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 پصيَشی شًرای صًرتجلعٍ

 متببًلیک اختالالت تحقیقبت مرکس

81/20/69 

گضاسؽ ًْایی  ٍ هثاحث ٍ گشدیذ تـکیل 3کالع ؿواسُ  هحل دس اػضا حضَس تا 12 ػاػت ساع ؿٌثِدٍ سٍص هزکَس، جلؼِ

 .گشفت قشاس تشسػی ٍ ًقذ هَسد هحتشم داٍساى ًظشات تِ تَجِ تا صیش ّای

آقای دکتش  تِ ساٌّوایی )هقطغ کاسؿٌاػی اسؿذ تیَؿیوی تالیٌی( خاًن صّشا یضداًیاىطشح تحقیقاتی پایاى ًاهِ ایی  -الف

 اوسیم  RRM2B ي  RRM2 زیرياحد, اکعیداوت آوتی-اکعیداوت ببالوط ظرمی ظطح بررظی " تحت ػٌَاى ًاصش هثشا

 بريز بب آن ارتببط ي کًلًرکتبل ظرطبن بٍ مبتال بیمبران در آوُب شوُبی ببفتی میبن بیبن يمیسان رديکتبز ریبًوًکلئًتید

 .گشدد اقذام هَافق ًظش تا ریل اصالحات اًجام اص پغ ؿذ هقشس ٍ هطشح "متبظتبز 

 تؼذاد گشٍُ تٌذی کن ؿَد.  .1

 اػتیج تیواسی ًوی تاؿذ، دسًتیجِ تؼذاد اػتیج ّا کن ؿَد. 4ًیاص تِ تشسػی ّش  .2

 داًؾ تیاى ؿَد. ّذف ًْایی، تشجواى .3

 تؼذاد ًوًَِ ّا افضایؾ یاتذ. .4

 دس اػتیج ّای هختلف اص لحاظ تؼذاد، ػي ٍ جٌغ تیواساى هچیٌگ صَست تگیشد. .5
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 بعدی ظٍ کشت " تحت ػٌَاى صّشا ػشب تافشاًی ٍ خاًن دکتش هشضیِ سًجثش هحوذی خاًن دکتش طشح تحقیقاتی پشٍپَصال -ب

 هطشح "(شالتیه یب کالشن بب ترکیب در PLCL)وبوًفبیبر َیبریدی َبی داربعت ريی بر  HT-29 ردٌ کًلًن ظرطبن َبی ظلًل

 .گشدد اقذام هَافق ًظشپغ اص اصالحات ریل تا  ؿذ هقشس ٍ ؿذ

 تاتَجِ تِ ًظش داٍس هحتشم طشح ػٌَاى پیـٌْادی صیش اسائِ هی ؿَد: .1

 دس تشکیة تا کالطى یا طالتیي( PLCکـت ػِ تؼذی ػلَلْای ػشطاًی کَلَى تش سٍی داستؼت ّای ّیثشیذی )

 ًَع طشح تٌیادی ٍ ًَع هطالؼِ ػلَم پایِ هی تاؿذ. .2

 اػتفادُ گشدد. "تؼییي"اص  "تشسػی"دس اّذاف طشح تجای ٍاطُ  .3

 ػاخت ًاًَفیثش ًثایذ دس قؼوت اّذاف طشح رکش ؿَد چَى جضئی اص سٍؽ کاس هی تاؿذ. .4

ُ اًذ، تـکل خثشی ًَؿتِ ؿًَذ. آیا ٍ ػالهت ػَال حزف دس قؼوت فشضیات طشح، هَاسدی کِ تصَست فشضیِ رکش ؿذ .5

 گشدد.

 سفشاًغ رکش ؿَد. 2پاساگشاف  4ٍ صفحِ  12خط  2پاساگشاف  3دس صفحِ  .6

 خط اٍل ٍ دٍم غلط اهالیی اصالح گشدد. 5صفحِ  .7

 خط اٍل، اگش اًجام ؿذُ اػت قطش ًاًَالیاف رکش ؿَد. 9دس قؼوت چگًَگی اجشای طشح، صفحِ  .8

 دُ ػلَلی هَسد اػتفادُ رکش ؿَد.ًَع ػلَل ٍ س .9

 پاساگشاف دٍم فؼل جولِ )گضاسؽ ؿذ( اصالح گشدد. 9دس صفحِ  .11

 دس سٍؽ تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّا اص چِ آصهًَی تشای هقایؼِ تیي گشٍّْا اػتفادُ هی ؿَد؟ .11

