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 تاریخ نوع برنامه عنوان
 1397/07/09 سمینار مشاوره از راه دور به بیماران ) ویژه داروسازان (اصول ارائه 

 الی
1397/07/11 

 1397/05/15 کنفرانس علمی یک روزه مالحظات و مخاطرات مصرف گیاهان دارویی پرکاربرد
 الی

1397/05/15 

آموزش و روشهای ارائه اطالعات دارویی و کنترل مسمومیت ها به صورت عمومی و 

 تخصصی در مراکز اطالع رسانی داروها و سموم 

 1396/05/09 سمینار
 الی

1396/05/11 

آموزش و روشهای ارائه اطالعات دارویی و کنترل مسمومیت ها به صورت عمومی و 

 تخصصی در مراکز اطالع رسانی داروها و سموم 

 1395/08/10 سمینار
 الی

1395/08/12 

 1394/10/17 سمینار رویکرد به مسمومیت های دارویی و کنترل بیماران مسموم مراجعه کننده 
 الی

1394/10/18 

 1394/08/08 کنفرانس علمی یک روزه 2درمان مسمومیت های دارویی تشخیص و 
 الی

1394/08/08 

 1394/08/07 کنفرانس علمی یک روزه 1تشخیص و درمان مسمومیت های دارویی 
 الی

1394/08/07 

آموزش و روشهای ارائه اطالعات دارویی و کننترل مسمومیت ها به صورت عمومی 

 و تخصصی در مراکز اطالع رسانی داروها و سموم 

 1394/08/11 سمینار
 الی

1394/08/13 

 1394/05/30 کنفرانس علمی یک روزه 2کنفرانس علمی یک روزه تشخیص و درمان مسمومیت های دارویی 
 الی

1394/05/30 

 1394/05/28 کنفرانس علمی یک روزه 1کنفرانس علمی یک روزه تشخیص و درمان مسمومیت های دارویی 
 الی

1394/05/28 

 1394/05/01 کنفرانس علمی یک روزه اپیوئیدها و الکل
 الی

1394/05/01 

 کلیات مسمومیت

 
 

 1394/04/31 کنفرانس علمی یک روزه
 الی

1394/04/31 
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 تاریخ نوع برنامه عنوان

 ژناسیون برون پیکری( در موارد غیر جراحی قلب و ریهنقش اکمو )اکسی

 
 

 1394/01/27 کارگاه
 الی

1394/01/30 

)اکسیژناسیون غشایی برون پیکری( در موارد غیر جراحی قلب و ECMOنقش 

 ریه

 1394/01/27 کارگاه
 الی

1394/01/30 

 1393/12/11 سمینار آشنایی با منابع و نحوه پاسخگویی به سواالت اطالعات دارویی و مسمومیت ها
 الی

1393/12/13 

جانبی، مسمومیت دارویی و بررسی کیس کنفرانس علمی یک روزه کنترل عوارض 

 های مسمومیت های دارویی در مرکز ملی اطالع رسانی داروها و سموم

 1393/11/30 کنفرانس علمی یک روزه
 الی

1393/11/30 

کنفرانس علمی یک روزه کنترل عوارض جانبی، مسمومیت دارویی و بررسی کیس 

 داروها و سموم های مسمومیت های دارویی در مرکز ملی اطالع رسانی

 1393/11/27 کنفرانس علمی یک روزه
 الی

1393/11/27 

 1393/11/05 سمینار سمینار آموزشی ارزیابی پرونده ایمنی زایی و سمیت واکسن های جدید 
 الی

1393/11/09 

 1393/08/02 کنفرانس علمی یک روزه کنفرانس علمی یک روزه محرک های مغزی و الکل
 الی

1393/08/02 

 1393/08/01 کنفرانس علمی یک روزه کنفرانس علمی یک روزه سم زدایی مخدرها
 الی

1393/08/01 

 1393/07/30 کنفرانس علمی یک روزه کنفرانس علمی یک روزه مخدرها )عوامل و انواع(
 الی

1393/07/30 

برنامه سمینار سه روزه آشنایی با منابع و نحوه پاسخگویی به سواالت اطالعات 

 و مسمومیت هادارویی 

 1393/07/28 سمینار
 الی

1393/07/30 

 1392/09/26 سمینار سمینار آموزشی اطالع رسانی داروها و سموم
 الی

1392/09/27 

 1392/03/07 سمینار سمینار آموزشی اطالع رسانی داروها و سموم 
 الی

1392/03/08 

 1391/10/06 سمینار مسمومیتهای شایع و نحوه برخورد با بیمار مسموم
 الی

1391/10/07 

 1391/08/01 سمینار اصول علمی و عملی برخورد با بیمار مسموم
 الی

1391/08/03 
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