بسمه تعالی
اٍلیي وبرگبُ وشَری " ساخت بافت مهندسی شده قلبی و ارزیابی آن" الوبری ثیغت ٍ زٍهیي وٌگزُ فیشیَلَصی ٍ
فبرهبوَلَصی زر تبرید  42لغبیت  42شْزیَر هبُ عبل  3535زر هزوش تحمیمبت اذتالالت ایغىویه ثب حضَر اعبتیس هسػَ اس زاًشگبُ
ٍاشٌگتي ایبلت عٌت لَئیظ آهزیىب جٌبة آلبی پزٍفغَر الیَت الغَى اعتبز هوتبس گزٍُ ثیَفیشیه ٍ ثیَشیوی ٍ ذبًن زوتز گلزخ هلیحی ٍ
آلبی زوتز ػلی زاٍریبى فبرؽ التحصیل زٍرُ پغب زوتزای وشت علَلی ٍ ثب ّوىبری هزوش تحمیمبت علَل ّبی ثٌیبزی ٍ گزٍُ ثیَتىٌَلَصی
زاًشىسُ فٌبٍریْبی ًَیي زاًشگبُ ػلَم پششىی گلغتبى ثب حضَر ً 42فز شزوت وٌٌسُ وِ ً 32فز اس رشتِ ّبی ػلَم پبیِ هبًٌس سیغت
شٌبعی تىَیٌی ،هٌْسعی پششىی  ،سیغت شٌبعی علَلی ٍ هَلىَلی  ،سیغت هَاز زارٍیی  ،فبرهبوَلَصی  ،ثیَتىٌَلَصی سیغت شٌبعی ٍ
ً 6فز اس هترصصیي جزاحی للت ٍ ػزٍق ٍ فَق ترصص للت وَزوبى ثَزًس ثزگشار گززیس.
هطبثك ثب ثزًبهِ ارائِ شسُ اثتسا عرٌزاًی ّبی هسػَیي ثزًبهِ زر عبلي آهفی تئبتز زاًشىسُ پششىی ٍ پزعش ٍ پبعد شزوت وٌٌسگبى اًجبم
گززیس عپظ ولیِ شزوت وٌٌسگبى ثِ چْبر گزٍُ تمغین ٍ زر لغوت ّبی هرتلف جساعبسی ثبفت  ،وشت ثبفتی زٍ ثؼسی ٍ عِ ثؼسی ٍ
ثجت الىتزٍفیشیَلَصی ٍ هىبًیىی اس ثبفت زٍ ثؼسی ٍ عِ ثؼسی تمغین شسًس ٍ پظ اس هشبّسُ تىٌیه ّب ثِ توزیي ػولی آى پززاذتٌس .ثٌبثز
ارسیبثی ثِ ػول آهسُ  % 39شزوت وٌٌسگبى اس ًحَُ ارائِ وبرگبُ ٍ تبسگی ٍ ًَ ثَزى هطبلت رضبیت وبهل زاشتِ ٍ اس اهىبًبت زر اذتیبر لزار
زازُ شبهل هحل اعىبى  ،پذیزایی  ،عزٍیظ ّب ٍ ثجت ًبم رضبیت زاشتٌس.
هطبثك ثب ًظزعٌجی ثِ ػول آهسُ اس پزٍفغ َر الیَت الغَى تىٌیه وشت عِ ثؼسی ثبفت للجی ٍ ارسیبثی پظ اس عبذت آى زر زاًشگبُ ػلَم
پششىی گلغتبى اس اعتبًسارزّبی جْبًی السم ثزذَرزار ثَزُ ٍ وبرگبُ تَاًغت ولیِ اّساف زر ًظز گزفتِ شسُ جْت شزوت وٌٌسگبى را
پَشش زّس.
اس ثشرگتزیي اّساف وبرگبُ فَق ًْبزیٌِ وززى زاًش وشت عِ ثؼسی للجی ثب اعتفبزُ اس اهىبًبت هَجَز زر زاًشگبُ ثب ووتزیي ّشیٌِ ثَز وِ
وبرشٌبعبى ٍ اعبتیس وبرگبُ تَاًغتٌس ثزای اٍلیي ثبر زر ایزاى وشت عِ ثؼسی ٍ زٍ ثؼسی ثبفت للجی را زر آسهبیشگبُ ثب اعتفبزُ اس علَل ّبی
جٌیٌی جَجِ ثب هَفمیت ثِ تَلیس رعبًسُ ٍ ارسیبثی پظ اس عبذت را اًجبم زٌّس وِ ذجز عبذت هَفمیت آهیش آى اس طزیك رعبًِ ّبی ذجزی
ٍ تصَیزی ثِ اطالع ولیِ الشبر ػوَهی جبهؼِ اعتبى گلغتبى رعبًیسُ شس.
