
 

 

 90/11/1901تاريخ: 

 /پ گ93/1/ 1919شماره:  

 9پيوست: 

  

 پژٍّشی شَرای صَرتجلسِ

 هتابَلیک اختالالت تحقیقات هرکس

90/11/09 

 تـکیل اتاق جلؼات هؼاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍسی داًـگاُ هحل دس اػضا حضَس تا 01 ػاػت ساع دٍؿٌثِ سٍص هزکَس، جلؼِ

 .گشفت لشاس تشسػی ٍ ًمذ هَسد هحتشم داٍساى ًظشات تِ تَجِ تا صیش پشٍپَصال ّای ٍ گشدیذ

آلای  عشح تحمیماتی پایاى ًاهِ ایی خاًن ًذا دٍالب )داًـجَی همغغ کاسؿٌاػی اسؿذ تیَؿیوی تالیٌی( تِ ساٌّوایی -الف

 لیپید ٍ لپتیي ٍ دیپًَکتیيآ سرهی سطح بررسی" تحت ػٌَاىکاهکاس  دکتش ٍ آلای دکتش ػثذالجالل هشجاًی

 ، هتابَلیک سٌدرم بِ هبتال کارباهازپیي ٍ اسید ٍالپرٍییک کٌٌدُ هصرف پَالر بای  بیواراى در1 اٍهٌتیي ٍ پراکسیداسیَى

 .گشدد الذام هَافك ًظش تا ریل اصالحات اًجام اص پغ ؿذ همشس ٍ هغشح "1901 گرگاى،

 :کٌذ تغییش صیش تـکل ػٌَاى ؿَد هی پیـٌْاد .0

 کٌٌذُ هصشف دٍلغثی اختالل داسای تیواساى دس 0 اهٌتیي ٍ پشاکؼیذاػیَى لیپیذ هاسکش لپتیي، آدیپًَکتیي، ػشهی ػغح تشسػی

 کٌتشل افشاد تا آى همایؼِ ٍ کاستاهاصپیي ٍ اػیذ ٍالپشٍئیک داسٍی

 .گشدد رکش هغالؼِ ًَع ٍ( کاستشدی) عشح ًَع  لغفا .2

 .گشدد اضافِ عشح چکیذُ پیـٌْادی پشٍپَصال دس .3

 ایٌکِ جولِ اص گشدد تشعشف تایذ کِ داسد ٍجَد هتي دس صیادی ًگاسؿی ایشادات هتَى تشسػی ٍ هؼالِ تیاى لؼوت دس .4

 پایاى.ًذاسد ّوخَاًی هٌاتغ فْشػت تا هتَى تشسػی دس ًَیؼٌذگاى اػن. اًذ ؿذُ تایپ اًگلیؼی تشخی ٍ فاسػی اػذاد تشخی

 خَتی تِ هثاحث ّوگشایی دسکل. ؿَد رکش ًیض ػال هتَى تشسػی هغالؼات تشای ّوچٌیي ًذاسد، ًگاسؿی ػالئن جوالت

 .اػت ًـذُ اسائِ



 

 

 90/11/1901تاريخ: 

 /پ گ93/1/ 1919شماره:  

 9پيوست: 

 .ؿًَذ ادغام ّوذیگش دس اّذاف تشخی اػت تْتش تاؿذ، هی صیاد ٍیظُ اّذاف تؼذاد .5

 هی تغییش" ػثاست اص گشدد هی پیـٌْاد گشدد، تیاى تش ٍاضح "داسد ٍجَد ّوشاّی" جولِ اص هٌظَس پظٍّـی فشضیات دس .6

 .گشدد اػتفادُ "یاتذ

 .گشدد تیاى عشح اجشای ضشٍست .7

 .ؿَد دادُ تَضیح لپتیي ٍ آدیپًَکتیي ٍ اٍهٌتیي هاتیي استثاط .8

 .اػت ًـذُ رکش کٌتشل افشاد ٍسٍد هؼیاس .9

 دس ٍ آى اص تؼذ خشٍج ٍ ٍسٍد هؼیاسّای ٍ آیذ هی فشضیات ٍ ػَاالت اّذاف، اص تؼذ. گشدد اصالح پشٍپَصال کلی فشهت .01

