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 پژوهشی شورای صورتجلسه

 متابولیک اختالالت تحقیقات مرکس

71/71/71 

 تـکیل( ّوکف عجمِ) پضؿکی داًـکذُ دس 4 ؿوبسُ دسع اتبق هحل دس 10:15 ػبػت ساع چْبسؿٌجِ سٍص هزکَس، خلؼِ

 لشاس ثشسػی ٍ ًمذ هَسدٍ اػضبی هحتشم ؿَسای پظٍّـی هشکض   هحتشم داٍساى ًظشات ثِ تَخِ ثب صیشپشٍپَصال  ٍ گشدیذ

 .گشفت

 دکتش آلبی خٌبة ساٌّوبیی ثِ ثبلیٌی ثیَؿیوی اسؿذ داًـدَی خٌبة آلبی هحوَد پَسخن ایی ًبهِ پبیبى پشٍپَصال -الف

 با مری تومورال بافت در( A1,A2A,A2B,A3) آدنوزينی های گیرنده انواع بیان بررسی " ػٌَاى تحت ػیذهْذی خؼفشی

 اًدبم اص پغ ؿذ همشس ٍ هغشح " Real-Time-PCRروش از استفاده با مری سرطان به مبتال افراد در تومور حاشیه

 .گشدد الذام هَافك ًظش ثب ریل اصالحبت

 ػٌَاى دس کِ ًیؼت خذیذی تکٌیک Real Time PCR ایي ثش ػالٍُ. ؿَد ًوی اػتفبدُ پشاًتض اص اصَال ػٌَاى دس .1

 دس اخشا سٍؽ رکش ، دسکل ًیبصی ثِگشدد حزف ػٌَاى اصReal Time PCR  ٍ پشاًتض گشدد هی پیـٌْبد. ؿَد لیذ

. ؿَد افضٍدُ هغبلؼِ ثِ ایوٌَّیؼتَؿیوی خولِ اص دیگشی ّبی سٍؽ اػت هوکي کِ چشا ًیؼت هغبلؼِ ػٌَاى

 ثِ هجتال ثیوبساى تَهَسی ثبفت دس آدًَصیٌی یّب گیشًذُ ثیبى ثشسػی: ثبؿذ هی ریل ثـکل پیـٌْبدی ػٌَاى دسًتیدِ

 اص حبصل ًشهبل ثبفت ٍ) تَهَسA ٍ 3 A1، A2A، A2Bحبؿیِ ًشهبل سھظب ثِ ثبفت ثب همبیؼِ دس هشی ػشعبى

 .ؿَد اصالح فبسػی ػٌَاى ثب هغبثك ًیض عشح اًگلیؼی ػٌَاى ٍ  (خشاحی
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 ، ایيثِ هغبلؼِ تَهَسی غیش ؿبّذ گشٍُ افضٍدى ٍ اخشا سٍؽ لؼوت دس پزیشفتي هدشی صَست دس ؿَد هی ٌْبدپیـ .2

 . گشدد اصالح ًیض ػٌَاى دس هَسد

 Evaluation of the: گشدد اصالح صیش صَست ثِ اًگلیؼی ػٌَاى اػت دسصَست تغییش ًذادى ػٌَاى ثْتش .3

expression of adenosine receptor subclasses (A1, A2A, A2B, A3) in esophagus 

tumoral and marginal tissues of esophagus cancer patient by Real Time PCR 

aasay 

 .گشدد اضبفِ لغفب اػت ًـذُ ػٌَاى چکیذُ لؼوت دس اػتفبدُ هَسد آهبسی ّبی سٍؽ خالصِ .4

 ػٌَاى ثیوبسی ثب هذًظش پبساهتشّبی استجبط ٍ ؿذُ هغشح هـکل ثب ساثغِ دس لجَلی لبثل دس لؼوت ثیبى هؼبلِ تَضیح .5

 هشی ثبفت دس آدًَصیٌی ّبی گیشًذُ ثیبى هیضاى هَسد گشدًذ:دساػت ٍلی ثب ایٌحبل هَاسد ریل پیـٌْبد هی  ؿذُ لیذ ؿذُ

