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 بسمه تعالی

66.00.07صورت جلسه مرکز تحقیقات سلول بنیادی در روز سه شنبه مورخ   

 

اعضای اکثریت در این جلسه که با حضور ریاست و معاونت محترم مرکز تحقیقات سلول بنیادی و همچنین 

سرکار  پس از خوشامد گویی و صحبت پیرامون موضوع جلسه توسط ریاست و معاونت مرکز، شورا برگزار شد،

بحث و تبادل نظر  خانم سمیرا قاسمی مباحث و طرح های مورد نظر و نظریات داوری را قرائت کردند. سپس

 پیرامون مباحث ذیل مطرح گردید:

 

 SOX2OT knockdaown derived changes in“. مقاله سرکار خانم دکتر ماریه سقاییان جزی تحت عنوان  1

mitotic regulatory gene network of cancer cells”     که در مجله بین المللیCancer Cell international 

(ISSN: 1475-2867)  منتشر شده است، مورد بررسی و جایگزین گزارش  8112در سال  69.3با ضریب تاثیر

مصوب )کد تصویب  "در چرخه سلولی و میتوز SOX2OTبررسی نقش "نهایی طرح پژوهشی گرانت 

  فت.قرار گر( 415114128.

 

بررسی  ". گزارش نهایی طرح جناب آقای دکتر محسن سعیدی و سرکار خانم دکتر هما داوودی تحت عنوان 8

ویژگی ضد سرطانی و سایر ویژگی های پروبیوتیکی گونه های لاکتوباسیلوس جدا شده از فراورده های لبنی 

طرح فوق الذکر طرح پایان نامه ای شایان ذکر است مورد تایید و تصویب قرار گرفت. مطرح و  "تخمیری سنتی

مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی گلستان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بوده است. در 

به عنوان ناظر پیشنهاد شده بودند، اما فرم موافقت نامه قرارداد در قرارداد اولیه ابتدای کار دکتر محمد شفیعی 

 

 

 

 شماره: .........................

 تاریخ: ..........................

ی معاونت تحقیقات و فناور  پیوست: ........................  
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اعلام انصراف ایشان و نیز پایان نامه  مذاکرات انجام شده و ده است و با توجه بهناظر توسط ایشان تکمیل نگردی

 صرف نظر گردیده است.  ن طرحای بودن طرح فوق الذکر از در نظر گرفتن ناظر برای ای

 

در تنظیم بیان ژن  Naringin بررسی اثر". طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای محمود محمدی تحت عنوان 6

اصلاحات خواسته شده در جلسه شورا منطبق بر اصلاحات  شد. مطرح "های فیبروزی در مدل موشی فیبروتیک

سرکار  -و پس از تایید داور نهایی ام اصلاحات مطرح شده و مقرر گردید طرح فوق الذکر با انج داوران طرح بود

  مورد تصویب قرار گیرد. -خانم دکتر معصومه خلیلی

 

بررسی اثرات ضد فیبروزی کافئیک  ". طرح تحقیقاتی غیر پایان نامه ای آقای محمود محمدی تحت عنوان 5

داوری و اصلاحات مقرر گردید با انجام اصلاحات و  مطرح "در مدل موش فیبروزی (CAPE) اسید فنتیل استر

مورد تصویب قرار  -سرکار خانم دکتر ملیحه مراد زاده–خواسته شده در جلسه شورا و پس از تایید داور نهایی 

 اصلاحات خواسته شده در شورا به شرح ذیل می باشد: گیرد.

 پیشنهاد می شود در صورت لزوم از یک دامپزشک نیز استفاده گردد.-

 آیا به جای تزریق می توان از پماد یا کرم و... استفاده کرد.  -

 

بررسی اثر ملاتونین درون زاد برتکثیرسلول های  "ای شایان بلخی تحت عنوان .طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آق4

و  ا منطبق بر اصلاحات داوران طرح بوداصلاحات خواسته شده در جلسه شور شد. مطرح " سرطانی گلیو بلاستوما

ابتدا مورد بازبینی سرکار خانم دکتر سقاییان قرار مطرح شده با انجام اصلاحات طرح فوق الذکر مقرر گردید 

 مورد تصویب قرار گیرد. -جناب آقای دکتر سعید محمدی–گرفته و پس از تایید داور نهایی 

 

http://pajooheshyar.goums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9NzM5MDY5NQ--Tmpnek1nJTNEJTNE
http://pajooheshyar.goums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9NzM5MDY5NQ--Tmpnek1nJTNEJTNE
http://pajooheshyar.goums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9NzM5MTE1MA--Tmpnek1nJTNEJTNE
http://pajooheshyar.goums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9NzM5MTE1MA--Tmpnek1nJTNEJTNE
http://pajooheshyar.goums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9NzM5MTE1MA--Tmpnek1nJTNEJTNE
http://pajooheshyar.goums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9NzM3NTk0MA--Tmpnek1nJTNEJTNE
http://pajooheshyar.goums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9NzM3NTk0MA--Tmpnek1nJTNEJTNE
http://pajooheshyar.goums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9NzM3NTk0MA--Tmpnek1nJTNEJTNE
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طراحی حامل اگزوزومی کونژوگه  "خانم دکتر زهرا بزی تحت عنوان  . طرح تحقیقاتی غیر پایان نامه ای سرکار3

یادی مزانشیمی و بررسی اثر با هیالورونیک اسید جهت انتقال هدفمند کورکومین و راپامایسین به سلول های بن

داوری و اصلاحات خواسته شده در جلسه شورا مقرر گردید با انجام اصلاحات  و مطرح " انها برجوان سازی سلول

اصلاحات خواسته  مورد تصویب قرار گیرد. -سرکار خانم دکتر ماریه سقاییان جزی–و پس از تایید داور نهایی 

 شده در شورا به شرح ذیل می باشد:

مکانیسم راپامایسین را مطرح کنید؟-  

ارتباط راپامایسین و کورکومین و همچنین غلظت ها و دوز آنها ذکر گردد. چرا این دو با هم به کار برده می -

 نیز محاسبه گردد. ic50شوند؟  

د. منظور از جوان سازی چیست؟ معیارهای جوان سازی را همراه با مستندات و ذکر منابع توضیح دهی-

ین این معیارها و روش اندازه گیری یا تایید آنها در روش اجرا، اهداف و جدول متغیرها ذکر همچن

 گردد.

دد؟منظور از پیر شدن سلول چیست؟ و از سلول با چه پاساژهایی برای این منظور استفاده می گر-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pajooheshyar.goums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9NzM5MzEwMA--Tmpnek1nJTNEJTNE
http://pajooheshyar.goums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9NzM5MzEwMA--Tmpnek1nJTNEJTNE
http://pajooheshyar.goums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9NzM5MzEwMA--Tmpnek1nJTNEJTNE
http://pajooheshyar.goums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9NzM5MzEwMA--Tmpnek1nJTNEJTNE
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