
 های بنیادی و پزشکی باز ساختی قطب آذربایجانه ژورنال کالب مرکز جامع سلولبرنام

 یکشنبهها 8-10

 

 زمان سخنران مسئول برنامه عنوان برنامه تاریخ ردیف

1 2/2/97 

ذخیره سازی سلول های بنیادی بافت چربی در 

 بیمارستان قلب شهید مدنی
 8:20تا  8 ندا کیهان ور دکتر نوری

ذخیره سازی سلول های بنیادی پالپ دندان در مرکز 

 تحقیقات سلول های بنیادی دانشگاه
 دکتر نوری

یه دکتر مرض

 آقازاده
 8:50تا  8:30

شرکت دانش بنیان در زمینه سلولهای  5ثبت  

 بنیادی و پزشکی بازساختی در طول برنامه
 9:20تا  9 دکتر کیهان ور دکتر کیهان ور

2 9/2/97 

ذخیره سازی سلول های فیبرو بالستی در مرکز جامع 

سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب 

 آذربایجان

 8:20تا  8 نداکیهان ور دکتر نوری

ذخیره سازی سلول های بنیادی خون در مرکز 

 تحقیقات سلولهای بنیادی دانشگاه
 8:50تا  8:30 دکتر نوزاد دکتر نوری

دوره آموزشی کوتاه مدت در  10دایر نمودن حداقل 

داخل کشور با دعوت از متخصصین خارجی برای 

 ل برنامهآموزش و تربیت نیروی انسانی در دو سال او

 9:20تا  9 دکتر کیهان ور دکتر روشنگر

3 16/2/97 

تولید پایلوت  چهار آنتی بادی مورد استفاده در 

 تحقیقات در سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
 8:20تا  8 دکتر برادران دکتر نوری

 8:50تا  8:30 دکتر عباسی دکتر نوری ساخت رگ مصنوعی برای تحقیقات پره کلینیکال

 دکتر نوری تولید بافت عضروف برای مقاصد تحقیقاتی
 دکتر سلیمانی

 دکتر روشنگر
 9:20تا  9

4 23/2/97 
بهداشتی مبتنی  -تولید حداقل  یک محصول آرایشی

 بر فراورده های سلولی و سلول های بنیادی گیاهی
 8:30تا  8 دکتر کیهان ور دکتر نوری

  

ور باال به طراحی و ساخت دستگاه سانتریفوز با د

 منظور جداسازی اجزای سلولی
 9:10تا 8:40 سلطانیدکتر  کیهان وردکتر

 9:50تا  9:20 روشنگردکتر  کیهان وردکتر  طراحی و ساخت دستگاه چاپگر سه بعدی
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 زمان سخنران مسئول برنامه عنوان برنامه تاریخ ردیف

5 30/2/97 

تولید آزمایشگاهی یک نوع داربست مناسب برای 

رمیم سوختگی ها و زخم های پوستی در مرکز ت

تحقیقات سلول های بنیادی دانشگاه با مشارکت 

 دانشگاه صنعتی سهند

 دکتر کیهان ور
 دکتر داوران

 دکتر عباسی
 8:20تا  8

تولید آزمایشگاهی اگزوزوم های سلولی جهت 

 مطالعات و القای سلولی در مباحث سلول درمانی
 8:50تا  8:30 ور دکتر کیهان دکتر کیهان ور

تولید پایلوت  یک داربست تخریب پذیر  جهت 

استفاده در مهندسی بافت استخوان یا غضروف در 

مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و مرکز تحقیقات 

 کاربردی دارویی دانشگاه

 دکتر کیهان ور
 دکتر داوران

 دکتر صالحی
 9:20تا  9

6 6/3/97 

از  فراورده های  محصول حاصل 4تولید نیمه صنعتی 

 سلولی، خونی و بافتی
 8:20تا  8 دکتر کیهان ور دکتر کیهان ور

تولید پایلوت یک داربست هیدورژلی قابل تزریق 

جهت استفاده در مهندسی بافت در مرکز تحقیقات 

سلول های بنیادی و مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 

 دانشگاه

 8:50تا  8:30 دکتر داوران دکتر کیهان ور

7 20/3/97 

 طراحی و ساخت دستگاه روبوتیک دنبال کننده 

 (Cell Trackingسلول)
 دکتر کیهان ور

دکتر خوش 

 فطرت
 8:20تا  8

ساخت مش پلیمری پوشش قلب بعد از عمل جراحی 

 برای جلوگیری از عوارض ناشی از باز کردن استرنوم
 8:50تا8:30 دکتر عباسی دکتر کیهان ور

