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 بسمه تعالی 

 

 جناب آقاي دكتر عليرضا ايرانبخش 

 رئيس محترم انجمن كشت سلول و بافت ايران

 مالباس

احتراما به استحضار می رساند، گزارش حوزه کارگاه و وبینارهای  

  . خدمتتان ایفاد می گردد 1400آموزشی و پژوهشی سال 

 

 باتشكر                                                                          

 دكتر مليحه انتظاري                                                                 
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انجمن كشت   یمجموعه وبينارهاي آموزشی وپژوهش"

"سلول وبافت ايران  

 زمان برگزاري مدرس عنوان رديف

بيماري آلزايمر و مكانيسم  1

عملكرد داروهاي موثر بر اين 

 بيماري

سركار خانم 

دكتر خليل 

 مقدم 

 

30/6/1400  

16ساعت   

آشنايي با اصول سيتوژنتيكي و  2

تهيه كاريوتيپ و آناليز نرم 

 افزاري كروموزوم ها

آقاي جناب 

دكتر رايان 

 پرتوي

10/7/1400  

16ساعت   

سلولهاي بنيادي و كاربرد آن در  3

 سلول درماني

خانم دكتر 

مريم بي 

 خوف

17/7/1400  

15ساعت  

 

كشت سلول و استخراج سلولهاي  4

 بنيادي
دكتر قاضي 

 زاده
19/7/1400 

15ساعت   
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5 

آشنايي با ريزجاذبه ها 

)ميكروگراويتي( و تاثير آن بر 

 كشت سلول و بافت 

خانم سهيال 

 كمالي

24/7/1400  

10ساعت   

6  

تكنيك هاي كار با حيوانات 

 آزمايشگاهي

 

 دكتر صابري

9/7/1400  

11ساعت   

 

8 

 

بيواكتيوهاي قارچي و اثرات درماني 

 انها با نگاهي به اثرات ضد ويروسي
سركار خانم 

دكتر سارا 

 سعادتمند

15/8/1400  

11ساعت   

 

 

9 
 

 كشت بافت گياهي
سركار خانم 

 شادي ولوي
22/8/1400 

  17ساعت 

 

10 
توليد متابوليت هاي ثانويه و مواد 

دارويي از طريق كشت بافت و سلول 

 گياهي

سركار خانم 

دكتر پور 

ييالمو  

27/8/1400 

10ساعت   

 

11  

ترجمان دانش از تحقيقات تا 

 فناوري و توليد ثروت

 

سركار خانم 

دكتر سميرا 

 طالبي

 

1/9/1400  

10ساعت   
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12 

 

واكسن هاي تراريخته )واكسن هاي 

 با پايه گياهي (

 

 

سركار خانم 

 ساناز زندي

15/9/1400 

 11ساعت

13 

 

 

 

ر مقاله نويسيوبينا خانم سركار  

دكتر فرزانه 

 تفويضي

28/9/1400  

 16ساعت 

14  

كارامدي توليد نانوذرات مقايسه 

زيستي با كمك كشت سلول و بافت 

 و ديگر روش هاي معمول

 

 

 

 

جناب آقاي 

دكتر بهروز 

 دوستي

 

30/9/1400 

  16ساعت

 

و   Real time PCRوبينار 15
 آناليز داده ها

سركار خانم 

 ندا زالي

 

23/10/1400 

 14ساعت 
 

وبينار آموزشي معرفي سلولهاي  16
 آموزان( بنيادي )ويژه دانش

جناب آقاي 

دكتر مهرداد 

 هاشمي 

 

30/11/1400 

 
15ساعت         
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دكننده و غير كننده كRNAوبينار  17
Lnc RNA 

سركار خانم 

 شادي ولوي

2/12/1400 

15ساعت         
 

 


