
  

 

 گرگان، ابتدای جاده شصت کلا، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مرکز تحقیقات سلول بنیادی

 stemcellcenter@goums.ac.irایمیل:                  217داخلی  10612420710تلفن 

 بسمه تعالی

 22/8/97مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی دانشگاه مورخ  شورای پژوهشیجلسه  صورتجلسه

روز  ارسالی به مرکز های مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی دانشگاه با موضوع بررسی طرحشورای پژوهشی  جلسه

رکز در سالن جلسات با حضور اکثریت اعضای شورای پژوهشی م 21ساعت  97ماه  و نه آبان شنبه بیستسه 

 معاونت تحقیقات و فناوری تشکیل گردید. 

ضمن خوشامدگویی دکتر ایوب خسروی معاونت محترم پژوهشی مرکز تحقیقات سلول  بنیادی  در ابتدای جلسه

موضوع جلسه را پیرامون بحث و تبادل   های ارسالیبا توجه به دریافت نتیجه داوریهای طرحبه اعضای حاضر 

 اعلام نمودند.  هاگیری در ارتباط با این طرحنظر و تصمیم 

 را به شرح ذیل قرائت نمودند:  اول طرح خانم سمیرا قاسمی نتیجه و نظرات داوریسرکار در ابتدای بحث 

 : اول عنوان طرح پژوهشی 

بررسی اثر پریوستین در مدل آسیب ایسکمی کاردیومیوسیت حاصل از تمایز سلول های بنیادی 

 پرتوان انسانی

Evaluation of the effects of periostin on cell based ischemic model of 

differentiated cardiomyocyte derived from human pluripotent stem cells 

 داوری اول :نتیجه 

 عنوان و چکیده

آیا در عنوان مطالعه، زمان، مکان -1

 و جامعه مورد مطالعه ذکر شده است؟
 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

آیا عنوان انگلیسی با عنوان فارسی -2

 همخوانی دارد؟
 خیر 

عنوان فارسی و انگلیسی مناسب نیست و مطابق با عنوان فارسی عنوان مناسب  توضیح
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 :انگلیسی درج گردد پیشنهاد می گردد از این عنوان برای مطالعه استفاده گردد

