ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوريﻧﺎﻧﻮ در ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎزﺳﺎﺧﺘﯽ
ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﻋﻠﻤﯽ ﯾـﮏ روزه ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوریﻧﺎﻧﻮ در ﺳـﻠﻮلھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی و ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑﺎزﺳﺎﺧﺘﯽ ﭘﻨﺠﻢ دی ﻣﺎه  ١٣٩۴در
ﺳﺎﻟﻦ ھﻤﺎﯾﺶھﺎی رازی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﻨـﺎوری ﻧـﺎﻧﻮ و درﻣـﺎنھـﺎی ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻠﻮلھـﺎی ﺑﻨﯿـﺎدی در زﻣﺮه آﺧﺮﯾﻦ روشھـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻨـﺎوری
زﯾﺴﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .اﺧﯿﺮاً ﻧﯿﺰ داﻧﺸﻤﻨﺪان درﺻﺪد ﯾﺎﻓﺘﻦ راهھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ھﻤﺮاه ﮐﺮدن اﯾﻦ دو ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻤﯽاﻧﺪ.
ﮐـﻢﺗﺮ از ﯾـﮏ دھـﻪ اﺳـﺖ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑﺎزﺳـﺎﺧﺘﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷـﺎﺧﻪھـﺎی ﻋﻠـﻢ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷـﺪ و در آن
ﺑـﺎﻓﺖھـﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑـﺎ ﺑﺎﻓﺘﯽ زﻧـﺪه و دارای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ .در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷـﮑﺎن از دارو
ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾـﮏﺳـﺎزی و ﮐﺎرھﺎی ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑـﺪن ،از ژن ،ﺳـﻠﻮل و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳـﻠﻮلھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای ﺟﺒﺮان
ﺳﻠـﻮلھـﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑـﺎﻓﺘﯽ و از ﻣﮫﻨﺪﺳـﯽ ﺑـﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﺎﻓﺖ در آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه و ﭘﯿﻮﻧـﺪ آن ﺑﻪ ﺟـﺎی ﺑـﺎﻓﺖ
آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ظﮫﻮر ﻓﻨـﺎوری ﻧـﺎﻧﻮ راه را ﺑﺮای درک ﺻـﺮﯾﺢ و روﺷﻦ از درﻣﺎن ﺑﺎ ﺳـﻠﻮلھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی در ﻣﺤﯿﻂ زﻧـﺪه و ﺑﺎ ﺗﮑﺮار رﺷـﺪ و
ﻧﻤﻮ در ﻣﺤﯿـﻂھـﺎی زﻧـﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﻤﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺑﺴـﯿﺎر
زﯾﺎدی در اراﺋﻪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻠﻮلھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎزﺳﺎﺧﺘﯽ دارد.
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اھﻤﯿـﺖ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در زﻣﯿﻨـﻪ ﭘﺰﺷــﮑﯽ و درﻣـﺎن ﺳـﻤﭙﻮزﯾﻮم ﻋﻠﻤﯽ ﯾـﮏ روزه ﮐـﺎرﺑﺮد ﻓﻨـﺎوریﻧـﺎﻧﻮ در
ﺳﻠﻮلھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی و ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑﺎزﺳﺎﺧﺘﯽ ﺳـﺘﺎد ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوریھﺎی ﺳـﻠﻮلھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی و داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﺤﻮرھﺎی اﯾﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
• ﻓﻨﺎوریﻧﺎﻧﻮ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎزﺳﺎﺧﺘﯽ
• ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی رﺳﺎﻧﺶ ﺳﻠﻮل ،ژن و دارو
• ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوریﻧﺎﻧﻮ در ﺧﺎﻟﺺﺳﺎزی و ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﻠﻮلھﺎی ﺑﻨﯿﺎدی
• ﻧﻘﺶ  Bioglassدر ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ
• ﻧﻘﺶ دارﺑﺴﺖھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوریﻧﺎﻧﻮ در ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ
• ﻧﺎﻧﻮﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ و  cell sheetدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎزﺳﺎﺧﺘﯽ
• ﺑﺎزار ﻓﻨﺎوریﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎزﺳﺎﺧﺘﯽ
• ﻓﻨﺎوریﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎزﺳﺎﺧﺘﯽ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﮫﺖ ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺛﺒﺖﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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