 کِ ای هغبلؼِ دس. هیذّذ ًـبى سا حبضش کبس اسصؽ کِ داسد ٍخَد هحذٍدی هغبلؼبت هشی ػشعبًی ثبفت دس ٍیظُ ثِ

 esophageal فؼبلؼبصی سٍی ثش آدًَصیٌی ّبی گیشًذُ تبثیش اسصیبثی ّذف ثب 2011 ػبل دس ّوکبساى ٍ Ru تَػظ

nociceptors ٍ گزسکٌٌذُ ًَسًٍْبی دس ّب گیشًذُ ایي ثیبى هیضاى گشفت، اًدبم ػیٌِ لفؼِ ًبحیِ دس آى اص ًبؿی دسد 

 اختیبس دس هؼئلِ ثیبى کشدى غٌی ثشای ػَدهٌذی ًتبیح ثتَاًذ ؿبیذ کِ گشفت اًدبم Real time PCR سٍؽ ثِ هشی اص

 هشی ًشهبل ثبفت RNAseq ًوًَِ ػِ کِ اػت هَخَد دیتبػتی ، HPA ّبی ثیغ دیتب دس چٌیي، ّن. دّذ لشاس هحممیي

 تَاى هی Protein Atlas ثِ هشاخؼِ ثب. ثبؿذ هفیذ ؿوب کبس ثشای Overview اسائِ دس تَاًذ هی ٍ داسد ٍخَد آى دس

 کن اػت، ؿذُ اًدبم ًوًَِ 286 سٍی ثش کِ( GTEX ثشاػبع) ًشهبل هشی ثبفت دس آدًَصیٌی ّبی گیشًذُ ثیبى دسیبفت

 هغبلؼِ ّیچ کٌَى تب چٌیي ّن. اػت لٌفبٍی غذد ٍ اػتخَاى هغض ثِ هشثَط ثیبى ثیـتشیي حبلیکِ دس ؿَد هی ثیٌی پیؾ

. اػت ًپشداختِ ایوٌَّیؼتَؿیوی سٍؽ ثِ( کٌؼشی چِ ٍ ًشهبل چِ) هشی ثبفت دس ّب گیشًذُ ایي ثیبى اسصیبثی ثِ ای

 (.گشدد ػٌَاى هؼئلِ ثیبى دس ؿَد هی تَصیِ کِ اػت ًؼجی هضایبی هَاسد ایي ّوگی)
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 کن ثِ تَخِ ثب ٍ ؿذُ اًدبم ی هَضَع ایي عشحساػتب دس گَاسؿی ػشعبًْبی ػبیش دس صیبدی هغبلؼبت ثذلیل ایٌکِ .6

 .ؿَد ثیبى تش ٍاضح عشح اًدبم ضشٍست ٍ هؼبلِ ثیبى حبضش، عشح دس ّب ًوًَِ تؼذاد ثَدى

 ّوِ دیتب هشاخغ. ؿذ اؿبسُ ثِ آى 5ؿوبسُ  کبهٌت دس ، 2011 ػبلثِ  هشثَط هَسد یک تٌْبدسلؼوت ثشسػی هتَى  .7

  .ثبؿذ کٌٌذُ کوک هیتَاًذ مھ کبهٌت ایي دس ؿذُ رکش یّب ثیغ

 ٍ ثبلیٌی خصَصیبت ثب ، mRNAػغح دس ّب گیشًذُ ایي ثیبى همبیؼِ ؿَد هی تَصیِ دس لؼوت اّذاف تٌْب .8

 ّب grade ٍ ّب stage خولِ هي گشدد هی آٍسی خوغ هغبلؼِ عَل دس دلیك عَس ثِ کِ ثیوبساى آصهبیـگبّی

 گیشًذُ ایي ثیبى اسصیبثی ، هحممیي توبیل ٍ کبفی ثَدخِ ٍخَد صَست دس. ؿَد گٌدبًذُ هغبلؼِ اّذاف دس ٍ اًدبم

 .گشدد افضٍدُ اّذاف اص یکی ػٌَاى ثِ تَاًذ هی پشٍتئیي ػغح دس ّب

 گیشًذُ ثیبى هیضاى صهبًیکِ اختصبصی اّذاف ثخؾ دس. ؿَد اصالح عشح ػٌَاى ثب هغبثك عشح اصلی ّذف .9

 یب هیشػذ ثٌظش گشدد هی ّن همبیؼِ خَدثخَد ؿَد هی ثشسػی ّوضهبى آى حبؿیِ ٍ تَهَسی ثبفت دس آدًَصیٌی

