
  

و پزشکی بازساختیولهای بنیادی، سلول درمانی لوشنبه اول خرداد: اولین کنگره  سد  

پزشکی بازساختی -بخش اول  

،  دکتر فرهود مفردرئیس بخش: دکتر   
رئیس واحد علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 

 تهران
  خوشامدگویی و معرفی کنگره

 

 8.30 - 8.00  ملك افضلیدکتر

علوم پزشکی تهران ی وآزاد اسالم دانشگاه   پزشکی بازساختی 
 دکتر والیتی

 ( ملك زادهدکتر  (دکترابطحی) (
8.30 - 8.50 

   بازساختی پزشکیکاربردهای  ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی
 دکتر میرزاده

 (دکتر واشقانی(
8.50 – 9.10 

)رییس پژوهشکده سلولهای  پژوهشگاه رویان

  بنیادی(

سلولهای دریچه قلب تولید و مهندسی بافت 

 انسان
 

 دکتر بهاروند
9.10 - 9.30 

توسعه  ستاددبیر  ) دانشگاه علوم پزشکی تهران

 سلولهای بنیادی معاونت علمی علوم و فناوریهای

ریاست جمهوری( و فناوری   

  سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در ایران

 دکتر حمیدیه

9.30 – 9.50 

یتو پاستورتسان ایراندر یك ضرورت ملی ژن درمانی تاالسمی   تر زینلیدک    9.50 – 10.10 

 10.30 – 10.10 استراحت و ارائه پوستر 

 

 

 



 

 

سلولهای بنیادی –بخش دوم   

دکتر اقدمی -رئیس بخش :دکتر بختیار  
)ریاست سلول درمانی( پژوهشگاه رویان  10.50 – 10.30 دکتر اقدمی  در سلول درمانیGMPاستانداردهای  

                       بانك خون بند ناف رویان

                               (   )مدیرعامل بانك خون

                                               

 11.10 – 10.50 دکتر آبرون  HLAسلولهای بنیادی و

                          ،انگلیس، لندنUCL دانشگاه

مدیرگروه نانوبیوتکنولوژی و                      (

                                     ( پزشکی بازساختی

                                              

نانوتکنولوژی، سلول بنیادی و کاربردهای آن در پزشکی 

 بازساختی
 11.30 -  11.10 دکتر سیفعلیان 

)رییس برد و مدیرگروه دانشگاه علوم پزشکی تهران

لول کاربردی(مهندسی بافت و علوم س  

کاربرد نانو فیبرها بر اساس داربست های زیستی شیشه 

 ای/کالژن در آسیب سیاتیك موش صحرایی
 11.50 – 11.30 دکتر آی 

 12.10 – 11.50 دکتر ضرابی  چگونگی ذخیره سلولهای بنیادی بند ناف بانك خون بند ناف رویان

)معاونت اموزشی و رییس بانك انیسیتو پاستور

(خون  

و  فیزیکی و طبیعی روش های هتمایز سلول های بنیادی ب

و طب بازساختی مهندسی بافت  آن در ارزش  
اردکتر شکر گز   12.10 – 12.30 

 14.00-12.30 عکس دسته جمعی و ناهار

 

 

 



سلول درمانی -خش سومب  

، دکتر دادگروثوقرئیس بخش: دکتر سلوک، دکتر  

 

)مدیر گروه پزشکی بازساختی( پژوهشگاه رویان ای بازسازی کبدی بر سلول برندرمان مبت   14.15 – 14.00 دکتر وثوق  

 )لیدر بخش کلیه سلول درمانی(پژوهشگاه رویان 
در بیماری  MSCپزشکی فرد محور در بیماران کلیوی و 

 مزمن کلیه
 14.30 – 14.15 دکترشکرچیان 

(درمانی سلول قلب بخش لیدر)پژوهشگاه رویان  
سلول درمانی بر اساس پزشکی فرد محور در بیماریهای 

 دریچه قلب
دنیعدکتر م   14.30 – 14.45 

 سلول پوست بخش لیدر)پژوهشگاه رویان

(درمانی ) 
بیماریهای پوستی در سلول درمانی  15.00 – 14.45 دکتر باجوری  

 سلول نرولوژی بخش لیدر)پژوهشگاه رویان

(درمانی ) 
رولوژیكای نهسلول درمانی بیماری  15.15- 15.00 دکتر عرب  

 سلول ارتوپدی بخش لیدر)پژوهشگاه رویان

(درمانی ) 
 15.30 – 15.15 دکتر لبیب زاده   سلول درمانی در بیماریهای استخوانی

 15.45 – 15.30 استراحت و ارائه پوستر

 

 

 

 

 

 



کروفلوئیدیكمهندسی بافت و می -بخش چهار  

دکتر اسالمیدکتر سیفعلیان،رئیس بخش:   

،آمریکا دانشگاه برکلی  

پزشکی بازساختی از سلول تا 

مکانوترانسداکشن )سلولها،ماتریکس و 

 میانکنشها(
 16.05 – 15.45 دکتر مفرد 

)رییس مراکز تحقیقات گوش و حلق و  دانشگاه علوم پزشکی تهران

(بینی  

 گلو گوش، بیماریهای بازساختی در پزشکی

  بینی و
 16.25 – 16.05 دکتر نراقی 

)جراح بیماریهای مادرزادی  ر، انگلیسبیمارستان دانشگاه لیست

  قلب(
 16.45 –16.25 دکتر کورنو  ترمیم  دریچه آئورت 

کل توسعه پژوهش، فناوری و نواوری )مدیر دانشگاه آزاد اسالمی

(علوم پزشکی   
 17.05 - 16.45  بختیار دکتر  پزشکی بازساختی در دندانپزشکی

ه آزاد اسالمی و دانشگا دانشگاه امیر کبیر ر عاطفه سلوک تدک  مهندسی سلولهای بنیادی   17.05 – 17.25 

ش داربست ها در مهندسی بافتنق  مهندسی بافت دانشگاه آزاد اسالمی رییس پژوهشکده  17.45 – 17.25 دکتر پزشکی  

 18.00 – 17.45 استراحت و ارائه پوستر

)دانشگاه علوم پزشکی ایران (   یدیك در مهندسی بافتنقش میکروفیلوئ    
کریمیدکتر  

 
18.00- 18.20 

  پزشکی سلولی مولکولی NIH,آمریکا
 

پارسادکتر   
18.20-18.40 

 اختتامیه

 

 

18.40-19.00 



بازساختی سلول درمانی و پزشکی سه شنبه دوم خرداد ماه : اولین کنگره سلولهای بنیادی ،  

کارگاهها-بخش پنجم  
 

)دکتر اسالمی( سالمیدانشگاه علوم پزشکی آزاد ا  11.00 – 8.00 مهندسي بافت 

)زمانی( دانشگاه  علوم پزشکی آزاد اسالمی  13.00 – 10.00 رفرنس نویسي 

)دکتر احمدی(بانك سلول  Real time PCR 9.00 – 12.00 

)فرزانه خواه(بانك سلول  HLA 9.00 -  12.00 

)دکتر ابرون(بانك سلول  Flow cytometry 12.00 – 16.00 

)دکتر حصارکی(پژوهشگاه رویان  PCR & 
Electrophoresis 

12.00 – 16.00 

)دکتر پاکزاد(پژوهشگاه رویان سلولهاي بنیادي براي  
 همه

8.00 – 12.00 

)خیمه(پژوهشگاه رویان  
 کار با حیوانات 

آزمایشگاهي   
8.00 – 12.00 

)دراج(پژوهشگاه رویان و ایمونو بافت شناسي   12.00 – 16.00 

 


