
 

 

 

 

 01/02/1394صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی ، سه شنبه مورخ 

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز در روز  

 برگزار شد .   01/02/1394شنبه به تاریخ    سه

در ابتدای جلسه به اعطای موافقت اصولی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مرکز تحقیقات ناهنجاری 

ره شد و درخصوص وظایف مرکز تحقیقات از این پس جهت دریافت موافقت قطعی طی سه سال آینده های مادرزادی اشا

شد.   نظر  تبادل  و  و همچنین  بحث  آمار  متخصص  یک  و  پریناتولوژیست  یک   ، اطفال  جراح  یک  که  شد  پیشنهاد 

ه تانک ازت جهت  اپیدمیولوژی به اعضای شورای پژوهشی این مرکز اضافه شوند. همچنین مصوب شد که یک دستگا

 نگهداری نمونه های بافتی از طرف معاونت تحقیقات و فناوری برای مرکز تحقیقات خریداری شود.  

 موارد مورد بررسی در این جلسه به شرح ذیل اعالم  می گردد:  

براساس سیستم کدینگ   استان گلستان ثبت ناهنجاریهای مادرزادی در متولدین  گزارش نهایی طرح تحقیقاتی )  - 1

ICD10)   .مطرح و پس از بحث و بررسی مورد تصویب اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز قرار گرفت 

های غیرکدکننده بلند اگزوزومی در نمونه های سرم  مادران دارای   RNAبررسی پروفایل بیانی  طرح تحقیقاتی )  - 2

 ریال   432005000طرح  مذکور با هزینه  ،  مطرح و پس از بحث و بررسی  (  زند تازه متولد شده مبتال به نقص لوله عصبیفر

 مورد تصویب اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز قرار گرفت.  

بررسی اثر دیابت بارداری بر بیان و )تحت عنوان  تکوینی    - مقطع دکتری رشته زیست شناسی سلولیپایان نامه    -3

( که بطور مشترک بین مرکز تحقیقات ناهنجاری در بافت پانکراس زاده های بالغ رت  p16و    p15متیالسیون ژن های  

هزینه  با  مذکور  طرح   بررسی  و  بحث  از  پس  و  مطرح  شد  خواهد  انجام  تهران  خوارزمی  دانشگاه  و  مادرزادی  های 

مورد تصویب اعضای میلیون ریال از هزینه طرح به عهده دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد(  70)    ریال  138900000

 ژوهشی مرکز قرار گرفت. محترم شورای پ

 



 

 

 

 

دربافت پانکراس رت های دچار دیابت بارداری   CDKN2Bو    CDKN2Aبررسی سطوح پروتئین های  طرح تحقیقاتی )   - 4

( مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید قسمت خالصه روش اجرای طرح بازنگری و القاء شده با استرپتوزوتوسین

 ریال   69500000اصالح شود و پیشنهاد شد که یک مشاور پاتولوژی به همکاران طرح اضافه شود. طرح  مذکور با هزینه  

 مورد تصویب اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز قرار گرفت.  

 


