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سی و هفتمین کنگره بین المللی اورولوژی
37th Congress of the Société Internationale
d'Urologie

کنگره اورولوژی تونس

پرتغال
( لیسبون )

تونس
( همامات )

 15امین کنگره آسیایی اورولوژی
15t UAA Congress
Piecing Together Asian Perspectives in
Urology

دومین دوره پیشرفته اورولوژی ترمیمی و
آندرولوژی روباتیک
2nd TURIN ADVANCED COURSE
OF RECONSTRUCTIVE Urology ,
Andrology and Robotics

هنگ کنگ

ایتالیا
( تورین )

سخنران

مهرماه 1396

سخنران

مهرماه 1396

رئیس جلسه و گرداننده
پانل

مرداد ماه 1396

اعضای پانل و عمل جراحی
زنده در سطح کنفرانس

خرداد ماه 1396

لینک
https://www.siuurology.org/cong
ress-2017

http://uaacongress.org/

http://iuanet.org
/v1/Portals/0/Di
gArticle/142/Loc
andina_23_03_B.
pdf

عراق
کنگره اورولوژی عراق

سی و نهمین کنفرانس سالیانه انجمن
اورولوژی اندونزی
The 39th Annual Scientific Meeting of
)Indonesian Urological Association (ASMIUA

سی و ششمین کنگره بین المللی
اورولوژی
36th Congress of the Société Internationale
d'Urologie

 14امین کنگره آسیایی اورولوژی

(بغداد)

اندونزی
(سورابایا )

آرژانتین
( بوینس آیرس )

سنگاپور

سخنرانی و ارائه تجارب

انجام اعمال جراحی که
به صورت زنده
درسالن کنفرانس و دو
عمل جراحی بر روی
بیماران

سخنرانی در مورد تکنیک
های اورتروپالستی

بهمن ماه 1395

آذرماه 1395

https://asmiuaurologi.org

اواخر مهرماه و
اوایل آبان ماه

http://
http://www.siuurology.org/cong
ress-2016

مردادماه 1395

http://www.uaan
et.org/14thUAA2
016report.php
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" تکنیک های
اورتروپالستی و تنگی
مجرا در خانم ها "

کنگره اورولوژی ایتالیا

ایتالیا
(تورین)

بیست و چهارمین کنگره ملی اورولوژی
ترکیه

ارائه سخنرانی و انجام
عمل اورتروپالستی به
صورت زنده در سطح
کنفرانس

اردیبهشت ماه
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آبان ماه 139٤
ترکیه (ازمیر)

Videourology

http://www.urot
urk.org.tr

و بیست و ششمین کنگره جهانی

کنگره اورولوژی آسیایی ٢٠15

چین (شانگهای)

کنگره انجمن اورولوژی ایتالیا (ناپل)

ایتالیا (ناپل)

کنگره انجمن اورولوژی اروپا

مادرید

رئیس انجمن اورولوژی
آسیا و رئیس دو جلسه
علمی و دو سخنران
مدعو
ریاست انجمن اورولوژی

شهریورماه 139٤

http://www.UAA
net.org

خردادماه 139٤

www.andrologiait
alian.it

UAA Lectureآسیا

سخنران مدعو و ریاست
جلسه
(Join Session Of UAU)IUA

فروردین 139٤

http://Eaumdrid2
015.uroweb.org

بیست و نهمین کنگره سالیانه اروپایی
اورولوژی

کنگره آسیایی ٢٠15

سوئد (استکهلم)

چین (شانگهای)

رئیس جلسه و سخنران
مدعو

عضو پانل سمینار سرطان
پروستات و مشاور برنامه
ریزی کنگره به دعوت
ریاست انجمن اورولوژی
چین در شانگهای

نهمین کنفرانس انجمن اورولوژی بنگالدش
Association of Urological Bangladesh
Surgeons

فروردین 1393

خرداد 1393

دی ماه
بنگالدش

سخنران مدعو
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http://www.eaus
tockholm2014.or
g

www.UAAnet.org

www.bousbd.org

