
 بازساختی در چشم پزشکیسلول های بنیادی و پزشکی  سالیانه کنفرانس سومین

Stem Cells and Regenerative Medicine in Ophthalmology 
 3/12/96 پنج شنبه

 8:00 -10:00ساعت 

 بازساختی پزشکیبر سلول های بنیادی و  مروری

 ییجغتا محمد تقیدکتر ،حمیدیه یعل ریدکتر امدکترمهدی مدرس زاده،  روسای جلسه: 

 عنوان سخنران زمان

 و سرود جمهوری اسالمی ایران تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید 8:00 -8:05

 خیر مقدم دکتر حسین آقایی 8:05 -8:10

 ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر مسعود ناصری پور 8:10 -8:15

 دبیر ستاد سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دکتر امیر علی حمیدیه 8:15 -8:25

 حال و آینده بازساختی پزشکی  جغتاییمحمد تقی دکتر  8:25 -8:35

 سلول های بنیادیانواع  شریف مرادیدکتر  8:35 -8:50

 )تولید، تمایز و کاربردها( IPS دکتر مسعود سلیمانی 8:50 -9:10

 مهندسی بافت در چشم پزشکی دکتر جعفر آی 9:10 -9:30

 افق ها و چشم انداز سلول درمانی درچشم پزشکی شعاع حسنیعلیرضا دکتر  9:30 -9:50

 بحث و تبادل نظر 9:50 -10:00

 استراحت و پذیرایی 10:00 -10:30

 10:30 -13:00ساعت 

 سلول درمانی در چشم پزشکیتازه های 

 آقاییحسین برادران، دکتر علیرضا جباروند، دکتر  محمود دکترروسای جلسه: 
 عنوان سخنران زمان

 سلول های بنیادی قرنیه دکتر حسین آقایی 10:30 -10:45

 سلول های بنیادی لیمبوس انسانی Ex vivoروش نوین کشت  دکتر سعید حیدری 10:45 -11:00

 بازسازی سطح چشمجایگزین های درمانی در فاز مزمن  دکتر علیرضا برادران رفیعی 11:00 -11:15

 کاربرد داربست ها کالژنی  در بازسازی قرنیه دکتر محمود جباورند 11:15 -11:30

 وم قینهیتی جهت اپیتلخطب بازسا دکتر الهام دلریش 11:30 -11:45

 سلولهای اندوتلیوم قرنیه  Ex vivoگسترش  دکتر سپهر فیض 11:45 -12:00

 بافت ملتحمه یدسنمه دکتر روشنک نواحی 12:00 -12:10

 سلول درمانی در بیماری های دژنراتیو ماکوال دستاوردها و چالش ها دکتر نارسیس دفتریان 12 :10 -12:20

 مطالعات بالینی در سلول درمانی بیماری های شبکیه دکتر مهدی مدرس زاده 12:20 -12:30

 در ترمیم ضایعات اربیتوفسیال SVF دکتر فرزاد پاکدل 12:30 -12:45

 وبالستومنسلول درمانی و ژن درمانی در رتی دکتر احد صداقت 12:45 -13:00

 رمان های نوین در مالنومی چشمید بیگلری یرضاعلدکتر  13:00-13:15

 بحث و تبادل نظر 13:15-13:30

 



 

 

 استراحت، نماز و ناهار 13:30 -14:30

 

 

 14:30 -16:15ساعت 
 

 فن آوری های جدید در پزشکی بازساختی

 صمدی، دکتر سهیلی، دکتر شهسوارانی  دکترروسای جلسه: 
 عنوان سخنران زمان

 در چه مرحله ای در ایجاد بینایی ست؟ IPSتکنولوژی  شهسوارانیحسین دکتر  14:30 -14:45

 باز ساختی یمیکرواینوایرمنت در پزشک صمدیعلی دکتر  14:45 -15:00

 ایمنی و ایمونوژنسیتی در سلول درمانیسلول درمانی  دکتر شعاع حسنی 15:00 -15:15

 سیستم های دارورسانی نوین به چشم بهروزیفرناز دکتر  15:15 -15:30

 ژن درمانی در چشم پزشکیپیشرفت های  سهیلی زهرا سهیالدکتر 15:30 -15:45

 مدل های مطالعات پیش بالینی در  بیماری های چشم محمد نژادصمد دکتر  15:45 -16:00

 چالش های تولید و مصرف  استاندارد سلول های بنیادی اقدمی ناصر دکتر 16:00 -16:15

 باز ساختی و پزشکی در سلول درمانی  یحقوق ی واخالقمبانی  اخانیقآ کامران دکتر 16:15 -16:30

 بحث و تبادل نظر 16:30 -16:45

 

 

 

 مهدی مدرس زادهریاست کنفرانس: دکتر 

  حسین آقاییدبیر علمی: دکتر 

 پویا عالم زادهامیر دبیر اجرایی: دکتر سید 

 

 

 
 


