اخبار

تقویم مجامع ملی و بینالمللی
National and International Congress Calendar

. ایران، تهران، علوم تربیتی و رفتاری، چهارمین کنفرانس بینالمللی روانشناسی،1398  مرداد15



. ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت،1398  آذر21  تا19



. آلمان، برلین، نهمین کنگره جهانی درمانهای رفتاری و شناختی،)1398  تیر29  تا26( 2019  ژوئیه20  تا17



Website: www.irebs2019.com

Website: www.positivepsyconf.ir

July 17-20, 2019
9th World Congress on Behavioral and Cognitive Therapies (WCBCT)
Berlin, Germany
Website: www.wcbct2019.org

. استرالیا، ملبورن، ششمین کنگره جهانی روانشناسی مثبت،)1398  تیر30  تا27( 2019  ژوئیه21  تا18



July 18-21, 2019

1398  بهار/59  شمارة/ روانشناسان ایرانی ـ سال پانزدهم:روانشناسی تحولی

6th World Congress on Positive Psychology (IPPA)
Melbourne, Australia
Website: www.ippaworldcongress.org

. ایاالت متحده آمریکا، برکلی، تندرستی و جامعه، نهمین کنفرانس بینالمللی سالمت،) شهریور29  و28( 2019  سپتامبر20  و19
September 19-20, 2019
9th International Conference on Health, Wellness and Society
Berkeley, USA
Website: www.healthandsociety.com/2019-conference

. آرژانتین، بوئنوس آیرس، کنگره جهانی سالمت روانی،)1398  مهر16  تا13( 2019  نوامبر8  تا5
November 5-8, 2019
World Mental Health Congress
Buenos Aires, Argentina
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Website: www.wfmh2019.com/en



اخبار

. اسپانیا، اویدو، پنجمین کنگره بینالمللی روانشناسی بالینی و سالمت کودکان و نوجوانان،)1398  آبان25  تا23( 2019  نوامبر16  تا14



November 14-16, 2019
5th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents
Oviedo, Spain
Website: www.aitanacongress.com/2019/en/inicio-2/

. فرانسه، پاریس، کنفرانس ساالنه سالمت روانی،)1398  آذر8  و7( 2019  نوامبر29  و28



. ایاالت متحده آمریکا، کلورادو، چهلوهشتمین نشست ساالنه بینالمللی جامعه عصبروانشناسی،)1398  بهمن19  تا16( 2020  فوریه8  تا5



November 28-29, 2019
Annual Conference on Mental Health
Paris, France
Website: www.mentalhealthconclave.com

February 5-8, 2020
48th International Neuropsychological Society (INS) Annual Meeting
Colorado, USA
Website: www.the-ins.org/meetings/future-ins-meetings

. ایتالیا، رم، دهمین کنگره بینالمللی رواندرمانی شناختی،)1399  تیر1  خرداد تا29( 2020  ژوئن21  تا18



June 18-21, 2020

Rome, Italy
Website: www.iccp2020.com

پوریا حیدری
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
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10th International Congress of Cognitive Psychotherapy (ICCP)
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