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  1396 جدول برنامه زمانبندی کارگاه های مرکز
 

 نیمه دوم نیمه اول زمان 

 بافت یمهندس در آن نقش و Acellular  کیتکن افتب یمهندس هیاول اصول با یمقدمات ییآشنا کارگاه خرداد 1

 در آن نقش و نگینیالکترواسپ روش از استفاده تیر 2

 نانو یفناور از استفاده با بافت یمهندس

 Freeze) یانجماد کردن خشک یفناور از استفاده

Drying) 

 یمهندس در( Bio Glass) یستیز شهیش کاربرد مرداد 3

 یبازساخت یپزشک و بافت

 در آن کاربرد و( 3D Printing) یبعد سه نتیپر کیتکن

 یبازساخت یپزشک و بافت یمهندس

 استخوان مغز یمیمزانش یادیبن یها سلول استخراج شهریور 4

(Mesenchymal Stem Cells )در آن کاربرد و 

 یبازساخت یپزشک

 افتب از برگرفته یبازساخت یپزشک بر یمبتن محصوالت

 یچرب

 Induced) ییالقا پرتوان یها سلول دیتول مهر 5

Pluripotent Stem cell )در آنها کاربرد و 

 یبازساخت یپزشک

 و PRP، PRGF لیقب از یپرولوتراپ یها فرآورده کاربرد

PRF یبازساخت یپزشک در (Regenerative 

Medicine )ییبایز و (Cosmetic) 

 یبازساخت یپزشک در اگزوزوم و سکرتوم کاربرد آبان 6

(Regenerative Medicine) 

 پوست یدرمان سلول در ها تینوسیکرات کاربرد

 گویلیتیو درمان در یدرمان سلول یاستراتژ پوست یدرمان سلول در ها بروبالستیف کاربرد آذر 7

 طب و  مفصل و غضروف عاتیظا در یبازساخت یزشکپ (Dentistry) یپزشک دندان در یبازساخت یپزشک دی 8

 (Physical Medicine) یکیزیف

 یها روش با مبالیل یادیبن یها سلول از ستفاده بهمن 9

LSCD، CLAU، KLAU، KLAL و CLET نقص در 

 یپزشک چشم در یبازساخت یپزشک مبالیل

(Ophthalmology) 

-مبالیل وندیپ روش با مبالیل یادیبن یها سلول از استفاده

 یبازساخت یپزشک مبالیل نقص در( SLET) ساده الیتلیاپ

 (Ophthalmology) یپزشک چشم در

 ندویپ روش با مبالیل یادیبن یها سلول از ستفاده اسفند 10

( COMET) شده داده کشت یدهان موکوس الیتلیاپ

 یپزشک چشم در یبازساخت یپزشک مبالیل نقص در

(Ophthalmology) 

 یها یماریب و( Fertility) یبارور در یبازساخت یزشکپ

 زنان
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  1397جدول برنامه زمانبندی کارگاه های مرکز 
 

 نیمه دوم نیمه اول زمان 

 Genome) ژنوم یدستکار یها کیتکن فروردین 1

Manipulation )یدرمان ژن و (Gene Therapy) 

 یدرمان سلول در نگیمدل و کیوانفورماتیب کاربرد

 یکینیکل کاربرد با  یادیبن یها سلول یفیک کنترل یادیبن یها سلول قاتیتحق در یملکول یها کیتکن کاربرد اردیبهشت 2

 یپزشک در آنها نقش و یشگاهیآزما واناتیح با کار اصول خرداد 3

 یبازساخت

 یبررس و واناتیح در یعروق یقلب یها مدل جادیا

 آنها

 یشگاهیآزما واناتیح در یپوست یها مدل جادیا یها روش تیر 4

 کوچک

 واناتیح در یارتوپد یها مدل جادیا یها روش

 کوچک یشگاهیآزما

 یعصب یها یماریب در یوانیح یها مدل جادیا یها روش مرداد 5

 کوچک یشگاهیآزما واناتیح در

 

   شهریور 6

   مهر 7

   آبان 8

   آذر 9

   دی 10

   بهمن 11

   اسفند 12
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 "پکیج کارگاه های مهندسی بافت"
 

 کارگاه آشنایی مقدماتی با اصول اولیه مهندسی بافت

WT01 کد کارگاه 

 دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی، مهندسی مواد، دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی،

متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی پزشکی، 

 مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، مهندسی شیمی، شیمی آلی

 گروه هدف

 پیش نیاز ندارد

 زمان برگزاری 1396 خرداد اولنیمه 

ثبت ناممهلت    

 نحوه برگزاری تئوری

 تئوری:

 تعریف مهندسی بافت و نقش آن در پزشکی بازساختی 

 زیست تخریب پذیری و زیست سازگاری 

 پلیمرهای طبیعی و سنتتیک 

 تکنیک آسلوالر 

 بیوسرامیک ها 

 بیوگلس ها 

 ایمپلنت ها 

 آشنایی با دستگاه ها و روش ها 

 سرفصل درسی

 رئیس دکتر مسعود سلیمانی راد

: دکتر لیال روشنگر دبیر علمی  دبیران 
آقای علیرضا غفارزاده: دبیر اجرایی  

: اعضای کمیته اجرایی  

 مدرسین دکتر پیمان کیهان ور، دکتر لیال روشنگر

 هزار تومان 100.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20%  المپیادتخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان 

