
 25/01/1395بنیادی دانشگاه مورخ  صورتجلسه شورای تخصصی مرکز تحقیقات سلول

بررسی موضوع با در سال جدید بنیادی دانشگاه  پژوهشی مرکز تحقیقات سلولتخصصی جلسه شورای  اولین

اکثریت حضور  با 12راس ساعت  1395ماه  فروردین پنجمبیست و شنبه چهارروز های ارسالی به مرکز  طرح

دکتر ، وحید خوریدکتر )سرپرست مرکز(، دکتر محسن سعیدیآقایان اعضای شورای پژوهشی مرکز از قبیل 

 و خانم دکتر صفورا خواجه نیازی،علیرضا شهریاری جهانبخش اسدی، دکتر ایوب خسروی، دکتر محمد شفیعی، 

سالن جلسات  خانم موذن درو همچنین کارشناس معاونت تحقیقات و فناوری  و خانم دکتر زهرا عرب بافرانی

  .تشکیل گردیدکتابخانه مرکزی 

 موضوع جلسه:

بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیس با "اوالدنبی با عنوان  مرتضی دکترآقای بررسی اصالحات طرح  -1

سلول های فاکتورهای رگزایی در سلولی و بیان و آپوپتوز  پایین بر روی تکثیربسیار فرکانس 

 ریال  288,800,000 با اعتبار پیگمانته شبکیه چشم انسان

مقایسه پاسخ های رادیوبیولوژیکی " بررسی طرح تحقیقاتی خانم دکتر زهرا عرب بافرانی با عنوان -2

 "و سلول های والد در حضور و عدم حضور نانوذرات طال های شبه بنیادی سرطان روده سلول

 ریال  144,700,000 اعتباربا 

ته شده در طرح د خواسردر ابتدای جلسه جوابیه دکتر اوالدنبی به اصالحات خواسته شده قرائت شد و بیشتر موا

دکتر اوالدنبی در جلسه حاضر گردیدند و به جناب  ،مذکور اصالح گردید. جهت شفاف سازی بیشتر طرح

ای رنگدانه ای شبکیه چشم به ه دقیق جداسازی و کشت سلولکل عضا جواب دادند. مقرر گردید پروتسواالت ا

 طرح اضافه گردد.

همچنین در ارتباط با طرح تحقیقاتی خانم دکتر زهرا عرب ابتدا نتیجه داوری طرح قرائت گردید که به شرح 

 ذیل می باشد:

 : طرح بسیار جامع و کامل است و انجام آن توصیه اکید می شود1داور

 : 2داور



های والد  استفاده شود و در صورت لزوم عنوان سلول "کولورکتال"از واژه  "روده"جای ه در عنوان ب -1

 متناسب با عنوان فارسی اصالح گردد stem-like cellبطور مشخص تر بیان شود و همچنین 

 دد و اهمیت این قسمت در کار چیست؟در بند سوم اهداف ویژه مشخص گر xدلیل تابش دهی با اشعه  -2

آیا  CD133ها بر اساس  ها برای مشخص کردن شبه بنیادی بودن سلول با توجه به سورتینگ سلول -3

 بررسی با یک مارکر کفایت می کند یا خیر؟

 منظور از سلولهای والد چیست آیا همان کنترل می باشد؟ -4

 موارد مطرح شده توسط اعضای شورا: 

 ود؟چگونه وارد شدن نانوذرات طال به داخل سلول تایید می ش -1

 ت مناسب طال که باعث کشندگی سلولی نمی شود چگونه انجام می شود؟تعیین غلظ -2

 استفاده شود MTT assayحذف گردد و بجای آن از  MTS assayپیشنهاد می گردد  -3

 های شاهد و کنترل مشخصا بیان شود پیشنهاد می گردد دوز اشعه و غلظت موثر طال در سلول -4

های مذکور مقرر گردید اصالحات خواسته  ضمن تصویب طرحدر پایان جلسه پس از بحث و تبادل نظر 

  شده به تایید یکی از اعضای شورای مرکز برسد.

در ادامه جلسه طرح تحقیقاتی گرنت پژوهشی دکتر نادر منصورسمایی و دکتر ماریه سقایان جزی تحت عنوان 

ریال مطرح و 000/985/245با اعتبار  "در کنترل چرخه سلولی و میتوز SOX2OTمطالعه عملکرد "

 تصویب گردید.



 


