
 بسمه تعالی

 صورتجلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان صیاد شیرازی دومین

 9911سال 

بدلیل شرایط ناشی از ویروس کرونا و فاصله گذاری هوشمند به  9911در سال واحد  جلسه شورای پژوهشی دومین

یل در اختیار اعضای محترم شورا قرار صورت مجازی برگزار شد. طرحهای مورد بررسی پس از داوری از طریق ایم

 گرفت تا طی یک هفته نظرات خود را اعالم نمایند.

 ه است:شورا به شرح ذیل بود ات اعضای محترمنظر

بر نتایج مادری و   IUGRدر مادران باردار با جنین 9بررسی تاثیر دریافت مکمل روی و امگا  "طرح  -الف

پس از رفع  دکتر مونا بابوییدکتر جهانشاهی و دانشجو خانم  به استاد راهنمایی سرکار خانم " جنینی

 تصویب است:مورد اشکاالت زیر 

 شود نوشته... (    و آپگار ) جنینی و(   ...و زایمان روش ) مادری نتایج تفکیک به اختصاصی اهداف در -9

 است. نشده گرفته نظر در طرح جهت ای هزینه -2

 معتبر مجالت در را مقاله بتوان باشد که المللی بین معتبر تترجیحا شرک و شرکت یک از مصرفی داروهای -9

 کرد. چاپ تری

 داور سوم و هم چنین مشاوری از گروه اطفال جهت طرح تعیین شود. -4

 

 ) Carpinusدرختان ممرز های ثانویه قارچ گانودرما اپالناتوم به میزبانیبهبود متابولیت "طرح  -ب

.L  betulus) پس از رفع اشکاالت مجری آقای دکتر مجید مهری  " و ارزیابی پتانسیل آن در درمان پسوریازیس

 تصویب است:مورد زیر 

 :است مبهم ذیل نکات کار انجام روش بخش در

 کدام ودر میشود انجام دانشجو خود توسط ایا HPLC-1روش  به ترپنوئیدها تری مقدار تعیین -9

  شود ذکر حتما  ,ازمایشگاه



استفاده میشود این تستها در  MS -GCیا MS -LCانالیز سایر ترکیبات ثانویه اشاره شده ازدر  -2

 ؟کدام ازمایشگاه انجام میشود و انالیزور چه کسی است

 .شود دعوت طرح مشاور بعنوان رشته این متخصص از نانوپارتیکل تهیه برای میشود توصیه -9

 شود کامل است قصنا ب(  ) قسمت اکسیدانت انتی تستهای انجام روش  -4

 میشود؟ انجام ازمایشگاه کدام در ابزورپشن اتمیک روش به ها مینرال گیری اندازه -5

 ؟ است یکسان بیماران درمانهای سایر ایا -6

 ؟ میشود تولید البراتوار کدام توسط ها کرم -7

 است؟ شده انجام کنون تا بالینی کار چنین مشابه آیا -8

 پایلوت بصورت پوستی حساسیت تست حتما ، مطالعه تحت دربیماران ازتجویز قبل میشود توصیه -1

 شود انجام


