جدول زمانبندی برنامههای سومین سمینار تازه های پیشگیری و
درمان هدفمند سرطان
رئیس سمینار :دکتر محمد هادی ایازی ،دبیر کل سمینار :دکتر مصطفی مهرابی بهار
دبیران علمی  :دکتر محمد مهدی کوشیار ،دکتر علی متولی زاده اردکانی
دبیر اجرایی :دکترسید علی موسوی شائق

تاریخ اجراء 8،9 :و  10آذرماه 1396

روز اول سمینار
تاریخ 8 :آذر
بخش اول :افتتاحیه و معرفی سمینار بین المللی سرطان
هیئت رئیسه :دکتر مصطفی معین ،دکتر ایازی ،دکتر حمید عطاریان ،دکتر ضیاء الدین تابعی ،پروفسور جین پال تری
ردیف

برنامه

زمان

ثبت نام

7:30 -8:00

خوش آمدگویی و معرفی سمینار

8:00 -8:30

مهندس محمدتقی میراحمدی (مدیر مرکز پیشگیری سرطان نسترن)
ردیف

سخنران

دکتر علی متولی زاده
1

اردکانی
دکترسیدمحمدهادی

2

ایازی
(رئیس سمینار)

عنوان سخنرانی

دانشگاه یا مؤسسه

وضعیت پیشگیری از
سرطان در ایران

پژوهشکده ژنتیک تهران

ضرورت آگاهی و پیشگیری
از سرطان

معاون اجتماعی وزارت
بهداشت

زمینه مطالعاتی
ژنتیک و زیست تکاملی

علوم مدیریت

زمان
8:45

9:00

8:30

8:45

3

دکتر مصطفی معین

اپی ژنتیک و نقش آن در
پیشگیری اولیه در سرطان

دانشگاه علوم پزشکی
تهران

آلرژی و بیماریهای
کودکان

9:15

9:00

4

دکتر ضیاء الدین تابعی

اهمیت اخالق در بیماران
سرطانی و درمان در خانه

دانشکده علوم پزشکی
شیراز

هماتوپاتولوژی

9:45

9:15

5

پروفسور جین پال تری

گوستاو روسی
فرانسه

بیولوژی سلولی

10:15

9:45

استراتژی های درمانی در
سرطان زایی بر اساس
EMT

استراحت ،پذیرایی
1

10:45

10:15

و
ارائه پوستر بخش 1
بخش دوم :مطالعات اپیدمیولوژیک در پیشگیری از سرطان
هیئت رئیسه :دکتر محمدرضا عباس زادگان ،دکتر فرهاد فریدحسینی ،دکتر کاظم زنده دل
ردیف

سخنران

عنوان سخنرانی

دانشگاه یا مؤسسه

زمینه مطالعاتی

6

دکتر فرهاد فرید حسینی

علوم رفتاری و پیشگیری از
سرطان

دانشگاه علوم پزشکی
مشهد

روانشناسی سرطان

7

دکتر کاظم زنده دل

سهم عوامل خطر شایع در
بروز سرطان های مختلف در
ایران
نقش سلول بنیادی سرطانی
در پیشگیری از سرطان

8

دکتر محمدرضا عباس
زادگان

زمان
11:00

11:20

دانشگاه علوم پزشکی
تهران

اپیدمیولوژی

11:50

11:20

دانشگاه علوم پزشکی
مشهد

ژنتیک پزشکی

12:10

11:50

14:00

12:10

نماز و ناهار
بخش سوم :تغذیه و سبک زندگی سالم در پیشگیری از سرطان

هیئت رئیسه :دکتر سید امیر حسین امامی ،دکتر علی شهریاری احمدی ،دکتر رضا شجیع ،دکتر فریبا اسراری ،دکتر محمد
رحیمی
9

