
 بسمه تعالی

 27/07/1395بنیادی دانشگاه مورخ  شورای تخصصی مرکز تحقیقات سلولصورتجلسه 

طرح ارسالی به مرکز بررسی موضوع با بنیادی دانشگاه  پژوهشی مرکز تحقیقات سلولتخصصی جلسه شورای 

اکثریت اعضای شورای پژوهشی مرکز از حضور  با 11:30ساعت  1395ماه  بیست و هفتم مهرشنبه  سه روز 

دکتر ایوب دکتر جهانبخش اسدی، دکتر علی معماریان، )سرپرست مرکز(،  دکتر محسن سعیدیآقایان قبیل 

و بافرانی، دکتر صفورا خواجه نیازی  ها دکتر زهرا عرب خانمو خسروی، دکتر محمد شفیعی، علیرضا شهریاری 

سالن جلسات  در مانا محمد حسینیهمچنین کارشناس معاونت تحقیقات و فناوری ان جزی، یماریه سقایدکتر 

بررسی و همچنین ارسالی  اصالحیات طرح تحقیقاتیبررسی  موضوع جلسه: .تشکیل گردیدکتابخانه مرکزی 

 های مصوب مرکز سری از طرح گزارش نهایی یک

سلول بررسی تاثیرات سوپرناتانت "نیک بخش تحت عنوان سجاد آقای و  موذنسحر طرح تحقیقاتی خانم 

که در جلسه قبلی مرکز  "در سلول های اندوتلیال غدد لنفاویبر میزان آنژیوژنز مزانشیمی بافت چربی 

شده بود اصالحیات آن قرائت شد. پس از بحث و تبادل نظر موارد جدید و ایراداتی مطرح شد که به شرح مطرح 

 ذیل می باشد:

 آورده شود "های بنیادی مزانشیمی بافت چربی موشی سلول "در عنوان فارسی عبارت  -1

 خوانی ندارد. اهداف اختصاصی با روش اجرا هم -2

یات ئعنوان مثال جزه روش کار خیلی مبهم نوشته شده است الزم است روشن و شفاف بیان گردد. ب -3

 ها بیان نشده است.  روش جداسازی اگزوزوم

 همکار هیئت علمی دو نفر اضافه شود -4

 ذکر گردد آزمایشات کجا انجام می گیرد.دقیقا  -5

مین نگردد وضعیت أها ت چنانچه این آنتی بادیها در جدول مواد نیامده است؟  چرا برخی آنتی بادی -6

 طرح چگونه پیش می رود؟

  منبع آورده شود.ذکر با شرایط التهابی  ایجاد محدوده غلظت فاکتورهای -7

 های بنیادی آماده استفاده نمی شود؟  لچرا جهت صرفه جویی در مصرف مواد و زمان از سلو -8

 های انسانی کار نمی شود قابل قبول نیست. چون پاسخ مجری طرح در ارتباط با اینکه چرا روی سلول -9

انسانی موجود می بافت چربی های بنیادی مزانشیمی  های اندوتلیال انسانی و هم سلول که هم سلول

 انجام می گیرد. in vitroباشد و مطالعه بصورت 

 ان جزی می رسد.یر ماریه سقایتاز انجام اصالحات فوق طرح اصالح شده به تایید سرکار خانم دکپس 



با طرح تحقیقاتی پایان نامه خانم زهرا سیفی دانشجوی مقطع دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی همچنین 

های  تعیین تغییرات بیان ژن"تحت عنوان راهنمایی آقای دکتر محمد شفیعی و دکتر طاهره شکوهی 

CotH ،GRP78  و برخی ریزRNA ها ) های تارگت کننده آنmiR-93-3P, miR-16-5P   و

miR-33-5P که پیش  "( در ماکروفاژهای انسانی و موش دیابتی شده آلوده به قارچ رایزوپوس اوریزا

با هزینه کل مذکور  دانشگاهصورت مشترک با ه تر در دانشگاه علوم پزشکی مازندران مصوب گردیده است، ب

دجه طرح بو % 50تصویب گردید. الزم به ذکر است که دانشگاه علوم پزشکی مازندران ریال  000/079/221

 مذکور را تقبل کرده است.

 بررسی گردید: نیزگزارش نهایی دو طرح مصوب مرکز در ادامه جلسه 

  مقاله تحقیقاتی چاپ شده در مجلهBiological Chemisty (IF: 3.268) نوان تحت عEffect 

of interleukin 1β on stem cell differentiation  جایگزین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

های بنیادی  بتا در طول تمایز سلول1بررسی اثر اینترلوکین " مصوب مرکز تحت عنوان

های شبه کاردیومیوسیت و بیان مارکرهای  سلولمزانشیمی مشتق از مغز استخوان انسان به 

تصویب در جلسه شورای پژوهشی معاونت مجری طرح سرکار خانم صفورا خواجه نیازی و ) "قلبی

 گردید.( ریال  000/000/103بودجه طرح  29/07/1393مورخ دانشگاه تحقیقات و فناوری 

 

  با گزارش نهایی طرح مصوب مرکز تحت عنوان"(انتقال ژن تلومراز انسانیhTERT به سلول )

تصویب در جلسه شورای مجری طرح آقای دکتر محسن سعیدی و ) "های اولیه سرطان مری

 ( موافقت شد. ریال  000/000/195بودجه طرح و  11/06/1396مورخ  دانشگاهپژوهشی 

 

  بررسی اثر گلوکز بر تمایز سلول"طرح تحقیقاتی مصوب مرکز تحقیقاتی سلول بنیادی تحت عنوان 

مصوب شده در  "شبه کاردیومیوسیت های از مغز استخوان انسان به سلول های بنیادی مشتق

)مجری طرح سرکار خانم دکتر خواجه نیازی( از حالت  10/03/1394جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 

تبدیل  تحصیالت تکمیلی )خانم رئیس السادات( طرح تحقیقاتی عادی به صورت پایان نامه دانشجوی

 گردیده است.

 

  بررسی تاثیر ریبونوکلئوتیدهای "طرح تحقیقاتی مصوب مرکز تحقیقاتی سلول بنیادی تحت عنوان

مصوب "  WDR7های دندریمری بر بیان  با کمک نانوحامل lincRNA-RORمداخله گر 

( از محمد شفیعیدکتر  آقای)مجری طرح  04/03/1395شده در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 

تبدیل گردیده  تحصیالت تکمیلی )خانم کر( به صورت پایان نامه دانشجوی عادیحالت طرح تحقیقاتی 

 است.



  


