
  
                             

  
 

  
 

  
 

  گزارش برگزاري دومين كنفرانس بين امللي نانوپزشكي و نانوايمني
در دانشگاه  1393در سال  (Iran NanoSafety Congress 2014, INSC)متعاقب برگزاري اولين كنفرانس بين المللي نانوايمني 

و پيرو درخواست ستاد ويژه توسعه فناوري نانو رياست جمهوري براي برگزاري دومين كنفرانس بين المللي علوم پزشكي تهران 
 ر آن شدند كهبگروه نانوفناوري پزشكي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي  و نانوايمني، شبكه ايمني نانو ستاد ويژه توسعه فناوري نانو

 نانوايمني، مباحث ثر مباحبكنفرانس عالوه برگزار نمايد. پيرو جلسات مختلف مقرر شد  1396دومين كنفرانس بين المللي را در سال 
براي اين  ،مهاي الز يپيگير ، پس ازبا موافقت معاونت بين الملل دانشگاه .به كاربردهاي نانو در علوم پزشكي را نيز پوشش دهد وطبمر

  و همچنين امتياز بازآموزي براي گروه پزشكان كسب شد. مجوز برگزاري آن به صورت بين الملليكنفرانس 
استاد محترم دانشگاه علوم پزشكي و  )INSC( علمي كنگره اولميته كمحترم رئيس  ،جناب آقاي دكتر قاضي خوانساري در اين كنفرانس

ه تيئت علمي گروه نانوفناوري پزشكي به عنوان رئيس كمهيمحترم ، جناب آقاي دكتر قنبري عضو كنفرانسدومين ، به عنوان رئيس تهران
د دانشكده همچنين مقرر ش. مشغول به انجام وظيفه شديم دومين كنفرانس اجراييينجانب به عنوان رئيس كميته ا و دومين كنفرانس علمي

ازمان غذا و دارو، انجمن علمي نانوفناوري نانو سكميته به عالوه  و بهداشت در برگزاري كنفرانس مشاركت داشته باشند.هاي پزشكي 
براي  (ANF)ايي نانو سيو فروم آ كنفرانس اجرايبراي همكاري در  مواد جهش زاي زيست محيطي ايران انجمن پزشكي ايران و

   ابراز آمادگي نمودند.كنفرانس همكاري در مسائل علمي 
خالصه مقاله براي ارائه  325كه از اين تعداد  نددبيرخانه كنفرانس ارائه شدبه  خالصه مقاله 363 ادر زمان برگزاري كنفرانس مجموع

نيز در برنامه مدعو  يراننسخ 15كليدي و  يبه عالوه دو سخنران. ندعدد براي ارائه شفاهي توسط كميته علمي انتخاب شد 12پوستر و 
قابل ذكر است كه مقاالت ارائه شده به دبيرخانه از  نيز در طول مدت برگزاري كنفرانس برگزار شد. كارگاه 4. ندكنفرانس قرار داده شد

 الملل دانشگاه علوم پزشكيعالوه بر دانشجويان بين(غير ايراني  شركت كننده 34نيز كشور بودند و در زمان برگزاري كنفرانس  17
 بيشترين تعداد شركت كنندگان غير ايراني از كشور عراق بودند و در پايان كنفرانس نيز شركت كنندگان عراقي .حضور داشتند تهران)
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 براي شركت در كارگاهي چند روزه در خصوص مباحث يبرا دتمايل خو عالوه بر ابراز عالقه به شركت در چنين كنفرانس هايي،
  مورد پيگيري قرار گيرد.در آينده نزديك نانوفناوري پزشكي ابراز نمودند. اين مسئله الزم است 

 Asia-Europe Dialogue on Nanosafety andبرگزاري نشستي با عنوان كنفرانس ي اين يكي از برنامه هاي مهم جانب

Nanoproduct Certification  كشور آسيايي و اروپايي توسط ستاد ويژه توسعه فناوري نانو  12بود كه با شركت نمايندگاني از
از ديگر برنامه هاي جانبي اين كنفرانس، ضيافت شام آن بود كه با  در محل ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد.

  .شد برگزارتوسط معاونت بين الملل دانشگاه فرانس شركت مدعوين ايراني و غير ايراني و تعدادي از عوامل درگير در برگزاري كن
داوران، از دو  تچهار پوستر برتر به انتخاب هيئ ازبر تقدير  به ابتكار كميته علمي، عالوه ،كنفرانس اختتاميهبرگزاري مراسم زمان در 

سابقه علمي مبه عالوه، در دو روز برگزاري كنفرانس، دو كنفرانس نيز تقدير به عمل آمد.  كت كنندگان درمورد پوستر منتخب توسط شر
  داده بودند نيز جوايزي اهدا شد. خ صحيحنيز برگزار شد كه به دو نفر از كسانيكه پاس

بود  آنزمان برگزاري حضور پر رنگ مسئولين دانشگاه در و همچنين عدم عدم پوشش خبري مناسب ضعف عمده اين كنفرانس  طانق
ه هيئت رئيسزم است از حمايت هاي در پايان ال. خواهند شدبرطرف  سبهاي منا هماهنگي انجامان شا اهللا در كنفرانس هاي آتي با  كه

اد ويژه توسعه ، ستالملل دانشگاهمعاونت بينبين الملل و پشتيباني،  ت هايبه خصوص معاوندانشكده فناوريهاي نوين پزشكي محترم 
  .فناوري نانو و سازمان غذا و دارو در برگزاري اين كنفرانس تشكر به عمل آيد

  

  با تقديم احترامات

  دكتر امير اماني

  و دبير اجرايي دومين كنفرانس نانوپزشكي و نانوايمني مدير گروه نانوفناوري پزشكي


