
 

کنفرانس ملی علوم رپوتئینی و پپتیدیچهارمین  ربانهم زمانبندی   

  1318اردتشهبی ماه   11چهارشنبه  

 :703 - :803 پذیرش

 :803 - 8033 افتتاحیه و تالوت قرآن

 8033 - :800 سرود جمهوری اسالمی ایران

 :800 - 8003 اصفهان پخش کلیپ دانشگاه

 8003 - 8033 کنفرانسخوش آمد گویی دبیر اجرایی 

 8033 - :900 دانشگاه اصفهانمیرخانی معاون محترم مالی و اداری دکتر سخنرانی 

 زمان ارائه دهنده عنوان سخنرانی

Thirty-five years of research on proteins 

دکتر علی اکبر موسوی 

 موحدی
 )دانشگاه تهران(

900: - 900: 

Production of a bispecific antibody 

against human CD4 and leptin 

receptor 

 دکتر سید حمید زرکش

 اصفهانی
 )دانشگاه اصفهان(

0:0:: - 900: 

 

 پذیرایی و بازدید از پوستر ها
 

0:03: - 0:0:: 



 
 

 زمان ارائه دهنده عنوان سخنرانی
Raman spectroscopy for protein structural 

characterization: human α-crystallin as the 

target protein 

 دکتر رضا یوسفی
 (شیراز)دانشگاه 

0:03: -0:03: 

Comparison of apoptosome of native and 

truncated mutant of Apaf-1: lessen from 

luciferase complementary assay  

 سامان حسینخانیدکتر 
 (دانشگاه تربیت مدرس)

0000:-0:03: 

Attenuation of advanced glycated end 

products formation by natural polyphenols 

 دکتر مهران میراولیایی
 (اصفهان)دانشگاه 

0003:-0000: 

Bioaccumulation of heavy metals using 

genetically engineered microorganisms 

 آذر شاه پیری دکتر 
 :0003-:0003 (دانشگاه صنعتی اصفهان)

Potential of mean force and its applications 
 دکتر کریم مهنام

 :0003-:0100 (شهرکرد)دانشگاه 

In vitro and in vivo characterization of some 

synthesized benzothiazole- and 

benzofuranone-derivatives for quantification 

of fibrillar aggregates 

 یقدمابوالقاسم  سید دکتر
 (پژوهشگاه رویان)

0103:-0100: 

 

 هارنو  نماز

 

000::-0103: 

Excess fluoride disrupted glutamatergic 

transmission contributes to ADHD 

 دکتر غالمحسین ریاضی
 (تهران)دانشگاه 

0001:-000:: 

Slurred speech in biophysics 
 مجتبی امانیدکتر 

 :0001-:0000 (دانشگاه علوم پزشکی اردبیل)

 



 
 

 زمان ارائه دهنده عنوان سخنرانی
Isolation and optimization of L-asparaginase 

producing bacteria from Maragheh 

traditional dairy products  

 یپریسا فتحی رضای دکتر
 (مراغه)دانشگاه 

030::-0000: 

Preparation of resveratrol loaded albumin 

nanoparticle and study its effect on A431 

skin cancer cell line 

شرف الدین دکتر 

 الموسوی

 ()دانشگاه القصیم خضرا

0301:-030:: 

 

 پذیرایی و بازدید از پوستر ها
 

0303:-0301: 

Promoting effect of incorporation of 

cartilage particles on viability and 

chondrogenesis of adipose-derived 

mesenchymal stem cells on poly (ε-

caprolactone) / fibrin hybrid constructs 

prepared via sandwich model  

 علی والیانیدکتر 
 اصفهان( علوم پزشکی )دانشگاه

0۱00:-0303: 

Introducing novel synthetic dihydropyridine 

curcumin-based compounds as potential 

antidiabetic medicines 

 زهره طوافدکتر 
 :0۱00-:0۱03 (شیراز)دانشگاه 

Mycobacterium tuberculosis WhiB1 a 

transcription factor that forms a nitric oxide-

sensitive complex with A 

 بسام کودهیردکتر 
 :0۱03-:0۱03 (کوفه)دانشگاه 

Study of effect of Canola bioactive peptides 

on growth performance, some blood 

parameters, intestinal morphology and gut 

microflora in broiler chicks 

 صادق کریم زادهدکتر 

)موسسه آموزش عالی رودکی 

 (مازندران
0700:-0۱03: 