سلول های کاردیومیوسیتی در مدل آسیب  PLGA اثرات نانوحامل پریوستین حاوی

 تمایز یافته از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسان 

آیا در چکیده پروپوزال، خالصه -3

بیان مساله و روش اجرا و کلمات 

کلیدی بطور صحیح و کافی ارائه شده 

 است؟

 خیر 

  .در پروپوزال قسمت چکیده وجود ندارد و باید اضافه شود توضیح

 سی متون و اهدافبیان مساله، برر

آیا در بیان مساله، توضیحات کافی  -4

در مورد اهمیت موضوع، عوامل 

مرتبط با موضوع، دانش موجود در 

مورد موضوع و دلیل نیاز به انجام این 

 مطالعه ارائه شده است؟

 خیر 

 توضیح

در بیان مسئله توضیحات کافی راجع به برخی از پارامترهای مطرح در عنوان 

مثال با توجه به اثرات ایزوپروترنول در تغییر خواص  .رده نشده استمطالعه آو

فانکشنال سلول ها، تعداد ضربانات شدت ضربانات و همچنین هیچگونه مدل 

عملکردی در ارتباط با اندازه گیری پارامترهای فوق انجام نشده است از طرفی 

خیر و حساسیت  مشخص نیست سلول های تکثیر داده شده اصوال نابالغ می باشد یا

 بافت نسبت به داروی ایزوپروترنول بستگی به درجه بلوغ بافتی دارد 

آیا در بررسی متون، منابع جدید  -5

مرتبط با موضوع بطور کافی استفاده 

شده و نتایج مثبت و منفی بطور کامل 

 ارائه شده است؟

 خیر 

 توضیح

ارامترهای مطرح در همانند بیان مسئله توضیحات کافی و مطالعات مرتبط با پ

بررسیمتون آورده نشده است. مثال در بررسی متون باید رابطه ی داروی پریوستین 

با مالتونین مشخص شود. یا مشخص نیست که در تمایز سلول های قلبی نوع سلول 

 ایجاد شده چه می باشد 

آیا اهداف مطالعه با عنوان و بیان -6

 مساله مطابقت دارد؟
 خیر 

 توضیح

مسئله به صورت کامل بیان نشده است. در تعیین آسیب ناشی از اهداف 

ایزوپرورنول لفظ القای انفارکتوس در سطح سلولی غلط است می تواند به صورت 

 آسیب ایسکمی اصالح شود 

آیا سواالت و فرضیات با اهداف -7

 مطابقت دارد؟
 خیر 

 وان را شامل شود سواالت و فرضیات باید موارد بیشتری از پارامترهای عن توضیح

 روش اجرا

آیا در روش اجرای مطالعه، نوع -8  خیر 
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 مطالعه بدرستی تعیین شده است؟

  .در روش اجرا نوع مطالعه ذکر نشده است توضیح

آیا در جدول متغیرها، همه متغیرها -9

 مطابق با اهداف ذکر شده اند؟
 بلی 

 توضیح
 

آیا در جدول متغیرها، مشخصات -10

 طور صحیح ذکر شده اند؟متغیرها ب
 بلی 

 توضیح
 

آیا در مورد جامعه مورد مطالعه، -11

حجم نمونه و روش نمونه گیری 

 توضیحات کافی ارائه شده است؟ 

 مشخص نشده

 توصیح
در مورد جامعه مورد مطالعه،حجم نمونه و روش نمونه گیری توضیحی قید نشده 

 است 

آیا در مورد ابزار و روش جمع -12

ده ها )مطابق با جدول آوری دا

متغیرها( توضیحات کافی ارائه شده 

 است؟

 خیر 

 توضیح

تعیین آسیب قلبی به کاردیومیوسیت حاصل از ایزوپروترنول باید توسط روش های 

فلوسایتومتری آپوپتوزی و بیان ژن انجام شود نحوه تآثیر ایزوپروترنول بستگی به 

تفاوت مشخص شود همچنین زمان تماس با سلول، دوز مورد نظر و غلظت م

ECSO Isopernaline و ECSO Periostin f  باید مشخص گردد جهت مقایسه و

طراحی مدل خوب سلولی از آسیب ایسکمی بافتی از یک داروی کاردیومیوسیت 

محافظت کننده مانند یک بتابالکر و یا یک مهارکننده اپوپتوز استفاده شود غلظت 

 ردد داروی مورد استفاده باید قید گ

آیا در مورد روش تجزیه و تحلیل -13

داده ها، توضیحات کافی ارائه شده 

 است؟ 

 خیر 

 در مورد روش تجزیه و تحلیل داده ها توضیحی ذکر نشده است  : توضیح

آیا در مورد مالحظات اخالقی -14

 توضیحات کافی ارائه شده است؟
 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

العه آیا در مورد محدودیتهای مط-15

 توضیحات کافی ارائه شده است؟
 خیر 

 در مورد محدودیت مطالعه توضیحی آورده نشده است  توضیح

 زمان بندی و هزینه های طرح

آیا زمانبندی مراحل اجرای طرح -16

 بطور صحیح و کامل ارائه شده است؟ 
 خیر 
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 در مورد زمانبندی اجرای طرح توضیحی داده نشده است  توضیح

نه های پرسنلی بطور آیا هزی-17

 صحیح و مناسب تعیین شده است؟
 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

