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 شروع شد. موضوعات مطروحه در این جلسه به شرح ذیل می باشد: 12جلسه با نام و یاد خدا راس ساعت 

درمان خشکی واژن در  مقایسه اثر شیاف واژینال ختمی با دارونما در "طرح تحقیقاتی با عنوان   -1

، مبلغ مورد بررسی مجدد قرار گرفت "زنان یائسه به همراه تدابیر طب ایرانی)کارآزمایی بالینی دوسوکور(

و اعضا  میلیون کاهش داده شده است، هم چنین اصالحات مورد درخواست انجام شد 5میلیون به  20طرح از حدود 

بر صحت انجام آن مجری محترم طرح  منوط به اینکهمشهد انجام شود،  دانشگاه علوم پزشکی در طرحند موافقت کرد

 نظارت کامل داشته باشند.

مادر و نمونه خون بند ناف با  TNF-αمقایسه ارتباط سطح سرمی" طرحهای تحقیقاتی با عناوین -2

ل ( و نتایج نوزادی در دو گروه بارداری نرماUmbilical Coiling Indexاندکس حلقه های بند ناف )

مادر و نمونه خون بند ناف با اندکس حلقه  hs-CRPمقایسه ارتباط سطح سرمی "و  "و دیابت بارداری

( و نتایج نوزادی در دو گروه بارداری نرمال و دیابت Umbilical Coiling Indexهای بند ناف )

وق تخصص نوزادان بررسی شدند و قرار شد بعد از برطرف کردن اشکاالت زیر مجدد جهت داوری به ف "بارداری

 ارجاع داده شود:

در بیان مساله علت انجام این مطالعه بخوبی توضیح داده نشده است، لذا بررسی متون و بیان مساله رساتر  -الف

 نوشته شود تا ضرورت انجام طرح مشخص شود

 از مقاالت جدیدتر استفاده شود. -ب

 در جلسه بعد مجری محترم طرح حضور داشته باشند. -ج

 در محدودیت طرح نوشته شود که دو طرح مشابه هستند و بدلیل هزینه باال از هم جدا شدند. -د

 مشاور اطفال داشته باشدپیشنهاد می شود -ه

بررسی ارتباط سطح لیپیدهای سرمی با شدت نفروپاتی  دیابتی  در بیماران " طرح تحقیقاتی -3

پیشنهاد می شود ارتباط " 1397ان در سال مراجعه کننده به کلینیک دیابت گرگ 2مبتال به دیابت نوع 

هم چنین متغیرها اصالح شوند. پس از  تروژنیک با نفروپاتی دیابتی سنجیده شود.آتروژنیک و نان آسطح لیپیدهای 

 اعالم نظر داور نهایی به معاونت ارسال می گردد.





 