مهندس کاظم اسالمی

نقش تغذیه در پیشگیری از
سرطان

دانشگاه علوم پزشکی
مشهد

10

دکتر رضا شجیع

تغذیه

14:20

14:00

نقش همکاری های بین
بخشی در پیشگیری از
سرطان

دانشگاه تربیت مدرس

تربیت بدنی

14:40

14:20

اثر تغذیه بر سرطان

دانشگاه مالیر

فلسفه

15:00

14:40

12

دکتر امین عیسی نژاد

نقش ورزش و فعالیت بدنی
در پیشگیری از سرطان

دانشگاه شاهد

فیزیولوژی ورزش

15:20

15:00

13

دکتر حمید آقا علی نژاد

نقش ورزش های  HITدر
پیشگیری از سرطان

دانشگاه تربیت مدرس

فیزیولوژی ورزش

15:35

15:20

11

دکتر ناصرالدین حسن زاده
تبریزی

استراحت ،پذیرایی
و
ارائه پوستر بخش 2

16:10

ردیف

سخنران

عنوان سخنرانی

دانشگاه یا مؤسسه

زمینه مطالعاتی

14

دکتر مسعود میرکاظمی

سارکومای بافت های نرم
تشخیص و درمان

دانشگاه علوم پزشکی
تهران

جراح  -ارتوپد

15

دکتر فریبا اسراری

اقدامات پیشگیرانه مورد نیاز
برای درمان بیماران مبتال
به سرطان پستان پس از

دانشگاه جان هاپکینز
امریکا

انکولوژی – رادیوتراپی

2

15:35

زمان
16:30

17:00

16:10

16:30

درمان کامل

16

فائزه کی غبادی

کاهش خاصیت بنیادی و
متاستازی و تغییر در چرخه
سلولی سلول های
متاستاتیک مالنوما با ترکیب
درمان & DAPT

دانشگاه علم و فرهنگ
تهران

زیست شناسی سلولی
مولکولی

17:10

17:00

XAV939

17

مهشید احمدیان

مطالعه نتیجه غربالگری و
تشخیص زودهنگام سرطان
پستان و کولورکتال در 22
شهر

دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان

زیست شناسی سلولی –
مولکولی

17:20

17:10

پنل علمی
موضوع :ضرورت آگاهی از اقدامات پیشگیرانه در سرطان
گرداننده پنل :دکتر علی متولی زاده اردکانی
اعضای پنل :دکتر کاظم زنده دل ،دکتر مصطفی معین ،دکترسید محمدهادی ایازی ،دکتر رضا شجیع ،دکتر
مسعود میرکاظمی ،دکتر مریم مقدم متین ،دکتر ضیاء الدین تابعی

3

18:00

17:20

روز دوم سمینار
 9آذر ماه
بخش چهارم :مباحث نوین در تشخیص سرطان
هیئت رئیسه :دکتر مکاریان ،دکتر محمد دوست ،دکتر صفایی ،دکتر اسودی ،دکتر عباس شیردل ،دکتر محمد اسماعیل اکبری
ردیف

سخنران

1

دکتر حسین آیت الهی

2

دکتر محمد شیدیکی

دانشگاه یا مؤسسه

عنوان سخنرانی

زمان

زمینه مطالعاتی

اصول آزمایشگاهی Car-t

3

4

دکتر محمد اسماعیل
اکبری

دکتر احسان سرافراز
یزدی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 Cell therapyدر درمان
هدفمند سرطان

پاتولوژی

8:00

8:30

به سمت پزشکی دقیق:
استفاده از مواد نانو بر اساس
بیوسنسور های جدید در
سرطان

دانشگاه گریفیت ،استرالیا

شیمی آنالیزی

9:00

8:30

سبک زندگی و تغییرات
سلولی و مولکولی در سرطان

دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی

متخصص غدد

9:20

9:00

بیدار کردن سیستم ایمنی
برای مقابله با سرطان) اصول
ایمونوتراپی سرطان با تاییدیه

دانشگاه نیویورک/آمریکا

زیست شناسی سلولی و
مولکولی

9:20

9:45

(FDA

استراحت ،پذیرایی
و

10:15

9:45

ارائه پوستر بخش3
بخش پنجم :تحقیقات بین رشته ای در سرطان
هیئت رئیسه :دکتر امیر عارف ،دکتر مجید ابراهیمی ورکیانی ،دکتر کریستر اریکسون ،دکتر حمیدرضا شریفی
ردیف