ستاندارد سازی آن برای مصارف تولید کالژن و ا

 تحقیقاتی
 نوریدکتر 

خوش دکتر 

 فطرت
 9:20تا 9

 9:50تا9:30 دکتر عباسی دکتر نوری ساخت و تولید ظروف کشت هوشمند

تولید لیزوزوم و استاندارد سازی آن برای مصارف 

 تحقیقاتی
 نوریدکتر 

خوش دکتر 

 فطرت
 10:20تا 10

8 27/3/97 

و یک طرح  in vitroتی اتمام سه طرح تحقیقا

در مرحله پره کلینیکال مرتبط   in vivoتحقیقاتی 

 با غضروف

 دکتر روشنگر
 دکتر سلیمانی

 دکتر روشنگر
 8:20تا  8

و یک طرح  in vitroاتمام سه طرح تحقیقاتی 

در مرحله پره کلینیکال مرتبط   in vivoتحقیقاتی 

 با غضروف

 دکتر روشنگر
 دکتر سلیمانی

 ردکتر روشنگ
 8:50تا  8:30

و یک طرح تحقیقاتی  in vitroاتمام سه طرح تحقیقاتی 

in vivo  در مرحله پره کلینیکال مرتبط با غضروف 
 دکتر روشنگر

 دکتر سلیمانی

 دکتر روشنگر
 9:20تا  9
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 زمان سخنران مسئول برنامه عنوان برنامه تاریخ ردیف

9 3/4/97 

مرتبط با  اتمام یک طرح تحقیقاتی پره کلینیکال

 پیوند عروقی در مرکز جامع
 دکتر روشنگر

 دکتر پرویزی

 دکتر عباسی
 8:20تا  8

اتمام دو طرح تحقیقاتی پره کلینیکال مرتبط باپیون 

سلول های بنیادی عصبی درمدل سکته مغزی 

 مالتیپل اسکلروزیس

 8:50تا  8:30 دکترکریمی پور دکتر روشنگر

ینیکال با تزریق اتمام یک طرح تحقیقاتی پره کل

 سلول های بنیادی در بافت قلب
 9:20تا9 دکتر رهبر دکتر روشنگر

10 10/4/97 

اتمام دو طرح تحقیقاتی پره کلینیکال مرتبط با  

استفاده از سلول های بنیادی پالپ در ترمیم نقایص 

 استخوانی و دندانی

 دکتر روشنگر
 دکتر سمیعی 

 دکتر آقا زاده
 8:30تا  8

طرح تحقیقاتی پره کلینیکال مرتبط با  اتمام دو 

استفاده از سلول های بنیادی پالپ در ترمیم نقایص 

 استخوانی و دندانی

 دکتر روشنگر
 دکتر سمیعی 

 دکتر آقا زاده
 9:15تا  8:45

القاء سلول های بنیادی خون ساز به کشنده طبیعی 

(Natural killer cellsدر مدل حیوانی ) 
 9:50تا  9:20 دکتر کیهان ور دکتریوسفی

11 24/4/97 

بالینی بر روی  2اتمام یک طرح تحقیقاتی در فاز 

 بیماران ویتیلیگو با استفاده از سلول های اپیدرم
 8:20تا  8 دکتر رنجکش دکتررنجکش

بالینی بر روی  2اتمام یک طرح تحقیقاتی در فاز 

 سوختگی درجه سه با  استفاده از سلول های اپیدرم
 8:50تا  8:30 دکتررنجکش دکتررنجکش

اتمام یک طرح تحقیقاتی بر روی چروک صورت با 

 استفاده از سلول های فیبروبالست
 9:20تا  9 دکتررنجکش دکتررنجکش

12 31/4/97 

 8:20تا  8 دکتر نوالی دکتر نوالی انجام یک مطالعه کارآزمایی بالینی در بیماران مفصلی

بالینی بر روی  2و  1ی در فاز اتمام دو طرح تحقیقات

بازسازی دندان و استخوان با استفاده از سلول های 

 بنیادی

 دکتر سمیعی 

 دکتر آقا زاده

 دکتر سمیعی 

 دکتر آقا زاده
 9تا  8:30

بالینی بر روی  2و  1اتمام دو طرح تحقیقاتی در فاز 

بازسازی دندان و استخوان با استفاده از سلول های 

 بنیادی

 سمیعی دکتر 

 دکتر آقا زاده

 دکتر سمیعی 

 دکتر آقا زاده
 9:40تا  9:10
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 زمان سخنران مسئول برنامه عنوان برنامه تاریخ ردیف