یىی اس هْوتزیي اّساف وبرگبُ ارتجبط ثب هزاوش تحمیمبتی ٍ زاًشگبُ ّبی ثشري عزتبعز وشَر اعت وِ زر ایي ارتجبط هشغَل فؼبلیت هی
ثبشٌس .هطبثك ثب ًظز عٌجی ثِ ػول آهسُ گزٍُ ّبی هرتلف ترصصی شبهل پضٍّشىسُ رٍیبى  ،هزوش للت شْیس رجبئی  ،هزوش تحمیمبت
وبًغز زاًشگبُ ػلَم پششىی تْزاى  ،زاًشگبُ ػلَم پششىی ثٌسرػجبط ،زاًشگبُ ػلَم پششىی سًجبى ٍ زاًشگبُ ػلَم پششىی اران تَاًغتٌس
ضوي تجبزل اطالػبت ٍ هشىالت  ،ثغتز هٌبعجی جْت اًجبم طزح ّبی تحمیمبتی هشتزن ثب زاًشگبُ ػلَم پششىی گلغتبى فزاّن ًوبیٌس.
ّوچٌیي اس جٌجِ ّبی آهَسشی ایي وبرگبُ شزوت زاًشجَیبى همبطغ وبرشٌبعی ارشس ٍ زوتزای ترصصی زاًشگبُ ػلَم پششىی گلغتبى ٍ
زاًشگبُ ّبی زیگز عزتبعز وشَر زر و برگبُ فَق ثَزُ وِ اس ایي ًمطِ ًظز ثِ ػٌَاى اٍلیي وبرگبُ ترصصی ًمش هْوی زر ارتمبء تَاًبیی
هتسٍلَصی زاًشجَیبى ثِ ػْسُ زاشت.
زر پبیبى زثیز ػلوی  ،اػضبء ّیئت ػلوی ٍ وبرشٌبعبى جْت ازاهِ ایي هغیز پیش ًَیظ ػٌبٍیي طزح ٍ پبیبى ًبهِ ّبی هتؼسز را جْت
تَعؼِ هسل وشت ثبفتی ٍ ثْیٌِ عبسی ثبفت ٍ طزاحی ٍ راُ اًساسی ثیَراوتَرّب آهبزُ ٍ ثِ ولیِ زاًشىسُ ّب ٍ هزاوش تحمیمبتی زاًشگبُ ػلَم
پششىی گلغتبى ارعبل ًوَزًس .اهیس اعت ثب اعتمجبل رٍعبی هزاوش تحمیمبتی ٍ اػضبی ّیئت ػلوی شبّس اجزای چٌسیي پبیبى ًبهِ
وبرشٌبعی ارشس ٍ زوتزای ترصصی ٍ طزح ّبی تحمیمبتی ٍ اذتزاع زر ایي ارتجبط ثبشین.

نتیجه گیری:
هْوتزیي هحسٍزیت ّبی وبرگبُ فَق ػجبرتٌس اس  :سهبى ثزگشاری وبرگبُ ّ ،شیٌِ ثبالی شزوت وٌٌسگبى  ،هشىالت اذذ ٍیشا جْت هسػَیي
ذبرجی  ،هحسٍزیت اػتجبر وبرگبُ ٍ ّو ىبری ضؼیف عبیز هزاوش تحمیمبت ٍ گزٍُ ّبی آهَسشی ٍ اطالع رعبًی ًغجتبً ضؼیف وبرگبُ هی
ثبشس.
اهیس اعت زر عبل  3536ثتَاًین ّوشهبى ثب اجزای وٌگزُ فیشیَلَصی ٍ فبرهبوَلَصی ایزاى زٍهیي وبرگبُ وشت ثبفتی را ثب هتسٍلَصی جسیس ٍ
رفغ ًمبیص وبرگبُ لجلی ثزگشار ًوبیین.

