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:  برگزارکنندگان  

مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بیرجندمرکز تحقیقات سلولی و   

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 واحد آموزش مداوم معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

:دبیر علمی  

 دکتر ریحانه هوشیار

 

 دبیر اجرایی:

 معصومه ولوی
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 افتتاحیه
سرود جمهوری اسالمیتالوت کالم ا... مجید و   9-91:9  

)دبیر علمی و رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند( خیر مقدم و بیان اهداف برنامه1 دکتر ریحانه هوشیار  91:9-91:9    

 زمان عنوان سخنرانی سخنران

 قائمی کاظم دکتر
 (دانشگاه ریاست)

9419-9:19 ورکتاللک سرطان بر تاکید با گوارش دستگاه سرطان های در مرکزی عصبی سیستم های متاستاز  

 کاظمی طوبی دکتر
 فنآوری و تحقیقات معاونت)

 دانشگاه(
9199:-9149 واگیر غیر های بیماری اپیدمیولوژی  

 دالوری علیرضا دکتر
، فوق تخصص گوارش و کبد(

 تحقیقات مرکز عضو
 دانشگاه گوارشی بیماریهای

 مشاور و تهران پزشکی علوم
 )بهداشت وزیر

9109:-9199: گوارشی های بیماری غربالگری  

)دکترای دستجردی کاظم دکتر
 تخصصی بیوتکنولوژی(

از پاتوژنز تا درمان–رهیافت مولکولی در سرطان کلورکتال   901:9-::  

 فوق(توکلی تهمینه دکتر
 )بالغین گوارش تخصص

::9:1- :: کلورکتالسرطان  تشخیص و بالینی تظاهرات  

پذیرایی-پرسش و پاسخ-نماز  ::1:9-::119  
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 زمان عنوان سخنرانی سخنران

 فوق(دکتر طاهره فخاریان
 )بالغین گوارش تخصص

1:9::-119:: مرحله بندی و اصول اولیه درمان سرطان کلورکتال  

 سبزاری احمدرضا دکتر
 و رادیوتراپی متخصص(

 )انکولوژی

109::-1:9:: کلورکتال سرطان درمانی مداخالت  

 فریدونی محمد دکتر
 دکترای تخصصی (

 )ایمونولوژی

119::-109:: کلورکتال سرطان ایمونوتراپی  

 ناصری محسن دکتر
 پزشکی دکترای تخصصی(

 )مولکولی

01:9:-119:: ورکتاللک سرطان ژنومیک های یافته  

 جعفری رضا محمود دکتر
 فارماسیوتیکس متخصص(

 )مشهد پزشکی علوم دانشگاه

Improving Antitumor Efficacy of PEGylated Liposomal Doxorubicin in Colon 

Tumor Model by a P53 Derived-Peptide Mediated Targeting 
:01:9-:0109  

 شریعتی فرزانه دکتر
 متخصص پزشکی (

 )ای هسته

 تشخیص و درمان سرطان کلورکتال درPET-CT نقش اسکن
 

:0109-:0119  

4199:-0119: پاسخ و پرسش  
 
 

 اختتامیه

41:9:-4199: ()دبیر علمی و رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بیرجندهوشیار ریحانه دکتر :پایانی قدردانی  

 