 هزینه
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 و نقش آن در مهندسی بافت Acellular تکنیک   

WT02 کد کارگاه 

دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی، مهندسی مواد، 

متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی پزشکی، 

آناتومی، پزشکی ملکولی، مهندسی شیمی، شیمی آلیمواد دندانی،   

 گروه هدف

 پیش نیاز آشنایی مقدماتی با اصول اولیه مهندسی بافت

 زمان برگزاری 1396 خردادنیمه دوم 

 مهلت ثبت نام 

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

 آشنایی با تکنیک آسلوالر کردن 

 روش های مختلف آسلوالر کردن 

  رسلوالر کردنروش های 

  تکنیکCross Linking و نقش آن در آسلوالر کردن 

 عملی:

 کار عملی آسلوالر کردن بافت 

 کار عملی رسلوالر کردن بافت آسلوالر شده 

 سرفصل درسی

 رئیس دکتر مسعود سلیمانی راد

: دکتر پیمان کیهان وردبیر علمی  دبیران 
ای علیرضا غفارزاده: آقدبیر اجرایی  

کمیته اجراییاعضای   

 مدرسین دکتر لیال روشنگر، دکتر پیمان کیهان ور

 هزار تومان 300.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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 استفاده از فناوری نانواستفاده از روش الکترواسپینینگ و نقش آن در مهندسی بافت با 

 

WT03 کد کارگاه 

دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی، مهندسی مواد، 

متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی پزشکی، 

شیمی آلیمواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، مهندسی شیمی،   

 گروه هدف

 پیش نیاز آشنایی مقدماتی با اصول اولیه مهندسی بافت

 زمان برگزاری 1396 تیرنیمه اول 

 مهلت ثبت نام 

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

 تعریف روش الکترواسپینینگ و آشنایی با اصول اولیه 

 پارامتر های دخیل در الکترواسپینینگ 

  اصول کاربردی فیبر هاانواع مواد اولیه و 

  انواع روتور ها وCollector نانوفیبر ها 

 عملی:

  کار عملی اپتیمایز کردن دستگاه 

 تهیه اسکفولد حاصل از الکتروریسی نانوفیبر ها 

 ( روش های مشخصه یابیCharacterization داربست تولید شده با روش های )

 میکروسکوپی

 سرفصل درسی

 رئیس دکتر سودابه داوران

: دکتر ابولفضل اکبرزادهدبیر علمی  دبیران 
: آقای یوسف فریدونددبیر اجرایی  

 اعضای کمیته اجرایی

 مدرسین دکتر سودابه داوران، دکتر ابولفضل اکبرزاده، دکتر پیمان کیهان ور

 هزار تومان 200.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20%  دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیادتخفیف برای 

 هزینه
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 (Freeze Dryingاستفاده از فناوری خشک کردن انجمادی )

 نام کارگاه

WT04 کد کارگاه 

دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی، مهندسی مواد، 

علوم سلولی کاربردی، مهندسی پزشکی، متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، 

 مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، مهندسی شیمی، شیمی آلی

 گروه هدف

 پیش نیاز آشنایی مقدماتی با اصول اولیه مهندسی بافت

 زمان برگزاری 1396 تیرنیمه دوم 

 مهلت ثبت نام 

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

  الکترواسپینینگ و آشنایی با اصول اولیهتعریف روش 

 انواع دستگاه ها 

 پارامتر های دخیل در خشک کردن انجمادی 

 مواد زیستی پرکاربرد در خشک کردن انجمادی 

 عملی:

  کار عملی تهیه اسکفولد حاصل از خشک کردن انجمادی 

 ( روش های مشخصه یابیCharacterization داربست تولید شده با روش های )

 سکوپیمیکرو

  روش های ارزیابیPorosity داربست تولید شده 

 سرفصل درسی

 رئیس دکتر سودابه داوران

: دکتر رویا صالحیدبیر علمی  دبیران 
: آقای یوسف فریدونددبیر اجرایی  

 اعضای کمیته اجرایی

، دکتر پیمان کیهان وررویا صالحیدکتر سودابه داوران، دکتر   مدرسین 

 هزار تومان 150.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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 ( در مهندسی بافت و پزشکی بازساختیBio Glassکاربرد شیشه زیستی )

 نام کارگاه

WT05 کد کارگاه 

پزشکی )بویژه متخصصین ارتوپدی(، داروسازی، دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی، دندان 

دامپزشکی، مهندسی مواد، متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولی 

 کاربردی، مهندسی پزشکی، مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، مهندسی شیمی، شیمی آلی

 گروه هدف

 پیش نیاز آشنایی مقدماتی با اصول اولیه مهندسی بافت

 زمان برگزاری 1396 مردادنیمه اول 

 مهلت ثبت نام 

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

  تعریفBio Glass و انواع آن 

  خواصBio Glass و نقش آن در مهندسی بافت 

  روش های تولیدBio Glass 

 عملی:

