
 

 

 

 

 09/1395/ 30شنبه مورخ سه صورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی  

موارد ارائه شده در دستورکار به شرح ذیل مورد ، در این جلسه ضمن خیر مقدم به اعضای جدید شورای پژوهشی مرکز 

   بحث قرار گرفتند. 

 ناهنجاری  با  کودکان  وکلینیکی   دموگرافیک  خصوصیات  بررسی)   عمومی  پزشکی  مقطع  ای  نامه  پایان  تحقیقاتیطرح   -

پیشنهاد شد که    .( قرائت شد93-95  های  سال  طی  گرگان  طالقانی  بیمارستان  به  کننده  مراجعه  قلبی  مادرزادی  های

متغیر قومیت به دو گروه ترکمن و غیر ترکمن تقسیم شود و بجای درمانگاه ، مرکز آموزشی درمانی طالقانی نوشته 

 اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز قرار گرفت.  بر این اساس طرح تحقیقاتی مورد تصویب شود. 

پزشکی   - ای مقطع  نامه  پایان  تحقیقاتی  نهایی طرح    های   ناهنجاری  و  فامیلی  ازدواج  ارتباط  بررسیعمومی)گزارش 

مورد بحث و بررسی  (  1391-95  شیرازی  صیاد   درمانی  آموزشی  مرکز   به  کننده   مراجعه  باردار  زنان  در  قلب  مادرزادی

 اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز قرار گرفت.قرار گرفت و مورد تصویب 

تحقیقاتی - از طرح  منتج  ای  مقاله  نامه    های  زاده  سیاتیک  برعصب  بارداری   دوره  در  دیابت  اثرالقای  بررسی)  پایان 

 ارائه شد و مورد تصویب اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز قرار گرفت. (صحرایی موش ای هفته12

 های  رت  پانکراس  دربافت  CDKN2B  و   CDKN2A  های  پروتئین  سطوح  بررسی)طرح تحقیقاتی  مقاله منتج از   -

ارائه شد و استرپتوزوتوسین  با   شده   القاء  بارداری  دیابت  دچار پژوهشی مرکز    (  اعضای محترم شورای  مورد تصویب 

 قرار گرفت.

 

  دیابت  اثر  بررسیمقاله منتج از طرح تحقیقاتی پایان نامه ای مقطع دکتری زیست شناسی سلولی تکوینی جانوری ) -

ارائه شد و مورد تصویب   (رت  بالغ  های  زاده  پانکراس  بافت  در  p16  و  p15  های  ژن  متیالسیون  و  بیان  بر  بارداری

 اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز قرار گرفت. 

 شبکیه   مولر  ی  ها   سلول  بر  بارداری   دوران  در  دیابت  القای  اثر   بررسی)  پایان نامه ای  طرح تحقیقاتیمقاله منتج از   -

 مورد تصویب اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز قرار گرفت.  ارائه شد و( صحرایی موش  بالغ  های زاده چشم

 

بررسی اثر دیابت بارداری بر سیر تکاملی سلول های بتا پانکراس در زاده های  مقاله منتج از طرح تحقیقاتی )    -7 -

 ارائه شد و مورد تصویب اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز قرار گرفت. ( موش صحرایی

 
 


