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نمایش و چاپ صورتجلسه شورای پژوهشی سلولی و مولکولی سال 98

مشخصات صورتجلسه:

کد رهگیری: 1559
توضیحات:

عنوان: سومین شورای پژوهشی سلولی و مولکولی سال 98 مورخ 1398/02/24
تنظیم کننده: شهربانو پرچمی برجوئی

تاریخ: 1398/02/24

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 ــــد ک

طرح
کد

رهگیری ردیف

0 0
هــــــــاجر

یعقوبی

مرکـــــــــز
تحقیقــــات
ــــلولی و س

مولکولی

طراحـی و سـاخت پالسـمید بیـانی
ــــــــــوترکیب حــــــــــاوی ژن ن
ــارگیری uE6/uE7/uHSP70 و بهک
ــمید ــا پالس ــراه ب ــورت هم آن بهص
Heat Shock Protein 70 حــــاوی
ــن ــدل واکس ــوان م HSP70)) بهعن
درمـــــانی در مـــــوش تومـــــوری

C57BL/6

طرح 5002 1

متن مصوبه: با رفع اشکاالت زیر مورد تصویب قرار گرفت:
1- مقاالت خانم دکتر فاضل به عنوان رفرنس اضافه شود.

2- قسمت های خالصه ضرورت و خالصه روش اجرا حداکثر در 250 کلمه تنظیم گردد.
3- رفرنس ها بررسی و از نظر ترتیب و استناد اصالحات الزم صورت گیرد

4- در روش اجرا توضیحات بیشتری داده شود.
5- جدول متغیرها بررسی و اصالح شود.

ناظر: خانم دکتر الهیان

0 0
ــــــین حس

تیموری

مرکـــــــــز
تحقیقــــات
ــــلولی و س

مولکولی

بررسی ارتباط میزان بیان ژن های
RNA بـــــا TCTE3،TMEM16A
Lnc- هـــای غیـــر کـــد کننـــده ی
Lnc-ANO1- TCTE3-1-2و 
AS2در مردان نابارور استنواسپرم و

تراتواستنواسپرم.

طرح 4046 2
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رتبه(اولویت) مبلغ
مصوب

خالصه
نتیجه پژوهشگر جایگاه عنوان طرح سیستم ــــد ک

طرح
کد

رهگیری ردیف

متن مصوبه: با رفع اشکاالت زیر مورد تصویب قرار گرفت:
1-عنوان انگلیسی اصالح شود.

2- اهداف کاربردی بررسی و اصالح شود.

3- جدول متغیرها بررسی و اصالح شود .
4- هزینه ها بررسی و اصالح شود.

5- قسمت های خالصه ضرورت و خالصه روش اجرا حداکثر در 250 کلمه تنظیم گردد.
6- رفرنس ها بررسی و از نظر ترتیب و استناد اصالحات الزم صورت گیرد.

7-متغیرهای دموگرافیک هم آورده شود .
8-اشکاالت نوشتاری و نگارشی بررسی و اصالح شود.

9-جدول هزینه های پرسنلی اصالح شود.
10-ژن رفرنس به متن اضافه شود.

11-در جدول همکاران با هماهنگی مجری طرح همکاری بقیه اعضای همکاری توسط آنها تایید شود.
ناظر:خانم دکتر قاسمی

جمع کل مبلغ مصوب: 0

مصوبه کلی مطرح شده در این جلسه:

بسمه تعالی سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی سال 98 در روز سه شنبه تاریخ24/2/98 در محل سالن
اجتماعات مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی برگزار گردید. حاضرین در جلسه جناب آقایان دکترکیهان قطره، دکتر مبینی، دکتر
تیموری ، دکتر مهدی قطره،دکتر بنی طالبی، دکتر میرزایی، دکتر عبدیزاده، دکتر طهماسبیان، دکتر سلیمان نژاد و سرکارخانم ها
دکتر دکتر قاسمی، دکتر یعقوبی، دکتر اصغرزاده و مهمان مدعو جلسه خانم دکتر مریم فاضل . در این جلسه 2 طرح پروپوزال پایان
نامه ای مورد بررسی قرار گرفت و با رفع اشکاالت مطرح شده تصویب شد. عنوان طرح(پایان نامه): بررسی ارتباط میزان بیان ژن های
TCTE3،TMEM16A با RNA های غیر کد کننده ی LNC-TCTE3-1-2و LNC-ANO1-AS2در مردان نابارور استنواسپرم و
تراتواستنواسپرم. اشکاالت : 1-عنوان انگلیسی اصالح شود. 2- اهداف کاربردی بررسی و اصالح شود. 3- جدول متغیرها بررسی و
اصالح شود . 4- هزینه ها بررسی و اصالح شود. 5- قسمت های خالصه ضرورت و خالصه روش اجرا حداکثر در 250 کلمه تنظیم
گردد. 6- رفرنس ها بررسی و از نظر ترتیب و استناد اصالحات الزم صورت گیرد. 7-متغیرهای دموگرافیک هم آورده شود . 8-اشکاالت
نوشتاری و نگارشی بررسی و اصالح شود. 9-جدول هزینه های پرسنلی اصالح شود. 10-ژن رفرنس به متن اضافه شود. 11-در جدول
همکاران با هماهنگی مجری طرح همکاری بقیه اعضای همکاری توسط آنها تایید شود. ناظر:خانم دکتر قاسمی عنوان طرح(پایان
HEAT و بهکارگیری آن بهصورت همراه با پالسمید حاوی/UE6/UE7 نامه): : طراحی و ساخت پالسمید بیانی حاوی ژن نوترکیب
SHOCK PROTEIN 70 (HSP70) بهعنوان مدل واکسن درمانی در موش توموری C57BL/6 اشکاالت : 1- مقاالت خانم دکتر
فاضل به عنوان رفرنس اضافه شود. 2- قسمت های خالصه ضرورت و خالصه روش اجرا حداکثر در 250 کلمه تنظیم گردد. 3- رفرنس
ها بررسی و از نظر ترتیب و استناد اصالحات الزم صورت گیرد 4- در روش اجرا توضیحات بیشتری داده شود. 5- جدول متغیرها

بررسی و اصالح شود. ناظر: خانم دکتر الهیان
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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
سیدعباس میرزایی

وضعیت حضور: حاضر

عضو شورا
ثریا قاسمی

وضعیت حضور: حاضر

عضو شورا
سمیرا اصغرزاده

وضعیت حضور: حاضر

عضو شورا
رحمان عبدی زاده

وضعیت حضور: حاضر

عضو شورا
هاجر یعقوبی

وضعیت حضور: حاضر

عضو شورا
مصطفی سلیمان نژاد
وضعیت حضور: حاضر

اقدام به چاپ : مرضیه ابولحسنی(1399/02/21 13:32:50)


