
 

 

 

 

 پصٍّشی شَرای صَرتجلسِ

 هتابَلیک اختالالت تحقیقات هرکس

18/6/92 

 تطکیل ببلیٌی بیَضیوی اسضذ داًطدَیبى کالس هحل دس اعضب حضَس بب  11 سبعت ساس دٍضٌبِ سٍص هزکَس، خلسِ

. گشفت قشاس بشسسی ٍ ًقذ هَسد هحتشم داٍساى ًظشات بِ تَخِ صیشبب ّبی پشٍپَصال ٍ هببحج ٍ گشدیذ

      اص هَافقت ایي اخز خْت الصم هستٌذات کِ ضذ هقشس ٍ ضذ بشسسی قغعی هَافقت اخز چگًَگی-       الف

  .گشدد اعالم هشکض هحتشم اعضبی حضَس بِ ای ًبهِ عی دس پضضکی، آهَصش ٍ بْذاضت ٍصاست عشف

پس اص بشسسی قَاًیي هشبَط بِ ّیئت هَسسیي تَسظ هعبًٍت هحتشم تحقیقبت ٍ فٌبٍسی داًطگبُ دس  -

 .صَست اهکبى یکی اص اعضبی هحتشم ّیبت هَسس تغییش کٌذ

 .لیست هقبالت ٍ پبیبى ًبهِ ّبی اعضبی ّیت هَسس ٍ اعضبی ضَسای پژٍّطی تْیِ گشدد -

 بِ "The Journal of Metabolic Disorders Research"پیطٌْبد ضذ هدلِ ای تحت عٌَاى  -

 .سشدبیشی آقبی دکتش عبذالدالل هشخبًی ساُ اًذاصی ضَد

 هقبلِ 2تحقیقبتی آقبی دکتش عبذالدالل هشخبًی ٍ  خبًن دکتش ًدوِ ضبّیٌی بِ اًضوبم  عشح ًْبیی گضاسش-  ة

در زًاى هراجعِ کٌٌذُ بِ   هتابَلیک سٌذرم شیَع بررسی"بِ چبپ سسیذُ اص ًتبیح عشح تحقیقبتی تحت عٌَاى 

اسائِ گشدیذ ٍ هقشس ضذ پس اص بشسسی پشٍپَصال عشح  " 1389هراکس بْذاشتی هٌتخب شْر گرگاى در سال 

 .تحقیقبتی اٍلیِ ٍ اّذاف رکش ضذُ دس آى، بب ًظش هَافق خْت تسَیِ حسبة بِ هعبًٍت اسسبل گشدد

 

 



 

 

 

 

آقبی دکتش هشخبًی ٍ خبًن سبببِ غیبث عبشی بِ اًضوبم هقبلِ بِ چبپ سسیذُ  تحقیقبتی عشح ًْبیی گضاسش-  ج

 در قَم P450(2C19)بررسی پلی هَرفیسن ّای شًتیکی آًسین سیتَکرٍم  " عٌَاى اص ًتبیح عشح تحقیقبتی تحت

. گشدد اسسبل هعبًٍت بِ حسبة تسَیِ خْت ضَسا اعضبی هَافق ًظش بب ضذ هقشس ٍ هغشح  "ترکوي ٍ فارض

آقبی دکتش هشخبًی ٍ خبًن اٍغَل دًٍذی آق آتبببی بِ اًضوبم هقبلِ بِ چبپ  تحقیقبتی عشح ًْبیی گضاسش- د

 در قَم P450(2C9)بررسی فراٍاًی شًَتیپی ٍ آللی سیتَکرٍم  " عٌَاى سسیذُ اص ًتبیح عشح تحقیقبتی تحت

. گشدد اسسبل هعبًٍت بِ حسبة تسَیِ خْت ضَسا اعضبی هَافق ًظش بب ضذ هقشس ٍ هغشح  "ترکوي ٍ فارض

بررسی سطح سرهی َّرهَى ّای  " عٌَاى آقبی دکتش هٌصَسیبى ٍ خبًن صّشا حصبسی تحت تحقیقبتی عشح- ُ

ضذ ٍ بب تَخِ بِ اصالحبت قبلی دس داًطکذُ پضضکی ٍ گشٍُ  هغشح  "جٌسی در زًاى هبتال بِ ّیپَتیرٍئیذی

 .اقذام گشدد ضَسا اعضبی هَافق ًظش بیَضیوی بب 

بررسی حساسیت ٍ ٍیصگی " عٌَاى آقبی دکتش خَضقبًی ٍ خبًن هشین هشادی تحت تحقیقبتی عشح-  ى

ضذ ٍ بب   هغشح"در اًذازُ گیری هیساى هقاٍهت بِ اًسَلیي در افراد غیر دیابتیTG/HDL-Cٍ ًسبتTYGشاخص

 اعضبی هَافق ًظش تَخِ بِ ًظشات داٍساى هحتشم ٍ اعضبی ضَسا  هقشس ضذ پس اص اصالحبت دسخَاست ضذُ بب 

 .اقذام گشدد ضَسا

 .تعشیف علوی ٍ عولی تک تک هتغیشّب اص خولِ سًح هقبٍهت بِ گلَکض دس خذٍل هتغیشّب رکش گشدد -1

 (.هثال هقبدیش عبیعی اًسَلیي ٍ هقبدیش هقبٍهت اًسَلیٌی رکش گشدد). داهٌِ تغییشات هتغییشّب ًَضتِ ضَد -2

 . بَسیلِ فشهَل هحبسبِ گشددLDLپیطٌْبد هی ضَد  -3

 .خذٍل ّضیٌِ ّب اصالح گشدد -4

 .ّضیٌِ پشسٌلی ببصبیٌی گشدد -5



 

 

 

 

 

: جلسه در کننده شرکت اعضا

 

 هشکض سئیس                           هٌصَسیبى سضب آصاد دکتش آقبی

 

 هشکض پژٍّطی هعبٍى                              اسذی خْبًبخص دکتش آقبی

 

 هشکض پژٍّطی ضَسای عضَ                           هشخبًی عبذالدالل دکتش آقبی

 

 هشکض پژٍّطی ضَسای عضَ                                         خَضبیي دکتش آقبی

 

 هشکض پژٍّطی ضَسای عضَ                                ًیب عطقی سویشا دکتش خبًن

 

 هشکض پژٍّطی ضَسای آقبی غالهشضب ٍقبسی                                      عضَ

 



 فٌآٍسی ٍ تحقیقبت هعبًٍت ًوبیٌذُ                                                سستوبًی خبًن