  کار عملی سنتزBio Glass  

 ( روش های مشخصه یابیCharacterization از قبیل )XRD ،FTIR ،SEM  وSBF 

  کشت سلول های بنیادی بر رویBio Glass 

 سرفصل درسی

 رئیس دکتر نسرین لطفی

دکتر خوش فطرت :دبیر علمی  دبیران 
باستانی سپیده : خانمدبیر اجرایی  

 اعضای کمیته اجرایی

 مدرسین دکتر نسرین لطفی، دکتر پیمان کیهان ور، دکتر خوش فطرت

 هزار تومان 180.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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 ( و کاربرد آن در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی3D Printingتکنیک پرینت سه بعدی )

 نام کارگاه

WT06 کد کارگاه 

شناسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی، مهندسی مواد، دانشجویان گروه زیست 

متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی پزشکی، 

 مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، مهندسی شیمی، شیمی آلی و مهندسی مکانیک

 گروه هدف

مهندسی بافتآشنایی مقدماتی با اصول اولیه   پیش نیاز 

 زمان برگزاری 1396 مردادنیمه دوم 

 مهلت ثبت نام 

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

  3آشنایی با روشD Printing 

  3دستگاهD Printer 

 3D Printer  ( 3های زیستیD Bio-printer) 

  جوهر های زیستیBio Ink 

 پارامتر های دستگاه 

 عملی:

  پرینتر سه بعدیبا دستگاه کارعملی 

 سرفصل درسی

 رئیس دکتر لیال روشنگر

: دکتر پیمان کیهان وردبیر علمی  دبیران 
: ندا کیهان وردبیر اجرایی  

 اعضای کمیته اجرایی

 مدرسین دکتر لیال روشنگر، آقای مهندس روشنگر، دکتر پیمان کیهان ور، دکتر علی خوشفطرت

 هزار تومان 200.000

 10%  دانشجویانتخفیف برای 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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"پکیج کارگاه های سلول های بنیادی در پزشکی بازساختی"  
 

( و کاربرد آن در پزشکی Mesenchymal Stem Cells) مغز استخوان استخراج سلول های بنیادی مزانشیمی

 بازساختی

کارگاهنام   

WSC01 کد کارگاه 

دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی، متالورژی، نانو 

فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی پزشکی، مواد دندانی، 

 آناتومی، پزشکی ملکولی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی

 گروه هدف

 پیش نیاز ندارد

 زمان برگزاری 1396 شهریورنیمه اول 

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

 و انواع آن مقدمه ای بر سلول های بنیادی مزانشیمی 

  کاربرد سلول های بنیادی مزانشیمی 

 عملی:

 استخراج سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان 

  مغز استخوان های بنیادی مزانشیمیکار عملی استخراج و کشت و نگهداری سلول 

 سرفصل درسی

 رئیس دکتر محمد نوری

دکتر پیمان کیهان ور :دبیر علمی  دبیران 
آقای ابولفضل برزگری :دبیر اجرایی  

:اعضای کمیته اجرایی  

 مدرسین دکتر پیمان کیهان ور، دکتر رضا رهبر قاضی

 تومان 300.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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 محصوالت مبتنی بر پزشکی بازساختی برگرفته از بافت چربی

 نام کارگاه

WSC02 کد کارگاه 

دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی، متالورژی، نانو 

زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی پزشکی، مواد دندانی، فناوری، 

 آناتومی، پزشکی ملکولی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی

 گروه هدف

 پیش نیاز ندارد

 زمان برگزاری 1396 شهریورنیمه دوم 

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

 فیریولوژی بافت چربی 

 ALT ،SVF ،ADSC 

 لیپوساکشن و سایر روش های استخراج بافت چربی 

 عملی:

  تهیهSVF 

  تهیهADSC 

 سرفصل درسی

 رئیس دکتر محمد نوری

دکتر پیمان کیهان ور :دبیر علمی  دبیران 
خانم ندا کیهان ور :دبیر اجرایی  

:اعضای کمیته اجرایی  

 مدرسین دکتر علیرضا شعاع حسنی، دکتر پیمان کیهان ور

 تومان 400.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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 ( و کاربرد آنها در پزشکی بازساختیInduced Pluripotent Stem cellتولید سلول های پرتوان القایی )

 نام کارگاه

WSC03 کد کارگاه 

گروه زیست شناسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی، متالورژی، نانو  دانشجویان

فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی پزشکی، مواد دندانی، 

 آناتومی، پزشکی ملکولی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی

 گروه هدف

( و Mesenchymal Stem Cellsمغز استخوان ) مزانشیمیاستخراج سلول های بنیادی کارگاه 

 کاربرد آن در پزشکی بازساختی

 پیش نیاز

 زمان برگزاری 1396 مهرنیمه اول 

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

 قم( دمه ای بر سلول های بنیادی پرتوان القاییiPSCs) 

 ها( اصول تئوری و عملی کار با ویروس )بیان ژن به واسطه ویروس 

 عملی:

  کارگاه عملی تولید و نگهداری سلول هایiPSCs 

 سرفصل درسی

 رئیس دکتر محمد نوری

: دکتر پیمان کیهان وردبیر علمی  دبیران 
: خانم سمیرا اصغریدبیر اجرایی  

 اعضای کمیته اجرایی

 مدرسین دکتر توتونچی، دکتر پیمان کیهان ور

 تومان 400.000

 10%  دانشجویانتخفیف برای 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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 "پکیج کارگاه های پرولوتراپی"
 

