
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 72/90/6801شنبه مورخ دوصورتجلسه شورای پژوهشی مرکس تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی 
 

درخصَص تررظی ظرفیت ّای هَجَد جْت راُ اًدازی ظیعتن کَّوَر  ًوَزاداى   ضوي عرض خیر هقدم ، در اتتدای جلعِ 

در شْر گرگاى ٍ آق قال تا اعضای هحترم شَرای پصٍّشی هرکس تحث ٍ تثواد  ًرور شودر در    (  Birth cohort) هتَلد شدُ 

 رفتٌد تِ شرح ذیل اعالم هی گردد:  هَاردی کِ در ایي جلعِ هَرد تحث ٍ تررظی قرار گاداهِ 

 

اًیعِ علی آتادی تِ راٌّوایی ظرکار خواًن دکتور    یعوَه یهقطع پسشک یًاهِ ا اىیپا یقاتیطرح تحق ییگسارغ ًْا -

در  یتواردار  اتوت یهثوتال توِ د   ریو هثوتال ٍ    یزًاى تواردار تعوتر   يیت یعفًَت ادرار عِیهقا) تا عٌَاى  افعاًِ تاتٌدُ

هَرد تصَیة اعضای هحتورم شوَرای پصٍّشوی    ( قرائت شد ٍ 4931گرگاى در ظا   یرازیش ادیص دیشْ وارظتاىیت

 تر  هرکس قرار گرف

هیٌا شکاری تِ راٌّوایی جٌاب آقای دکتر احوود   یعوَه یهقطع پسشک یًاهِ ا اىیپا یقاتیطرح تحق ییگسارغ ًْا  -

دئَدًوَم   یٍ عَاهل هرتثط تا آى در ٍقَع ّوسهاى اترز یهادرزاد یّا یآًَهال یفراٍاً یتررظ) هحودی پَر تا عٌَاى 

-4931هشوْد در ظوا     خیگرگاى ٍدکتر ش یطالقاً یّا وارظتاىیدر ًَزاداى هراجعِ کٌٌدُ تِ ت یٍ پاًکراض حلقَ

 قرائت شد ٍ هَرد تصَیة اعضای هحترم شَرای پصٍّشی هرکس قرار گرفتر( 4931

فاطوِ قاظن زادُ تِ راٌّووایی   حیارشد رشتِ علَم تشر یهقطع کارشٌاظ یًاهِ ا اىیپا یقاتیطرح تحق ییگسارغ ًْا -

َ  BMP( 141414,4,442تیواى شى ّوای)   یتررظو  ) جٌاب آقای دکتور هحوودجعفر گلعلوی پوَر توا عٌوَاى        يیدر تکو

قرائت شد ٍ هَرد تصَیة اعضای هحترم شوَرای  ( تارداری اتتیهثتال تِ د C57BLیهیَکاردیَم قلة رٍیاى هَغ ّا

 پصٍّشی هرکس قرار گرفتر

علی هعووارزادُ توِ راٌّووایی     حیارشد رشتِ علَم تشر یهقطع کارشٌاظ یًاهِ ا اىیپا یقاتیطرح تحق ییگسارغ ًْا -

 يیحو  133a-miR  ٍ208b-miR یشى ّا اىیت را ییتغ یتررظجٌاب آقای دکتر هحودجعفر گلعلی پَر تا عٌَاى )

اعضوای هحتورم شوَرای پصٍّشوی     ( قرائت شد ٍ هَرد تصوَیة  یتاردار اتتیهثتال تِ د یهَغ ّا يیقلة جٌ يیتکَ

 هرکس قرار گرفتر

تِ راٌّوایی  ظارا پاظثاى تَاًلَ حیارشد رشتِ علَم تشر یهقطع کارشٌاظ یًاهِ ا اىیپا یقاتیطرح تحق ییگسارغ ًْا -

توِ   ا یو تل یاپو  رییتغ یترشى ّا یدر دٍرُ تاردار اتتیاثر د یتررظجٌاب آقای دکتر هحودجعفر گلعلی پَر تا عٌَاى )

