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 جانه و آرنمربوط به ش هایها و سمیناردر کنگرهامرودی نخعی مرتضی علمی دکتر  هایها و فعالیتبرخی از سخنرانی
 

 شهر مجمع علمی و محل برگزاری عنوان  تاریخ عنوان ردیف

 84تا  80از سال 
 :سخنرانی 1

 ت هومروسشف هاییشکستگ

 تهران تاالر رازی – تهران – AOسراسری گروه  هایکنفرانس 80آبان 

 و ارائه مقاله: سخنرانی 2

 ایهسییه و اهییار    یی هییایبررسییی نتییارم نرمییان شکسییتگی

 هییایاوسییئوس بییا نیی پروگزرمییاه هییومروس بییه روس تییرانس

 غرر  ابه جذب

تاالر  –تهران  – ارران نین کنگره ساالنه انجمن جراحان ارتوپرنهم 81 مهر

 وزارت کار

 تهران

 ائه مقاله:و ار سخنرانی 3

بررسیییی نتیییارم کوتیییاه مییینت تشیییارد و نرمیییان ناپاریییناری 

 فونکسرونه شانه به روس آرتروسکوپرک

 –تهیران  – اریران نیکنگیره سیاالنه انجمین جراحیان ارتوپی همرنرازن 82 مهر

 تاالر وزارت کار

 تهران

 85سال 
 :سخنرانی 4

 شانه MRIولوژی و رناصوه را

 ارنربهشت

85 

 تهران تاالر رازی –تهران  – ه جراحان اررانامرن کنگره جام سی

 :سخنرانی 5

 شانه هاینرمان نررفتگی 

 

 -و نانشییگاه ومییوش پزشییکی اصییفهان  AO کنفییرانس سراسییری گییروه 85 ارنان

 ا راف و نااه مفصه هایسمرنار شکستگی

 اصفهان

 :سخنرانی 6

 روتاتور کاف شانه هایپارگی نرمان آرتروسکوپرک

 

 -اصییفهان  و نانشییگاه ومییوش پزشییکی AO سراسییری گییروه فییرانسکن 85ارنان 

 ا راف و نااه مفصه هایسمرنار شکستگی

 اصفهان

 :سخنرانی 7

 روتاتور کاف شانه هایاصوه نرمان پارگی

 – تهییران نانشییگاه ومییوش پزشییکی نیپییانزنهمرن کنگییره سییاالنه ارتوپیی 85 اسفنن

 تاالر اماش –تهران 

 تهران
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 86سال 

 و ارائه مقاله: نیسخنرا 8

سییاله نرمییان برمییاران مبییتف بییه نررفتگییی  5بررسییی ننییارم 

 می شانهنر 

 –تهیران  –اریران  نیکنگره ساالنه انجمین جراحیان ارتوپی همرنپانزن 86 آبان

 المممی رارزنمرکز برن

 تهران

 و ارائه مقاله: سخنرانی 9

مورن نررفتگی فراموس شنه و  فیه شینه  15بررسی نرمان 

 شانهمفصه 

 –تهیران  – اریران نیارتوپی جراحیان کنگره ساالنه انجمین همرنپانزن 86 آبان

 المممی رارزنمرکز برن

 تهران

 :سخنرانی 10

 شانه نر ا فاه هایشکستگی

 86  نی

 

 کرمان برنامه منون بازآموزی نانشگاه وموش پزشکی کرمان 

 :سخنرانی 11

 شانه نر ا فاه هایووارض شکستگی

 86 نی

 