 Regenerativeدر پزشکی بازساختی ) PRFو  PRP ،PRGF فرآورده های پرولوتراپی از قبیلکاربرد 

Medicine( و زیبایی )Cosmetic) 

کارگاهنام   

WP02 کد کارگاه 

دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی و متخصصین 

مربوطه، متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی 

ماماییپزشکی، مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری،   

 گروه هدف

 پیش نیاز ندارد

 زمان برگزاری 1396 مهرنیمه دوم 

 نحوه برگزاری و عملی تئوری

 تئوری:

 مقدمه ای بر پرولوتراپی 

 انواع ریز ملکول ها 

 مقدمه ای بر مفهومPRP ،PRGF  وPRF و سکرتوم و اگزوزوم 

 مقایسه محتوی ریز ملکول ها در محصوالت پالسمایی 

 در پزشکی بازساختیفرآورده های پرولوتراپی  کاربرد 

 ریز ملکول ها در مهندسی باقت نقش 

 روش های جداسازی ریز ملکول ها توسط الکتروفورز مویرگی و کروماتوگرافی 

 عملی:

  کار عملی نحوه تولیدPRP 

  کار عملی نحوه تولیدPRGF 

  کار عملی نحوه تولیدPRF و ژل پالکتی 

 سرفصل درسی

نوریدکتر محمد   رئیس 

: دکتر پیمان کیهان وردبیر علمی  دبیران 
: آقای حسین بیژن پوردبیر اجرایی  

 اعضای کمیته اجرایی

 مدرسین دکتر سعید حیدری، دکتر علیرضا شعاع حسنی، دکتر پیمان کیهان ور

 هزار تومان 400.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد تخفیف برای 

 هزینه
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 (Regenerative Medicineدر پزشکی بازساختی )سکرتوم و اگزوزوم کاربرد 

 

WP03 کد کارگاه 

دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی و متخصصین 

بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی مربوطه، متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی 

 پزشکی، مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی

 گروه هدف

 پیش نیاز ندارد

 زمان برگزاری 1396 آباننیمه اول 

 نحوه برگزاری و عملی تئوری

 تئوری:

 تعریف سکرتوم و اگزوزوم 

 مقایسه سکرتوم و اگزوزوم 

 در پزشکی بازساختیسکرتوم و اگزوزوم  کاربرد 

 عملی:

  جداسازی سکرتوم سلولیکار عملی 

 کار عمل جداسازی اگزوزوم سلولی 

 سرفصل درسی

 رئیس دکتر محمد نوری

معرف دکتر نوری :دبیر علمی  دبیران 
: آقای حسین بیژن پوردبیر اجرایی  

 اعضای کمیته اجرایی

 مدرسین دکتر محمد نوری

 هزار تومان 200.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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 "پکیج کارگاه های سلول درمانی و مهندسی بافت پوست"
 

 کاربرد کراتینوسیت ها در سلول درمانی پوست

 نام کارگاه

WSO1 کد کارگاه 

گروه زیست شناسی، پزشکی )بویژه متخصصین پوست و جراحان زیبایی(، دندان دانشجویان 

پزشکی، داروسازی، دامپزشکی و متخصصین مربوطه، متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، 

مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی پزشکی، مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، 

 علوم آزمایشگاهی، پرستاری

 گروه هدف

 پیش نیاز ندارد

 زمان برگزاری 1396 آباننیمه دوم 

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

  ریخت شناسی کراتینوسیت ها 

 ده از کراتینوسیت ها در سلول درمانی و زیبایینقش سلول درمانی با استفا 

 عملی:

  جداسازی و کشت کراتینوسیت ها 

  ضایعاتاستفاده از کراتینوسیت در محل 

 سرفصل درسی

 رئیس دکتر محمد رضا رنجکش )یا متخصص پوست(

: دکتر پیمان کیهان وردبیر علمی  دبیران 
: خانم ندا کیهان وردبیر اجرایی  

:اعضای کمیته اجرایی  

 مدرسین دکتر محمد رضا رنجکش، دکتر علیرضا شعاع حسنی، دکتر پیمان کیهان ور

 تومان 200.000

 10%  دانشجویانتخفیف برای 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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 کاربرد فیبروبالست ها در سلول درمانی پوست

 نام کارگاه

WS02 کد کارگاه 

دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی )بویژه متخصصین پوست و جراحان زیبایی(، دندان 

داروسازی، دامپزشکی و متخصصین مربوطه، متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، پزشکی، 

مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی پزشکی، مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، 

 علوم آزمایشگاهی، پرستاری

 گروه هدف

 پیش نیاز ندارد

 زمان برگزاری 1396 آذرنیمه اول 

برگزاری نحوه تئوری و عملی  

 تئوری:

  ریخت شناسی فیبروبالست ها 

 نقش سلول درمانی با استفتده از فیبروبالست ها در سلول درمانی 

 عملی:

  جداسازی و کشت فیبروبالست ها 

  استفاده از فیبروبالست در چینNasolabial 

 سرفصل درسی

 رئیس دکتر محمد رضا رنجکش

دکتر پیمان کیهان ور: دبیر علمی  دبیران 
: خانم زهرا جعفریدبیر اجرایی  

:اعضای کمیته اجرایی  

 مدرسین دکتر محمد رضا رنجکش، دکتر علیرضا شعاع حسنی، دکتر پیمان کیهان ور

 تومان 200.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه

 