آیا هزینه های آزمایشات و خدمات -18

تخصصی بطور صحیح و مناسب 

 تعیین شده است؟ 

 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

آیا هزینه های وسایل غیر مصرفی 19

بطور صحیح و مناسب تعیین شده 

 است؟

 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

آیا هزینه های مواد و وسایل -20

مصرفی بطور صحیح و مناسب تعیین 

 شده است؟

 بلی 

 توضیح
 

آیا هزینه های مسافرت و سایر -21

هزینه ها بطور صحیح و مناسب تعیین 

 شده است؟

 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

آیا مجموع هزینه های طرح بطور -22

 صحیح و مناسب محاسبه شده است؟
 بلی 

 توضیح
 

 بعمنا

آیا لیست منابع پروپوزال مطابق -23

با راهنما بطور صحیح ارائه شده 

 است؟

 خیر 

 لیست منابع پروپوزال با توجه به تغییرات در بیان مسئله و بررسی متون تغییر یابد  توضیح

 نظرات و پیشنهادات کلی 

لطفا نظرات و پیشنهادات کلی خود -24

را در مورد نقاط قوت و ضعف طرح 

 .بفرمایید اعالم

توصیه می گردد که تمایز سلول های قلبی و ایجاد سلول های بنیادی پرتوان انسانی 

 حتی توسط یک ارگان خارج از دانشگاه اعتبار بخشی و استانداردسازی شود 

 با انجام اصالحات جزیی قابلیت اجرا دارد -3 :به نظر شما طرح پیشنهادی
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 داوری دومنتیجه 

 عنوان و چکیده

آیا در عنوان مطالعه، زمان، مکان و -1

 جامعه مورد مطالعه ذکر شده است؟
 بلی 

 زمان و مکان موضوعیت ندارد  توضیح

آیا عنوان انگلیسی با عنوان فارسی -2

 همخوانی دارد؟
 خیر 

 تغییر یابد  by PLGA به with use PLGA .ذکر نشده است human کلمه توضیح

الصه بیان آیا در چکیده پروپوزال، خ-3

مساله و روش اجرا و کلمات کلیدی 

 بطور صحیح و کافی ارائه شده است؟

 خیر 

 توضیح

با استفاده از داروی ایزوپروترنول )دارو  :در انتهای چکیده اشتباها نوشته شده -

در کلمات کلیدی واژه داربست کالژن آورده شده است،  - (پریوستین مد نظر است

روش اجرا نیاز است با وضوح  - .کیده ذکر نشده استدر حالی که اهمیت آن در چ

  .بیشتری بیان شود

 بیان مساله، بررسی متون و اهداف

آیا در بیان مساله، توضیحات کافی  -4

در مورد اهمیت موضوع، عوامل 

مرتبط با موضوع، دانش موجود در 

مورد موضوع و دلیل نیاز به انجام این 

 مطالعه ارائه شده است؟

 بلی 

 ضیحتو
 

آیا در بررسی متون، منابع جدید  -5

مرتبط با موضوع بطور کافی استفاده 

شده و نتایج مثبت و منفی بطور کامل 

 ارائه شده است؟

 بلی 

 توضیح
دلیل انتخاب  .محدودیت و معایب دیگر ترکیبات در بروز آسیب بافت قلبی ذکر شود

 ماده ایزوپروترنول در بروز آسیب بافت قلب چیست؟ 

آیا اهداف مطالعه با عنوان و بیان -6

 مساله مطابقت دارد؟
 خیر 

 توضیح

در هدف اصلی طرح ایجاد مدل سلول پرتوان القایی انسانی ذکر شده است، در 

حالی که نقش ماده ایزوپروترنول در بروز آسیب بافتی در عنوان هایالیت شده 

ولین هدف اختصاصی است. همچنین تاثیر این دارو بر آسیب بافت قلب به عنوان ا

ذکر شده است و صحبتی در خصوص این مدل سلولی در اهداف اختصاصی 

  .گنجانده نشده است

آیا سواالت و فرضیات با اهداف -7  خیر 
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 مطابقت دارد؟