 کرمان  نانشگاه وموش پزشکی کرمان برنامه منون بازآموزی

 87سال 
 سخنرانی: 12

 اصوه آرتروسکوپی شانه

تییاالر  –تهییران  –سییمرنار بییازآموزی نانشییگاه ومییوش پزشییکی ارییران  87 آذر

 رازی

 تهران

 سخنرانی: 13

 نرمان باز و آرتروسکوپرک نررفتگی انن جهتی شانه

تییاالر  –تهییران  –گاه ومییوش پزشییکی ارییران سییمرنار بییازآموزی نانشیی 87 آذر

 رازی

 تهران

 سخنرانی: 14

 نرمان آرتروسکوپرک سننروش ارمپرنجمنت

تییاالر  –تهییران  –نانشییگاه ومییوش پزشییکی ارییران سییمرنار بییازآموزی  87 آذر

 رازی

 تهران

 :سخنرانی 15

 روتاتور کاف شانه هایتشارد پارگی

 –تهیران  –شیگاه ومیوش پزشیکی تهیران نان نیهفنهمرن سمرنار ارتوپی 87 اسفنن

 تاالر اماش

 تهران

 :پانل شانه عضویت در 16

 شانهکاف روتاتور هایبرماری

 – تهیران –نانشیگاه ومیوش پزشیکی تهیران  نیهفنهمرن سمرنار ارتوپی 87 اسفنن

 تاالر اماش

 تهران

 88سال 
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 :سخنرانی 17

 همفصه شان هایها و نررفتگینرمان جراحی نر شکستگی

 –تهییران  – ارییران نیکنگییره سییاالنه انجمیین جراحییان ارتوپیی همرنهفیین 88 مهر

 برج مرفن

 تهران

 سخنرانی: 18

 پاتوفرزرو لوژی و سرر بالرنی سننروش ارمپرنجمنت

 تهران تهران -نانشگاه وموش پزشکی ارران  – نیکنگره سالرانه جامع ارتوپ 88 آذر

  :سخنرانی  19

Subacromial impingement due to instability 

 تهران تهران -نانشگاه وموش پزشکی ارران  – نیکنگره سالرانه جامع ارتوپ 88 آذر

 89سال 
 :سخنرانی 20

 استئوآرتررت مفصه شانه و نرمان آن

 ارنربهشت

89 

نانشیگاه ومیوش  –مفاصیه   رر) و سیا پریه یبرنامه منون آرتروپفست

 تهران - یبهشت نرشه یپزشک

 تهران

 :سخنرانی 21

 وصبی ا راف مفصه شانه هایآسرب

 ارنربهشت

89 

 -تهران  – سی و اهارمرن کنگره وممی ساالنه جام ه جراحان ارران

 سالن صنا و سرما

 تهران

 :سخنرانی 22

 انن جهتی شانه هاینررفتگی

 تبررز وموش پزشکی تبررز کنگره بازآموزی نانشگاه 89 ترر

  :سخنرانی 23

 وگزرماه هومروسپر هایشکستگی

 تهران تهران - AO Advance course 89 مرنان

 :سخنرانی 24

 تر وه هایشکستگی

انجمین وممیی جراحیان  –هیا ره سالرانه پرشیرفته نرمیان شکسیتگیکنگ 89 مرنان

 تاالر رازی – مفصه ران ارران

 تهران

 :سخنرانی 25

 مفصه استرنوکفورکوالر هایآسرب 

 تهران تهران - AO Advance course 89 مرنان

 :سخنرانی 26

SLAP Lesion – تشارد و نرمان 

 شهررور

89 

بننر  بننر انزلی –نانشگاه گرفن  – ای ا راف مفصه شانهمکنفرانس ترو

 انزلی

 :سخنرانی 27

 بزرگ و نلتوئرن ایهپارگی وضفت سرن

 –تهیران  – اریران نیکنگره سیاالنه انجمین جراحیان ارتوپی همرنهجن 89 مهر

 رارزن المممیبرنرکز م

 تهران

 :سخنرانی 28

 شانه نر ا فاه هایشکستگی

تهران  –ا فاه و بالغرن نانشگاه وموش پزشکی تهران  نیکنگره ارتوپ 89 آذر

 تاالر اماش –

 تهران
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 90سال 
 :سخنرانی 29

 شانه هایشگستگی

 ارنربهشت

90 

 –تهیران  – سی و پنجمرن کنگره وممی ساالنه جام ه جراحان اریران

 ر رازیتاال

 تهران

 :سخنرانی 30

 سننروش ارمپرنجمنت و پارگی پارشره کاف

برمارسیتان  –تهیران  –سمپوزروش گروه جراحان شیانه و آرنیم اریران  90 ارنان

 انمهر

 تهران

 :سخنرانی 31

 تاننون روتاتور کاف شانه هاینر پارگیتصورر برناری 

