
ژنتیک و پروتئین اسفند16روز دوم سلول های بنیادی اسفند15روز اول دانش آموزی اسفند14روز پیش مدرسه
مدرسموضوعدقیقهساعتمدرسموضوعدقیقهساعتمدرسموضوعدقیقهساعت

فائزه شکریاصول جستجو در پایگاه های علمی: کار عملی10:30۹۰-9:00ثبت نام در محل9:0060-8:00(قرآن، سرود، مجری)افتتاحیه ۸:40-8:50۱۰

پذیرایی11:00۳۰-۱۰:30(قرآن، سرود، مجری)افتتاحیه ۹:۰۰۱۵-۸:۴۵دکتر ظهیریسخنرانی رئیس کمیته دانشجویی8:50-9:0010

مهدی حصارکیاسید های نوکلئیک، ژن و کروموزوم۱۱:35۳۵-11:00دکترکشمیریسخنرانی ریاست محترم دانشگاه9:1010-9:00سلول  و سلول های بنیادی9:00-9:30۳۰

پرسش و پاسخ۱۱:45۱۰-۱۱:35حسین نظاری(تکالیف)نگاهی به مدرسه اول و برنامه مدرسه دوم 9:45۳۵-9:10پرسش و پاسخ۹:30-9:40۱۰

مهدی توتونچیژنومیکس و ترنس کریپتومیکس۱۲:20۳۵-۱۱:4۵پرسش و پاسخ9:55۱۰-9:45تهیه الم سلولی و مشاهده سلول: کار عملی9:40-۱0:30۵۰

پرسش و پاسخ۱۲:30۱۰-۱۲:20محمد پاکزاداز تکوین تا سلول بنیادی۱0:25۳۰-9:55پذیرایی۱۰:30-11:00۳۰

نهار14:00۹۰-12:۳۰پرسش و پاسخ10:35۱۰-10:25وراثت؛ ژن و ژنوم11:00-۱۱:30۳۰

مهدی حصارکی(RT-PCR)ارزیابی مولکولی سلول های بنیادی : کار عملی16:00120-14:00پذیرایی۱1:00۲۵-۱0:35پرسش و پاسخ۱۱:30-۱۱:40۱۰

گفتگوی آزاد با اساتید و بازبینی تکالیف۱6:30۳۰-۱6:00حمید رضا ابوالخیرآزمایشگاه در جیب یا آزمایشگاه روی چیپ۱۱:35۳۵-11:00 و پروتئینDNAاستخراج : کار عملی۱۱:40-۱۲:30۵۰

پرسش و پاسخ۱۱:45۱۰-۱۱:35نهار12:۳۰-14:00۹۰

محمد پاکزاد(منبع و منشاء)انواع سلول های بنیادی ۱۲:20۳۵-۱۱:4۵مهندسی سلولی14:00-14:۳0۳۰

پرسش و پاسخ۱۲:30۱۰-۱۲:20پرسش و پاسخ۱۴:۳0-۱۴:۴۰۱۰

نهار14:00۹۰-12:۳۰ساخت بستر ها و داربست  های سلولی: کار عملی14:40-15:3050

محمد پاکزاد(استخوان، غضروف، دندان)سلول بنیادی؛ مزانشیم 14:00-14:۳0۳۰

پرسش و پاسخ۱۴:۳0-۱۴:۴۰۱۰

محمد پاکزاداستخراج و استحصال سلول های مزانشیمی از پالپ دندان: کار عملی14:40-16:0080

مهندسی بافت و درمان اسفند17روز سوم 

پزشکی مبتنی بر فرد اسفند18روز چهارم مدرسموضوعدقیقهساعت
مدرسموضوعدقیقهساعتمسعود وثوقطب ترمیمی؛ استفاده از سلول درمانی در بیماری های تحلیل برنده9:00-9:35۳۵

مهدی توتونچی(iPSc)سلول بنیادی القایی 9:35۳۵-9:00پرسش و پاسخ۹:35-9:45۱۰

پرسش و پاسخ9:45۱۰-۹:35ابراهیم زرکشمهندسی بافت؛ شغل آینده و نقش پزشکان9:45-10:20۳۵

حمید رضا ابوالخیرسلول بنیادی و سرطان 10:20۳۵-9:45پرسش و پاسخ۱۰:30۱۰-:۱۰:20

پرسش و پاسخ۱۰:30۱۰-:۱۰:20پذیرایی۱۰:30-11:00۳۰

پذیرایی11:00۳۰-۱۰:30ابراهیم زرکش(استخوان و غضروف و دندان)مهندسی بافت با تکیه بر بافت های سخت 11:00-۱۱:35۳۵

مهدی توتونچیپزشکی مبتنی بر فرد؛ تشخیص۱۱:35۳۵-11:00پرسش و پاسخ۱۱:35-۱۱:45۱۰

پرسش و پاسخ۱۱:45۱۰-۱۱:35مسعود وثوقروش های نوین درمانی در پزشکی۱۱:4۵-۱۲:20۳۵

حمید رضا ابوالخیرپزشکی مبتنی بر فرد؛ درمان۱۲:20۳۵-۱۱:4۵پرسش و پاسخ۱۲:20-۱۲:30۱۰

پرسش و پاسخ۱۲:30۱۰-۱۲:20نهار12:۳۰-14:00۹۰

نهار14:00۹۰-12:۳۰فائزه شکریفراورده های سلولی و  بازارهای پیش رو14:00-15:45105

جمع اساتیدسلول بنیادی و علم: مناظره15:0060-14:00پرسش و پاسخ15:45-16:0015

ارزیابی تکالیف۱6:00۳۰-۱5:00گفتگوی آزاد با اساتید و بازبینی تکالیف  ۱6:00-۱6:30۳۰

ظرفیتکارگاه های جنب مدرسه زمستانیتاریخردیف

10(، الکتروفورزPCRاستخراج، انواع )مولکولی مقدماتی 112/15

10استخراج و استحصال سلول های بنیادی مزانشیمی212/16

10کشت و نگهداری سلول های بنیادی موشی312/17

10( و آنالیزreal time و cDNAساخت)مولکولی پیشرفته 412/17

15(EndNoteنرم افزار )شیوه ارجاع دهی در پایان نامه و مقاله 512/17

30علم سنجی در علوم پزشکی؛ پارامترهای ساینتومتریکس612/18
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