13 7/5/97 

بالینی  در سرطان  2اتمام یک طرح تحقیقاتی در فاز 

 با استفاده از سلول های بنیادی

 دکتر سمیعی 

 
 8:20تا  8 دکتر آقا زاده

 8:50تا  8:30 دکتر رهبر دکتر مهدی پور ازی مدل انفارکت تجربی حیوانیایجاد و راه اند

ایجاد و راه اندازی یک مدل حیوانی مرتبط با بیماری 

 های استخوانی یا غضروفی
 9:20تا  9 دکتر روشنگر دکتر سلیمانی

14 14/5/97 

ایجاد و راه اندازی مدل حیوانی اختالل ژنتیکی با 

 سپراستفاده از فناوری کری
 8:20تا  8 دکتر کیهان ور دکتر کیهان ور

ایجاد و راه اندازی مدل مونوپوز حیوانی برای 

 تحقیقات در زمینه جوان سازی تخمدان
 8:50تا  8:30 دکتر مهدی پور دکتر مهدی پور

نفر از اساتید و دانشجویان  در سطح  10اعزام حداقل 

PhD  3 یا دکترای تخصصی بالینی برای دوره های-

ماهه به مراکز تحقیقاتی مرتبط با پزشکی  6

 بازساختی

 9:20تا  9 دکتر نوری دکتر نوری

15 21/5/97 

با تخصص در سلول های بنیادی  PhDنفر 10جذب 

 5و پزشکی بازساختی در گروه های ذیربط و حداقل 

 کارشناس زبده در طول برنامه

 دکتر نوری

 دکتر نوری

 دکتر یوسفی

 دکتر کیهان ور

 8:20 تا 8

تحقیقاتی با حداقل دو  -انعقاد قرارداد همکاری علمی

 مرکز داخلی مرتبط با سلول های بنیادی
 8:50تا  8:30 دکتر یوسفی دکتر نوری

 8تحقیقاتی با حداقل  -انعقاد قرارداد همکاری علمی

 مرکز معتبر بین المللی مرتبط با سلول های بنیادی
 دکتر نوری

 دکتر یوسفی

 ن وردکتر کیها
 9:20تا  9

16 28/5/97 

 بالینی  در بیماری  2اتمام دو طرح تحقیقاتی در فاز 

 های قلب و عروق

 8:20تا  8 دکتر اصالن آبادی دکتر یوسفی

 8:50تا8:30 دکتر صفایی دکتر یوسفی

بالینی  در بیماری  1اتمام یک طرح تحقیقاتی در فاز 

 های تنفسی
   9:20تا 9 دکتر محمود پور دکتر یوسفی

17 4/6/97 

طرح تحقیقاتی پره کلینیکال در زمینه  2اتمام 

 ایمونوسل تراپی
 8:20تا  8 دکتر یوسفی دکتر یوسفی

طرح تحقیقاتی پره کلینیکال در زمینه سلول  2اتمام 

 های بنیادی سرطان
 8:50تا 8:30 دکتر آقازاده دکتر آقازاده
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 زمان سخنران مسئول برنامه عنوان برنامه تاریخ ردیف

18 8/7/97 

طرح تحقیقاتی پره کلینیکال در زمینه  2اتمام 

 فناوری میکروفلوئیدیک جهت طراحی محصول
 دکتر کیهان ور

 دکتر کیهان ور

 دکتر والدی

 8:20تا  8

 8:50تا8:30 

طرح تحقیقاتی پره کلینیکال در زمینه  2اتمام 

 جهت ثبت اختراع CRISPRفناوری 
 8:50تا  8:30 دکتر کیهان ور ن وردکتر کیها

19 15/7/97 

طرح تحقیقاتی پره کلینیکال در زمینه  2اتمام 

 ناباروری و بیماریهای زنان
 8:20تا  8 دکتر کیهان ور دکتر نوری

طرح تحقیقاتی پره کلینیکال در زمینه  2اتمام 

 بعدی زیستی 3نانوبیومتریال و پرینت 
 8:50تا  8:30 دکتر قربانی دکتر کیهان ور

20 22/7/97 

بالینی  در سرطان  1اتمام یک طرح تحقیقاتی در فاز 

 با استفاده از ایمونوسل تراپی
 8:20تا  8 دکتر یوسفی دکتر یوسفی

بالینی  در بیماری  2طرح تحقیقاتی در فاز  2اتمام 

 های زنان و ناباروری
 8:50تا  8:30 دکتر نوری دکتر نوری

21 29/7/97 

بالینی   با استفاده  2طرح تحقیقاتی در فاز  اتمام یک

 از سلول های بنیادی القایی
 8:20تا  8 دکتر کیهان ور دکتر کیهان ور

 IPSایجاد زیر ساخت تولید سلول های بنیادی القایی 

 جهت استفاده در غربالگری دارویی
 8:50تا  8:30 دکتر کیهان ور دکتر کیهان ور

ا استفاده از سلول های اتمام یک طرح تحقیقاتی ب

 بنیادی القایی برای مطالعات توکسیکولوژی
 دکتر رشیدی

 دکتر رشیدی

 دکتر کیهان ور
 9:20تا  9

انجام یک طرح تحقیقاتی غربالگری دارویی با استفاده 

 از سلول های بنیادی القایی
 دکتر رشیدی

دکتر رشیدی  

 دکتر کیهان ور
 9:50تا  9:30