 دس جذٍل هتغیشّا، هتغیشّای کوی ٍ کیفی ػالهت صدُ ؿذُ ًیاص تِ اصالح داسد.)ضویوِ خَاّذ ؿذ( .12

 فاصلِ ایی هی تاؿذ ًِ اػوی. SEMجذٍل هتغیشّا فاقذ هتغیش هؼتقل اػت ٍ ّوچٌیي هقیاع  .13

 ّن گشفتِ ؿَد. TEMدسصَست اهکاى ػکغ تشداسی  .14

 تؼضی اص افؼال ًـاًذٌّذُ ایي اػت کِ طشح تش اػاع پشٍطُ ایی اًجام ؿذُ ًَؿتِ ؿذُ اػت،لطفا اصالح گشدد. .15
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 یثش رکش گشدد.هحل اًجام آصهایـات، کـت ٍ ػاخت ًاًَف .16

 دسصَست ٍجَد هٌاتغ تِ سٍصتش قؼوت سفشاًغ تاصًَیؼی گشدد. .17

 تؼذادی اص اصالحات دس هتي پشٍپَصال رکش ؿذُ اػت کِ ضویوِ خَاّذ ؿذ. .18

 

 بررظی " ػٌَاى تحت خاًن دکتش صفَسا خَاجِ ًیاصی ٍ آقای دکتش ػثذالجالل هشجاًی تحقیقاتی طشح ًْایی گضاسؽ -ج

 "0 وًع ملیتًض دیببت بٍ مبتال بیمبران در آن اظترازی يآریل پبراکعًوبزی فعبلیت بب 8پبراکعًوبز شن مًرفیعم پلی َمراَی

 ؿَسای هحتشم اػضای تائیذ اًجام اصالحات دسخَاػتی تاتا  ًظش ًاظش هحتشم طشح آقای دکتش ًاصش هثشا تِ تَجِ تا ٍ هطشح

 تا ًظش هَافق اقذام گشدد. ؿذ هقشس پظٍّـی

 

 Promoter Methylation and Gene Expression "هقالِ اسػالی اص جٌاب آقای دکتش ًاصش هثشا تحت ػٌَاى  -د

in Human CD34+ StemCells Derived Erythroid Lineage by MicroRNA " جایگضیي گضاسؽ ًْایی

 میسان ي E- Cadherin ي  vHL, RUNX-3  شوُبی پريمًتًر در متیالظیًن الگًی مقبیعٍ بررظی " ػٌَاى تحتطشح تحقیقاتی 

 "microRNA-451 Overexpression بب اریتريیید ظبز پیش ردٌ بٍ تمبیس از پط ي قبل  CD34+ بىیبدی ظلًلُبی در آوُب بیبن

 ًیضٍ  ایٌکِ دس هقالِ اسائِ ؿذُ تؼیاسی اص ًَیؼٌذگاى ّیچ تطاتقتی تا ّوکاساى پشٍپَصال هزکَس ًذاسد تِ تَجِ تا ٍ هطشح

Affiliation  ِهشکض ًیض دس آى قیذ ًـذُ اػت، هَسد قثَل اػضای هشکض ًوی تاؿذ. ّوچٌیي گضاسؽ ًْایی اثثات ًوی کٌذ ک

گلؼتاى اًجام ؿذُ اػت، دسحالیکِ دس پشٍپَصال هصَب هحل اًجام  یهشاحل آصهایـگاّی کاس دس داًـگاُ ػلَم پضؿک

کاس کافی ًوی  Out put. ّوچٌیي تؼذاد هقاالت اسائِ ؿذُ تشای داًـگاُ ػلَم پضؿکی گلؼتاى قیذ ؿذُ اػت ،آصهایـات

  تاؿذ.
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 :جلعٍ در کىىدٌ شرکت اعضب

 هشکض سئیغ                        هٌصَسیاى سضا آصاد دکتش آقای

 هشکض پظٍّـی هؼاٍى                             اػذی جْاًثخؾ دکتش آقای

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                         هشجاًی ػثذالجالل دکتش آقای

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                      آقای غالهشضا ٍقاسی               

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                       آقای دکتش ًاصش هثشا

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                   خاًن دکتش صّشا ػشب تافشاًی       

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                           آقای دکتش ػلیشضا خَؿثیي

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَآقای دکتش اًَسػادات کیاًوْش                         

 فٌآٍسی ٍ تحقیقات هؼاًٍت ًوایٌذُ                                    هحذیث سػتواًی خاًن


