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كنگره بين المللي سلول هاي بنيادي 
خون ساز به همت انجمن پيوند 
سلول هاي بنيادي خون ساز ايران 
و با همكاري پژوهشكده مديكال 
آنكولوژي، هماتولوژي، انكولوژي 
و پيوند سلول هاي بنيادي دانشگاه 
علوم پزشكي تهران با هدف تبادل 
اطالعات و ارائه آخرين يافته هاي 

پژوهشي، علمي و درماني سلول هاي 
بنيادي و با حضور دكتر جعفريان 

رئيس دانشگاه، دكتر الريجاني رئيس 
پژوهشگاه علوم غدد درون ريز و 
متابوليسم دانشگاه و جمع كثيري 
از اساتيد، محققان و  پژوهشگران 
برجسته داخلي و خارجي درتاريخ 
2 بهمن ماه 92 در ســالن آمفي تئاتر 

مركز قلب تهران برگزار شد.

دكتــر امير علي حميديــه دبير علمي 
كنگــره ســلول هاي بنيادي و مســوول 
بخش پيوند ســلول هاي بنيادي كودكان 
بيمارستان شــريعتي ضمن خير مقدم به 
شركت كنندگان، با اشاره به اين كه حضور 
اساتيد و دانشجويان عامل غناي علمي اين 
كنگره است؛ گفت: «با توجه به پيشرفت و 
تغيير مداوم علم پزشــكي، در اين همايش 
تمامي روش هاي مــدرن و به روز دنيا در 
پيوند ســلول هاي بنيادي خون ساز براي 
اســتفاده بيشــتر همكاران مطرح مي شود 
تا بدانند كه از چــه منابعي مي توانند براي 

پيوند استفاده كنند» 
وي يادآور شد: «پيوند سلول هاي بنيادي 
خون ساز، سلول هاي بنيادي، بانك سلولي 
و بند ناف، بانك ســلول هاي مزانشيمال و 
 Regenerative“طب بازسازي و ترميمي
محورهــاي  جملــه  از   “Medicine
كنگره اســت.» دكتر حميديه هدف اصلي 

فعاليت هاي انجمن پيوند سلول هاي بنيادي 
خون ســاز ايــران را فراهم شــدن امكان 
همكاري هاي علمي، پژوهشــي و درماني 
مابين كليه پزشــكان متخصــص باليني و 
آزمايشــگاهي، محققان و پرستاراني است 
كه در كشــور و خارج از كشور در زمينه 
فعاليت  خون ساز  بنيادي  سلول هاي  پيوند 

مي كنند، عنوان كرد. 
در ادامــه دكتر علــي جعفريان رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي تهران با اشاره به اين 
كه اين دانشگاه نماد آموزش عالي در كشور 
محسوب مي شــود اظهار داشت: «دانشگاه 
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
تهران يكي از بزرگ ترين دانشگاه هاي مادر 
كشــور اســت و حجم زيادي از فعاليت 
هاي آموزشي، پژوهشــي و درماني در آن 
پيگيري مي شود و به همين دليل است كه 
در رنكينگ هاي مختلف داخلي و خارجي 
فعاليــت و دســتاوردهاي دانشــگاه مورد 

كنگره بين المللى سلول هاى بنيادى خون ساز
 در تهران برگزار شد

مهندس محمود اصالنى
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ارزيابي قرار مي گيرد. در هفته گذشته نيز 
در نوزدهميــن جشــنواره تحقيقاتي علوم 
پزشــكي رازي توانســت رتبه برتر را در 
چندين رشته و گروه هاي مختلف به خود 
اختصاص دهد كه اين واقعًا جاي تقدير و 

تشكر دارد.»
وي خاطر نشــان كرد: «با توجه به اين 
كه در دانشــگاه هاي علوم پزشكي در كنار 
فعاليت هــاي آكادميك ارائــه خدمات به 
بيماران از جملــه فعاليت هاي منحصر به 
فرد تلقي مي شود ما نيز از اين امر مستثني 
نيستيم، الزم اســت كه با برگزاري كنگره 
هاي ملــي و بين المللي تبــادل اطالعات 
داشــته باشــيم تا بتوانيم به بيماران گرامي 

خدمات ارزشمند ارائه دهيم.»
كــرد:  تصريــح  جعفريــان،  دكتــر 
«توانمندي هــا و فعاليت هاي پژوهشــكده 
مديكال آنكولوژي، هماتولوژي، انكولوژي 
و پيوند ســلول هاي بنيادي دانشگاه علوم 
پزشــكي تهران مايه فخــر و مباهات اين 

دانشــگاه در سطح بين المللي است چرا كه 
وجود دكتر قوام زاده و همكاران ايشــان در 
اين مركز توانســته است آخرين تكنيك ها و 
درمــان هاي جديد را به بيماران ارائه دهد و 
در جهت رفع مشكالت اين عزيزان گام هاي 

استواري را بردارند.»
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكي تهران 
يادآور شــد: «انتظار ما هم از دانشگاه اين 
است كه فعاليت هاي جديد در سطح ملي 
و بين المللي ارائه دهد كه اين دســتاوردها 

ارزش افزوده به همراه داشته باشد.»
دكتر جعفريان، ادامه داد: «اگر راضي به 
داشته هايمان باشيم مطمئنًا افرادي هستند 
كه از ما جلوتر هســتند لــذا بايد به دنبال 
نيازهــاي جديد آموزشــي و درماني مردم 
باشــيم و حركت هاي بــزرگ را به وجود 

آوريم تا شاهد تحوالت بيشتري باشيم.» 
وي تاكيد كــرد: «اعضاي هيات علمي 
با تــالش و همت مضاعف و مشــاركت 
دانشــگاه توانســتند دانش جديــد را در 

فيلدهاي مختلف وارد مجموعه كنند و اين 
را در جهت خدمت به مردم به كار بگيرند 
كــه البته به دنبال پيشــرفت در حوزه هاي 
آموزش و پژوهش، رشد و شكوفايي را در 

كشور شاهد خواهيم بود.»
گفتنــى اســت در كنگره بيــن المللي 
ســلول هاي بنيــادي خون ســاز اســاتيد 
هلند،  آلمان،  كشــورهاي  از  برجســته اي 
اتريش و استراليا حضور داشتند و همچنين 
ايــن كنگره براي شــركت كنندگان داراى 

امتياز بازآموزي بود.

جعفريان: دكتر 
هزار چهار  انجام 

پيوند سلول درماني در كشور
 از افتخارات دانشگاه علوم 

است تهران  پزشكي 
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