
 

 

 

 
 

 

 

صًرتجلسٍ شًرای پصيَشی 

مرکس تحقیقات بیًشیمی ي اختالالت متابًلیک 

27/7/88 
 

 آرس 5  بب حضَس اػضب دس هحل هشکض سادیَتشاپی ؿفب ٍاقغ دس بیوبسػتبى 12:30جلؼِ هزکَس ساع ػبػت 

. تـکیل گشدیذٍپشٍپَصال ّبی صیشبب تَجِ بِ ًظشات داٍساى هَسد ًقذ ٍ بشسػی قشاس گشفت

 .

 بررسی شاخص تًدٌ بذن، دير "پشٍپَصال طشح تحقیقبتی آقبی دکتش هشجبًی تحت ػٌَاى-       الف

در بیه قًمیت َای ترکمه ي غیر  (جُت تعییه چاقی)(لگه)کمر ي وسبت کمر بٍ باسه

هطشح ٍ هقشس ؿذ پغ اص اًجبم اصالحبت ریل بب ًظش  "1388ترکمه شُرستان گرگان در سال 

. هَافق اقذام گشدد
 

 (....افشاد هشاجؼِ کٌٌذُ بِ هشاکض بْذاؿتی ).جبهؼِ هَسد هطبلؼِ اص بیي چِ افشادی تؼییي هی گشدد .1

 .دس جبهؼِ هَسد هطبلؼِ حزف گشدد (کلیِ افشاد)کلوِ .2

 .ًَع ًظاد غیش تشکوي دس ػٌَاى ٍ هتي طشح آٍسدُ ؿَد .3

ػٌذسم هتببَلیک دس اّذاف طشح  بِ ّوشاُ سٍؽ اًجبم آصهبیؾ آى ٍ دس صَست صالحذیذ دس  .4

دس غیش ایٌصَست بؼضی اص آیتن ّبی جذٍل هتغیشّب ٍ جذٍل ّضیٌِ ّب ببیذ . ػٌَاى آٍسدُ ؿَد

 .حزف گشدًذ

دس بیي ّوکبساى طشح اص هـبٍسُ هتخصص تغزیِ ٍ یب هتخصص غذد ٍػٌذسم هتببَلیک اػتفبدُ  .5

 .گشدد

 .یک ّذف کبسبشدی رکش گشدد .6

 



 

 

 

 

 

 

 

 . اصالح گشدد5ػالین سیبضی دس صفحِ  .7

سفشاًغ ًَیؼی . دس بشسػی هتَى بجبی اػتفبدُ اص ؿوبسُ ٍ سفشاًغ اص اػن اػتفبدُ ؿذُ اػت .8

 .یکؼبى ػبصی ؿَد

 .دس قؼوت خالصِ سٍؽ اجشای طشح، سٍؽ ًوًَِ گیشی خَؿِ ایی ًیؼت لطفب اصالح گشدد .9

 سفشاًغ 25 رکش ؿذُ دس حبلیکِ دس قؼوت هٌببغ 37دس هتي تب ؿوبسُ . سفشاًغ ّب ببصًگشی ؿًَذ .10

 .بیـتش ٍجَد ًذاسد

 .دس جذٍل هتغیشّب ػتَى هقیبع کبهل گشدد .11

 دس جذٍل هتغیشّب اص بشسػی تؼت ّبی بیَؿیویبیی هَسدی رکش ًـذُ دس حبلی کِ دس فْشػت ٍ  .12

 .اػتفبدُ ؿذُ اػت (...کیت کلؼتشٍل، تشی گلیؼیشیذٍ)هٌببغ اص کیت ّبی بیَؿیویبیی 

 .اصالحبتی دس چک لیؼت اًجبم گیشد .13

( .…TG , LDL, HDL)اًَاع لیپَ پشٍتئیي رکش گشدد- 

.  بجبی پالػوبی اٍلیِ، بْتش اػت کلوِ ًبؿتب رکش گشدد11دس گضیٌِ              -  

.  بجبی اًذاصُ دٍس کوش، ًؼبت کوش بِ ببػي دس ًظش گشفتِ ؿَد16دس گضیٌِ              -   

 

 تاثیر مقادیر مختلف متفًرمیه بر "پشٍپَصال طشح تحقیقبتی آقبی دکتش اػذی تحت ػٌَاى _ ة 