 سواالت و فرضیات طرح بیان نشده اند  توضیح

 روش اجرا

آیا در روش اجرای مطالعه، نوع -8

 ؟مطالعه بدرستی تعیین شده است
 بلی 

 توضیح
 

آیا در جدول متغیرها، همه متغیرها -9

 مطابق با اهداف ذکر شده اند؟
 بلی 

 توضیح
 

آیا در جدول متغیرها، مشخصات -10

 متغیرها بطور صحیح ذکر شده اند؟
 بلی 

 توضیح
 

آیا در مورد جامعه مورد مطالعه، -11

حجم نمونه و روش نمونه گیری 

 ؟ توضیحات کافی ارائه شده است

 بلی 

 توصیح
 

آیا در مورد ابزار و روش جمع -12

آوری داده ها )مطابق با جدول متغیرها( 

 توضیحات کافی ارائه شده است؟

 خیر 

 توضیح

 1و  2تفاوت مراحل  - .نحوه تهیه سلول های پرتوان القایی انسانی ذکر نشده است -

ن اشاره در بررسی متو PLGA در خصوص ویژگی های نانوحامل -در چیست؟ 

در جدول  - .شود. همچنین نحوه ترکیب کردن دارو با نانو حامل توضیح داده شود

اشاره شده است، در حالی که در روش کار مطرح  mts متغیرها و لیست مواد به

 نشده است. در چه مرحله ای بقاء سلول ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟ 

آیا در مورد روش تجزیه و تحلیل -13

ا، توضیحات کافی ارائه شده داده ه

 است؟ 

 خیر 

 : توضیح

پژوهشگر تنها به ذکر نرم افزار جهت آنالیز داده ها اشاره کرده است. باید مشخص 

گروه  1شود که به طور مثال میانگین داده ها با توجه به تعداد گروه های آزمایشی )

 P<0...ا مورد آنالیز ب T-TEST و یا تست ANOVA یا بیشتر( با تست آماری

 قرار خواهند گرفت 

آیا در مورد مالحظات اخالقی -14

 توضیحات کافی ارائه شده است؟
 بلی 

 توضیح
 

آیا در مورد محدودیتهای مطالعه -15

 توضیحات کافی ارائه شده است؟
 خیر 

  توضیح



  

 

 گرگان، ابتدای جاده شصت کلا، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مرکز تحقیقات سلول بنیادی

 stemcellcenter@goums.ac.irایمیل:                  217داخلی  10612420710تلفن 

 

 زمان بندی و هزینه های طرح

آیا زمانبندی مراحل اجرای طرح -16

 ه شده است؟ بطور صحیح و کامل ارائ
 بلی 

 توضیح
بهتر است مدت زمان الزم برای اجرای هر یک از آزمایشات به طور مجزا 

  .مشخص شود

آیا هزینه های پرسنلی بطور صحیح -17

 و مناسب تعیین شده است؟
 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

آیا هزینه های آزمایشات و خدمات -18

تخصصی بطور صحیح و مناسب تعیین 

 شده است؟ 

 ضوعیت نداردمو

 توضیح
 

آیا هزینه های وسایل غیر مصرفی 19

 بطور صحیح و مناسب تعیین شده است؟
 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

آیا هزینه های مواد و وسایل -20

مصرفی بطور صحیح و مناسب تعیین 

 شده است؟

 بلی 

 توضیح
 

آیا هزینه های مسافرت و سایر -21

هزینه ها بطور صحیح و مناسب تعیین 

 شده است؟

 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

آیا مجموع هزینه های طرح بطور -22

 صحیح و مناسب محاسبه شده است؟
 بلی 

 توضیح
 

 منابع

آیا لیست منابع پروپوزال مطابق با -23

 راهنما بطور صحیح ارائه شده است؟
 بلی 

 توضیح
 

 نظرات و پیشنهادات کلی 

لطفا نظرات و پیشنهادات کلی خود -24

در مورد نقاط قوت و ضعف طرح  را

 .اعالم بفرمایید
 

 .با انجام اصالحات کلی قابلیت اجرا دارد-4 :به نظر شما طرح پیشنهادی
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 داوری سوم نتیجه 