 

 

 



18 
 

 استراتژی سلول درمانی در درمان ویتیلیگو

 نام کارگاه

WS03 کد کارگاه 

دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی )بویژه متخصصین پوست و جراحان زیبایی(، دندان 

پزشکی، داروسازی، دامپزشکی و متخصصین مربوطه، متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، 

مهندسی پزشکی، مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی،  مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی،

 علوم آزمایشگاهی، پرستاری

 گروه هدف

 پیش نیاز ندارد

 زمان برگزاری 1396 آذرنیمه دوم 

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

 کلیات روش های سلول درمانی در درمان ویتیلیگو 

  ضایعهاستراتژی های تزریق و روش های نگهداری در محل 

 عملی:

 تهیه محتوی سلولی جهت درمان ویتیلیگو 

 سرفصل درسی

نوری محمد دکتر  رئیس 

: دکتر محمد رضا رنجکشدبیر علمی  دبیران 
سپیده باستانی: خانم دبیر اجرایی  

:اعضای کمیته اجرایی  

 مدرسین دکتر محمد رضا رنجکش، دکتر علیرضا شعاع حسنی، دکتر پیمان کیهان ور

 تومان 200.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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 "پکیج کارگاه های سلول درمانی و مهندسی بافت در دندان پزشکی"
 

 (Dentistryپزشکی بازساختی در دندان پزشکی )

 نام کارگاه

WD01 کد کارگاه 

دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی و متخصصین 

مربوطه، متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی 

 پزشکی، مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری

 گروه هدف

 پیش نیاز ندارد

 زمان برگزاری 1396 دیمه اول نی

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

 مقدمه ای بر سلول های بنیادی دندانی 

 کلیات روش های سلول درمانی در دندان پزشکی  

 کاربرو پرولوتراپی در بیماری های دندان، فک و صورت 

 عملی:

 جداسازی و کشت سلول های بنیادی پالپ دندان 

 سرفصل درسی

محمد نوریدکتر   رئیس 

: خانم دکتر آقازادهدبیر علمی  دبیران 
: خانم سپیده جلیل زادهدبیر اجرایی  

 اعضای کمیته اجرایی

 مدرسین دکتر سمیعی، دکتر آقازاده

 تومان 600.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20%  المپیادتخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان 

 هزینه
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ظایعات غضروف و مفصل  و طب پکیج کارگاه های سلول درمانی و مهندسی بافت در "

 "فیزیکی 

 

 (Physical Medicineطب فیزیکی )و مفصل  و  غضروفدر ظایعات پزشکی بازساختی 

 

 نام کارگاه

WPh01 کد کارگاه 

داروسازی، دامپزشکی و متخصصین دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی، دندان پزشکی، 

مربوطه، متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی 

 پزشکی، مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری

 گروه هدف

 پیش نیاز ندارد

 زمان برگزاری 1396 نیمه دوم دی

برگزارینحوه  تئوری و عملی  

 تئوری:

  طرز تهیهPRP  وPRGF پرولوتراپی( در بیماری های دجنراتیو مفصل( 

 عملی:

  جداسازی، کشت و تزریق سلول های کندروسیت در آرتروز به دو صورتBlind  و از

 C-Armطریق 

 سرفصل درسی

 رئیس دکتر محمد نوری

: دکتر نوالیدبیر علمی  دبیران 
: آقای ولیزادهدبیر اجرایی  

 اعضای کمیته اجرایی

 مدرسین دکتر شکوری، دکتر نوالی، دکتر پیمان کیهان ور

 تومان 300.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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 "چشم پزشکیپکیج کارگاه های سلول درمانی و مهندسی بافت در "

 

در نقص لیمبال  CLETو  LSCD ،CLAU ،KLAU ،KLALروش های استفاده از سلول های بنیادی لیمبال با 

 (Ophthalmologyپزشکی بازساختی در چشم پزشکی )

 نام کارگاه

WO01 کد کارگاه 

دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی )بویژه متخصصین چشم(، دندان پزشکی، داروسازی، 

متخصصین مربوطه، متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم دامپزشکی و 

سلولی کاربردی، مهندسی پزشکی، مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، علوم آزمایشگاهی، 

 پرستاری

 گروه هدف

 پیش نیاز ندارد

 زمان برگزاری 1396 بهمننیمه اول 

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

 ( مقدمه ای بر کمبود سلول های بنیادی لیمبالLSCD) 

  تکنیکCLAU 

 عملی:

 اتوگرافت ملتحمه-( لیمبالKLAU) 

 ( تکنیک آلوگرافت کراتولیمبالKLAL) 

 پیوند لیمبال-( اپیتلیال کشت داده شدهCLET) 

 سرفصل درسی

 رئیس خانم دکتر علیزاده قویدل

: دکتر پیمان کیهان وردبیر علمی  دبیران 
: آقای ولیزادهاجرایی دبیر  

 اعضای کمیته اجرایی

دکتر پیمان کیهان وردکتر حیدری، خانم دکتر علیزاده قویدل،   مدرسین 

 تومان 700.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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پزشکی لیمبال ( در نقص SLETاپیتلیال ساده )-روش پیوند لیمبالاستفاده از سلول های بنیادی لیمبال با 

