
 1399سالمت بهمن ماه  ای رشته بین شبکه فراخوان دوره اولین کاندید های TIG از گزارش برنامه

 1400اسفندماه  14 –روز اول 
 

 زمان ارایه دهنده  برنامه ردیف

 تالوت آیاتی از قرآن مجید 1

 جمهوری اسالمی ایرانسرود 

- 14:10-14:00 

 14:10-14:30 شورای راهبردیاعضا  ACEارایه گزارش عملکرد دو ساله  2

 14:30-15:00 معاونین پژوهشی دانشگاهها سخنرانی  3

 ارایه گزارش توسط محققین پذیرفته شده در همایش

 دانشگاه اصفهان

 عنوان پروپوزال زمان تاریخ نام و نام خانوادگی ردیف

14/12/1400 جناب آقای دکتر رحمان امامزاده 1  15:10-15:00 

Production of Meflin with the aim of using it in wound 

dressings, an attempt to reach the technology readiness 

level (TRL)-3 for wound healing acceleration 

 

14/12/1400 جناب آقای دکتر محمد فرزان صباحی 2  15:20-15:10 Design and implementation of two-channel biofeedback 

system 

14/12/1400 سرکار خانم مرجان کایدی 3  15:30-15:20 Investigating the people’s emotions, personality, and 

mental disorders by analyzing the social network data 

 صنعتی اصفهان دانشگاه

 عنوان پروپوزال زمان تاریخ نام و نام خانوادگی ردیف

محمد دانش دکتر 1  14/12/1400 15:40-15:30 Classification, Prediction, and Monitoring of Parkinson’s 
disease using joint processing of EEG, MRI & Gait signals  

 15:40-15:50 14/12/1400 دکتر ساالر درافشان 2
Health risk assessment of heavy metals in some edible 
and non-edible tissues of four on-demand fish species in 

Isfahan market 

 Multifunctional nano-composite coatings on magnesium 15:50- 16:00 14/12/1400 دکتر مسعود عطاپور 3
alloys for orthopedic applications 

 16:00-16:10 14/12/1400 دکتر محسن شنبه 4
Premature infants vital sign monitoring using textile-
based sensors 

 

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه

 عنوان پروپوزال زمان تاریخ نام و نام خانوادگی ردیف

 16:10-16:20 14/12/1400 دکتر فاطمه درخشنده 1

Feasibility study on developing the Persian educational 
visual simulation (PEVS) for screening, assessment and 
intervention of clinical disorders-pilot implementation of 
cleft palate speech 

 

 16:20-16:30 14/12/1400 دکتر مهین هاشمی پور 2

Comparison the effectiveness of a 6 months home-based 
aerobic High-intensity interval training (HIIT) and 
resistance exercises on glycemic and metabolic control 
of adolescents with type 1 diabetes mellitus and 
identification of disease related microRNAs in Isfahan 

 16:30-16:40 14/12/1400 دکتر پیمان نصری 3
Fabrication and evaluation of polymer-metal stent for 
esophageal caustic injury: fabrication, evaluation, and 
strength analysis 

 
 
 
 



 1399سالمت بهمن ماه  ای رشته بین شبکه فراخوان دوره اولین کاندید های TIG از گزارش های ارائه ترتیب

 1400اسفندماه 15روز دوم: 

 زمان ارایه دهنده  برنامه ردیف

1 
 سخنرانی

معاون محترم تحقیقات و  –جناب آقای دکتر پناهی 

 فناوری وازت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
14:30-14 

 14:30-15:00 دانشگاهها سای ؤر سخنرانی 2

 ارایه گزارش توسط محققین پذیرفته شده در همایش

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه

 عنوان پروپوزال زمان تاریخ نام و نام خانوادگی ردیف

15/12/1400 رضوی محمد سید دکتر آقای جناب 1  15:10-15:00 Polyurethane Wound Dressing 

15/12/1400 قیصری یوسف دکتر آقای جناب 2  15:20-15:10 Systems Biology First application 

15/12/1400 مهر ستایش محسن دکتر آقای جناب 3  15:30-15:20 
Smart Materials and Bio-inks Design and 
Fabrication 

15/12/1400 امین مهدی محمد دکتر آقای جناب 4  15:40-15:30 
Nanobiotechnology Development Research 
Group 

15/12/1400 زهرایی حسن علی دکتر آقای جناب 5  15:50-15:40 Medical Image and Signal Processing 

 دانشگاه اصفهان

 عنوان پروپوزال زمان تاریخ نام خانوادگی نام و ردیف

15/12/1400 قائدی کامران دکتر آقای جناب 1  16:00 -15:50 Neurodegenerative Diseases Research Group 

15/12/1400 رهگذر سهیال دکتر خانم سرکار 2  16:10-16:00 
chALL & MDR: Childhood Acute lymphoblastic 

leukemia and multidrug resistance 

15/12/1400 قمرانی امیر دکتر آقای جناب 3  17:10-17:00 Health and life style from Islamic Perspective 

15/12/1400 کریمیان علیرضا دکتر آقای جناب 4  16:30-16:20 Medical Image and Signal Processing 

 بید صراف محسن دکتر آقای جناب 5

 آباد

15/12/1400  
16:40-16:30 

Microfluidic Chip for Separating Biomolecules 

 صنعتی اصفهان دانشگاه

 عنوان پروپوزال زمان تاریخ نام و نام خانوادگی ردیف

15/12/1400 ملک رحیم مهدی دکتر آقای جناب 1  16:50-16:40 
Gene bank and Avicenna Pharmacopoe 

genome resuscitation (GBAPGR) 

15/12/1400 مهنام مهدی دکتر آقای جناب 2  17:00-16:50 
Artificial intelligence and optimization in 
medical decision making 

15/12/1400 حدادزاده حسن دکتر آقای جناب 3  16:20-16:10 Nano-biotechnology 

15/12/1400 پیری شاه آذر خانم سرکار 4  17:20-17:10 Nanobiomedicine 

 در صورت هرگونه سوال با کارشناس برنامه تماس حاصل فرمایید

 09133200742خانم طاهره صادقی  

 همچنین لینک ورود در وبیناربه شرح زیر می باشد:
https://eclass.mui.ac.ir/b/res-kza-mpx-ozo 