 عنوان و چکیده

آیا در عنوان مطالعه، زمان، مکان و -1

 جامعه مورد مطالعه ذکر شده است؟
 خیر 

 توضیح

روی پریوستین قرار است با نانو حامل انتقال بهتر است در عنوان ذکر شود که دا

داده شود در این غیر این صورت این ابهام به وجود میآید اثر هر دو عامل مورد 

قرار است مورد بررسی قرار گیرد. در ضمن بهتر است از واژه بررسی اثر 

بر روی ترمیم آسیب قلبی  PLGA انتقال داروی پریوستین با استفاده از نانوحامل

  .ه سازی استفاده شود چون ممکن است این اثر حاصل نشودشبی

آیا عنوان انگلیسی با عنوان فارسی -2

 همخوانی دارد؟
 خیر 

 توضیح
 

آیا در چکیده پروپوزال، خالصه بیان -3

مساله و روش اجرا و کلمات کلیدی 

 بطور صحیح و کافی ارائه شده است؟

 خیر 

 توضیح

یادی مزانشیمی و داربست کالژنی ذکر شده که در کلمات کلیدی از سلول های بن

در مورد نقش آنها در طرح عنوان نشده . عالوه بر آن در سلولهای بنیادی پرتوان 

القایی باید جزء کلمات کلیدی در نظر گرفته شوند چون سلول های هستند که 

  .پروژه بر روی آن انجام میشود

 بیان مساله، بررسی متون و اهداف

بیان مساله، توضیحات کافی در آیا در  -4

مورد اهمیت موضوع، عوامل مرتبط با 

موضوع، دانش موجود در مورد 

موضوع و دلیل نیاز به انجام این مطالعه 

 ارائه شده است؟

 خیر 

 توضیح

چون به نظر میرسد یکی از اهداف مطالعه طراحی مدل آسیب قلبی میباشد بهتر 

ی تولید آن استفاده میشوند توضیح داده بود بیشتر در مورد رویکرد های که برا

شود . عالوه بر آن توضیحی در مورد اینکه داروی ایزوپروترنول چیست , چرا 

انتخاب شده و چگونه قرار است آسیب ایجاد کند و کارهایی که در این زمینه انجام 

  .شده را ذکر شود

آیا در بررسی متون، منابع جدید  -5

استفاده  مرتبط با موضوع بطور کافی

شده و نتایج مثبت و منفی بطور کامل 

 ارائه شده است؟

 خیر 
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 توضیح

بهتر بود بیشتر در مورد چگونگی و روش های تولید سلول های قلبی از سلول 

های بنیادی القایی بیشتر توضیح داده شود و نقش کالژن که در کلمات کلیدی ذکر 

و اثرات جانبی آن بیشتر  در مورد داروی پریوستین .شده در مطالعه ذکر شود

  .بحث شود

آیا اهداف مطالعه با عنوان و بیان -6

 مساله مطابقت دارد؟
 خیر 

  .ناقص است توضیح

آیا سواالت و فرضیات با اهداف -7

 مطابقت دارد؟
 خیر 

  .قسمت سواالت و فرضیات ناقص است توضیح

 روش اجرا

آیا در روش اجرای مطالعه، نوع -8

 تعیین شده است؟ مطالعه بدرستی
 خیر 

 توضیح

در مورد نحوه کشت سلول های بنیادی القایی و نحوه تمایز آن به سلول های قلبی 

و  PLGA در مورد تولید نانو حامل های .بهتر است بیشتر توضیح داده شود

تعیین خصوصیات آن و چگونگی بارگذاری پریوستین و تعیین غلظت پریوستین 

  .تر است بیشتر توضیح داده شودبارگذاری در نانوحامل به

آیا در جدول متغیرها، همه متغیرها -9

 مطابق با اهداف ذکر شده اند؟
 خیر 

  .میزان پریوستین بارگذاری شده در نانوحامل ذکر شود توضیح

آیا در جدول متغیرها، مشخصات -10

 متغیرها بطور صحیح ذکر شده اند؟
 خیر 

 توضیح
یک متغییر کمی پیوسته است و تعریف آن نادرست  میزان بیان ژن های ذکر شده

  .است

آیا در مورد جامعه مورد مطالعه، -11

حجم نمونه و روش نمونه گیری 

 توضیحات کافی ارائه شده است؟ 

 بلی 

 توصیح
 

آیا در مورد ابزار و روش جمع -12

آوری داده ها )مطابق با جدول متغیرها( 

 توضیحات کافی ارائه شده است؟

 خیر 

 توضیح
 

آیا در مورد روش تجزیه و تحلیل -13

 داده ها، توضیحات کافی ارائه شده است؟ 
 بلی 

 : توضیح
 

آیا در مورد مالحظات اخالقی -14

 توضیحات کافی ارائه شده است؟
 بلی 
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 توضیح
 

