بنام خدا
برادر ارجمند جناب آقای  /خواهر گرامی سرکار خانم
مدیر محترم شرکت  /مرکز درمانی .... /
با سالم و آرزوی توفیق؛
احتراما به استحضار می رساند سومین کنگره بین المللي سلولهاي بنیادي و پزشكي بازساختي توسط سازمان
جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،انجمن ژنتیک ایران،پژوهشگاه رویان ،شهرداری مشهد و دانشگاه
علوم پزشکی مشهد با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری سلولهای بنیادی در روزهای  25و  26فروردینماه سال  1399و
با حضور مسئوالن بلند پایه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و مسئولین محترم
دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی ،در محل سالن همایشهای دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد
شد .محورهایی که در این کنگره بطور ویژه مورد توجه و بررسی قرار خواهند گرفت عبارتند از :کاربردهاي بالیني سلولهاي
بنیادي در بیماریهاي پوست،ارتوپدي،زنان و زایمان و اعصاب ،نوآوريها در فناوري سلولهاي بنیادي ،سلولهاي
بنیادي و سرطان ،مهندسي بافت بر مبناي سلولهاي بنیادي ،پیوند سلولهاي بنیادي ،محصوالت عاري از سلول
بویژه وزیكولهاي خارج سلولي ،تجاريسازي محصوالت سلول درماني و گردشگري سالمت در زمینه استفاده از
محصوالت مبتني بر سلول.
در این کنگره پزشکان و محققان (علوم پایه پزشکی) ،دانشگاهیان داخلی و بین المللی و  ...با ارائه آخرین یافتههای
خود در قالب مقاله و شرکت در کنفرانس و تبادل یافتههای علمی پژوهشی ،و کاربردی موجب اثربخشی بیشتر کنگره خواهند
بود .همچنین شرکت در این کنگره موجب تخصیص امتیاز آموزش مداوم به گروه پزشکی در رشتههای مختلف خواهد بود .از
دیگر برنامه های جنبی کنگره برپایی نمایشگاه تجهیزات پزشکی مرتبط ،از جمله تجهیزات آزمایشگاهی و درمانی است که بر
غنای برنامه خواهد افزود.
با توجه به اینکه سیاست دست اندرکاران این رویداد دعوت از شرکتها و مجموعههای خوشنام و برندهای برتر برای
حضور و معرفی محصوالت و فعالیتهای خود در این کنگره است ،لکن از آن مجموعه محترم دعوت می شود در صورت تمایل
برای همکاری و شرکت در این همایش با توجه به شرایط پیوست اعالم آمادگی نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد تاریخچه برگزاری کنگره میتوانید به سایت کنگره با آدرس
 Mashhadstemcells.comمراجعه فرمائید.
دکتر حمیدرضا بیدخوری
معاون علوم پزشکی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و دبیر اجرایی کنگره