 (Ophthalmologyبازساختی در چشم پزشکی )

 نام کارگاه

WO02 کد کارگاه 

دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی )بویژه متخصصین چشم(، دندان پزشکی، داروسازی، 

مربوطه، متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم  دامپزشکی و متخصصین

سلولی کاربردی، مهندسی پزشکی، مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، علوم آزمایشگاهی، 

 پرستاری

 گروه هدف

 پیش نیاز ندارد

 زمان برگزاری 1396 نیمه دوم بهمن

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

  پیوند لیمبالمقدمه ای بر کلیات-( اپیتلیال سادهSLET) 

 عملی:

 پیوند لیمبال-( اپیتلیال سادهSLET) 

 سرفصل درسی

 رئیس خانم دکتر علیزاده قویدل

: دکتر پیمان کیهان وردبیر علمی  دبیران 
مینا حضی زاده: خانم دبیر اجرایی  

 اعضای کمیته اجرایی

دکتر حیدری، دکتر پیمان کیهان ورخانم دکتر علیزاده قویدل،   مدرسین 

 تومان 300.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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در ( COMETروش پیوند اپیتلیال موکوس دهانی کشت داده شده )استفاده از سلول های بنیادی لیمبال با 

 (Ophthalmologyپزشکی بازساختی در چشم پزشکی )نقص لیمبال 

 نام کارگاه

WO03 کد کارگاه 

دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی )بویژه متخصصین چشم(، دندان پزشکی، داروسازی، 

دامپزشکی و متخصصین مربوطه، متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم 

کاربردی، مهندسی پزشکی، مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، علوم آزمایشگاهی، سلولی 

 پرستاری

 گروه هدف

 پیش نیاز ندارد

 زمان برگزاری 1396 اسفندنیمه اول 

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

 مقدمه ای بر کلیات ( تکنیک پیوند اپیتلیال موکوس دهانی کشت داده شدهCOMET) 

 عملی:

 ( پیوند اپیتلیال موکوس دهانی کشت داده شدهCOMET) 

 سرفصل درسی

 رئیس خانم دکتر علیزاده قویدل

: دکتر پیمان کیهان وردبیر علمی  دبیران 
خانم مینا حضی زاده: دبیر اجرایی  

 اعضای کمیته اجرایی

 مدرسین خانم دکتر علیزاده قویدل، دکتر حیدری، دکتر پیمان کیهان ور

 تومان 300.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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 "(Fertilityباروری )پکیج کارگاه های سلول درمانی و مهندسی بافت در "

 

 و بیماری های زنان (Fertilityپزشکی بازساختی در باروری )

 نام کارگاه

WF01 کد کارگاه 

دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی و متخصصین 

مربوطه، متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی 

 پزشکی، مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری

 گروه هدف

 پیش نیاز ندارد

 زمان برگزاری 1396 اسفندنیمه دوم 

و عملی تئوری  نحوه برگزاری 

 تئوری:

 پرولوتراپی و نقش آن در ابقای حاملگی و جایگزینی 

  کاربردSVF در حاملگی های پرخطر 

  نقشPRGF در Fertilization 

 درمان های پزشکی بازساختی در اندومتریوز 

  نقش سلول درمانی در بیماری هایPelvic Floor 

 عملی:

  کار عملی فرآوریSVF  وPRGF جهت تزریق 

 سرفصل درسی

 رئیس دکتر مسعود سلیمانی راد

: دکتر محمد نوریدبیر علمی  دبیران 
: خانم سمیرا اصغریدبیر اجرایی  

 اعضای کمیته اجرایی

، دکتر سلیمانی راددکتر محمد نوری  مدرسین 

 تومان 1.000.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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 "پکیج کارگاه های مهندسی ژنتیک و ژن درمانی"

 

 (Gene Therapyژن درمانی )و  (Genome Manipulationتکنیک های دستکاری ژنوم )

 نام کارگاه

WG01 کد کارگاه 

دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی و متخصصین 

مربوطه، متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی 

یکپزشکی، مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی، ژنت  

 گروه هدف

 پیش نیاز ندارد

 زمان برگزاری 1397 فروردیننیمه اول 

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

  آشنایی با روش های ترمیمDNA 

 آشنایی با مگا نوکلئاز های 

  فناوریZFN 

  فناوریTALEN 

  فناوریCRISPER و انواع آن 

  فناوریNgAGO 
 عملی:

  کار عملی با نرم افزارCHOP CHOP 

 سرفصل درسی

 رییس  دکتر ابراهیم سخی نیا

: دکتر پیمان کیهان وردبیر علمی  دبیران 
: خانم سپیده جلیل زادهدبیر اجرایی  

 اعضای کمیته اجرایی

 مدرسین ، دکتر پیمان کیهان وردکتر ابراهیم سخی نیا

 تومان 300.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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"پکیج کارگاه های ملکولی"  

 

 کاربرد بیوانفورماتیک و مدلینگ در سلول درمانی

 نام کارگاه

WA05 کد کارگاه 

دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی و متخصصین 

فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی مربوطه، متالورژی، نانو 

 پزشکی، مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی، ژنتیک

 گروه هدف

 ندارد

 