 هطشح ٍ هقشس ؿذ پغ اص " T47Dريوذ آپًپتًز ي چرخٍ سلًلی در ردٌ سلًل سرطاوی پستان

. اًجبم اصالحبت ریل بب ًظش هَافق اقذام گشدد
 

 .هقبدیش هختلف دس ػٌَاى طشح حزف ؿَد .1

  T47Dاثش هتفَسهیي بش سًٍذ آپَپتَص ٍ چشخِ ػلَلی دس سدُ ػلَل ػشطبًی پؼتبى
 



 
 
 
 
 

 

 .( کبسبشدی اصالح گشدد–بٌیبدی )ایي طشح یک هطبلؼِ بٌیبدی هی ببؿذ  .2

 .ػٌَاى بب ّذف کلی طشح ّوخَاًی ًذاسد .3

 . اّذاف، فشضیبت، ػَاالت ٍ سٍؽ اجشا دس چٌذ جولِ خالصِ ؿَد .4

 .بشای هتفَسهیي سفشاًغ جذیذ رکش گشدد .5

 .چَى کبس بب پلیت آصهبیـگبّی اػت دس ًتیجِ سٍؽ ًوًَِ گیشی هطشح ًیؼت .6

 .ّضیتِ پشػٌلی ٍ تجْیضات تؼذیل گشدد .7

 

تاثیر مقادیر مختلف واریىصیه بر ريوذ  "پشٍپَصال طشح تحقیقبتی آقبی دکتش اػذی تحت ػٌَاى _ ج 

 هطشح ٍ هقشس ؿذ پغ " T47Dآپًپتًز ي بیان شن آوسیم تلًمراز در ردٌ سلًل سرطاوی پستان

. اص اًجبم اصالحبت ریل بب ًظش هَافق اقذام گشدد

 

 .هقبدیش هختلف دس ػٌَاى طشح حزف ؿَد .1

  T47Dدس سدُ ػلَل ػشطبًی پؼتبىبیبى طى آًضین تلَهشاص اثش ًبسیٌظیي بش سًٍذ آپَپتَص ٍ 

 .( کبسبشدی اصالح گشدد–بٌیبدی )ایي طشح یک هطبلؼِ بٌیبدی هی ببؿذ  .2

 .ػٌَاى بب ّذف کلی طشح ّوخَاًی ًذاسد .3

 . اّذاف، فشضیبت، ػَاالت ٍ سٍؽ اجشا دس چٌذ جولِ خالصِ ؿَد .4

 .چَى کبس بب پلیت آصهبیـگبّی اػت دس ًتیجِ سٍؽ ًوًَِ گیشی هطشح ًیؼت .5

 .ّضیتِ پشػٌلی ٍ تجْیضات تؼذیل گشدد .6

پیـٌْبد هی ؿَد دس قؼوت هَاد، فقط بشای . هَاد رکش ؿذُ دس ّش دٍ طشح تقشیبب یکؼبى هی ببؿذ.   7

یک طشح خشیذاسی ؿَد، بذلیل ایٌکِ هقبدیش هَاد خشیذاسی ؿذُ دس طشح اٍل هی تَاًذ طشح دٍم سا 

. پَؿؾ دّذ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

: اعضا شرکت کىىذٌ در جلسٍ

 

آقبی دکتش آصاد سضب هٌصَسیبى                           سئیغ هشکض 

 

آقبی دکتش جْبًبخؾ اػذی                              هؼبٍى پظٍّـی هشکض 

 

آقبی دکتش ػبذالجالل هشجبًی                           ػضَ ؿَسای پظٍّـی هشکض 

 

خبًن دکتش غضالِ ؿجبع سضَی                          ػضَ ؿَسای پظٍّـی هشکض 

 

                        ػضَ ؿَسای پظٍّـی هشکض  آقبی دکتش ػلیشضب احوذی

 

خبًن دکتش ػویشا ػـقی ًیب                                ػضَ ؿَسای پظٍّـی هشکض  

 

خبًن دکتش ؿشابِ ّضاسخَاًی                             ػضَ ؿَسای پظٍّـی هشکض 

 

خبًن اخلی                                                     ًوبیٌذُ هؼبًٍت تحقیقبت ٍ في آٍسی 


