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 کاربردها ، افق و آینده – بیماریهای غضروف و استخوانسلولهای بنیادی در سمپوزیم دومین  

 

  27/4/1398پنجشنبه 

 

 ( 08:00 – 08:35افتتاحیه ) مراسم 

  قرآن کریم و سرود ملی تالوت 

 آقایان دکتر امیرعلی حمیدیه ، دکتر جلیل کوهپایه زاده، دکتر محمدامیر افتتاحیه سخنرانان ( :

 امیرخانی ، دکتر ابوالفضل باقری فرد و دکتر ناصر اقدمی ( 

 

 زمان  عنوان  سخنران

های های بالینی در زمینه کاربرد فناوری سلولکارآزمایی ابراهیم زاده  محمدحسین دکتر

 بنیادی در ترمیم غضروف و استخوان 
45:08-35:08  

 08:45 – 08:55 سالمت اقتصاد و بنیادی های سلول دکتر علیرضا عسکری 

الویت های پژوهشی در حوزه سلول های بنیادی و  دکتر محمد تقی جغتایی

 غضروف و استخوان 

09:05 – 08:55 

درمان بواسطه سلولهای بنیادی مزانشیمال در بازسازی  دکتر سعید بیان الحق 

 استخوان:  از گذشته تا آینده 

51:90 – 50:90  

 09:15 – 09:25 استخوان ترمیم در بنیادی های سلولکاربردهای    دکتر سید جواد مرتضوی  

 09:25 – 09:35 غضروفترمیم  در بنیادی های سلولکاربردهای  دکتر محمدرضا سجادی 

 09:35 – 09:45 نرم بافتترمیم  در بنیادی های سلولکاربردهای  دکتر فرید نجدمظهر 

 09:45 – 09:55 ارتوپدی در درمانی ژنکاربردهای  دکتر امید شاه پری 

 09:55 – 10:05 سلول های بنیادی در مهندسی بافت استخوان دکتر پیمان بروکی میالن

بررسی تاثیر سلول های بنیادی خون محیطی القا شده  سرمدیوحید دکتر 

 با داروی نوپوژن بر ترمیم ضایعه استخوان تیبیای بز

10:15 – 10:05 

 ستراحت و پذیراییا

 

10:15-10:45 

ماتریکس استخوانی پوشیده شده با  بررسی تاثیر دکتر مظاهر قلی پور ملک آبادی

 نانوکامپوزیت بر درمان ضایعه استخوانی

10:55 – 10:45 

القای تمایز تنوژنیک در سلول های بنیادی مزانشیمی  دکتر سید محمد امین حرمشاهی

 بافت چربی با استفاده از توپوگرافی

11:05 – 10:55 

 دکتر محسن ستایش مهر
بافت چربی با غضروف سازی سلولهای مزانشیمی 

استفاده از  اسکافولد متشکل از سلول زدایی شده/پلی 

 ونیل الکل/فیبرین

11:15 – 11:05 

تمایز  سلول های بنیادی مزانشیمی به کندروسیت با  دکتر شهربانو جهانگیر

استفاده از هیدروژل آلجینات/ کندرئیتین سولفات/ لیز 

 MMP-13پالکتی به همراه 

11:25 – 11:15 
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 زمان  عنوان  سخنران

بازساختی دانشگاه علوم معرفی مرکز پزشکی  دکتر ناصر امینی

 پزشکی ایران

53:11 – 25:11  

درمان استئوآرتریت زانو با استفاده از سلولهای  دکتر ژاله شریعتی

 بنیادی مزانشیمال 

45:11 – 35:11  

تولید بافت مهندسی شده غضروف جهت درمان ضایعات  دکتر سمیه کاظم نژاد 

 غضروفی 

55:11 – 45:11  

محصوالت و مطالعات شرکت سل تک فارمد ومعرفی  دکتر ناصر اقدمی   

 سلول درمانی در بیماران مبتال به آرتروز 

25:21 – 55:11  

شرکت فرآورده بافت معرفی محصوالت و مطالعات  دکتر سید امیرحسین توکلی 

 ایرانیان

55:21 – 25:21  

 نماز و نهار
 

00:14 – 55:21  

 


