
 

 ثٍ وبم ذسايوس جبن ي ذزز

 

 

 "آنهای برد رو کا آموزش ساخت بافت مهندسی شده ی قلبی"کارگاه برنامه 
  10/78تب   8سبعت  7131 شُزیًر مبٌ   71تبرید ثزگشاری کبرگبٌ :

 وفز 10 حساکثز تعساز شزکت کىىسٌ :

 جدول زمان بندی: 

 

 عنوان شماره
 

 زمان دانشگاه مدرس

 8:00–8:15  ------ تاليت قزآن 1

زاوشگبٌ علًم   معبين پضيَشی زاوشگبٌ ارکىىسگبن کبرگبٌشیٍ ي معزفی ثزگبحافتت 2

 پششکی گلستبن

8:30 –8:15 

طت تبریرچٍ سبذت ثبفت مُىسسی شسٌ ی قلجی ي  3

 تزمیمی

 زکتز الیًت السًن

 

Washington 

University in 

 St. Louis 

9:00 –8:30 

 Fluorescenceاصًل تئًری  4

)FCS( orrelation pectroscopyc 
 ي کبرثززَبی آن زر علًم پششکی

 زکتز الیًت السًن

 

Washington 

University in 

 St. Louis 

9:30 –9:00 

مُىسسی ثبفت ثب استفبزٌ اس سلًلُبی اصًل تئًری  5

 جىیىی      

 زکتز علی زايریبن 

 

زاوشگبٌ علًم 

  پششکی گلستبن

9:30-10:00 

 10:30-10:00 ------- ------- زاییاستزاحت ي پذی 6



کشت زي ثعسی ي سٍ ثعسی سلًلُبی اصًل تئًری  7

  جىیىی 

 کبمزان حیسریزکتز 

 

 

زاوشگبٌ علًم 

 پششکی گلستبن

10:30-11:00 

اصًل تئًری کبرثزز ثبفت مُىسسی شسٌ قلجی زر  8

 علًم زاريیی

 Washington زکتز گلزخ ملیحی

University in 

 St. Louis 

11:00-11:45 

الکتزيفیشیًلًصی ي مکبویک ثبفت سٍ اصًل تئًری  9

 ثعسی

زاوشگبٌ علًم  مُیبر جبن احمسیزکتز 

شُیس پششکی 

 ثُشتی

11:45-12:30 

زاوشگبٌ علًم  زکتز مجیس شُجبسی صن تزاپی زر ثبفت سٍ ثعسی قلجیاصًل تئًری  11

 پششکی گلستبن

12:30-13:15 

 13:15–14:15 ------- ------- ومبس ي وبَبر 11

مسل جساسبسی سلًلُبی قلجی اس ثبفت حیًاوی ي  12

 اوکًثبسیًن

 علی زايریبنزکتز 

 زکتز کبمزان حیسری

زاوشگبٌ علًم 

 پششکی گلستبن

14:15-16:00 

 16:30-16:00 ------- -------- استزاحت ي پذیزایی 13

 زکتز علی زايریبن سبذت ثبفت سٍ ثعسی قلت ي قبلت گیزی 14

 زکتز کبمزان حیسری

زاوشگبٌ علًم 

 پششکی گلستبن

16:30-18:30 

 

 

 
 



 ثٍ وبم ذسايوس جبن ي ذزز

 "آموزش ساخت بافت مهندسی شده ی قلبی و کاربرد های آن"برنامه کارگاه 
  00/74تب  8/ 10سبعت 7131 شُزیًر مبٌ   78تبرید ثزگشاری کبرگبٌ :

 وفز 10 حساکثز تعساز شزکت کىىسٌ :

 ن بندی: جدول زما

 عىًان شمبرٌ

 

 سمبن زاوشگبٌ مسرط

مُیبر جبن زکتز  زاذل سلًلیثجت مسل الکتزيفیشیًلًصی  7

 احمسی

 

علًم زاوشگبٌ 

شُیس پششکی 

 ثُشتی

10:00–8:30 

 10:00– 10:30 ------ -----  استزاحت ي پذیزایی 2

زاوشگبٌ علًم  زکتز يحیس ذًری ذبرج سلًلیثجت مسل الکتزيفیشیًلًصی  1

 ششکی گلستبنپ

12:00 –10:30 

زاوشگبٌ علًم  زکتز يحیس ذًری مسل تست مکبویکبل ) مسل فزاوگ استبرلیىگ (  4

 پششکی گلستبن

13:00 –12:00 

 14:00-13:00 -------- ------ ، وبَبر ي استزاحتومبس  5

 

 

 

 

 

 

 



 مسرسبن کبرگبٌ:

 زاوشگبٌ ياشىگته زر سىت لًئیش،ایبلت میسًری،آمزیکب مولکولی وفیزیکبیوشیمی و بی استاد . پزيفسًر الیًت السًن ،استبز ممتبس1

 .زکتز گلزخ ملیحی،زاريسبس،فبرمبکًلًصیست،زاوشگبٌ ياشىگته زر سىت لًئیش،ایبلت میسًری،آمزیکب2

 .زکتز يحیس ذًری، زاريسبس،فبرمبکًلًصیست،زاوشگبٌ علًم پششکی گلستبن3

 ًی پسب زکتزا،زاوشگبٌ ياشىگته زر سىت لًئیش،ایبلت میسًری،آمزیکب.زکتز علی زايریبن، پششک عمًمی، زاوشج4

 زاوشگبٌ علًم پششکی شُیس ثُشتی مزکش تحقیقبت علًم اعصبة . زکتز مُیبر جبن احمسی ، استبز فیشیًلًصی 5

 

 