 .ؿَد هی ًَؿتِ اجشا سٍؽ

 صهاى لثلی هغالؼات دس آیا ؿَد؟ هی اًجام داسٍ هصشف اص پغ هذت چِ گیشی ًوًَِ. ؿَد ًَؿتِ کاهل عشح اجشای سٍؽ .00

 هٌفی دسصَست ؿَد؟ هی اًجام گیشی ًوًَِ ًیض داسٍ هصشف اص لثل تیواساى اص آیا اػت؟ ؿذُ رکش داسٍ هذت عَل ٍ

 .گیشد اًجام تیواساى سٍی تش داسٍ هصشف اص تؼذ ٍ لثل ّا تؼت کلیِ هحتشم، هجشی صالحذیذ تِ تاتَجِ ٍ پاػخ تَدى

 .اػت ًـذُ لیذ  هغالؼِ تِ تاتَجِ دٍگشٍُ هؼیاس اًحشاف ٍ هیاًگیي ًوًَِ، حجن تؼییي فشهَل .02

 .اػت ًـذُ رکش ّا دادُ تحلیل ٍ تجضیِ سٍؽ .03

 ًـذُ رکش کاستاهاصپیي ٍ اػذ ٍالپشٍئیک داسٍّای هتغیش ًمؾ. اػت ًـذُ رکش جٌغ ٍ ػي هتغیش ًمؾ هتغیشّا دسجذٍل .04

 .اػت

 .گشدد کاهل عشح ّای ّضیٌِ جوغ تِ هشتَط ًْایی جذٍل .05

 اػاهی تا ًَیؼٌذگاى اػاهی ّوچٌیي ؿَد ًَؿتِ سفشاًغ چپ ػوت دس ٍ اصالح ّا سفشاًغ ؿواسُ عشح، هٌاتغ لؼوت دس .06

 .ًذاسد ّوخَاًی هتي دس ؿذُ رکش

 .داسد کلی اصالحات تِ ًیاص عشح هتذٍلَطیکی لحاػ اص .07

 .گشدد تؼییي سفشاًغ تا داسٍ دٍص .08

 .گشدد اصالح ّا گشٍُ هچیٌگ تشسػی، هَسد هتغیشّای تاالی تؼذاد تِ تَجِ تا .09



 

 

 90/11/1901تاريخ: 

 /پ گ93/1/ 1919شماره:  

 9پيوست: 

 .ًـَد اػتفادُ "ػالن ؿاّذ" ػثاست اص لغفا .21
 

 پستاى حجن اثر " تحت ػٌَاى آلای دکتش ػلیشضا خَؿثیي خَؿٌظش ٍ آلای دکتش پیواى حجاصی عشح تحمیماتی پشٍپَصال -ب

پغ  ؿذ همشس ٍ ؿذ هغشح "چپ  پستاى سرطاى بِ هبتال بیواراى در  9D-CRT APBI  ّای رٍش در دزیوتریک پاراهترّای در

 .گشدد الذام هَافك ًظشاص اصالحات ریل تا 

 .ؿَد ًَؿتِ فاسػی تصَست 3D ػٌَاى دس ؿَد هی پیـٌْاد .0

 .گشدد تؼییي هغالؼِ ًَع ٍ عشح ًَع  لغفا .2

 .گشدد ؿشٍع تؼییي کلوِ تا عشح اصلی ّذف .3

 .گشدد اصالح هشتَعِ دسجذٍل لغفا. تاؿذ هی ػاػت 011 حذاکثش عشح هذیشیت ّضیٌِ .4

 .گشدد ضویوِ اخالق کویتِ فشم ّوچٌیي ٍ عشح دس کٌٌذگاى ؿشکت اص آگاّاًِ سضایت فشم .5

 داسد؟ تاثیش اؿؼِ اًذاصُ ٍ هیضاى سٍی تش ٍصى ٍ چشتی هیضاى آیا .6

 ًذاسد؟ ایی هذاخلِ اثش ٍ تاؿذ هی یکؼاى تیواساى دسیافتی داسٍّای آیا .7

 .گشدد اػتفادُ "اػت هتفاٍت" کلوِ اص "کٌذ هی ایجاد" کلوِ تجای اٍل فشضیِ دس لغفا .8

 دارٍّای ّوسهاًی تاثیر" تحت ػٌَاى ٍ آلای هحوذ هؼتخذم ّاؿوی خاًن دکتش هاسیِ ػمائیاى عشح تحمیماتی پشٍپَصال -ج

-MCF-7 ٍ MDA ردُ سرطاًی ّای سلَل کشٌدگی بر HR کٌٌدُ هْار بعٌَاى اسپیرًٍَالکتَى ٍ PARPi بعٌَاى تاالزٍپاریب

MB-231" گشدد الذام هَافك ًظشپغ اص اصالحات ریل تا  ؿذ همشس ٍ ؿذ هغشح. 

