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ایران کنفرانس

آخرین مهلت ارسال مقاله به کنگره «هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته»  
  

سومین کنگره بینالمللی «هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته»، 20 تا 22 فروردین ماه سال 1394 در تهران برگزار میشود.

  

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، دکتر مهدی فتحی، دبیر علمی سومین کنگره  بینالمللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته
اظهار کرد: این کنگره به همت  گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران و  با

همکاری انجمن روانپزشکی ایران و انجمن بینالمللی پزشکی و روان درمانی  رازی (آلمان) و انجمن جهانی هیپنوتیزم
برگزار میشود.

  

وی خاطرنشان کرد: هیپنوتیزم پزشکی، بیهوشی و بیدردی هیپنوتیزمی، هیپنوتیزم  روانپزشکی، هیپنوتیزم دندانپزشکی،
هیپنوتیزم مامایی و پرستاری، هیپنوتیزم  روانشناختی، جامعه شناسی هیپنوتیزم، آسیب شناسی هیپنوتیزم، هیپنوتیزم، 

تئوریها و الگوها و نوروسایکوفیزیولوژی هیپنوتیزم از محورهای این همایش  است.

  

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: رویکردهای مهندسی در  هیپنوتیزم، ادراک، شناخت و مدلهای
طراحی مغز، هیپنوتیزم و تکنولوژیهای  تحریک مغز، نوروفیدبک، نوروساینس، سایکوسایبرنتیک و هیپنوتیزم ورزشی از  سایر

محورهای این همایش است.

  

دانشیار بیهوشی قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه در این  کنگره سرفصلهای متعدد و متنوع علمی با حضور
استادان مجرب خارج از کشور و  اندیشمندان داخلی مطرح میشود، تصریح کرد: این کنگره به گونهای طراحی شده 

است که بتواند در مسیر اعتلای علمی تمام گروههای طب گام بردارد و ارائه  سخنرانیهای کلیدی توسط سخنرانان
خارجی و داخلی، ارائه پوستر فیزیکی و  الکترونیکی، پانل و کارگاه از برنامههای محوری این کنگره خواهد بود.

  

بر اساس اعلام دبیرخانه کنگره، علاقهمندان تا 30 دی ماه امسال فرصت دارند مقالات خود را به دبیرخانه کنگره ارسال
کنند.

  

علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی ir.hypnosiscong.www مراجعه کنند.
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