
 03/06/1395بنیادی 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 قبیل حضور  با 12:30ساعت  1395ماه  سوم شهریورشنبه  چهارروز 

دکتر ایوب خسروی، دکتر محمد شفیعی، دکتر ناصر مبرا، )سرپرست مرکز(،  دکتر محسن سعیدیآقایان 

همچنین کارشناس معاونت تحقیقات و ها دکتر زهرا عرب و ماریه سقایان جزی،  خانمو علیرضا شهریاری 

  .تشکیل گردیدسالن جلسات کتابخانه مرکزی  در سحر موذن رادفناوری 

 های ارسالی به مرکز بررسی طرح موضوع جلسه:

یی آقای با راهنما رشته بیوشیمی بالینیخانم زینب یحیی پور نامه مقطع کارشناسی ارشد  طرح پایان -1

بررسی "ی آقایان دکتر محسن سعیدی و دکتر نعیمی تحت عنوان  دکتر ناصر مبرا و مشاوره

-MMPهای هدف آنها و پروتئین   mir-96-5pو  mir-942-3p   ،mir-1271-5pتغییرات

9  ، Foxf2  طور مشترک با ه ب "در بیماران مبتال به سکته مغزی و ارتباط آن با شدت ضایعه

به تصویب  ریال450/477/241 هزینهت اختالالت متابولیک پس از بحث و تبادل نظر با امرکز تحقیق

 رسید.

با راهنمایی آقای دکتر  بیوشیمی بالینی خانم مینا رحمتی رشتهنامه مقطع کارشناسی ارشد پایان طرح -2

شناسایی تغییرات اکسیداتیو  "عنوان  تحت دکتر آیدین ساجدیآقای ناصر مبرا و مشاوره ی 

( به S100βو  HIF-1αو پروتئین های هدف آنها ) miR210 ، miR602استرس باالنس، 

طور مشترک با ه ب "سکته مغزی و ارتباط آن با پروگنوز بیمارانمبتالیان به عنوان بیومارکر در 

ریال به تصویب  000/770/196ت اختالالت متابولیک پس از بحث و تبادل نظر با هزینه امرکز تحقیق

 رسید.

ثیر استفاده از پلیت های پوشش تأ"تحت عنوانبافرانی عرب زهرا سرکار خانم دکتر طرح تحقیقاتی  -3

و تشکیل  CD133در بیان مارکرهای سطحی  1داده شده با کراتین، در مقایسه با کالژن نوع 

  000/950/69با هزینه ی  "HT-29اسفیرها در سلول های بنیادی سرطان روده در رده سلولی 

وشیمی و اختالالت متابولیک تصویب ریال پس از بحث و تبادل نظر بطور مشترک با مرکز تحقیقات بی

 گردید.



بررسی تاثیرات "آقای نیک بخش و دکتر سعیدی تحت عنوان ، راد  طرح تحقیقاتی خانم موذن -4

در سلول های اندوتلیال غدد بر میزان آنژیوژنز مزانشیمی بافت چربی سوپرناتانت سلول  

مطرح  "In-Vitroایط در شر سرطانیلنفاوی به عنوان مدل درمانی  بیماری های خودایمنی و 

گردید. پس از قرائت کلیات طرح و نظرات داوران محترم تصمیم بر این شد که پس از اصالحات موارد 

 ذیل طرح دوباره در جلسه شورا مطرح گردد.

 موارد اصالحات:

در عنوان حذف گردد و در متن مطالعه درباره این شرایط توضیح داده شود.   in viroعبارت  -1

 همچنین در عنوان مطالعه رده سلولی اضافه گردد.

 نشیمی چربی انتخاب شده است.اچرا بافت مز -2

 های مزانشیمی بافت چربی توضیح داده شود. روش جداسازی سلول -3

 نی استفاده نمی شود؟های انسا از سلولای سلول حیوانی ه جاین مطالعه بدر چرا  -4

 : 1نتایج داوری

ثیر سوپرناتانت سلول مزانشیمی بافت چربی بر آنژیوژنز أبررسی ت"ادی فارسی به هعنوان پیشن -1سوال 

و پاسخ التهابی سلول های اندوتلیال غدد لنفاوی به عنوان مدل درمانی بیماری های خودایمنی در 

 تغییر کند. "in vitroشرایط 

به اهمیت سنجش سایتوکاینی در تحلیل نتایج بهتر است موارد مربوط به اندازه گیری  هبا توج -2سوال 

IL_10, TGF-B , TNF-a, IL-4 , IL-17 .به بخش اهداف اختصاصی اضافه شود 

 عنوان انگلیسی بر اساس عنوان فارسی جدید باز نویسی شود. -3سوال

 . آورده شودجدول متغیرها در  ICAM-1 , VCAM-1, ILF-Aی آنژیوژنز ژن های متغیرها -4سوال

 ساعته هم اضافه شود.24زمان انکوباسیون  -5سوال 

 با عوامل التهابی پیش تیمار شود؟ دبای MSCچرا  -6سوال 

 توضیح داده شود. به اختصار توضیحات در مورد انواع تست های آماری مورد نظر -7سوال



لکتین برای ایمنوهیستوشیمی و... همچنین و...  –مانند آنتی بادی  .تکمیل گردد لیست مواد مصرفی -8سوال

CD144 

 در کجای طرح است؟ LPSموارد استفاده از  -9سوال 

 لیپوپلی ساکارید آنتی ژن در مواد مصرفی آمده اما در روش کار ذکر نشده است. -10سوال 

 هزینه تخصصی میکروسکوپ الکترونی برای بررسی اگزوزوم های استخراج شده اضافه شود. -11سوال

 : 1نتایج داوری

 های موشی گفته نشده است؟MSCsدر روش اجرا نحوه جداسازی  -1سوال 

 در بخش ...... -2سوال 

 برخی مواد مصرفی هم در جدول نیامده است مثل ماتریژل و..... ؟ -3سوال 

 جدول اطالعات......در  -4سوال

 هزینه آزمایشات....... -5سوال 

 هزینه مسافرت......... -6سوال 

در این مطالعه فرضیه مورد آزمون قرار نمی گیرد لذا  "لذا در این مطالعه...... "پاراگراف آخربیان مساله  -7سوال 

 جمله باید اصالح شده.

 ددا بررسی و اصالح شود.سواالت /فرضیات بر اساس عنوان و هدف اصلی مج -8سوال

 نحوه تحلیل داده ها را بنویسید. -9سوال 

 ؟بیشتری در پروپوزال نگارش گرددبررسی متون  -10سوال 

 

 

 



 