 پیش نیاز

 زمان برگزاری 1397 فروردیننیمه دوم  

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

  پرایمرها و پروب برای شناسایی و مطالعات سلولی بنیادیاصول طراحی 

 انواع االینمنت و کالستر بندی های ژنتیکی 

 پیش بینی ساختمان پروتئین ها و کاربرد انها 

 عملی:

  طراحی پرایمر و پروب با نرم افزار هایoligo7  

  طراحی پرایمر هایLNA, Stem loop primer,..  برای مطالعاتmicro-RNA 

  آشنایی با دیتابانک های مرتبط 

  پیش بینی اپی توپ های هدف  به منظورT cell therapy 

 سرفصل درسی

دکتر راحله فرح زادی   رییس 

پیمان کیهان ور: دکتر دبیر علمی  دبیران 
علیرضا غفارزاده: آقای دبیر اجرایی  

:اعضای کمیته اجرایی  

برزگری، دکتر پیمان کیهان وردکتر سید باقر پیروز پناه، دکتر ابوالفضل   مدرسین  

 تومان 100.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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 کاربرد تکنیک های ملکولی در تحقیقات سلول های بنیادی 

WA05 کد کارگاه 

شناسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی و متخصصین دانشجویان گروه زیست 

مربوطه، متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی 

 پزشکی، مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی، ژنتیک

 گروه هدف

 ندارد

 

 پیش نیاز

 زمان برگزاری 1397 اردیبهشتنیمه اول 

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

 انواع مارکر های ملکولی و کاربرد آنها در تحقیقات سلول های بنیادی 

 ( انواع تکنیک های ملکولیRT-PCR ،Q-PCR )... و 

 عملی:

  استخراجDNA 

  استخراجRNA 

  سنتزcDNA 

  بررسی میزان بیان با تکنیکQ-PCR 

 آنالیز داده ها 

 سرفصل درسی

 رییس دکتر محمد نوری

دکتر راحله فرحزادی: دبیر علمی  دبیران 
علیرضا غفارزاده: آقای دبیر اجرایی  

:اعضای کمیته اجرایی  

محمد باقر پیروز پناه سید دکتر راحله فرحزادی، دکتر ابولفضل برزگری، دکتر  مدرسین 

 تومان 100.000

 10%  دانشجویانتخفیف برای 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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با کاربرد کلینیکی فی سلول های بنیادی کنترل کی  

 نام کارگاه

WA05 کد کارگاه 

دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی و متخصصین 

متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی مربوطه، 

 پزشکی، مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی، ژنتیک

 گروه هدف

  کاربرد تکنیک های ملکولی در تحقیقات سلول های بنیادیکارگاه 

 

 پیش نیاز

 زمان برگزاری 1397 نیمه دوم اردیبهشت

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

 انواع بیو مارکر های سطحی سلول های بنیادی از جدا سازی تا تمایز 

  ( انواع مارکر های ملکولیNanog ،SOX2  )... و 

  سلول های بنیادی قبل از سلول ژنتیکی  موژنیسیتهتایید هروش های ملکولی جهت

 درمانی

  سلول های عدم آلودگی مایکوپالسمایی و میکروبی روش های ملکولی جهت تایید

 بنیادی قبل از سلول درمانی

  
 عملی:

  استخراجRNA  وRT-PCR جهت شناسایی مارکر های هدف 

  استخراجDNA جهت شناسایی آلودگی های میکروبی 

  بررسی هموژنیسیته ژنتیکی توسط مارکر هایSTR  

  بررسیAging سلول های بنیادی در پاساژ های مختلف با اندازه گیری طول تلومر 

 سرفصل درسی

ضرغامینصرت اله دکتر   رییس 

راحله فرح زادی: دکتر دبیر علمی  دبیران 
: آقای حمید اسکوییدبیر اجرایی  

:اعضای کمیته اجرایی  

پیمان کیهان وردکتر  دکتر راحله فرح زادی، ،سید باقر پیروز پناه، دکتر ابوالفضل برزگریدکتر   مدرسین  

 تومان 150.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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 "پکیج کار با حیوانات آزمایشگاهی کوچک"

 

آنها در پزشکی بازساختی نقش کار با حیوانات آزمایشگاهی واصول   

 نام کارگاه

WA01 کد کارگاه 

دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی و متخصصین 

مربوطه، متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی 

علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی، ژنتیکپزشکی، مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی،   

 گروه هدف

 پیش نیاز ندارد

 زمان برگزاری 1397 نیمه اول خرداد

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

 ( اصول کار با حیوانات کوچک آزمایشگاهیSmall Animals مانند )Mice, Rat, 

Rabbit 
 عملی:

 نحوه هندلینگ 

 آموزش تزریق 

 خون گیری وریدی 

 خون گیری شریانی 

 سرفصل درسی

 رئیس `

 دبیران  دکتر مسگریدبیر علمی: 
: آقای محمد پیروز پناهدبیر اجرایی  

 اعضای کمیته اجرایی

مسگریدکتر   مدرسین 

 تومان 150.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20%  المپیادتخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان 

 هزینه
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 ایجاد مدل های قلبی عروقی در حیوانات و بررسی آنها

