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نمایش و چاپ صورتجلسه شورای پژوهشی سلولی و مولکولی سال 98

مشخصات صورتجلسه:

کد رهگیری: 1811
توضیحات:

عنوان: دهمین جلسه شورای پژوهشی سلولی و مولکولی سال 98 مورخ 1398/10/10
تنظیم کننده: شهربانو پرچمی برجوئی

تاریخ: 1398/10/10

مشخصات شورا:

نام شورا: شورای پژوهشی سلولی و مولکولی سال 98
نوع شورا: شورای پژوهشی

محل برگزاری:

رتبه(اولویت) مبلغ
مصوب

خالصه
نتیجه پژوهشگر جایگاه عنوان طرح سیستم ـــــد ک

طرح
کد

رهگیری ردیف

0 0 مصوب
ـــــــهرداد م
ــــــی شهران

کرانی

مرکـــــــــز
تحقیقــــات
ســـــلولی و

مولکولی

بررسی اثرات مورین برمدل
بیماری پارکینسون ناشی
از 6 - هیدروکسی دوپامین
در مغــــز مــــوش بــــزرگ
آزمایشگـــــــاهی و در رده
SH- سلولی نوروبالستوما
SY5Y: نقـــش تغییـــرات
ـــا و ـــان microRNA ه بی
تعــــادل ماکرواتوفــــاژی و

آپوپتوز

طرح 5222 1

متن مصوبه: طرح با رفع اشکاالت :
1- گروه کنترل مثبت دارویی موشی اضافه شود. 2- حجم نمونه توضیح داده شود. 3- عنوان فارسی و
انگلیسی با هم مطابقت ندارد، اصالح شود.4-هدف اصلی با عبارت "تعیین" شروع شود. 5-کل متن از نظر
نوشتاری بررسی و اشکاالت برطرف شود. 6- قسمت های خالصه مقدمه و خالصه روش اجرا حداکثر در 250
کلمه تنظیم شود. 7- رفرنس ها بررسی و اشکاالت مربوط به شماره رفرنس ها و ترتیب در متن اصالح شود.

8- نظرات داوری حتما اعمال گردد. تصویب شد. ناظر اجرای طرح: سرکار خانم دکتر قاسمی می باشند.

0 0 مصوب ـــیدعباس س
میرزایی

مرکـــــــــز
تحقیقــــات
ســـــلولی و

مولکولی

miR-12124بررسی اثرات
و miR-4647 بــر بیــان ژن
MDR1 و حساسیت سلول
بــه دانوروبیســین در ردهی
EPG85.257RDB سلولی

طرح 5219 2
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رتبه(اولویت) مبلغ
مصوب

خالصه
نتیجه پژوهشگر جایگاه عنوان طرح سیستم ـــــد ک

طرح
کد

رهگیری ردیف

متن مصوبه: با رفع اشکاالت :
1-روش گردآوری داده ها توضیح داده شود. 2- طراحی و خرید آنتاگومر توضیح داده نشده است.

3-هدف کلی با کلمه تعیین شروع شود.4- در اهداف اصلی به جای عبارت بررسی از کلمه تعیین استفاده
شود. 5-کل متن از نظر نوشتاری بررسی و اشکاالت برطرف شود. 6- قسمت های خالصه مقدمه و خالصه
روش اجرا حداکثر در 250 کلمه تنظیم شود. 7- رفرنس ها بررسی و اشکاالت مربوط به شماره رفرنس ها و

ترتیب در متن اصالح شود. ناظر اجرای طرح جناب آقای دکتر تیموری می باشند.

0 0 مصوب فـــــــاطمه
الهیان

مرکـــــــــز
تحقیقــــات
ســـــلولی و

مولکولی

بررسی اثر miR-12124 و
miR-4647 بـــر بیـــان ژن
BCRP و تغییر حساسیت
سلول به میتوکسانترون در

MCF7MX رده سلولی

طرح 5218 3

متن مصوبه: با رفع اشکاالت:
1-روش گردآوری داده ها توضیح داده شود. 2- برای مدت زمان ترانسفکشن رفرنس اضافه شود.

3- ترتیب مراحل روش اجرا اصالح شود. 4- هدف کلی با کلمه تعیین شروع شود.5- در اهداف اصلی به جای
عبارت بررسی از کلمه تعیین استفاده شود. 6-کل متن از نظر نوشتاری بررسی و اشکاالت برطرف شود. 7-
قسمت های خالصه مقدمه و خالصه روش اجرا حداکثر در 250 کلمه تنظیم شود. 8- رفرنس ها بررسی و
اشکاالت مربوط به شماره رفرنس ها و ترتیب در متن اصالح شود. تصویب شد.ناظر اجرای طرح جناب آقای

دکتر تیموری می باشند.