آیا در مورد محدودیتهای مطالعه -15

 توضیحات کافی ارائه شده است؟
 خیر 

 توضیح
 

 زینه های طرحزمان بندی و ه

آیا زمانبندی مراحل اجرای طرح -16

 بطور صحیح و کامل ارائه شده است؟ 
 خیر 

 توضیح
از آنجایی که سلول هایی بنیادی القایی سلول های حساسی هستند کار و تمایز دادن 

  .آن شاید زمان بیشتری ببرد

آیا هزینه های پرسنلی بطور صحیح -17

 و مناسب تعیین شده است؟
 بلی 

 توضیح
 

آیا هزینه های آزمایشات و خدمات -18

تخصصی بطور صحیح و مناسب تعیین 

 شده است؟ 

 بلی 

 توضیح
 

آیا هزینه های وسایل غیر مصرفی 19

 بطور صحیح و مناسب تعیین شده است؟
 بلی 

 توضیح
 

آیا هزینه های مواد و وسایل مصرفی -20

 بطور صحیح و مناسب تعیین شده است؟
 مشخص نشده

 توضیح
هزینه و مواد مورد نیاز برای کشت سلول هایی بنیادی القایی و تمایز ذکر نشده 

 است و به نظر میرسد هزینه پروژه بیشتر باشد 

آیا هزینه های مسافرت و سایر هزینه -21

ها بطور صحیح و مناسب تعیین شده 

 است؟

 بلی 

 توضیح
 

آیا مجموع هزینه های طرح بطور -22

 حاسبه شده است؟صحیح و مناسب م
 خیر 

 توضیح
هزینه و مواد مورد نیاز برای کشت سلول هایی بنیادی القایی و تمایز ذکر نشده 

  .است و به نظر میرسد هزینه پروژه بیشتر باشد

 منابع

آیا لیست منابع پروپوزال مطابق با -23

 راهنما بطور صحیح ارائه شده است؟
 خیر 

 توضیح
 

 نظرات و پیشنهادات کلی 
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لطفا نظرات و پیشنهادات کلی خود -24

را در مورد نقاط قوت و ضعف طرح 

 .اعالم بفرمایید

ایده کلی پروژه خوب است و کاربردی است ولی در مورد نحوه نگارش آن بهتر 

  .است بازبینی شده و روش اجرای آن توضیحات بیشتری داده شود

 .قابلیت اجرا داردبا انجام اصالحات کلی -4 :به نظر شما طرح پیشنهادی

 

 فوق به صورت ذیل می باشد: مورد طرحنظریات و پیشنهادات اعضای شورای مرکز در 

ای که دریافت می کنید می بایست تاییدیه داشته باشد. این سلول ها می بایست تعیین هویت گردند.  ipsسلول 

ر شده، رفرنس داده شود. اگر شناسنامه بنابراین اگر در مقالات ذک .چه مارکرها و چه ژن هایی باید بررسی شود

قابلیت  ipsآیا . دارد اطلاعات مربوطه ذکر شود و یا تست های تاییده مبنی بر صحت این سلول ها انجام گردد

آیا خود مجری سلول را به کاردیومیوسیت  تمایز پیدا خواهد کرد؟. ipsکشت و تمایز دارد؟ آیا کاردیومیوسیت از 

. فاکتورهای رشد و محیط این سلول ها چیست؟ در جزئی تر ذکر کنیدروتکل را به طور تبدیل می کند؟ روش پ

مورد پروتکل تمایز تحقیق شود. تمام مواد و روش های لازم برای کشت و تمایز و پروتکل ها و روش های مربوط 

تمایز و نیز غلظت  یک کنترل مثبت برای تمایز در نظر گرفته شود. ست آپی که در مورد. به هر کدام ذکر گردد

روش کار در مورد تمایز و  هزینه کار بسیار زیاد استهای مختلف ایزوتروپرنول قرار است انجام گیرد، ذکر گردد. 

