
چهارمین  کنگره فن آوری های نوین آزمایشگاهی ایران به منظور بررسی 
موضوعات و دستاوردهای نوین مرتبط با حوزه آزمایشگاه از 5 تا 7 آبان ماه  در 

سالن همایش های بین المللی رازی تهران برگزار می شود.
رئیس انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران در نشست خبری 
به مناســبت برگزاری این کنگره اظهار کرد: ایــن کنگره در 11 محور ازجمله 
فنــاوری NGS  و کاربردهــای آن در ایران، فناوری های نوین در تشــخیص 
سریع بیماری های عفونی، استفاده از فناوری های نوین آزمایشگاهی در پیش 
آگهی، تشــخیص زودرس و قطعی ســرطان ها، کاربرد فناوری های نوین در 
تشــخیص بیماری های قلبی- عروقی، نقش فناوری های نوین آزمایشگاهی 
در تشخیص دیابت، اخالق پزشــکی در فناوری های نوین بایدها و نبایدها، 
چگونگــی بهــره وری از  فنــاوری Mass-spectrophotometry در 
  Proteomics,     ایران، آشــنایی با پیشــرفت های حاصله در تکنیک های
Genomics , Microfluidic ,Electro assay ,Multiplex assay و  
chip-technology تولید دانش بنیان و فناوری های محصوالت آزمایشگاهی، 
بیورزونانس در آزمایشگاه های پزشکی و فناوری های نوین در پزشکی ترمیمی 

و جراحی برگزار می شود.
وی به برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی و برپایی نمایشگاه تجهیزات 
آزمایشگاهی با شرکت های داخلی و خارجی در این کنگره اشاره کرد و گفت: 
شــرکت های دانش بنیان فعال در حوزه تولیدات آزمایشگاهی، شرکت های 
واردکننده، شرکت های تولیدکننده داخلی و نشریات حوزه آزمایشگاه در این 
نمایشگاه حضور دارند و شرکت های حاضر به ارائه و معرفی آخرین دستاوردها 

و تجهیزات حوزه آزمایشگاهی می پردازند. 
دکتر سید حسین فاطمی رئیس برگزاری این کنگره نیز اظهار کرد: امروزه بیش 
از70 % تشخیص و  درمان به فعالیت همکاران آزمایشگاه گره خورده و بدون 

عبور از داالن آزمایشگاه تشخیص طبی، طرح ریزی درمان غیر ممکن است. 

از طرف دیگر آزمایشــگاه های کشور همگام با پیشرفت سایر رشته های 
پزشکی بایســتی به روز باشند. برای رسیدن به این مهم، این کنگره با حضور 
چهره های علمی داخل و خارجی رشته علوم آزمایشگاهی و همچنین مشارکت 
دانشگاه ها، انجمن های علمی، مراکز تحقیقاتی، کارشناسان آزمایشگاه مرجع 
سالمت و انجمن  شرکت های تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی برگزار می شود.
وی هدف از برگزاری این کنگره را فراهم کردن زمینه مناسب جهت هم اندیشی، 
تبادل اطالعات ارائه نتایج تحقیقات و پژوهش های مختلف و ارائه دانش به  روز 
دانشمندان، اساتید، نخبگان، همکاران و دانشجویان ایرانی و خارجی در رشته های 
مختلف علوم آزمایشگاهی بالینی عنوان کرد و گفت: این کنگره نقطه عطفی در 
ارائه خدمات آزمایشگاهی و محلی برای معرفی تکنولوژی های جدید و تعامل 
و تبادل اطالعات بین صاحب نظران حوزه آزمایشگاه در راستای رفع نیازها و 

چالش های موجود است. 
دکتر اردشیر طاهرسیما دبیر اجرایی این کنگره و عضو هیئت مدیره انجمن 
شــرکت های تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی نیز اظهار کرد : هدف از 
مشــارکت انجمن تامین کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی در برگزاری این 
کنگره ونمایشگاه جانبی آن، حضورمستقیم شرکت های وارد کننده، تولید 
کننده و توزیع کننده تجهیزات آزمایشــگاهی در نمایشگاه مذکور است تا 
بتوانند هرچه بهتر توانمندی های این صنعت را به نمایش بگذارند و فرصتی 
را فراهم آورند تا فعاالن این حوزه بتوانند، ارتباط بهتری با شرکت ها برقرار 
کنند. انتظار اســتقبال چشمگیری را به واسطه بهره مندی از تخفیفات ویژه 

برگزارکنندگان نمایشگاه داریم.
وی همچنین تصریــح کرد: رونمایی از فناوری هــای روز دنیا، حمایت از 
تولیدکنندگان و کارآفرینان نخبه  و نیز ارائه قیمت های ویژه عرضه محصوالت و 

ملزومات آزمایشگاهی از جمله اهداف اصلی این نمایشگاه است.

کنگره فن آوری های نوین آزمایشگاهی برگزار می شود


