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 داوشگاٌ علًم پسشکی ي ذدمات تهداشتی درماوی گلستان

 مرکس تحقیقات اذتالالت ایسکمیک         

 
ريز سٍ شىثٍ مًرخ  "سلولهای بنیادی ، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی قلب "ديمیه جلسٍ کمیتٍ اجرایی  سمپًزیًم 

ترگسار گردید ي مًارد ذیل تررسی ي تصًیة  اعضاء مرکستا حضًر  در سایت اداری مرکس تحقیقات اذتالالت ایسکمیک 14ساعت  07/10/55

 شد :

چاج تٍ ستاد ریاست جمهًری ارسال گردد:اطالعات پًستر تروامٍ تٍ شرح ذیل تررسی ي مصًب گردید جهت طراحی ي   

  "سلولهای بنیادی ، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی قلب"دومین سمپوزیوم 

 )دارای امتیاز تازآمًزی(

 مکان ترگساری: مجمًعٍ آمًزشی فلسفی ، داوشکذٌ پسشکی ، طثقٍ َمکف ، ساله آمفی تاتر 

 زمان ترگساری:  7 تُمه ماٌ 1335

مجری ترگساری: مرکس تحقیقات اختالالت ایسکمیک داوشگاٌ علًم پسشکی گلستان تا َمکاری مرکس تحقیقات سلًلُای تىیادی 

 داوشگاٌ علًم پسشکی گلستان ي مشارکت مرکس قلة تُران ، داوشگاٌ علًم پسشکی تُران

 زیر وظر ستاد تًسعٍ علًم ي فىايری َای سلًلُای تىیادی معايوت علمی ي فىايری ریاست جمًُری

 محًرَای سمپًزیًم:

 سلًلُای تىیادی در تیماریُای قلثی

 پسشکی ترمیمی در تیماریُای قلثی

 تافت مُىذسی شذٌ قلثی از سلًل تا تیمار

 تافت مُىذسی شذٌ قلثی در آزمایشات پیش تالیىی ي سمیت داريیی

 سلًل زدایی ي کاشت سلًلی؛ ديروما ي چالش َا

یادی ي پسشکی ترمیمی قلثیسیاست َا ي راَکار َا در سلًلُُای تى  
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 دکترا مُىذسی پسشکی، ،علًم آزمایشگاَیفیسیًلًشی، َماتًلًشی، ، داريسازانتیًتکىًلًشی، پسشکی مًلکًلی،  گريٌ َای َذف:

پالستیک ي سًختگی،  تخصص ي فًق تخصص -جراحی عمًمی ، جراحی قلة ي عريق، جراحی قفسٍ صذری ، جراحی ترمیمی

 ، متخصص داخلی، فًق تخصص خًن ي سرطان تالغیه، دوذاوپسشکی عمًمی تیماریُای قلة ي عريق

 http://sht.eht.goums.ac.irآدرس يب سایت:   

 idrc@goums.ac.ir     آدرس الکتريویکی مرکس:

 آدرس دتیرخاوٍ سمپًزیًم :

طثقٍ ايل، مرکس تحقیقات  ساری، سرخط شصت کال، مجمًعٍ آمًزشی فلسفی، داوشکذٌ پسشکی، -جادٌ گرگان 5گرگان،کیلًمتر 

017-32430434اختالالت ایسکمیک      

پایان یافت. 20/15جلسٍ در ساعت   
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