
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21/06/1317مورخ چهارشنبه صورتجلسه شورای پژوهشی مرکس تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی 
 

شفتٌذ تِ ؿرش  ریرا اعرمم هری     هَاسدی کِ دس ایي جلؼِ هَسد تحث ٍ تشسػی قشاس گضوي عشم خیش هقذم دس اتتذای جلؼِ 

 گشدد:  

 

تِ ساٌّوایی ػشکاس خاًن دکترش  ػاسا قَسچی تیگی  یعوَه یهقغع پضؿک یًاهِ ا اىیپا یقاتیعش  تحق ییگضاسؽ ًْا -

دس ًرَصاداى   ایلَگلَػر یخغش هرشتثظ ترا ترشٍص اًک    گشعَاهایٍ د یلیاستثاط اصدٍاج فاه یتشسػ)تا عٌَاى آسصٍ هیشفاضلی 

ٍ پیـٌْاد ؿرذ کرِ دس كرَسم اهکراى هیرضاى      ( قشائت ؿذ گشگاى یشاصیؿ ادیك یدسهاً یهتَلذ ؿذُ دس هشکض آهَصؿ

هرَسد  ًاٌّجاسی اًکیلَگلَػیا دس کا ٍ تِ تفکیک دس دٍ جٌغ پؼش ٍ دختش تیاى ؿَد. دس ًْایت ایري گرضاسؽ    ؿیَع

 تلَیة اعضای هحتشم ؿَسای پظٍّـی هشکض قشاس گشفت.  

ػرشکاس خراًن   تِ ساٌّورایی  ػیذُ اؿشف هحوذی  یعوَه یهقغع پضؿک یًاهِ ا اىیپا یقاتیعش  تحق ییگضاسؽ ًْا  -

دس صًراى تراسداس هثرتم ترِ پرشُ       یتا تشٍص پرشُ اکمهسؼر   يیجٌ تیجٌؼ یساتغِ  یتشسػ)تا عٌَاى دکتش الْام هثـشی 

قشائرت ؿرذ ٍ هرَسد    ( 69-69 یػرالْا  یگشگراى عر   یشاصیؿ ادیك یدسهاً یؿذُ دس هشکض آهَصؿ یتؼتش یاکمهسؼ

 تلَیة اعضای هحتشم ؿَسای پظٍّـی هشکض قشاس گشفت.

ػشکاس خراًن  ساٌّوایی دًذاًسضؿکی عوَهی خاًن تٌْاص قاػن ًیا تِ هقغع  یًاهِ ا اىیپا یقاتیعش  تحق ییگضاسؽ ًْا -

هشاحرا   یفشاٍاً یتشسػ) تا عٌَاىدکتش فاعوِ عثذاللْی کِ تلَسم هـتشک تا هشکض تحقیقام دًذاًسضؿکی اجشا ؿذ ٍ 

 یگشگاى عر  یشاصیؿ ادیك یدسهاً یهثتم تِ ؿکاف لة ٍ کام دس هشکض آهَصؿ ی صًذُ يیاًجام ؿذُ دس هتَلذ یدسهاً

 قشائت ؿذ ٍ هَسد تلَیة اعضای هحتشم ؿَسای پظٍّـی هشکض قشاس گشفت.( 6961-6939 ّای ػال

ترِ   صیٌرة علری ًرظاد سکٌری     حیاسؿذ سؿتِ علَم تـرش  یهقغع کاسؿٌاػ یًاهِ ا اىیپا یقاتیعش  تحق ییگضاسؽ ًْا -

 Tbx20طى  اىیر القا ؿذُ تش ت یتاسداس اتتیاثش د یتشسػساٌّوایی جٌاب آقای دکتش هحوذجعفش گلعلی پَس تا عٌَاى )

( قشائت ؿذ ٍ هَسد تلَیة اعضای هحتشم ؿرَسای پظٍّـری هشکرض قرشاس     C57BLسٍصُ هَؽ ًظاد66.1 يیدس قلة جٌ

   گشفت.