 



 

 

 90/11/1901تاريخ: 

 /پ گ93/1/ 1919شماره:  

 9پيوست: 

ّوچٌیي اص کلوات اختصاسی حذاالهکاى  ٍ یا یک جایگضیي تْتش جاتجا ؿَد. "تجَیض ّوضهاى"تا تاثیش  "تاثیش ّوضهاًی" .0

 اػتفادُ ًـَد.

 تشاػاع ػٌَاى اًگلیؼی تایذ تاثیش ػیٌشطیؼتی رکش ؿَد ٍ ًثایذ تشجوِ فاسػی ؿَد.هؼادل فاسػی ًوی تاؿذ.  ػٌَاى اًگلیؼی .2

 ًَع عشح دس پشٍپَصال لیذ گشدد. .3

خَد ٍ اهتحاى هی تاؿذ  دسخظ اٍل خالصِ ضشٍست عشح اص لحاػ ػلوی صحیح ًیؼت چَى داسٍی تاالصیپ ٌَّص جذیذ .4

 اظْاس ًظش کشد.سا پغ ًذادُ، لزا ًوی ؿَد دسخصَف هْن تشیي داسٍ تَدى 

لزا حذالا ػِ دٍص تا فاصلِ هٌاػة تشای کاس دٍص  هصشفی داسٍّای تاالصیپ ٍ اػپیشًٍَالکتَى تٌْا یک تک دٍص هی تاؿذ.  .5

 تشای اػپیشًٍَالکتَى پیـٌْاد هی ؿَد. 61ٍ  21، 5تشای تاالصیپ ٍ  31ٍ  01، 2اًتخاب ؿَد، هثال 

اػتفادُ ؿَد، چَى فشهاصاى هحلَل تَلیذ کشدُ ٍ کاس تا آى ساحت  XTTتْتش اػت اص  MTTدس سٍؽ اجشای عشح تجای  .6

 ًاًَهتش سا داؿتِ تاؿذ. 475تش ٍ تکشاسپزیش تش هی تاؿذ. الثتِ اػپکتشٍفتَهتش تایذ تَاًایی اًذاصُ گیشی جزب دس 

 ػَاالت پظٍّـی ٍ فشضیات حتوا رکش ؿًَذ. .7

 .گشدد رکش تحلیل ٍ تجضیِ ًَع( اختصاصی اّذاف) فاّذیک اص ا ّش تِ تَجِ تا .8

 ػلَلی کـٌذگی گیشی اًذاصُ ّذفتا  تاالصٍپاسیة گشٍُ تا اػپیشًَالکتَى + تاالصپاسیة گشٍُ دٍ ٍجَد تِ تَجِ تا .9

 ؟گشدد هی حاصل چگًَِ ػشعاًی ػلَل دس اػپیشًَالکتَى

 

 

 

 

 

 



 

 

 90/11/1901تاريخ: 

 /پ گ93/1/ 1919شماره:  

 9پيوست: 

 :جلسِ در کٌٌدُ شرکت اعضا

 سئیغ هشکض                         هٌصَسیاىآصادسضا آلای دکتش 

 هشکض پظٍّـی هؼاٍى                             اػذی جْاًثخؾ دکتش آلای

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                         هشجاًی ػثذالجالل دکتش آلای

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                     دکتش خَؿثیي آلای 

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                       آلای دکتش ًاصش هثشا

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَػویشا ػـمی ًیا                            خاًن دکتش 

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَ                                 خاًن دکتش هاسیِ ػمائیاى

 هشکض پظٍّـی ؿَسای ػضَهْذی جؼفشی                                دکتش آلای

 فٌآٍسی ٍ تحمیمات هؼاًٍت ًوایٌذُ                                    هحذیث سػتواًی خاًن


