
 1400ها و سمپوزيـومهـاي سـالكارگاهوبینار و 
معلوم غــدد درون ريـز و متابولیسپژوهشکده   

 دانشگاه علـوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی شهیـد بهشتي

 

 رديف تاريــــخ عنــوان دبير برنامــه

 1  اردیبهشت 2 رین یافته های دیابتخآ:وبینار  دکتر مجید ولی زاده

 2 اردیبهشت 21 - 22 (هتاریخ جدید هنوز اعالم نشد ،برگزار نشد)  مقاالت یکارگاه داور یلیزاده وک تایآز دکتر

 3 اردیبهشت  03 بیمارهای اندوکرینو  21وبینار: کووید  یلیداود خل دکتر

 5 خرداد 23 غیر انسولینی درمان دیابتدرمان داروهای : وبینار دکتر عطیه آموزگار

 6 خرداد 22 با ژنوم ایرانی 21وبینار: برهم کنش ویروس کووید  دکتر مریم السادات دانشپور

 7 تیر  22 روش های جستجوی پیشرفته در موتورهای جستجوگر و پایگاه های اطالعاتی: کارگاه  رانیرمیم نیپرو دکتر

 8 مرداد 20 یافته های آن در بیماری های چند عاملی وبینار: مطالعات گسترده ژنتیکی و دکتر مریم السادات دانشپور

 9 شهریور  4 (2وبینار: رژیم درمانی در مدیریت دیابت ) رانیرمیم نیپرو دکتر

 11 شهریور  22 (2وبینار:  رژیم درمانی در مدیریت دیابت ) رانیرمیم نیپرو دکتر

 11 شهریور  21 کارگاه : ریاضیات در آزمایشگاه دکتر مهدی هدایتی

 12 شهریور 21-21 یسیکارگاه مقاله نو نیهمپانزد یاصغر قاسم دکتر

 13 شهریور 21 وبینار : ارزیابی تستهای عملکرد تیروئید دکتر حسین دلشاد

 11 شهربور 21-20 بصورت انالین 4و0و2و2 قیکارگاه روش تحق نیهمچهارد یلیداود خل دکتر

 15 مهر 2 -شهریور 02-03 4و0و2و2 قیکارگاه روش تحق نیهمچهارد یلیداود خل دکتر

 16 مهر   2 وبینار: تغذیه درمانی در اختالالت غدد درون ریز رانیرمیم نیپرو دکتر

 17 مهر 1 وبینار : پیشگیری از چاقی کودکان در ایران دکتر پریسا امیری

 18 مهر  22 یپزشکان عموم یبرا ابتیکنترل و مراقبت از د وبینار:  فرزاد حدائق دکتر

 19 مهر  21 سندرم تخمدان پلی کیستیک وبینار: درمان  یتهران یرمضان هیفهم دکتر

 21 آبان  1 وبینار: تغذیه درمانی در افراد مبتال به چاقی رانیرمیم نیپرو دکتر

 21 ابان  23 کارگاه : متابولومیک دکتر مهدی هدایتی

 پناه نیفرهاد حس دکتر

 مجید ولی زادهدکتر 

   و سمیو متابول زیغدد درون ر یهایماریب یالملل نیکنگره  ب نیزدهمیس

 هشتمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران
 

 آبان 22- 21
22 

 23 آبان 22 درمان دیابت  با انسولین: وبینار دکتر عطیه آموزگار

 21 آذر  Cardio Metabolic 4وبینار: دکتر فرزاد حدائق

 25 اذر  21 وبینار : کم کاری تیروئید حسین دلشاددکتر 

 26 آذر  21 یو حاملگ ابتید وبینار: یتهران یرمضان هیفهم دکتر

 27 دی  2 زیپوفیه یتومورها درمان و مراقبت بیماریهای:وبینار سعادت دینو دکتر



 28 دی  1 یدرمان چاق تیری: مدوبینار زاده یول دیمج دکتر

 29 دی 20 وبینار:درمان استئوپروز پناهدکتر فرهاد حسین 

 31 دی  03 ) بخش اول بیماریهای تیروئید(غدد یهایماریدر ب شگاهیآزما ری: تفسوبینار یدیتوح میمر دکتر

 31 بهمن  2 اختالالت بلوغ وبینار: ینیمع امکیس دکتر

 32 بهمن 24 جنسیوبینار : درمان های دارویی اختالالت عملکرد  یتهران یرمضان هیفهم دکتر

 33 بهمن  23-21 یسیکارگاه مقاله نو نیهمپانزد یاصغر قاسم دکتر

 31 اسفند  1 وبینار : پرکاری تیروئید دکتر حسین دلشاد

 35 اسفند 22 کارگاه : مقدمات مطالعات کیفی دکتر پریسا امیری

ی/ دکتر تهران یرمضان هیفهم دکتر

 آموزگار

سال مشخص طی  وبینار : تیروئید حاملگی

 می گردد
36 


