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 ((    نهمین سمینار چشم زپشکی رتجمانی))   
 اردیبهشت 11چهارشنبه   -ربانمه سمینار  چشم زپشکی رتجمانی 

صبح 9ات  8ثبت انم   و ردیافت کارت ورود :   

(30:10ات  9) زپشکی بازساختی رد چشم زپشکی اول :   پنل  

11ات   40:10مراسم افتتاحیه :    

30:11ات    11پذریایی :   

(30:13ات  30:11دوم : اننوتکنولوژی رد چشم زپشکی ) پنل   

30:14ات   30:13پذریایی  ) نهار( :    

(16ات  30:14سوم : رباتیک  رد چشم زپشکی ) پنل   
 

 دبیر علمی :  دکتر محمد سلیمانی

 دبیر اجرایی: دکتر صفا علی زاده
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  زپشکی بازساختی رد چشم زپشکی اول :   پنل

سخنرانیعنوان 
  زمان هئ دهندگانا ار  

Epigenetic and gene therapy in ophthalmology 
 دکتر محسن  اقسمی

 

9-9:10 1 

Fibroblast in Orbito-Facial Surgery دکتر فرزاد پاکدل 
 

9:10-9:20 2 

Personalized Ophthalmology - Induced Pluripotent Stem Cells for 

Retinal Degenerative Diseases 

 دکتر مسعود سلیمانی
 

9:20-9:30 3 

Safety and clinical outcomes of grafting acellular human corneal 

lenticule seeded with Wharton’s jelly mesenchymal stem cells in 

an experimental animal model 

 دکتر  خسرو جدیدی
 دکتر مسعود میرقربانی

 

9:30-9:40 4 

Emerging Gene Therapy Strategies for Acquired and Inherited 

Ocular Disorders 
 5 9:50-9:40 دکتر اعظم رحیم پور

Bio-polymeric nanoparticles for ocular gene therapy 6 10:00-9:50 دکتر الهام دلریش 
Comparison of topical Pigment epithelium-derived factor (PEDF) 

with topical Bevacizumab for inhibiting corneal 

neovascularization in experimental model of rabbit corneal 

angiogenesis. 

 دکتر سعید حیدری کشل
 دکتر راضیه محمود زاده

10:00-10:10 7 

Looking for ectopic corneal epithelial stem cell niche 

 دکتر سید فرزاد محمدی
 8 10:20-10:10 پور خانم مهسا یوسف

Use of animal models for eye diseases 

 دکتر مهران زارع قنواتی
 آاقجانپورلیال  خانم 

10:20-10:30 9 

Edge of science viewpoints of corneal endotheliopathy treatment 10 10:40-10:30 دکتر افطمه سلیمانی فر 
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اننوتکنولوژی رد چشم زپشکیدوم :  پنل   

  زمان هئ دهندگانا ار  عنوان سخنرانی
 1 11:40-11:30  دکتر سید مهدی رضایت در حوزه علوم پزشکی مهم است؟مقدمه: چرا نانوفناوری 

 2 12-11:40 جعفریرضا دکتر محمود  نانولیپوزوم ها در چشم پزشکی

 3 12:20-12 دکتر سوداهب داوران کاربرد نانوذرات در دارورسانی چشمی
 4 12:40-12:20 دکتر   حسین قنبری  کاربرد نانو در طب بازساختی چشم

 5 13-12:40 دکتر بیتا مهروی دارورسانی توسط نانوحامل ها و بررسی سمیت آن ها در چشم پزشکی

 6 13:10-13 دکتر مهدی آدابی آینده کاربرد نانوفناوری در چشم پزشکی، دارو و تجهیزات

 7 13:30-13:10 دکتر  پیمان کیهان ور همگرا در چشم پزشکی ترجمانیفناوری 
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سوم : رباتیک  رد چشم زپشکی  پنل    
هئ دهندگانا ار  زمان   عنوان سخنران 

1 15-30:14  Simulation surgery in ophthalmology دکتر مهدی شفیعی 

2 30:15-15  Presbyopia and basic science دکتر محمدعلی  نظری 

3 45:15-30:15  ARAS Haptic System for Eye Surgery Training دکتر  حمیدرضا تقی راد 

4 16-45:15  Quantum optical coherence tomography دکتر احمد امجدی 

 