 .ًَؿت تش خالصِ تَاى هی سا اختصبصی اّذاف دسًتیدِ همبیؼِ یب ؿَد لیذ تؼییي

 ثٌبثشایي. ثبؿذ کوتش ایشاًی خوؼیت دس ثیبى هیضاى اػت هوکي داؿتِ ٍخَد لجلی هغبلؼبت دس کِ تٌبلضبتی ثِ تَخِ ثب .10

 .ؿَد اػتفبدُ "داسد تفبٍت یب هتفبٍت" ٍاطُ اص "ثیـتش" ٍاطُ ثدبی ٍ اصالح عشح فشضیبت دس ؿَد هی پیـٌْبد

 پیشٍی هٌبػجی الگَی اص حبل ّش ثِ)  گشدد اصالح ًیض ّب هتغیش خذٍل ، اّذاف اصالح اص ثؼذ گشدد هی تَصیِ الجتِ .11

 .(کٌذ هی

 ٍ ؿذُ ػٌَاى هؼتمل ٍاثؼتِ هتغیشّبی توبهی حمیمت دس. اػت ؿذُ ػٌَاى اؿتجبُ هتغیشّب توبهی ثشای هتغیش ًمؾ .12

-ػلوی تؼشیف" لؼوت تَضیح ّوچٌیي. اًذ ؿذُ ػٌَاى ٍاثؼتِ هتغیش ػٌَاى تحت هؼتمل هتغیشّبی توبم ثبلؼکغ

. گشدد اضبفِ ػشعبى ػولی-ػلوی تؼشیف ٍ ؿذُ دادُ اًتمبل گیشی اًذاصُ ًحَُ لؼوت ثِ هشی ػشعبى ثشای "ػولی
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 اًذاصُ ٍاحذ. ؿَد ثبصثیٌی هتغیشّب ػولی-ػلوی تؼشیفدسکل  سػذ. هی ًظش ثِ هؼٌی ثی ثیوبسی ثشای حبضش تؼشیف

ثبیذ  هتغیشّب خذٍل هدوَع دس. ؿَد ثبصثیٌی هتغیشّب ًَع ٍ ًمؾ. ثبؿذ هی فلَئَسػبًغ ؿذت Real Time گیشی

 .ؿَد اصالح

 کلوِ ثیبى دس خذٍل هتغیش حزف گشدد. .13

 "ؿبّذی-هَسد" یب ٍ همبیؼِ لبثل گشٍُ دٍ ثب تَصیفی هغبلؼِ ثِ سا هتذلَطیکی ًضدیکی ثیـتشیي هَخَد هغبلؼِ ًَع .14

 .. ًَع هغبػِ اص ًَع هَسد ؿبّذی هی ثبؿذداسد

 دسػتی کبس ؿَد هی هغشح housekeeping gene ػٌَاى ثِ کِ کٌتشل طى یک اص اػتفبدُ ثذٍى طى ثیبى تؼییي .15

 .گشدد اضبفِ داخلی کٌتشل ػٌَاى ثِ اکتیي-ثتب ،GAPDH ّوبًٌذ داس خبًِ طى یک ثبیذ پغ. ثبؿذ ًوی

ػشعبى هی تَاًذ ػبهلی دس تغییشات ػغح ثیبى ایي گیشًذُ ّب ثبؿذ؟ ثِ ّویي هٌظَس آیب دػتِ ثٌذی  gradeآیب  .16

 ػشعبى صَست هی گیشد یب خیش؟ gradeًوًَِ ّب ثش اػبع 

 کشدى ًوًَِ ّب چگًَِ اػت؟ صشفب ًظش دکتش پبتَلَطی م تَاًذد کوک کٌٌذُ ثبؿذ. Confirmسٍؽ  .17

 پیـٌْبد. اػت ًـذُ لیذ سفشًغ ثب ّب ًوًَِ اًتخبة خْت ًوًَِ حدن هحبػجِ فشهَل ٍ ثیوبساى خشٍج ٍ ٍسٍد هؼیبس .18

 .گشدد اصالح ٍ ثبصثیٌی فَق هَاسد هیگشدد

 خشاحی اص پغ تَهَسی غیش ًشهبل ًوًَِ آٍسی خوغ اهکبى ثِ تَخِ ثب ؿَد هی تَصیِ -1دسلؼوت سٍؽ اخشا: .19

