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  تجاجاتجر گجر   مکان بجرگجزاری: فمج ج

میکر بجیجوژجودی شااهجتجا  تجهجران   

 پژ ههکد  معتمد

  :81-1:98ساعت برگزاری 

  اوع براامه: مدرسه علم 

   سطح براامه: مل 

 هزار تومان 878اام: هزینه ثبت 

 شجنجاسج    های همکار: زیسجتااجمن

بیوتکنوژودی شامپزشک  شااهتا  تجهجران   

همبند شااهجتجا  عجنجعجتج  شجریج   

بیوتجکجنجوژجودی شااهجتجا  یجوارزمج   

بیوتکنوژودی شااهتا  اژزهرا   پیهتجامجان 

فزمایهتا  شااهجتجا  عجلجوم پجزشجکج  

کرشستان  میکر بیوژودی شااهجتجا  فزاش 

قم  بیوتکنوژودی پزشک  شااهتا  عجلجوم 

های پزشک  تهران  بیواو شااهتا  فنا ری

اوین فمل  شایه شااهججویج  ااجججمجن 

 بیوتکنوژودی ایران

 مدرسه تابستانی سرطان

 فعالیت در یک نگاه

 گزارش ساالنه انجمن علمی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران 1ع حه 

بازتاب خبری برگزاری همایش 

در  سایت رسمی پردیس علوم 

 دانشگاه تهران:

https://science.ut.ac.ir/

article/97426794 

گرشهمای  پنجم پیواد به میزباا  ااجججمجن 

علم  بیوتکنوژودی شااهتا  تهران  شر راستای 

افزایش سطح فگاه  شااهجویان از علوم ر ز 

های تحقیقاتج  کهجور شر زجوز    فرعت

سرطان برگزار شد. این براجامجه بجه عجور  

مجدرسجه ” ای بجا عجنجوان همایش سه ر ز 

با همکجاری پجژ ههجکجد  “  تابستاا  سرطان

معتمد جهاش شااهتاه    با سخنراا  اساتیجد 

مدعو از این پژ ههکد   شااهتا  علوم پزشک  

ایران   شااهتا  علوم پزشک  شهید عجد قج  

 ریزی شد  بوش.یزش براامه



 میزان رضایت از برنامه

  2ع حه 

 کنندگانآمار شرکت

 نفر 55کنندگان: تعداد شرکت

یک  از اقاط قو  مدرسه تابستاا  سجرطجان  

های مختل  پژ ههکد  بازشید میداا  از بخش

معتمد   ارتباط ازشیک با فزمایها    تحقیقا  

عور  گرفته شر زمینه سرطان بجوش کجه بجا 

 استقبال گسترش  شرکت کنندگان مواجه شد.



با سخنراا  شکتر اکوئیان  3:98براامه شر ساعت 

شر زمینه چتوات  ایجاش سرطان   پزشک  

شخص  شر فن فغاز شد. همچنین ایهان 

های گذاری های  که شر این زمینه سرمایهشرکت

 ااد را معرف  کرشاد.کالن ااجام شاش 

سخنران بعدی  شکتر عظیم زاش  بوشاد که شر 

مورش بیوسنسورها   ابزار میکر فلوئیدیک برای 

تهخیص سرطان عحبت کرشاد   همچنین شر 

گذاری شر این زمینه مورش ژز م   اهمیت سرمایه

 ایز مطاژب  را اراش  کرشاد.

بخش عبحتاه  ا ژین ر ز از مدرسه تابستاا  

کنندگان شر اینجا به پایان رسید   شرکت

فرعت شاشتند شر تا شر هنتام ااهار به بحث   

 تباشل اظر با هم بپرشازاد.

شر بخش عصرگاه   شکتر جدژیها سخنراا  

های غیرکدکنند    اقش  RNAجذاب  شر مورش 

های اوین شر ها شر ایجاش ارائه کرشاد   ر شفن

ها  lncRNAزوز  شرمان سرطان با است اش  از 

 معرف  کرشاد.

 مدرسه تابستانی سرطان خالصه روز اول 

 گزارش ساالنه انجمن علمی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران 3ع حه 

 سخنران برتر از شیدگا  مخاطبان:

 شکتر رضا اکوئیان



  4ع حه 

مرکجز تجحجقجیجقجا   -پژ ههکد  معتمد 

 8975جهاش شااهتجاهج  شر سجال —سرطان پستان

فعاژیت یوش را با محوریت شرمان بیماران  پجژ هجش   

 فموزش شر زمینه سرطان پستان فغاز کرش.

این پژ ههکد  تاکنون اقداما  ارزشمندی را شر جهجت 

توژید   ارتقای شااش این زوز  با هجد  یجدمجت بجه 

شرمان بیماران سرطان پستان به ااجام رسااد  است. بجه 

همین شژیل جهت فشنای  شااهجویان با این مرکز  ر ز 

 ش م مدرسه تابستاا  شر این پژ ههکد  برگزار گرشید.

ابتدا توضیحات  شر مورش امکااا    اهدا  پژ ههکد    شر

هجای پجژ ههج   شاش  شد   سپس اماینجدگجان گجر  

های پژ هه  پژ ههجکجد  های  شر مورش زوز سخنراا 

شرمجااج  ارائجه مواش  داتیک سرطان   دن شامل زیست

شاشاد. شر بخش عصرگاه  ایز شکتر ااصاری توضیحاتج  

شر یصوص کی یت زادگ    طب فراگیر ارائه کرشاجد   

 چند امواه از شار های پژ ههکد  را معرف  کرشاد.

هجای مورش پر تجاجیجن شر پایان ایز  شکتر فرهمند که شر

 اوترکیب توضیحات  ارائه کرشاد.

های پژ ههجکجد    شر پایان ایز تور بازشید از فزمایهتا 

تدارک شید  شد  بوش تا شااهجویان از ازشیک با امکااا  

   شستا رشهای ایم مرکز فشنا شواد.

خالصه روز دوم مدرسه 

 تابستانی سرطان 

بازتاب خبری برگزاری مدرسه سرطان در  سایت 

 رسمی پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:

https://bit.ly/2lFMyFW 



ر ز سوم مدرسه با ارائه یاام جع ریان شر مورش داتیک سرطان فغاز شد   شر اشامه شکتر اعظم  ارائه 

 جذاب  شر زمینه فارماکوداتیک   بازار شار های بیوژودیک علیه سرطان شاشتند.

ها توضیحات  ارائه شاشاد   به این سپس شکتر ریسماا  شر مورش طراز  محاسبات  شار    مکاایزم اثر فن

 ترتیب بخش عبحتاه  ر ز سوم به پایان رسید.

های شناسای  فن ایراش کرشاد. شر بخش عصرگاه   شکتر م ایر سخنراا  شر مورش سایتار پر تاین   ر ش

 های بیواا ورماتیک  ارائه شاشاد.  فااژیز شاش   pymolافزار های  شر یصوص محیط ارمشر پایان هم فموزش

 مدرسه تابستانی سرطان خالصه روز سوم 

 گزارش ساالنه انجمن علمی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران 5ع حه 

 سخنران برتر از شیدگا  مخاطبان :

 شکتر الشن م ایر

 همکاران مدرسه تابستاا  سرطان:


