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 0:11 -01:11سبعت 

 مقدمٍ ای بز سلًل َبی بىیبدی ي طب ببسسبختیجلسٍ ايل: 

  دکتز امیز علی حمیدیٍ -دکتز حسیه بُبريود -دکتز علیزضب بزادران رفیعی -دکتز جعفز آیريسبی جلسٍ: 

 عٌَاى سخٌراى زهاى

 چٌذ از کالم اهلل هجیذتالٍت آیاتی  8:00 -8:10

 سرٍد جوَْری اسالهی ایراى 8:10 -8:15

 ٍ گسارشخیر هقذم  دکتر علیرضا برادراى رفیعی  8:15 -8:20

 سخٌراًی افتتاحیِ دکتر اهیر علی حویذیِ 8:20 -8:30

 سلَل ّای بٌیادی )اًَاع، هسایا ٍ هعایب( پیریایی عباس دکتر 8:30 -8:50

 )تَلیذ، توایس ٍ کاربردّا( IPS بْارًٍذدکتر حسیي  8:50 -9:10

 هٌْذسی بافت )داربست ّا ٍ رٍیکردّای جذیذ( دکتر جعفر آی 9:10 -9:30

 بازساختی پسشکی  دکتر ًاصر اقذهی 9:30 -9:50

  Disease modeling and personalized medicine دکتر هسعَد سلیواًی 9:50 -10:10

 

 استزاحت ي پذیزایی              01:01 -01:21

 

 

 01:21 -02:11سبعت 

 سلًل درمبوی در چطم پشضکی

 دکتز علیزضب الضئی -دکتز لیال ستبریبن -دکتز محمد علی جًادیريسبی جلسٍ: 
 عٌَاى سخٌراى زهاى

  CLAU & Lr- CLAL دکتر داًیال رٍشي دل 10:30 -10:45

 KLAL دکتر رضا غفاری 10:45 -11:00

 CLET & COMET سیاهک دل فسادکتر  11:00 -11:15

 SLET دکتر حسیي آقایی 11:15 -11:30

 کاربرد داربست ّا ٍ سلَل ّای بٌیادی در بازسازی سطح چشن  دکتر سعیذ حیذری کشل 11:30 -11:45

 Cell replacement therapy in retinal degenerative دکتر ًارسیس دفتریاى 11:45 -12:00

and dystrophic diseases 

 Clinical trials for cell therapy in retinal دکتر حویذ احوذیِ 12:00 -12:15

degenerative and dystrophic diseases 
  Fat stem cells in aesthetics دکتر فرزاد پاکذل 12 :15 -12:30

 ارائِ هقاالت  12:30 -13:00

 استزاحت، ومبس ي وبَبر              02:11 -03:21

 



 03:21 -05:04سبعت 
 

 فه آيری َبی جدید در پشضکی ببسسبختی

 دکتز محمد سارع جًضقبوی -دکتز آرش خجستٍ -دکتز الٍُ الُیريسبی جلسٍ: 
 عٌَاى سخٌراى زهاى

  باز ساختیدر پسشکی ًاًَ في آٍری کاربرد  حسیي قٌبریدکتر  14:30 -14:45

 ّاشویسیذ هحوَد دکتر  14:45 -15:00
Immune cell therapy and immunogenicity in cell 

therapy 

 شى درهاًی در چشن پسشکی دکتر زّرا سْیال سْیلی 15:00 -15:15

 در پسشکی  CRISPR/cas9کاربردّای دکتر الِْ الْی 15:15 -15:30

 BioMEMS آجَداًیاىهحوذ دکتر  15:30 -15:45

 دارٍّا ٍ غربالگریسلَل ّای بٌیادی، کشف  دکتر شیرازی 15:45 -16:00

 باز ساختی پسشکی آیٌذُ  دکتر آرش خجستِ 16:00 -16:15

 

 استزاحت ي پذیزایی              05:04 -05:31

 

 

 

 

 05:31 -00:21سبعت 

 اخالق، استبوداردَب ي تجبری سبسی

 مُدی مدرس سادٌدکتز  -دکتز پیمبن کیُبن ير -دکتز مزضیٍ ابزاَیمیريسبی جلسٍ: 
 عٌَاى سخٌراى زهاى

 هباًی اخالقی ٍ حقَقی در سلَل درهاًی ٍ پسشکی  باز ساختی دکتر فرزاد هحوذی 16:40 -17:00

 Stem cell translational medicine دکتر بابک ارجوٌذ 17:00 -17:20

 Stem cell manufacturing for clinical applications دکتر حویذرضا آقایاى 17:20 -17:40

 تجاری سازی دکتر پیواى کیْاى ٍر 17:40 -18:00

 


