
 به نام خدا

 

در نظر دارد به منظور ارتقای سطح علمی دانشجویان، فارغ التحصیالن و عالقمندان به مباحث  دانشگاه علوم پزشکی فسا

عنوان تحت  و تکنیک های آزمایشگاهی مربوطه، مدرسه تابستانی های مبتنی بر ژن و سلول ، درمانسلول های بنیادی

و با همکاری  79شهریور  13الی  11روز از تاریخ  3را به مدت  «برای پزشکی آیندههای مبتنی بر ژن و سلول درمان»

  پژوهشگاه رویان در دانشکده پزشکی برگزار کند.مرکز آموزشی سلول های بنیادی برای همه وابسته به 

و  زیست شناسیارتقای سطح علمی دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته های علوم پزشکی، رشته  جهتاین دوره آموزشی 

گرایش های مرتبط با آن برگزار می شود. در پایان دوره، گواهینامه معتبر شرکت در مدرسه تابستانی از طریق دانشگاه 

  علوم پزشکی فسا و  پژوهشگاه رویان به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

زیر کارگاه تخصصی تحت عناوین  7در اولین مدرسه تابستانی  عالوه بر مباحث تئوری توسط اساتید برجسته رویان ، 

 برگزار می شود.

 های بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان و  خوناستخراج و استحصال سلول 

 های داروییشیمیایی و حاملهای زیستساخت داربست 

 و و لنتی و تولید انتقال ژن با ویروس های آدنiPSc 

  ویرایش ژنوم باCRISPER/Cas9 

 فلوسایتومتری و آنالیز داده های فلو 

 علم سنجی در علوم پزشکی و پارامترهای ساینتومتریکس 

 و سلول بنیادی آزمایشگاه ژنتیک؛ ساده سازی و ساده گویی علمی در مدرسه 

 های علمیاصول جستجو در پایگاه 

 .بیوانفورماتیک مقدماتی 

 با توجه به محدود بودن ظرفیت دوره، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند. 

 هزارتومان خواهد بود. 05گفتنی است این برنامه به همت دانشکده پزشکی برگزار می شود و هزینه ثبت نام دوره نیز 

 دکتر و علمی دبیر رویان پژوهشگاه از همتنیت دکتر و دارد عهده به دانشگاه آموزشی معاون غالمپور دکتر را برنامه ریاست

 رنامهب اجرایی ریز برنامه و علمی مشاور همه برای بنیادی های سلول مرکز مدیر نظاری دکتر و برنامه اجرایی دبیر نعمتی

ب کسشایان ذکر است این دوره در فسا، میدان ابن سینا و در دانشکده پزشکی برگزار می گردد. عالقمندان جهت . هستند

 اطالع بیشتر و ثبت نام می توانند به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنند.
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