5

سخنران

عنوان سخنرانی

دانشگاه یا مؤسسه

دکتر امیر عارف

سازگاری سیستم
میکروفلوئیدهای سه بعدی
برای مطالعه نقاط چک شده
ایمنی جهت درمان ایمنی
فردمحور

دانشگاه هاروارد امریکا

4

زمینه مطالعاتی

بیولوژی سرطان

زمان

10:45

10:15

6

7

8

9

دکتر مجید ابراهیمی

نقش میکروفلوئید ها در
تشخیص سلول های سرطانی

دانشگاه تکنولوژی سیدنی ،استرالیا

مهندسی مکانیک

11:10

10:45

دکتر کریستر

سلولهای سرطانی در گردش
خون و متاستاز

انیستیتو کارولینسکا سوئد

بیولوژی سلولی سرطانی

11:35

11:10

بیولوژی مولکولی  : CTCما
در کجا قرار داریم؟

مرکز تحقیقات آیسلیت سوئد

بیولوژی سلولی سرطانی

12:00

11:35

چرا باید سرطان را بشناسیم و
چگونه؟

مرکز پیشگیری سرطان نسترن

زیست شناسی سلولی و
مولکولی

12:15

12:00

14:00

12:15

ورکیانی
اریکسون
دکتر حمیدرضا شریفی
دکتر محمد عرفان
مقصود

نماز و نهار
بخش ششم :ماهیت سرطان در حال و آینده
هیئت رئیسه  :دکتر عبداهلل بنی هاشم ،دکتر امید رضایی ،دکتر اسداهلل موسوی ،دکتر محمد رمضانی
10

دکتر رهام سالک

تغییر الگوی بروز کلینیکی
سرطان پستان در ایران

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

انکولوژی – رادیوتراپی

14:15

14:00

11

دکتر امید رضایی

کارسینوژن ها در تومورهای
سالید

دانشگاه علوم پزشکی زابل

هماتولوژی -انکولوژی

14:45

14:15

12

دکتر مریم صالحی

اپیدمیولوژی  10سرطان شایع
در مشهد و ایران

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پزشکی اجتماعی

15:00

14:45

از بین بردن سلول های مقاوم به
داروی سرطان پستان(MCF-
 )7/MXتوسط مسیر غیر
آپوپتوتیک

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شناسایی SNHG15به
عنوان  lncRNAانکوژنیک
در سرطان کلورکتال

دانشگاه فردوسی مشهد

13

فاطمه مصفا

14

مروارید ساعی نسب

15

دکتر محسن عصار

زیست شناسی سلولی –
مولکولی

15:15

زیست شناسی سلولی و
مولکولی

15:30

15:00

15:15

استراحت ،پذیرایی
و

16:00

15:30

ارائه پوستر
بررسی وضعیت سالمت
محصوالت کشاورزی در ایران
و اقدامات و برنامه ریزی های
وزارت جهادکشاورزی برای
کاهش میزان آالینده ها در
محصوالت کشاورزی

دانشگاه تهران

عضو شورای امنیت غذای
کشور

16:20

16:00

میز گرد :ارزیابی پاسخ لنفوما توسط دستگاه PET-CT Scan
گرداننده پنل :دکتر سید رسول زکوی
اعضای میز گرد :دکتر مهرداد بخشایش کرم ،دکتر عباس یوسفی کما ،دکتر فرشاد امامی