 حبؿیِ گشٍُ کٌبس دس تش دلیك همبیؼِ هٌظَس ثِ داسًذ، خشاحی اًذیکبػیَى کِ آؿبالصی ّبی ًوًَِ هبًٌذ هشی

 ثبفت ثب همبیؼِ دس تَهَسی حبؿیِ ثبفت دس پشٍتئیٌْب ٍ ّب طى ثیبى همبیؼِ الجتِ،. ) ؿَد اخز ًیض ّب ًوًَِ ایي تَهَس،

 اص هشی، ثبفت هَسد دس ٍلی اػت ّوشاُ دؿَاسی ثب ًشهبل ًوًَِ اخز کِ اػت هغبلؼبتی دس سایح اهشی تَهَسی،

 هَسد دس -2(. گشدد هی تَصیِ همبیؼِ گشٍُ ایي افضٍدى داسد، ٍخَد تَهَسی غیش ًشهبل ًوًَِ اخز اهکبى آًدبییکِ
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 ًـذُ رکش...  ٍ CI آصهَى، ثشای ًظش هَسد پبٍس هشثَعِ، همبلِ ًوًَِ، حدن هحبػجِ فشهَل ًوًَِ، حدن همبیؼِ

 .ؿَد گشفتِ ثْشُ لؼوت ایي دس آهبسی هـبٍس هـبٍسُ، اص ؿَد هی تَصیِ. اػت

 ثٌظش ،اػت ًـذُ ػٌَاى اػت ؿذُ تؼییي ًوًَِ حدن ایي آى ثِ اػتٌبد ثب کِ ای هغبلؼِ ًیض ٍ ًوًَِ حدن تؼییي فشهَل .20

 .ثبؿذ هی کن ًوًَِ تؼذاد سػذ هی

 کبس سٍؽ ًیض ایٌحبل ثب ٍلی سٍد ًوی هدشی خبًت اص کبس سٍؽ خضئیبت رکش اًتظبس پشٍپَصال هتي دس ّشچٌذ .21

 تـشیح ثیـتش اًذکی کبس سٍؽ هشاحل ثِ هشثَط تَضیحبت ؿَد هی تَصیِ ٍ ثَدُ هختصش ثؼیبس حبضش پشٍپَصال

 ٍ غلظت: هثبل ػٌَاى ثِ. گشدد هشتفغ هـبٍس ٍ ساٌّوب اػبتیذ تَػظ احتوبلی اؿکبل ٍخَد صَست دس تب ؿًَذ

 الکتشٍفَسص اص اػتفبدُ ثب) ؿَد کٌتشل cDNA ػٌتض خْت اػتفبدُ اص لجل ثبیؼت هی ؿذُ اػتخشاج RNA کیفیت

 280 ٍ 260 هَخْبی عَل دس ّب ًوًَِ OD خَاًؾ ًیض ٍ 5s، 18s ٍ 28s گبًِ ػِ ثبًذّبی هـبّذُ ٍ طل سٍی

 تَالی) پشایوشّب ثِ هشثَط تَضیحبت( 260/280 ًؼجت تؼییي ًیض ٍ اػتخشاخی RNA غلظت تؼییي خْت ًبًَهتش

 پیؾ ثْیٌِ دهبّبی ًیض ٍ( housekeeping gene داس خبًِ طى ًیض ٍ هذًظش طًْبی ثشای اػتفبدُ هَسد پشایوشّبی

 .گشدد رکش تکثیش ٍاکٌؾ اًدبم ثشای فشض

 ایي ثب ثبؿذ، هی هٌبػجی Housekeeping طى GAPDH کِ ایي ٍ سٍؽ خوغ آٍسی ًوًَِ ّب،ثب دس لؼوت اثضاس .22

 هشخؼِ صیش سفشاًغ ثِ لغفب. اػت تش هٌبػت هشی ثبفت ثشای اکتیي ثتب حبل

 /   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3819548:کٌیذ

 گفتِ اّذاف لؼوت دس کِ ّوبًغَس اهکبى صَست دس ٍ ؿَد ًَؿتِ ثیـتشی خضئیبت ثب اخشا سٍؽ ؿَد هی تَصیِ .23

 گیشد. صَست ًیض پشٍتئیي ػغح دس ّب گیشًذُ ثیبى اسصیبثی ؿذ،



 