ترِ ساٌّورایی    ساضریِ كرفشی   حیاسؿذ سؿتِ علَم تـش یهقغع کاسؿٌاػ یًاهِ ا اىیپا یقاتیعش  تحق ییگضاسؽ ًْا -

کِ تلَسم هـتشک ترا هشکرض تحقیقرام ًاٌّجراسی ّرای پضؿرکی ػرلَلی        جٌاب آقای دکتش هحوذجعفش گلعلی پَس 

 ؾیسهضگزاس تلٌذ دس قـشپ شیغ یّاRNA یتشخ اىیت شامییهغالعِ تغتا عٌَاى )هَلکَلی ٍ داًـگاُ علَم پضؿکی صاتا 

( قشائت ؿذ ٍ هَسد تلرَیة اعضرای هحترشم ؿرَسای     يیػؿذُ تا اػتشپتَصٍتَ یاتتید ّای هَؽ سَکوپیٍ ّ یـاًیپ

 پظٍّـی هشکض قشاس گشفت.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ترِ ساٌّورایی جٌراب    ساّکرم  ػکیٌِ هَهٌی  حیاسؿذ سؿتِ علَم تـش یهقغع کاسؿٌاػ یًاهِ ا اىیپا یقاتیعش  تحق -

هْشُ  ؼکیٍ د ی، ػَساخ هْشُ ا کایتٌِ ، پذ یػِ تعذ یتَهَگشاف ضیآًالآقای دکتش هحوذجعفش گلعلی پَس تا عٌَاى )

 قشائت ؿذ ٍ هَسد تلَیة اعضای هحتشم ؿَسای پظٍّـی هشکض قشاس گشفت.(  تیٍ قَه تیتش اػاع جٌؼ یکوش یّا

 

حؼري  ترِ ساٌّورایی جٌراب آقرای دکترش      خاًن هْؼا اتشاّیوی  پضؿکی عوَهیهقغع  یًاهِ ا اىیپا یقاتی  تحقعش  -

هغالعرِ دس دٍ   جی: ًترا يیجٌر  یَگشافیقلة  تِ سٍؽ اکَکراسد  یهادسصاد یواسیت قیتـخ یتشسػتا عٌَاى ) اػواعیلی

هقرشس  ( قشائت ؿذ ٍ 6969تا  6969تْشاى اص ػال  ییسجا ذیگشگاى ٍ قلة ؿْ یکَدکاى عالقاً یدسهاً یهشکض آهَصؿ

ِ اًرَاع  ؿذ کِ ػي جٌیي، ًَع صایواى ٍ ػاتقِ هشدُ صایی تِ اّذاف اختلاكی عش  اضافِ ؿرَد ٍ اّرذاف هشترَط تر    

ًاٌّجاسی ّای قلثی دس یک ّذف کلی ادغام ؿَد. هقایؼِ ؿیَع تیواسی هادسصادی قلة دس دٍ هشکض اص اّذاف حرزف  

وراسی ّرای   یهـکَک تَدى ًتایج حاكرا اص ػرًََگشافی دسخلرَف ت   ؿاها  ؿَد. ّوچٌیي هعیاس ّای ٍسٍد هغالعِ

ّفترِ ٍ یکثراس دٍ ّفترِ تعرذ اص تَلرذ       22ترا   63تریي  ٍ یا داؿرتي ػراتقِ کرَدک ترا ًاٌّجراسی ّرای قلثری        قلثی 

هرَسد  تِ عش  اضافِ ؿَد. دس هجوَع عرش  تحقیقراتی تاؿرشط اعورال اكرمحام      اکَکاسدیَگشافی جٌیي اًجام ؿَد. 

 تلَیة اعضای هحتشم ؿَسای پظٍّـی هشکض قشاس گشفت.

 

دس  وراس یدس خراًَادُ ت  یص چٌذگاًرِ اسثر  ًاٌّجاسی اگضٍػتَ یکیعلت طًت ییٍ ؿٌاػا یتشسػ)عش  تحقیقاتی تا عٌَاى  -

هقشس ؿذ عش  تحقیقاتی هزکَس پغ اص تَضیحام کاها هجشیاى دس خلَف سٍؽ کراس  قشائت ؿذ ٍ   (اػتاى گلؼتاى

هغالعِ ٍ اػاع تـخیق تالیٌی عش  هکشسا تِ اػتحضاس دٍ تي اص اعضای ؿَسای پظٍّـی هشکض تشػرذ ٍ دس كرَسم   

 تاییذ هَسد تلَیة قشاس تگیشد.  

 

ترِ اػتحضراس اعضرای    قشائرت ؿرذ ٍ    گلؼتاى یداًـگاُ علَم پضؿک یقاتیتحق یعش  ّا "یداٍس تیفیک یاتیفشم اسص -

 .سػیذؿَسای پظٍّـی هشکض هحتشم 