برمارسیتان  –تهیران  –آرنیم اریران سمپوزروش گروه جراحان شیانه و  90 ارنان

 انمهر

 تهران

 :سخنرانی 32

 شانه هایناپارناری

 تهران  تهران -پزشکی شهرن بهشتی  برنامه منون نانشگاه وموش 90 ترر

 سخنرانی: 33

 پاتوفرزرولوژی پارگی تاننون روتاتور کاف شانه

تیاالر  -ن تهیرا – تهیران )اریران کنگره ساالنه نانشگاه وموش پزشکی  90 ترر

 رازی 

 تهران

 :سخنرانی 34

 تاننون روتاتور کاف  ینر پارگ یبرنار ررم ال ات تصو

تیاالر  -تهیران  –کنگره ساالنه نانشگاه وموش پزشکی تهیران )اریران   90 ترر

 رازی

 تهران

 :شانه پانل عضویت در 35

 پروگزرماه هومروس هایشکستگی

تیاالر  -تهیران  –تهیران )اریران   کنگره ساالنه نانشگاه وموش پزشکی 90 ترر

 رازی

 تهران

 :سخنرانی 36

 SLAPضار ه 

 – تهییران –اولییرن کنگییره آمییوزس مییناوش پزشییکان متاصیید کشییور  90 ترر

 برمارستان مرفن 

 تهران

 ی:سخنران 37

م ال یییییییات  –رروگزرمیییییییاه هیییییییومروس  هیییییییایشکسیییییییتگی

 تصورربرناری

 شهررور

90 

برمارسیتان  –ه و آرنم ارران برنامه سمپوزروش رك روزه جراحان شان

 تهران -مهران 

 تهران

 :سخنرانی 38

ـ  هومروسپروگزرماه  هایهمی آرتروپفستی نر شکستگی

 موارن مشکه

 تهران تهران -برمارستان آتره  – POTAهمارس فصمی  90 مهر

 سخنرانی: 39

 روتاتورکاف  تاننون پارگی پارشراه 

 تهران -ارتوپني ارران  نوزنهمرن كنگره انجمن جراحان 90 مهر

 

 تهران
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 سخنرانی: 40

 همی آرتروپفستی شانه 

 تهران –نوزنهمرن كنگره انجمن جراحان ارتوپني ارران  90 مهر

 

 تهران

 :سخنرانی 41

 بی ثباتی آرنم 

 تهران –نوزنهمرن كنگره انجمن جراحان ارتوپني ارران  90 مهر

 

 تهران

 :سخنرانی 42

 کرومروکفورکوالرنرمان غرر جراحي مفصه آ

 تهران -نوزنهمرن كنگره انجمن جراحان ارتوپني ارران  90 مهر

 

 تهران

 :آرنجپانل  عضویت در 43

 شکستگی و نررفتگی کمپمکس آرنم  

 –نوزنهمرن كنگره انجمن جراحان ارتوپني ارران  90 مهر

 

 تهران

 :سخنرانی 44

 ای پروگزرماه هومروس نرمان شکستگی نو    ه

 کرمان هته پارس –کرمان  –کنگره منون نانشگاه وموش پزشکی کرمان  90 آذر

 :آرنج پانل عضویت در 45

 شکستگی آرنم

 کرمان هته پارس –کرمان  –نانشگاه وموش پزشکی کرمان کنگره منون  90 آذر

 :سخنرانی 46

MRI  وMRArthrograply شانه  هاینر ناپارناری 

 کرمان هته پارس –کرمان  –شکی کرمان کنگره منون نانشگاه وموش پز 90 آذر

 :سخنرانی 47

 انن جهتی و نحوه براورن با آنها  هایناپارناری

 کرمان هته پارس –کرمان  –کنگره منون نانشگاه وموش پزشکی کرمان  90 آذر

 :شانه پانل عضویت در 48

 ناپارناری شانه 

 کرمان هته پارس –کرمان  –کنگره منون نانشگاه وموش پزشکی کرمان  90 آذر

 :سخنرانی 49

 کافروتاتور  هاینر آسرب MRIگرافرک و وبررسی رانر

 کرمان هته پارس –کرمان  –کنگره منون نانشگاه وموش پزشکی کرمان  90 آذر

 :سخنرانی 50

 پارشره روتاتورکاف  هایتشارد و نرمان پارگی

 کرمان ته پارسه –کرمان  –کنگره منون نانشگاه وموش پزشکی کرمان  90 آذر

 91سال 
 :شانه پانل گرداننده 51

 تاننون روتاتور کاف شانه هاییپارگ

 –تهیران  -نانشگاه وموش پزشکی ارران  نیکنگره سالرانه جامع ارتوپ 91 ارنان

 تاالر رازی

 تهران
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 سخنرانی: 52

  SLAP lesionضار ه اسمپ )