 

 71/71/7931تاريخ: 

 /پ گ93/1/ 7911شماره:  

 1پيوست: 

 تؼییي خْت ٍیلک - ؿبپیشٍ اػویشًَف - کَلوَگشٍف آصهَى پیؾ هشحلِ یک ًیبصهٌذ اثتذا دس ّب دادُ آًبلیض .24

 آهبسی ّبی سٍؽ تَضیحبت سٍد هی اًتظبس فلزا دیگش، هشاحل ػپغ ٍ ّبػت دادُ تَصیغ ًجَدى یب ثَدى ًشهبل

 .ؿًَذ رکش ثیـتش ًیبص هَسد

 کشٍػکبل هثل ًبپبساهتشی آصهًَْبی اص ًشهبل غیش تَصیغ صَست دس طًْب ثیبى هیبًگیي همبیؼِ تدضیِ ٍتحلیل ثشای .25

 گشٍُ دٍ ثیي داس هؼٌی تفبٍت ٍخَد صَست دس چٌیي، ّن-( ؿَد اصالح هتي دس. )ؿَد اػتفبدُ ٍیتٌی هي ٍ ٍالیغ

 ثیوبساى سٍی آح فبلَ حتی یب ٍ گشدد اػتفبدُ تـخیصی اسصؽ آًبلیضّبی اص ؿَد هی تَصیِ ػشعبًی، ٍ ًشهبل

 .گشدد هـخص ّب گیشًذُ ایي پبییي ٍ ثبال ثیبى ثب ّبی گشٍُ دس ثیوبساى هبِّ چٌذ survival هیضاى تب گیش صَست

...  ٍ سٍیبى هثل ثیَلَطیک ّبی ًوًَِ ثبًک اص ّب ًوًَِ ایي صَستیکِ دس ثبلیٌی ّبی ًوًَِ اص اػتفبدُ ثشای .26

 گیشد، هی صَست ثیوبساى اص گیشی ًوًَِ صَستیکِ دس ٍلی ًیؼت اخاللی سضبیتٌبهِ ثِ ًیبصی گشدد هی خشیذاسی

 ثبؿذ. هی ضشٍسی "ٍی لبًًَی ٍلی" یب ٍ ثیوبس اص اخاللی سضبیتٌبهِ کؼت

 دس اخشای ّبی هحذٍدیت ًیض ٍ ثبلیٌی فبص دس گیشی ًوًَِ ّبی هحذٍدیت ٍیظُ ثِ هغبلؼِ، هحذٍدیتْبی هَسد دس .27

 دیگش هَاسد ٍ ثبؿذ هی هَسفَلَطیک دطًشاػیَى اػبع ثش تٌْب کِ تَهَسی غیش حبؿیِ اص تَهَسی ثبفت ؿٌبػبیی

 .اػت ًـذُ ای اؿبسُ

 ٍخَد هحذٍدیت ثِ تَخِ ثب کِ ؿَد هی هتزکش. اػت ًـذُ گشفتِ ًظش دس عشح هحذٍدیت ػٌَاى ثِ هَسدی ّیچ .28

 هـکل هضثَس، دػتگبُ اص اػتفبدُ ثشای دّی ًَثت ٍ صهبى هحذٍدیت ًیض ٍ داًـگبُ هدوَػِ دس تبین سیل دػتگبُ

 .ؿَد گشفتِ ًظش دس صهبًجٌذی لؼوت ثَیظُ ٍ پشٍپَصال عشاحی دس هضثَس دػتگبُ ثِ دػتشػی

 دس ٍلی اػت ؿذُ ػٌَاى هبُ 12 عشح اخشای ثشای الصم صهبى هذت اٍل، صفحِ دس ٍ پشٍپَصال اثتذای صهبًجٌذی دس .29

 .گشدد اصالح لغفب. اػت کشدُ پیذا اداهِ هبُ 13 تب صهبى ایي صهبًجذی خذٍل لؼوت



 

 

 71/71/7931تاريخ: 

 /پ گ93/1/ 7911شماره:  

 1پيوست: 

 دس ؿَد هی اػتفذُ cDNA ػٌتض ثشای تبکبسا کیت اص کِ ؿذُ رکش کبس سٍؽ دس -1دسلؼوت ّضیٌِ ّبی عشح:    .30

