
 

 



 برنامه مدرسه تابستانی دانشگاه علوم پزشکی فسا
 های مبتنی بر ژن و سلول برای پزشکی آیندهدرمان

 روز اول
1۱ 

 شهریور
   روز سلول های بنیادی

 مدرس موضوع دقیقه ساعت

   نام در محلثبت 06 8:00-9:0

   (قرآن، سرود ملی)افتتاحیه  ۵ 8:45-8:50

   ریاست دانشگاه یا معاونت آموزشیسخنرانی  06 8:50-9:00

 یاسر تهمتنی سخنرانی دبیر علمی 06 9:00-9:10

 حسین نظاری اهداف و انتظارات: نگاهی به مدرسه ۰۲ 9:10-9:30

 تولید علم تا کاربرد علم: های بنیادیسلول ۰۲ 9:45-10:25
 حسین بهاروند

 پرسش و پاسخ ۰۲ 10:25-10:35

   پذیرایی ۵۲ 10:35-11:00

 سازی سلولی  بیماری هاهای بنیادی پرتوان القایی؛ مدلسلول  ۵۵ 11:00-11:35
 مهدی توتونچی/یاسر تهمتنی

 پرسش و پاسخ ۰۲ 11:35:11:45

 (محصوالت سلولی و بازارهای جهانی)علم تجاری یا تجارت علم  ۵۵ 11:45-12:20
 مسعود وثوق/یاسر تهمتنی

 پرسش و پاسخ ۰۲ 12:20-12:30

   نهار و نماز ۰۹ 12:30-14:00

 سلول های بنیادی مزانشیم؛ از تخیل یا واقعیت ۵۲ 14:00-14:35

 پرسش و پاسخ 5 14:40-14:35 فاضل صحرانشین سامانی

 های بنیادی مزانشیمیاستخراج و استحصال سلول: کار عملی 06 14:40-16:00

        

    

 11 روز دوم 
 شهریور

   ورزی های ژنتیکی روز ژنتیک و دست

 مدرس موضوع دقیقه ساعت

 های نوکلئیک، ژن و کروموزوماسید ۵۵ 9:00-9:35

 مهدی توتونچی
 پرسش و پاسخ ۰۲ 9:35-9:45

 پزشکی مبتنی بر فرد؛ تشخیص و درمان ۵۵ 9:45-10:20
 پرسش و پاسخ ۰۲ 10:20-10:30

   پذیرایی ۰۹ 10:30-11:00

 (اصالح ژن)های درمانی نوین در پزشکی رویکرد ۵۵ 11:00-11:35

 یکتاامیر امیری
 پرسش و پاسخ ۰۲ 11:35-11:45

 های دستکاری ژنتیکی و انتقال ژنتکنیک ۵۵ 11:45-12:20
 پرسش و پاسخ ۰۲ 12:20-12:30

   نهار و نماز ۰۹ 12:30-14:00

 یکتاامیر امیری انتقال ژن؛ از کامپیوتر تا سلول : کار عملی ۰۲ 14:00-15:30

        

    

 11 روز سوم 
 شهریور

   های درمانی نوین در پزشکیرویکرد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرس موضوع دقیقه ساعت
 (مراحل ورود یافته های آزمایشگاهی به بالین)از آزمایشگاه تا بیمارستان   ۵۵ 9:00-9:35

 مسعود وثوق
 پاسخپرسش و  ۰۲ 9:35-9:45
 سلول درمانی ۵۵ 9:45-10:20
 پرسش و پاسخ ۰۲ 10:20-10:30

   پذیرایی ۰۹ 10:30-11:00

 وزیکول های خارج سلولی؛ تشخیص ۵۵ 11:00-11:35

 فائزه شکری
 پرسش و پاسخ ۰۲ 11:35-11:45
 وزیکول های خارج سلولی؛ درمان ۵۵ 11:45-12:20
 پرسش و پاسخ ۰۲ 12:20-12:30

   نهار و نماز ۰۹ 12:30-14:00

 مهندسی بافت ۵۲ 14:00-14:35
 محمد کاظمی اشتیانی

 پرسش و پاسخ ۰۲ 14:35-14:40
 ارگان های مصنوعی ۵۲ 14:40-15:10

فاضل /محمد کاظمی اشتیانی

 صحرانشین سامانی
 پرسش و پاسخ ۰۲ 15:10-15:20

 داروییهای ساخت داربست و حامل: کار عملی 06 15:20-16:30
   اختتامیه    



 

 

 

 

 

 