هزینه ها  در صورت امکان از رده سلولی دیگری استفاده گردد. دشوار می باشد. پیشنهاد می شود ipsسلول های 

عنوان  ی کشت و تمایز در جدول هزینه ها بیاید. عنوان خیلی طولانی است.و پروتکل بازبینی گردد. مواد لازم برا

 ipsبدین صورت تغییر یابد: طراحی مدل سلولی شبه کاردیومیوسیتی تمایز یافته )آسیب یافته( از سلول های 

فاده نشود و استفاده از نانوحامل چیست. پیشنهاد می شود از نانوحامل استدلیل انسانی و ترمیم آن با پریوستین. 

از عنوان نیز حذف گردد. ترمیم یعنی چه؟ و چطور آن را کمی می کنید؟ آیا مارکر اختصاصی برای ترمیم 

چیست؟ چرا روی مدل حیوانی کار نمی شود؟ فقط اثر پریوستین را میخواهید نشان دهید،  روش کار بر روی 

و شرایط لازم برای انجام آیا امکانات ه گردد. حیوانی استفاد ipsمدل رت و مایس آسانتر است پس بهتر است از 

این پروژه موجود می باشد؟ پریوستین دارو نیست، گفته می شود که می تواند به عنوان دارو نیز استفاده گردد، 

پس بهتر است واژه دارو حذف گردد. نگارش انگلیسی پریوستین اشتباه می باغشد و نیاز به اصلاح دارد. نیاز 

تین داخل سلول برود، هزینه کار نیز افزایش می یابد، ضرورت استفاده از نانوحامل وجود ندارد. نیست که پریوس
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در متغیرها ایزوپروترنول و پریوستین در متغیرها اضافه شود. گروه مثبت و منفی ناقص است. در مورد 

ه کردن ایزوپروترنول، سلول برای چه استفاده می شود؟ آیا با اضاف MTSایزوپروترنول پیشینه تحقیق آورده شود. 

 4و  2،1،1می میرد؟ در مورد مکانیسم اثر داروها رفرنس داده شود. منظور از طراحی مدل چیست؟ متغیرهای 

هدف ی ندارد. متغیر مستقل آورده شود. تکراری هستند، اصلاح گردند. هدف اختصاصی با عنوان هماهنگ

ایزوپروترنول باعث انفارکتوس می شود، بهتر است  اختصاصی جزئی شود. در قسمت سوال و فرضیه اینکه

بهتر است حذف گردد. در صورت استفاده از نانوذره، در این  PLGAایسکمی ذکر گردد و در عنوان نیز بیاید. 

زمینه متغیرهای مختلفی باید بررسی شود و هزینه کار بسیار زیاد می گردد. روش کار با اهداف تطابق ندارد و 

ح گردد. جدول متغیرها جزئی تر نوشته شود مثلا اندازه گیری مارکرهای قلبی ذکر گردد. بیان می بایست اصلا

 فاصله است در صورتی که باید کمی باشد.  -برخی مارکرها کیفی

در نهایت تصمیم بر آن شد که طرح فوق با انجام اصلاحات قابلیت اجرا دارد. سرکار خانم دکتر ماریه سقائیان 

به عنوان داور نهایی تعیین شدند. بنابراین به شرط اعمال اصلاحات و تاییدیه داور نهایی این طرح مورد جزی 

 تصویب قرار گرفت. 