-Real هیکغ هؼتش ،cDNA ػٌتض کیت خشیذ ثب تَاى هی. اػت ؿذُ رکش فشهٌتبص کیت هصشفی هَاد دس کِ حبلی

time، خْت ثبدی آًتی خشیذ ّضیٌِ اص ثخـی ، تدْیض یکتب ؿشکت هثل هغلَة کیفیت ثب داخلی ّبی ؿشکت اص 

 یب تؼذاد-2 .کشد فشاّن سا Western blot یب ایوٌَّیؼتَؿیوی سٍؽ ثِ پشٍتئیي ثیبى اسصیبثی هغبلؼبت اًدبم

 اصالح لغفب. گشدد هی هحبػجِ ًَکلئَتیذ ّش ثشای لیوت احتؼبة ثب ٍ "پشایوش خفت" حؼت ثش پشایوش همذاس

 .گشدد

 لغفب اصالح گشدد. خذیذ هَاسد افضٍدى ٍ ّب سٍؽ دس اصالح اص هدوَع ّضیٌِ ّبی عشح پغ .31

 ثؼیبس هغبلؼبت تبکٌَى کِ ایي ثِ تَخِ ثب. اػت ثشخَسداس هٌبػت پشداصی ایذُ ٍ خَة ثؼیبس ًَآٍسی اص عشح .32

 اسائِ پیـٌْبدات اًذ، پشداختِ هشی ػشعبى ٍیظُ ثِ هشی ثبفت دس آدًَصیٌی ّبی گیشًذُ ثیبى اسصیبثی ثِ هحذٍدی

 لبثلیت خضئی اصالحبت اًدبم اص پغ عشح ٍ ؿذُ دادُ ًتبیح اسصؽ ثْجَد ٍ کبس کیفیت افضایؾ هٌظَس ثِ تٌْب ؿذُ

 ػشعبى ػلَلی سدُ دس ّب گیشًذُ ایي ػولکشدی اسصیبثی ثؼذی هغبلؼبت دس ؿَد، هی پیـٌْبد چٌیي ّن. داسد اخشا

 ثیبى تشی ؿفبف صَست ثِ ػلَل توبیض ٍ سؿذ دس هختلف اثشات المبی دس ّب گیشًذُ ایي ًمؾ تب گشدد اًدبم هشی

 پبًل سػذ هی ًظش ثِ ػشعبى، ثیوبسی اص ًَع یک دس آدًَصیٌی ّبی گیشًذُ الؼبم توبهی اسصیبثی ثِ تَخِ ثب. ؿَد

 .ثیبیذ دػت ثِ هذًظش ثیوبسی دس ّب گیشًذُ ًَع ایي سفتبس اص هٌبػجی

 کبسثشد ثبلیٌی ًتبیح حبصل اص ایي عشح چیؼت؟ آیب هی تَاى ثیَهبسکشی ثشای ایي هغبلؼِ هغشح کشد؟ .33

 هی ثبؿذ، لغفب گضاسؽ خذیذی اسائِ گشدد. 2013اػالم ٍخَد ػشعبى هشی دس ایشاى هشثَط ثِ ػبل  .34

 پشّیض گشدد. "تبکٌَى هغبلؼِ ایی دس ایي صهیٌِ صَست ًگشفتِ اػت"پشٍپَصال اص رکش خولِ دس  .35

 



 

 

 71/71/7931تاريخ: 

 /پ گ93/1/ 7911شماره:  

 1پيوست: 

 :جلسه در کننده شرکت اعضا

 هشکض سئیغ                        هٌصَسیبى سضب آصاد دکتش آلبی

 هشکض پظٍّـی هؼبٍى                             اػذی خْبًجخؾ دکتش آلبی

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                         هشخبًی ػجذالدالل دکتش آلبی

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                             آلبی دکتش ػلیشضب خَؿجیي

  هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَغالهشضب ٍلبسی                             آلبی دکتش 

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ آلبی دکتش ػیذهْذی خؼفشی                          

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ خبًن دکتش هبسیِ ػمبئیبى                                

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                    خبًن دکتش صّشا ػشة ثبفشاًی       

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                          اًَسػبدات کیبًوْشآلبی دکتش 

 فٌآٍسی ٍ تحمیمبت هؼبًٍت ًوبیٌذُ                                    هحذیث سػتوبًی خبًن