 برج مرفن –تهران  –برستمرن كنگره انجمن جراحان ارتوپني ارران  91 مهر

 

 تهران

 :شانه پانل عضویت در 53

 شانه هایاوماه جراحی ناموفق نر نرمان ناپارناری

 تهران برج مرفن –تهران  –برستمرن كنگره انجمن جراحان ارتوپني ارران  91 مهر

 :سخنرانی 54

 آرنم تنرس بازان

 تهران برج مرفن –تهران  –برستمرن كنگره انجمن جراحان ارتوپني ارران  91 مهر

 :شانه پانل عضویت در 55

 تاننون روتاتور کاف هایبرماری

 تهران برج مرفن –تهران  –برستمرن كنگره انجمن جراحان ارتوپني ارران  91 مهر

 :شانه پانل درعضویت  56

 آرتروپفستی شانه 

 تهران تهران -پفستی مفصه ران و زانو توکنگره آر 91 آبان

 :سخنرانی 57

 اشتباهات تشارصی –مکرر شانه  هاینررفتگی

 – تهییران نانشییگاه ومییوش پزشییکی نیمرنار ارتوپییمییرن سییو رک برسییت 91 آذر

 تاالر اماش –تهران 

 تهران

 92سال 
 :سخنرانی 58

 نقس سی تی اسکن و اش آر آی نر شانه

 ارنربهشت

92 

نانشگاه وموش پزشکی  –انناش فو انی  نیارتوپ هایهمارس تازه

 هته پارس  –کرمان  -کرمان 

 کرمان

 :سخنرانی 59

 حان شانه و نرمان آن نررفتگی

 ارنربهشت

92 

نانشگاه وموش پزشکی  –انناش فو انی  نیارتوپ هایهمارس تازه

 هته پارس –کرمان  -کرمان 

 کرمان

 :شانه پانل عضویت در 60

 شانه هایریناپارنا 

 ارنربهشت

92 

نانشگاه وموش پزشکی  –انناش فو انی  نیارتوپ هایهمارس تازه

 هته پارس –کرمان  -کرمان 

 کرمان

 شانه: پانل عضویت در 61

 شانهبررسی مقاالت 

 ارنربهشت

92 

نانشگاه وموش پزشکی  –انناش فو انی  نیارتوپ هایهمارس تازه

 هته پارس  –کرمان  -کرمان 

 مانکر

  Medial and lateral epicondylitis  :سخخخنرانی 62

 )آرنم تنرس بازان و گمف بازان 

 ارنربهشت

92 

نانشگاه وموش پزشکی  –انناش فو انی  نیارتوپ هایهمارس تازه

 هته پارس –کرمان  -کرمان 

 کرمان

 :سخنرانی 63

 رماه هومروس نر سالمننان زپروگ هاینرمان شکستگی

 ارنربهشت

92 

نانشگاه وموش پزشکی  –انناش فو انی  نیارتوپ هایهمارس تازه

 هته پارس –کرمان  -کرمان 

 کرمان
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 :سخنرانی 64

 باز شانه هایمروری بر جراحی

برمارسیتان  –تهیران  –ران سمپوزروش گروه جراحان شیانه و آرنیم اری 92 ترر

 کسری

 تهران

 :شانه پانل عضویت در 65

 روتاتور کافهای برماری

 –ارران  نیبرست و رکمرن کنگره وممی ساالنه جام ه جراحان ارتوپ 92 مهر

 برج مرفن –تهران 

 تهران

 :شانه پانل گرداننده 66

 شانه هایو نررفتگی هاشکستگی 

 –ارران  نیبرست و رکمرن کنگره وممی ساالنه جام ه جراحان ارتوپ 92 مهر

 برج مرفن –تهران 

 تهران

 :شانه پانل عضویت در 67

 آرتروپفستی شانه 

 –ارران  نیبرست و رکمرن کنگره وممی ساالنه جام ه جراحان ارتوپ 92 مهر

 برج مرفن –تهران 

 تهران

 :شانه پانل عضویت در 68

 شانه هاییو نررفتگ هایشکستگ نر مسرر نرمانی 

 –ارران  نیبرست و رکمرن کنگره وممی ساالنه جام ه جراحان ارتوپ 92 مهر

 برج مرفن –ران ته

 تهران

 :سخنرانی 69

 شانه هاینرن

 –ارران  نیبرست و رکمرن کنگره وممی ساالنه جام ه جراحان ارتوپ 92 مهر

 برج مرفن –تهران 

 تهران

 :شانه پانل عضویت در 70