( قرائت شد ٍ هَرد تصَیة اعضای هحترم شَرای پصٍّشی هرکس قرار C57BLرٍزُ هَغ 1ر44 اىیقلة رٍ وا یهساًش

 گرفتر

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

توِ راٌّووایی    هجتثی رحیوی حیارشد رشتِ علَم تشر یهقطع کارشٌاظ یًاهِ ا اىیپا یقاتیطرح تحق ییگسارغ ًْا -

 يیحو  miR  ٍ208a-miR-1 یشى ّوا  اىیو ت را ییو تغ یتررظو جٌاب آقای دکتر هحودجعفر گلعلی پَر تا عٌوَاى ) 

( قرائت شد ٍ هَرد تصوَیة اعضوای هحتورم شوَرای پصٍّشوی      یتاردار اتتیهثتال تِ د یهَغ ّا يیقلة جٌ يیتکَ

 هرکس قرار گرفتر

 

کرهواًی توِ    الیوا صوحراگرد   حیارشد رشتِ علوَم تشور   یهقطع کارشٌاظ یًاهِ ا اىیپا یقاتیطرح تحق ییگسارغ ًْا  -

تررظی اثر دیاتت تارداری القاشدُ تر ظاختار، فراظواختار  راٌّوایی جٌاب آقای دکتر هحودجعفر گلعلی پَر تا عٌَاى )

( قرائت شد ٍ هوَرد تصوَیة   ٍ تیاى شى ّای ّایپرترٍفیک ظلَ  ّای هیَظیت قلة در زادُ ّای تالغ هَغ صحرایی

 اعضای هحترم شَرای پصٍّشی هرکس قرار گرفتر

 

 ، توَارثی  الگوَی  تررظی"تحقیقاتی هشترک تا کویتِ تحقیقا  داًشجَیی داًشکدُ فٌاٍری ّای ًَیي تا عٌَاى طرح  -

قرائوت شود ٍ هوَرد تصوَیة اعضوای        "گلعتاى اظتاى در ذٌّی ًاتَاى تیواراى جغرافیایی پراکٌدگی هیساى ٍ شد 

 هحترم شَرای پصٍّشی هرکس قرار گرفتر

 

 ًوَع  ٍ هیوساى  تررظوی "تا عٌوَاى   تحقیقا  داًشجَیی داًشکدُ فٌاٍری ّای ًَیي طرح تحقیقاتی هشترک تا کویتِ -

قرائت شود ٍ هوَرد تصوَیة اعضوای      "گلعتاى اظتاى ذٌّی ًاتَاى فرزًداى دارای ٍالدیي تیي در خَیشاًٍدی ازدٍاج

 هحترم شَرای پصٍّشی هرکس قرار گرفتر

 

 تیوواراى  توالیٌی  ارزیاتی"تا عٌَاى  داًشکدُ فٌاٍری ّای ًَیيطرح تحقیقاتی هشترک تا کویتِ تحقیقا  داًشجَیی  -

 قرائت شد ٍ هَرد تصَیة اعضای هحترم شَرای پصٍّشی هرکس قرار گرفتر "گلعتاى دراظتاى ذٌّی ًاتَاى

 

قرائت شد ٍ پط از تحث ٍ تررظی درخصَص  اٍلَیت ّای پصٍّشی هرکس تحقیقا  ًاٌّجاری ّای هادرزادیعٌاٍیي  -

ٍلَیت ّا در دٍ حیطِ تیواری ّای  یرٍاگیر ٍ تحقیقا  علَم پایِ، هَرد تصَیة اعضای هحتورم شوَرای   رتثِ تٌدی ا

 پصٍّشی قرار گرفتر  

 

قَاًیي هَافقت قطعوی ) ٍیوصُ هراکوس هصوَب کشوَری( ٍ ّو ٌویي       شاهل آئیي ًاهِ جدید تاظیط هراکس تحقیقاتی  -

جْت اطالع اعضای هحتورم ّیتوت هَظوط ٍ شوَرای      راٌّوای ارزشیاتی ظاالًِ ی هراکس تحقیقا  هصَب کشَری

 پصٍّشی هرکس قرائت شدر   


