دومین کنفرانس سالیانه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی
Stem Cells and Regenerative Medicine in
Ophthalmology
ریاست کنفرانس :دکتر حمید احمدیه
دبیر علمی :دکتر علیرضا برادران رفیعی
دبیر اجرایی :دکتر حسین ضیائی

سالن همایش های بیمارستان لبافی نژاد
پنج شنبه 0231/01/32

ساعت 0:11 -01:11
جلسه اول :مقدمه ای بر سلول های بنیادی و طب بازساختی
روسای جلسه :دکتر جعفر آی -دکتر علیرضا برادران رفیعی -دکتر حسین بهاروند -دکتر امیر علی حمیدیه
زمان

عنوان

سخنران

8:00 -8:10

تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید

8:10 -8:11

سرود جمهوری اسالمی ایران

8:11 -8:00

دکتر علیرضا برادران رفیعی

خیر مقدم و گزارش

8:00 -8:30

دکتر امیر علی حمیدیه

سخنرانی افتتاحیه

8:30 -8:10

دکتر عباس پیریایی

سلول های بنیادی (انواع ،مزایا و معایب)

8:10 -9:10

دکتر حسین بهاروند

( IPSتولید ،تمایز و کاربردها)

9:10 -9:30

دکتر جعفر آی

9:30 -9:10

دکتر ناصر اقدمی

9:10 -10:10

دکتر مسعود سلیمانی

مهندسی بافت (داربست ها و رویکردهای جدید)
پزشکی بازساختی
Disease modeling and personalized medicine

01:01 -01:21

استراحت و پذیرایی

ساعت 01:21 -02:11
سلول درمانی در چشم پزشکی
روسای جلسه :دکتر محمد علی جوادی -دکتر لیال ستاریان -دکتر علیرضا الشئی
عنوان

زمان

سخنران

10:30 -10:41

دکتر دانیال روشن دل

10:41 -11:00

دکتر رضا غفاری

11:00 -11:11

دکتر سیامک دل فزا

CLET & COMET

11:11 -11:30

دکتر حسین آقایی

SLET

11:30 -11:41

دکتر سعید حیدری کشل

11:41 -10:00

دکتر نارسیس دفتریان

10:00 -10:11

دکتر حمید احمدیه

10 :11 -10:30

دکتر فرزاد پاکدل

CLAU & Lr- CLAL
KLAL

کاربرد داربست ها و سلول های بنیادی در بازسازی سطح چشم

10:30 -13:00

Cell replacement therapy in retinal degenerative
and dystrophic diseases
Clinical trials for cell therapy in retinal
degenerative and dystrophic diseases
Fat stem cells in aesthetics
ارائه مقاالت

02:11 -03:21

استراحت ،نماز و ناهار

ساعت 03:21 -01:01
فن آوری های جدید در پزشکی بازساختی
روسای جلسه :دکتر الهه الهی -دکتر آرش خجسته -دکتر محمد زارع جوشقانی
عنوان

زمان

سخنران

14:30 -14:41

دکتر حسین قنبری

14:41 -11:00

دکتر سید محمود هاشمی

11:00 -11:11

دکتر زهرا سهیال سهیلی

11:11 -11:30

دکتر الهه الهی

11:30 -11:41

دکتر محمد آجودانیان

11:41 -11:00

دکتر شیرازی

11:00 -11:11

دکتر آرش خجسته

کاربرد نانو فن آوری در پزشکی باز ساختی
Immune cell therapy and immunogenicity in cell
therapy
ژن درمانی در چشم پزشکی
کاربردهای  CRISPR/cas9در پزشکی
BioMEMS
سلول های بنیادی ،کشف داروها و غربالگری
آینده پزشکی باز ساختی

استراحت و پذیرایی

01:01 -01:31

ساعت 01:31 -00:21
اخالق ،استانداردها و تجاری سازی
روسای جلسه :دکتر مرضیه ابراهیمی -دکتر پیمان کیهان ور -دکتر مهدی مدرس زاده
زمان

سخنران

11:40 -11:00

دکتر فرزاد محمدی

11:00 -11:00

دکتر بابک ارجمند

11:00 -11:40

دکتر حمیدرضا آقایان

11:40 -18:00

دکتر پیمان کیهان ور

عنوان
مبانی اخالقی و حقوقی در سلول درمانی و پزشکی باز ساختی
Stem cell translational medicine
Stem cell manufacturing for clinical applications
تجاری سازی