جمع کل مبلغ مصوب: 0

مصوبه کلی مطرح شده در این جلسه:

بسمه تعالی دهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی سال 98 در روز سه شنبه تاریخ10/10/98 در محل سالن
اجتماعات مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی برگزار گردید. حاضرین در جلسه جناب آقایان دکترکیهان قطره، دکتر تیموری، دکتر بنی
طالبی، دکتر سلیمان نژاد ، دکتر مبینی، دکتر مهدی قطره، دکتر لطفی زاده، دکتر امینی، دکتر میرزایی و سرکارخانم ها دکتر الهیان،
دکتر فرخی، دکتر قاسمی، دکتر یعقوبی و دکتر لری گوئینی بودند. در این جلسه سه پروپوزال پایان نامه ی دانشجوی کارشناسی
ارشد مطرح شد. طرح(پایان نامه) با عنوان : " بررسی اثرات مورین برمدل بیماری پارکینسون ناشی از 6 - هیدروکسی دوپامین در مغز
موش بزرگ آزمایشگاهی و در رده سلولی نوروبالستوما SH-SY5Y: نقش تغییرات بیان MICRORNA ها و تعادل ماکرواتوفاژی و
آپوپتوز" مورد بررسی و با رفع اشکاالت : 1- گروه کنترل مثبت دارویی موشی اضافه شود. 2- حجم نمونه توضیح داده شود. 3- عنوان
فارسی و انگلیسی با هم مطابقت ندارد، اصالح شود.4-هدف اصلی با عبارت "تعیین" شروع شود. 5-کل متن از نظر نوشتاری بررسی
و اشکاالت برطرف شود. 6- قسمت های خالصه مقدمه و خالصه روش اجرا حداکثر در 250 کلمه تنظیم شود. 7- رفرنس ها بررسی و
اشکاالت مربوط به شماره رفرنس ها و ترتیب در متن اصالح شود. 8- نظرات داوری حتما اعمال گردد. تصویب شد. ناظر اجرای طرح:
سرکار خانم دکتر قاسمی می باشند. طرح(پایان نامه) با عنوان: " بررسی اثراتmiR-12124 و miR-4647 بر بیان ژن MDR1 و
حساسیت سلول به دانوروبیسین در ردهی سلولی EPG85.257RDB"بررسی و با رفع اشکاالت : 1-روش گردآوری داده ها توضیح
داده شود. 2- طراحی و خرید آنتاگومر توضیح داده نشده است. 3-هدف کلی با کلمه تعیین شروع شود.4- در اهداف اصلی به جای
عبارت بررسی از کلمه تعیین استفاده شود. 5-کل متن از نظر نوشتاری بررسی و اشکاالت برطرف شود. 6- قسمت های خالصه
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مقدمه و خالصه روش اجرا حداکثر در 250 کلمه تنظیم شود. 7- رفرنس ها بررسی و اشکاالت مربوط به شماره رفرنس ها و ترتیب در
متن اصالح شود. ناظر اجرای طرح جناب آقای دکتر تیموری می باشند. طرح(پایان نامه) با عنوان: " بررسی اثر MIR-12124 و
MIR-4647 بر بیان ژن BCRP و تغییر حساسیت سلول به میتوکسانترون در رده سلولی MCF7MX"بررسی و با رفع اشکاالت: 1-
روش گردآوری داده ها توضیح داده شود. 2- برای مدت زمان ترانسفکشن رفرنس اضافه شود. 3- ترتیب مراحل روش اجرا اصالح
شود. 4- هدف کلی با کلمه تعیین شروع شود.5- در اهداف اصلی به جای عبارت بررسی از کلمه تعیین استفاده شود. 6-کل متن از
نظر نوشتاری بررسی و اشکاالت برطرف شود. 7- قسمت های خالصه مقدمه و خالصه روش اجرا حداکثر در 250 کلمه تنظیم شود.
8- رفرنس ها بررسی و اشکاالت مربوط به شماره رفرنس ها و ترتیب در متن اصالح شود. ناظر اجرای طرح جناب آقای دکتر تیموری

می باشند.

اعضای شورا:

عضو شورا
غالمرضا مبینی

وضعیت حضور: حاضر

عضو شورا
حسین تیموری

وضعیت حضور: حاضر

رییس شورا
کیهان قطره

وضعیت حضور: حاضر

عضو شورا
مهدی بنی طالبی دهکردی

وضعیت حضور: حاضر

عضو شورا
مسعود لطفی زاده

وضعیت حضور: حاضر

عضو شورا
سیدعباس میرزایی

وضعیت حضور: حاضر

عضو شورا
ثریا قاسمی

وضعیت حضور: حاضر

عضو شورا
هاجر یعقوبی

وضعیت حضور: حاضر

دبیر شورا
شهربانو پرچمی برجوئی

وضعیت حضور: حاضر

عضو شورا
مصطفی سلیمان نژاد
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وضعیت حضور: حاضر

اقدام به چاپ : مرضیه ابولحسنی(1399/02/21 13:29:42)