 نام کارگاه

WA02 کد کارگاه 

دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی و متخصصین 

 مربوطه، متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی

 پزشکی، مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی، ژنتیک

 گروه هدف

 کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی و نقش آنها در پزشکی بازساختی 

 

 پیش نیاز

 زمان برگزاری 1397 نیمه دوم خرداد

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

  فیزیولوژی قلب درSmall Animal  

  اکوکاردیوگرافیSmall Animal 

  اصول بیهوشیSmall animal 

 عملی:

 Open Heart Surgery 
 ایجاد مدل انفارکتوس قلبی 

 سرفصل درسی

 رئیس دکتر پیمان کیهان ور

: دکتر رضا رهبر قاضیدبیر علمی  دبیران 
: آقای محمد پیروز پناهدبیر اجرایی  

کمیته اجراییاعضای   

، دکتر رضا رهبر قاضی، دکتر پیمان کیهان وردکتر مهران مسگری  مدرسین 

 تومان 150.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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آزمایشگاهی کوچکروش های ایجاد مدل های پوستی در حیوانات   

 نام کارگاه

WA03 کد کارگاه 

دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی و متخصصین 

مربوطه، متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی 

آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی، ژنتیکپزشکی، مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، علوم   

 گروه هدف

 کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی و نقش آنها در پزشکی بازساختی 

 

 پیش نیاز

 زمان برگزاری 1397 نیمه اول تیر

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

 تعریف سوختگی و انواع آن 

 فیزیولوژی سوختگی 

 عملی:

 انجام بی حسی موضعی 

 پروتکل های بیهوشی 

 ایجاد مدل سوختگی به روش بخار 

 ایجاد مدل سوختگی به روش جسم داغ 

 بررسی سایر مدل ها 

 تزریق فیبروبالست در چین و چروک 

  تزریقPRP 

 سرفصل درسی

 رئیس خانم دکتر عظیمی

: خانم دکتر لیال روشنگردبیر علمی  دبیران 
: خانم زهرا جعفریدبیر اجرایی  

اجراییاعضای کمیته   

، خانم دکتر لیال روشنگر، دکتر پیمان کیهان ورخانم دکتر عظیمی  مدرسین 

 تومان 150.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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کوچکروش های ایجاد مدل های ارتوپدی در حیوانات آزمایشگاهی   

 نام کارگاه

WA04 کد کارگاه 

دانشجویان گروه زیست شناسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی و متخصصین 

مربوطه، متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی 

پرستاری، مامایی، ژنتیکپزشکی، مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، علوم آزمایشگاهی،   

 گروه هدف

 کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی و نقش آنها در پزشکی بازساختی 

 

 پیش نیاز

 زمان برگزاری 1397 نیمه دوم تیر

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

 تعریف اختالالت و انواع آن 

 پاتو فیزیولوژی اختالالت ارتوپدی 

 عملی:

  موضعیانجام بی حسی 

 پروتکل های بیهوشی 

 ایجاد مدل شکستگی و تزریق سلول بنیادی 

 ایجاد مدل نکروز آواسکوالر سر فمور 

 ایجاد مدل اوستومیلیت 

 سرفصل درسی

 رئیس دکتر شکوری

دکتر مهران مسگریدبیر علمی:   دبیران 
: آقای حمید اسکوییدبیر اجرایی  

 اعضای کمیته اجرایی

مسگری ، دکتر مهراندکتر شکوری  مدرسین 

 تومان 200.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه
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 روش های ایجاد مدل های حیوانی در بیماری های عصبی در حیوانات آزمایشگاهی کوچک

 نام کارگاه

WA05 کد کارگاه 

گروه زیست شناسی، پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی و متخصصین دانشجویان 

مربوطه، متالورژی، نانو فناوری، زیست فناوری، مهندسی بافت، علوم سلولی کاربردی، مهندسی 

 پزشکی، مواد دندانی، آناتومی، پزشکی ملکولی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامایی، ژنتیک

 گروه هدف

 ار با حیوانات آزمایشگاهی و نقش آنها در پزشکی بازساختی کارگاه اصول ک

 

 پیش نیاز

 زمان برگزاری 1397 نیمه اول مرداد

 نحوه برگزاری تئوری و عملی

 تئوری:

 تعریف اختالالت عصبی و انواع آن 

 اختالالت عصبی پاتو فیزیولوژی 
 عملی:

 انجام بی حسی نخاعی 

 تزریق اینترا تکال 

 تزریق اپی دورال 

  ایجاد مدلSpinal Cord Injury 

 ایجاد مدل ایسکمی از تریق انسداد شریان مغزی 

 ایجاد مدل رتینوپاتی دیابتی 

 سرفصل درسی

 رییس دکتر فرهودی

: دکتر کریمیدبیر علمی  دبیران 
: آقای حمید اسکوییدبیر اجرایی  

:اعضای کمیته اجرایی  

، دکتر مهران مسگریدکتر فرهودی، دکتر کریمی  مدرسین 

 تومان 200.000

 10% تخفیف برای دانشجویان 

 15% تخفیف برای اعضای فکت 

 20% تخفیف برای دانشجویان نمونه و برگزیدگان المپیاد 

 هزینه

 

 

 

 


