
همگام با كنفرانس هاي جهاني
دوره هاى كوتاه مدت در خصوص اولتراسوند شكمى 

در بيمارى عفونى و پزشكى گرمسيرى

فوريه   3-14 از  كه  دوره  اين 
شود  مى  برگزار  ايتاليا  در   2014
عالقمند  كه  پزشكانى  براى  و 
اساسى  مهارت هاى  دريافت  به 
سونوگرافى شكم و كسب ديد كلى 
از اولتراسوند در پزشكى گرمسيرى 

هستند طراحى شده است. 

براى ديدن اطالعات بيشتر به 
تارنماى http://www.tropicalultrasound.org برويد.

MTT كارگاه پرورش سلول سرطان و سنجش

ايـن كارگاه بـه مدت يك هفتـه  در تاريـخ 15-9 مارس 2014 
در ماهاراشـتراى هنـد برگـزار مى شـود. از محورهـاى مهـم ايـن 

رويـداد مـى تـوان بـه موارد زيـر اشـاره كرد.
رسـانه ها،  سـازى  آمـاده  سـلول،  كشـت  هـاى  تكنينـك 
بـرآورد و جداسـازى DNA ژنوميـك، اسـتخراج و بـرآورد 
پروتئيـن،  اسـتخراج  و  بـرآورد   ،cDNA سـازى  آمـاده   ،RNA
SDS-PAGE  و رنـگ آميـزى پروتئيـن، انجمـاد و آب شـدن 

MTT سـنجش  سـلول ها، 
تارنمــاى  بــه  بيشــتر  اطالعــات  يافتــن  جهــت 
 www.icsccb.org/workshops/cellcultureworkshop

ــد. ــه كني مراجع

دومين كنفرانس پاتولوژى ديجيتال

اين كنفرانس در تاريخ 10 تا 12 فوريه 2014 در اياالت متحده 
پزشكى  كنفرانس  از  بخشى  رويداد  اين   . مى شود  برگزار  آمريكا 
مولكولى است. هر سه سال يكبار بيش از 3000 محقق در زمينه هاى 

انفورماتيك، بالينى، تشخيص و سرطان گرد هم مى آورد.
براى دريافت آگاهى بيشتر از تارنماى

 www.triconference.com/digital-pathology ديدن كنيد.

كنفرانس سلول هاى بنيادى سرطان
برگزار  متحده  اياالت  در  فوريه  تاريخ 13-14  در  رويداد  اين 
مى شود. اين كنفرانس جهت پيشبرد درك ما از علوم پايه سلول هاى 
بنيادى سرطان محققان دانشگاهى  نفوذ را براى شناسايى و توسعه 

داوطلبان جديد جهت درمان هاى سرطان گردهم مى آورد.
براى كسب اطالعات بيشتر به تارنماى

/www.triconference.com/targeting-cancer-stem-cells
برويد.

دومين كنفرانس ژنوميك در پزشكى
اين رويداد در تاريخ 14-13 فوريه در سان فرانسيسكو برگزار مى شود.

اين كنفرانس نقش در حال تكامل ژنتيك در تشخيص و درمان 
را مورد توجه قرار مى دهد.

http://www. تارنماى  به  بيشتر  اطالعات  ديدن  براى 
triconference.com/Genomics-Personalized-

Medicine برويد.

مهندس محمود اصالنى



45
 دى ، بهمن، اسفند 92

شماره 96، 97، 98

كنفرانس ساالنه هماتولوژى بالينى و تكنولوژى 2014 

فوريه   15-18 از  رويداد  اين 
مى شود.  برگزار  كاليفرنيا  در   2014
خون  خصوص  در  اول  روز  برنامه 
و  است  متمركز  خيم  خوش  شناسى 
ادامه اين بحث در روز دوم با عنوان 
بدخيمى هاى خونى صورت مى گيرد. 
سرطان  در  جديد  تحوالت  همچنين 
با تمركز به مسايل مورد عالقه فعلى 

مورد بحث قرار خواهد گرفت.
https://www.scripps. براى ديدن اطالعات بيشتر به تارنماى
34th-annual-conference--org/events/scripps

  2014-15-clinical-hematology-oncology-february
برويد.

كارگاه پنج روزه بيوتكنولوژى مولكولى و 
بيوانفورماتيك

اين كارگاه در تاريخ 28-24 فوريه در هند برگزار خواهد شد. 
موضوعات مهم مطرح در اين رويداد تكنولوژى DNA نوتركيب، 
بيوانفورماتيك  و  شناسى  زيست  است.  بيوانفورماتيك  و   PCR
مطالب در هم آميخته اى است كه براى هر دو گروه زيست شناسان 

و بيوانفورماتيك ها، اعضاى هيات علمى و دانشجويان مفيد است.
http://www.icsccb. براى كسب اطالعات بيشتر به تارنماى

org/workshops/  برويد.

Superbugs و Superdrugs كنفرانس

اين رويداد مهم در تاريخ 6-5 مارس 2014 در انگلستان برگزار 
كشف  به:  مى توان  رويداد  اين  در  مطرح  موضوعات  از  مى شود. 

موضوعات عمومى مشاركت خصوصى، مبارزه با مقاومت هاى ضد 
ميكروبى در آمريكا و اروپا، استراتژى آنتى بادى به عنوان يك روش 
جديد براى مقابله مقاومت ضدميكروبى، روش هاى مختلف درمانى 
در مبارزه با كلستريديوم سخت عفونت؛ هپاتيت C، عفونت هاى 
سودوموناس آئروژنيوزا و عفونت هاى استافيلوكوك، نظارت آنتى 
باكتريال، آنتى باكتريال هاى اوليگونوكلئوتيدنانو ذره اى، مدل هاى 

جايگزين براى مقابله با مقاومت ضد ميكروبى اشاره كرد.
 www.superbugssuperdrugs.com براى آگاهى بيشتر به تارنماى

برويد.

Microarray هشتمين كنفرانس پيشرفت در فن آورى

اين رويداد مهم از 11-10 مارس 2014 در آلمان برگزار مى شود. 
از محورهاى مهم اين كنفرانس كه به طيف گسترده اى از تحقيقات 
 ،DNA :مى پردازد شامل Microarray با استفاده از فن آورى هاى
بيان پروفايل پروتئين و ژنوتيپ، آرايه هاى بافت براى تجزيه و تحليل 
بافت شناسى و كشف نشانگر، مرورى كلى از كارهاى مختلف انجام 

شده در زمينه هاى گوناگون.
www.myeven lo. براى دريافت اطالعات بيشتر از تارنماى

com/event.asp?evID=1542 ديدن كنيد.

2014 Arab Lab نمايشگاه

در   2014 مارس   17-20 تاريخ  در  كه  جهانى  رويداد  اين 
امارات متحده عربى برگزار مى شود ويترين جديدترين تجهيزات 

آزمايشگاهى و ابزار دقيقى از توليدكنندگان سرتاسر جهان است.
www.myeventflo. براى دريافت اطالعات بيشتر به تارنماى

com/event.asp?evID=1579 برويد.


