
 

 

 

 

 

صَرتجلسِ شَرای پژٍّشی 

هرکس تحقیقات بیَشیوی ٍ اختالالت هتابَلیک 

22/2/89 
 

  تا حضَس اػضا دس هحل هشکض تحميمات تيَضيوي ٍ 12جلسِ هزکَس، سٍص چْاسضٌثِ ساس ساػت 

اختالالت هتاتَليك تطکيل گشدیذ ٍ پشٍپَصال ّای صیشتا تَجِ تِ ًظشات داٍساى هحتشم هَسد ًمذ ٍ 

. تشسسي لشاس گشفت

 

تاثیر تجَیس  "پشٍپَصال طشح تحميماتي خاًن دکتش ػطمي ًيا ٍ خاًن هشادصادُ تحت ػٌَاى-       الف

هطشح  " بر ٍضعیت آًسیوْای اکسیداتیَ در ًَزاد رتْای هسوَم شدُ با سربCٍیتاهیي 

. ٍ همشس ضذ پس اص اًجام اصالحات ریل تا ًظش هَافك الذام گشدد

دس صَست هَجَد تَدى سفشاًس، هٌاتغ جذیذتش دس ساتطِ تا تائيذ ًظشیِ هجشی هحتشم اضافِ . 1

. گشدد

. طشح فَق تٌيادی است، کاستشدی ًوي تاضذ. 2

. چگًَگي استفادُ اص ًتایج تا ّذف طشح ّوخَاًي ًذاسد. 3

تشسسي هتَى ٍ تٌظين پشٍپَصال تایذ دس لالة هذیشیت اجشای طشح ليذ گشدد ٍ حذاکثش ساػت . 4

.  ساػت هي تاضذ70دس ًظش گشفتِ ضذُ تشای ایي هٌظَس، 

دس سٍش ًوًَِ گيشی دستِ تٌذی گشٍّْا تش چِ اساسي هي تاضذ ٍ دس ّش گشٍُ چٌذ هَش هادس . 5

ٍ تاسداس ٍجَد داسد؟ 

تاثیر  "پشٍپَصال طشح تحميماتي آلای دکتش جْاًثخص اسذی ٍ خاًن تيتا جَاى تحت ػٌَاى _ ب 

سالن، پیر ٍ  در ردُ ّای سلَلی Wnt بر رًٍد پیام رساًیّپاراى سَلفات

هطشح ٍ همشس ضذ دس جلسِ ضَسای پژٍّطي تؼذی   "سرطاًی ریِ در هحیط کشت سلَلی

. تا حضَس هجشی هحتشم، هجذدا طشح هَسد تشسسي لشاس گيشد

  



 

 

 

 

 

 

 

: اعضا شرکت کٌٌدُ در جلسِ

 

آلای دکتش آصادسضا هٌصَسیاى                           سئيس هشکض 

 

آلای دکتش جْاًثخص اسذی                              هؼاٍى پژٍّطي هشکض 

 

آلای دکتش ػثذالجالل هشجاًي                           ػضَ ضَسای پژٍّطي هشکض 

 

خاًن دکتش غضالِ ضجاع سضَی                          ػضَ ضَسای پژٍّطي هشکض 

 

خاًن دکتش سويشا ػطمي ًيا                                ػضَ ضَسای پژٍّطي هشکض  

 

آلای دکتش ػليشضا احوذی                                ػضَ ضَسای پژٍّطي هشکض 

 

آلای غالهشضا ٍلاسی                                       ػضَ ضَسای پژٍّطي هشکض 

 

خاًن اخلي                                                     ًوایٌذُ هؼاًٍت تحميمات ٍ في آٍسی 

 