 ووارض نر جراحی شانه

تهیران  -و نومرن همارس سالرانه نانشگاه وموش پزشیکی تهیران  برست 94 نی

 ر اماشتاال –

 تهران

 :سخنرانی 71

 جراحی وارضه نار شنه نر ناپارناری مفصه شانه

تهیران  -برست و نومرن همارس سالرانه نانشگاه وموش پزشیکی تهیران  94 نی

 تاالر اماش –

 تهران

 93سال 
 :سخنرانی 72

 کاف شانه روتاتور هایبرناری نر پارگیتصورر

 ارنربهشت

93 

 –تهیران  –النه جام ه جراحان ارران سی و هشتمرن کنگره وممی سا

 تاالر رازی

 تهران

 :شانه پانل عضویت در 73

 کاف شانهروتاتور  هاییتشارد و نرمان نر پارگ

 ارنربهشت

93 

 –تهیران  –سی و هشتمرن کنگره وممی ساالنه جام ه جراحان ارران 

 تاالر رازی

 تهران

 :شانه پانل عضویت در 74

 روتاتور کاف شانه یهاینر پارگ ووارض نرمان

 ارنربهشت

93 

 –تهیران  –سی و هشتمرن کنگره وممی ساالنه جام ه جراحان ارران 

 تاالر رازی

 تهران

 :شانه پانل عضویت در 75

 ضار ات نااه مفصمی شانه

 ارنربهشت

93 

 –تهیران  –سی و هشتمرن کنگره وممی ساالنه جام ه جراحان ارران 

 تاالر رازی

 تهران
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 :سخنرانی 76

  اواهنن؟شانه می MRIراحان ارتوپن اه ارزی از ج

 ارنربهشت

93 

 تهران هته المپرک -تهران  –ارران  رانرولوژیسی امرن کنگره 

 :شانه پانل درعضویت  77

MRI شانه 

 ارنربهشت

93 

 تهران هته المپرک -تهران  –ارران  رانرولوژیسی امرن کنگره 

 :شانه پانل گرداننده 78

 جراحی هایاالس

 –تهران  – ارران نانشگاه وموش پزشکی نیکنگره سالرانه جامع ارتوپ 93ارنان 

 تاالر رازی

 تهران

 و بحث: سخنرانی 79

 روتاتور کاف شانه تاننون ترمرش وارضو

 –تهییران  –برسییت و نومییرن كنگییره انجمیین جراحییان ارتوپییني ارییران  93 مهر

 رارزن المممیبرنمرکز 

 تهران

 :هشان پانل عضویت در 80

 آرتروپفستی شانه 

 –تهییران  –برسییت و نومییرن كنگییره انجمیین جراحییان ارتوپییني ارییران  93 مهر

 رارزن المممیبرنمرکز 

 تهران

 :پانل شانه گرداننده 81

  پرارنه شانه هایشکستگی

 –تهییران  –برسییت و نومییرن كنگییره انجمیین جراحییان ارتوپییني ارییران  93 مهر

 رارزن المممیبرنمرکز 

 تهران

 :سخنرانی 82

تن برناشییی –ت مفصیییه اکرومروکفورکیییوالر نرمیییان صییینما

 تر وه ایهانت

تاالر  –تهران  –تهران نانشگاه وموش پزشکی  نیکنگره ساالنه ارتوپ 93 آذر

 اماش

 تهران

  خنرانی:س 83
سییییانه شییییانه  رانرییییوگرافیجراحییییان ارتوپیییین اییییه ارییییزی از 

 اواهنن؟ می

نانشگاه وموش پزشکی  –رومای شانه ت MRIاولرن سمرنار رک روزه  93 اسفنن

 تان اماشمرکز تصورربرناری برمارس –تهران 

 تهران

 :شانه پانل عضویت در 84

MRI شانه 

نانشگاه وموش پزشکی  –ترومای شانه  MRIاولرن سمرنار رک روزه  93 اسفنن

 مرکز تصورربرناری برمارستان اماش –تهران 

 تهران

 94سال 
 :شانه پانل یت درگرداننده و عضو 85

 مشکفت شانه

 تهران تاالر رازی –کنگره ساالنه نانشگاه وموش پزشکی ارران تهران  94 ترر

 سخنرانی: 86

 جراحی شانه و آرنم هایااس

برمارسیییتان  -تهیییران  –کنگیییره گیییروه جراحیییان شیییانه و آرنیییم اریییران  94 مرنان