5

17:00

16:20

پنل علمی :پزشکی فردی و آنالیز ژن ها در سرطان پستان
گرداننده پنل :دکتر احسان غیور کریمیانی
اعضای پنل :دکتر فریبا اسراری ،دکتر محمدرضا عباس زادگان ،دکتر ابوالقاسم الهیاری ،دکتر قوام نصیری ،دکتر
فاطمه اصفهانی ،دکتر کامران غفارزادگان ،دکتر محمد اسماعیل اکبری

6

17:45

17:00

روز سوم سمینار
 10آذرماه
بخش هفتم :بیولوژی سرطان
هیئت رئیسه :دکتر باللی ،دکتر محمد ثقة االسالمی ،دکتر فاطمه همایی ،دکتر کامران غفارزادگان
ردیف

سخنران

عنوان سخنرانی

دانشگاه یا مؤسسه

زمینه مطالعاتی

زمان

ردیف

1

دکتر مهدی باللی

بررسی سرطان زایی عوامل
محیطی و مواد سمی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

انکولوژی

8:20

8:00

مراقبت های عمومی در
پیشگیری از سرطان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

هماتولوژی – انکولوژی

8:40

8:20

نقش ویتامین  Dدر پیشگیری
از سرطان

دانشکده پزشکی مشهد

انکولوژی – رادیوتراپی

9:00

8:40

بیومارکرهای سرطان ریه

دانشکده پزشکی مشهد

پاتولوژی

9:20

9:00

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

هماتولوژی – انکولوژی

9:40

9:20

2

3

4

دکتر محمد ثقه
االسالمی
دکتر فاطمه همایی
دکتر کامران
غفارزادگان

5

دکتر زهرا مذهب

ایمونوتراپی در سرطان پستان

6

دکتر آزاده جوالیی

حمایت ار بیماران مبتال به
سرطان سینه تازه تشخیص
داده شده توسط افراد نجات
یافته از سرطان

دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی

فلوشیپ جراحی پستان

9:55

9:40

استراحت ،پذیرایی
و

10:30

10:00

ارائه پوستر بخش 5
بخش هشتم :پیشرفت های اخیر در درمان هدفمند و مدیریت سرطان
هیئت رئیسه :دکتر جین پال تری ،دکتر مجید ابراهیمی ورکیانی ،دکتر امیر عارف
ردیف

سخنران

عنوان سخنرانی

دانشگاه یا مؤسسه

7

فادیا مهدی

تشخیص ویروس پاپیلومای
انسانی در سرطان کلورکتال و
مهار آن با اشعه گاما

دانشگاه کوفا عراق

8

دکتر ژیبو گائو

whole- genomeروشهای
در whole Exomeو
تشخیص سرطان

چین

9

دکتر حسین طوسی

بیوانفورماتک در تشخیص
اولیه سرطان

زمینه مطالعاتی
ویروس شناسی

بیوتکنولوژی

زمان
10:50

11:20

ردیف

10:30

10:50

موسسه تحقیقات بیوفیزیک/
بیوشیمی تهران

ارائه  3کانسپت مپ برگزیده( هر کدام  5دقیقه)

7

بیوانفورماتیک

11:40

11:20

12:00

11:40

پنل علمی :برنامه های کنترل سرطان در ایران
گرداننده پنل :دکتر مجید ابراهیمی ورکیانی
اعضای پنل :دکتر محمد شیدیکی ،دکتر جین پال تری ،دکتر فریبا اسراری ،دکتر سید علی موسوی ،دکتر مجید
ابراهیمی ورکیانی ،دکتر حمیدرضا شریفی ،دکتر امیر عارف ،دکتر ژیبو گائو
مهندس محمد درویش

(اهمیت محیط زیست در پیشگیری از سرطان -دانشگاه علوم تحقیقات تهران)
اختتامیه و اهدای جوایز با حضور دکتر جین پال تری

8

12:45

12:00

13:00

12:45

13:45

13:00