 

 بازدید گروهی از میدان نقش جهان
 

07003- 1: 

  



 

  1318اردتشهبی ماه   11 هبنشجنپ 

 عنوان سخنرانی ارائه دهنده زمان
 بالالییسعید دکتر :803-:803

 )دانشگاه خواجه نصیر(
Perspective in peptide chemistry research 

center activities 

 هدایت ا... قورچیاندکتر  :803-:900
 (تهران)دانشگاه 

Nanocomposites containing albumin and 

metal nanoparticles as chemotherapeutic 

agents for invasive breast cancer cell line 

 علی محمد احدیدکتر  :900-:903
 (دانشگاه شهرکرد)

Application of protein engineering in 

development of new generation of vaccines: 

some reports 

 دکتر کاوه کاووسی :903-:903
 (تهران)دانشگاه 

Computational prediction of antimicrobial 

peptides using physicochemical and NMR 

base features 

 دکتر عبدا... نوربخش  :903-:0:00
 (اصفهان)دانشگاه 

Direct electron transfer of redox enzyme in 

enzyme-nanomaterial conjugated systems 

0:00:-0:00:  

 و بازدید از پوستر ها پذیرایی
 

Interaction of Insulin-like growth factor-

binding protein 3 (IGFBP3) in Insulin-like 

growth factor 1 (IGF-1)-independent system 

 دکتر محمدرضا مفید
 (علوم پزشکی اصفهان)دانشگاه 

000::-0:00: 

Anticancer peptides: developments in small 

peptides targeting p53 pathways for 

anticancer therapy 

 دکتر ابوالفضل برزگر 
 (تبریز)دانشگاه 

0001:-000:: 

Antioxidant and ACE-inhibitory properties 

of camel milk fermented by Enterococcus 

faecalis 

 دکتر نازیال سلیمانزاده
سازمان پژوهش های علمی و )

 صنعتی ایران(
0000:-0001: 



 
 

 زمان عنوان سخنرانی عنوان سخنرانی

D-Lys-3-GHRP-6 impairs memory 

consolidation and downregulate the 

hippocampal AMPA receptors of glutamate 

 سیامک بهشتی دکتر
 (اصفهان)دانشگاه 

010::-0000: 

Screening of rumen metagenome to identify 

novel thermostable cellulose and  β-

Glucosidase in the lignocellulose hydrolysis 

for bioethanol production 

 دکتر شهره آریایی نژاد

)موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی 

 (کشاورزی

0101:-010:: 

:0101-::000 نماز و نهار  

Quantitative structure activity relationship 

model for rational peptide design 

 دکتر سجاد قرقانی
 (تهران)دانشگاه 

0001:-000:: 

In silico gastrointestinal digestion and 

stability study of a new synthetic antioxidant 

and ACE-inhibitory peptide 

 مهتا میرزاییدکتر 
 :0001-:0000 (دانشگاه آزاد شهر قدس)

Probing the behavior of Au-CIT/AGP 

bioconjugate in vitro and in vivo: Formation 

of unexpectedly strong binding events 

 دکتر امین صحرایی
دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم )

 پایه زنجان(
030::-0000: 

Functionalized superparamagnetic 

nanoparticles: Synthesis, characterization 

and their application in enzyme 

immobilization 

 آسیه سوزنی پور
 (اصفهان)دانشگاه 

0301:-030:: 

Efficient synthesis of hexapeptide-10 and 

investigation of its biological activities 
 پگاه شاکری

 :0301-:0300 (خواجه نصیر)دانشگاه 

  "های دارویی0 فرصت ها و چالش هاپروتئین ها و پپتید"میزگرد علمی با عنوان 

 راسم اختتامیهو م
07003-03003 

 07003-:1 گروهیبازدید 

 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/10_2007_065
https://link.springer.com/chapter/10.1007/10_2007_065
https://link.springer.com/chapter/10.1007/10_2007_065