 کسری

 تهران
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 :شانه پانل عضویت در 87

 مفصه شانه هایگیضار ات تروماترک و شکست

برج  -تهران  - برست و سومرن كنگره انجمن جراحان ارتوپني ارران 94 مهر

 مرفن

 

 تهران

 سخنرانی: 88

 تکنرک ومه ناپارناری شانه

تهیییران و انجمییین  ینانشیییگاه ومیییوش پزشیییک نیکنگیییره مشیییترپ ارتوپییی 94 آذر

POTA – تاالر اماش 

 تهران

 :شانه پانل عضویت درو  سخنرانی 89

 روتاتور کاف شانهتاننون  هایرماریب

 –شهرن بهشتی  ینانشگاه وموش پزشک نیبرستمرن کنگره سالرانه ارتوپ 95 آذر

 نیهته پارسران آزا -تهران 

 تهران

 سخنرانی: 90

 به شانه؟ PRPتزررق کورترزون را 

 –شهرن بهشتی  ینانشگاه وموش پزشک نیبرستمرن کنگره سالرانه ارتوپ 95 آذر

 نیهته پارسران آزا -ن تهرا

 تهران

 95سال 
 :شانه پانل گرداننده 91

 تاننون روتاتور کاف شانه هاینرمان پارگی

 ارنربهشت

95 

هتیییه  –کرمیییان  – نیانجمییین ارتوپییی هیییاینومیییرن همیییارس مریییان نور

 پارسران

 

 کرمان

 ارنربهشت گرداننده کارگاه تعویض مفصل شانه 92

95 

هتیییه  - کرمیییان – نیانجمییین ارتوپییی یهیییانومیییرن همیییارس مریییان نور

 پارسران

 کرمان

 سخنرانی: 93

 ا نامات تشارصی  به از نرمان جراحی

 نانشگاه وموش پزشکی همنان –ابن سرنا  نیری ارتوپسسمرنار سرا 95 ارنان

 

 همنان

 سخنرانی: 94

 رتروپفستی شانهآهمی

 همنان پزشکی همنان نانشگاه وموش –ابن سرنا  نیری ارتوپسسمرنار سرا 95 ارنان

 سخنرانی: 95

 هاررسک فاکتور -پفستی م کوس شانه آرترو

نانشگاه وموش پزشکی همنان –ابن سرنا  نیری ارتوپسسمرنار سرا 95 ارنان  همنان 

 سخنرانی: 96

 ومه به از  هایبررسی –شانه  هایاریناپارن

 همنان ش پزشکی همناننانشگاه ومو –ابن سرنا  نیری ارتوپسسمرنار سرا 95 ارنان

 :پانل شانه گرداننده 97

 روتاتور کاف هاینرمانی نر آسرب-ووارض تشارصی

 تاالر رازی –تهران  –کنگره ساالنه نانشگاه وموش پزشکی ارران  95 ترر

 

 تهران
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 سخنرانی: 98

 پرارنه شانه هایشکستگی

 تهران ارران  نیپبرست و اهارمرن کنگره وممی ساالنه جام ه جراحان ارتو 95 مهر

 سخنرانی: 99

MRI شانه 

 تهران ارران  نیبرست و اهارمرن کنگره وممی ساالنه جام ه جراحان ارتوپ 95 مهر

 سخنرانی: 100

 رتروسکوپی تشارصی شانهآ

 مشهن –جام ه جراحان ارران  هایپنجاه و پنجمرن کنگره مران نور 95 آذر

 

 مشهن

 سخنرانی: 101

 شانه MRIو  وگرافینررا اصوه

 مشهن –جام ه جراحان ارران  هایپنجاه و پنجمرن کنگره مران نور 95 آذر

 

 مشهن

 سخنرانی: 102

 شانه روتاتورکافتاننون  آرتروسکوپرک ترمرش

 مشهن –جام ه جراحان ارران  هایپنجاه و پنجمرن کنگره مران نور 95 آذر

 

 مشهن

 : پانل شانه عضویت در 103

 بی ثباتی شانه

هتیه  –تهیران  – برست و رکمرن کنگره سیاالنه نانشیگاه شیهرن بهشیتی 95 منبه

  اورن

 تهران

 