 

 

 

 

 

 

 

 آقای علیرضا شهریاری نتیجه و نظرات داوریهای طرح دوم را به شرح ذیل قرائت نمودند: جناب  در ادامه جلسه 



  

 

 گرگان، ابتدای جاده شصت کلا، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مرکز تحقیقات سلول بنیادی

 stemcellcenter@goums.ac.irایمیل:                  217داخلی  10612420710تلفن 

 : دومعنوان طرح 

-MDA و  MCF7های سلولی در ردهBCL-2لیگو آنتی سنس بربیان ژن بررسی اثر مهاری او 

MB-231  

The effect of antisense oligonuclotide on BCL-2 gene silencing in MDA-MB-

231 and MCF7 cell lines  

 اول :  یداورنتیجه 

 عنوان و چکیده

آیا در عنوان مطالعه، زمان، مکان و جامعه مورد -1

 شده است؟مطالعه ذکر 
 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

 خیر  آیا عنوان انگلیسی با عنوان فارسی همخوانی دارد؟-2

 توضیح
اشتباه  Silencing در عنوان انگلیسی استفاده از کلمه ی

  .استفاده شود Expression است.بهتر است از کلمه ی

آیا در چکیده پروپوزال، خالصه بیان مساله و روش -3

 لیدی بطور صحیح و کافی ارائه شده است؟اجرا و کلمات ک
 بلی 

  .در قسمت چکیده نام رده ی سلولی ذکر گردد توضیح

 بیان مساله، بررسی متون و اهداف

آیا در بیان مساله، توضیحات کافی در مورد اهمیت  -4

موضوع، عوامل مرتبط با موضوع، دانش موجود در مورد 

 ه ارائه شده است؟موضوع و دلیل نیاز به انجام این مطالع

 بلی 

 توضیح
 

آیا در بررسی متون، منابع جدید مرتبط با موضوع  -5

بطور کافی استفاده شده و نتایج مثبت و منفی بطور کامل 

 ارائه شده است؟

 بلی 

 توضیح
 

 بلی  آیا اهداف مطالعه با عنوان و بیان مساله مطابقت دارد؟-6

 توضیح
 

 بلی  اف مطابقت دارد؟آیا سواالت و فرضیات با اهد-7

  .در قسمت سواالت و فرضیات "آیا" حذف گردد توضیح
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 روش اجرا

آیا در روش اجرای مطالعه، نوع مطالعه بدرستی تعیین -8

 شده است؟
 بلی 

 توضیح

مرحله ی دوم روش اجرا بازبینی شود. روش اجرا به صورت 

کالسیک مرقوم شده است و در خصوص نانوحامل نیوزوم نیز 

  .اره گردد که آیا خریداری می گردد یا سنتز می شوداش

آیا در جدول متغیرها، همه متغیرها مطابق با اهداف ذکر -9

 شده اند؟
 بلی 

 توضیح
 

آیا در جدول متغیرها، مشخصات متغیرها بطور -10

 صحیح ذکر شده اند؟
 خیر 

  .روش، واحد و نحوه ی اندازه گیری دقیق نوشته شود توضیح

در مورد جامعه مورد مطالعه، حجم نمونه و روش  آیا-11

 نمونه گیری توضیحات کافی ارائه شده است؟ 
 موضوعیت ندارد

 توصیح
 

آیا در مورد ابزار و روش جمع آوری داده ها )مطابق -12

 با جدول متغیرها( توضیحات کافی ارائه شده است؟
 بلی 

 توضیح
 

ا، توضیحات آیا در مورد روش تجزیه و تحلیل داده ه-13

 کافی ارائه شده است؟ 
 بلی 

 : توضیح
 

آیا در مورد مالحظات اخالقی توضیحات کافی ارائه -14

 شده است؟
 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

آیا در مورد محدودیتهای مطالعه توضیحات کافی ارائه -15

 شده است؟
 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

 زمان بندی و هزینه های طرح

مراحل اجرای طرح بطور صحیح و کامل آیا زمانبندی -16

 ارائه شده است؟ 
 بلی 

 توضیح
 

آیا هزینه های پرسنلی بطور صحیح و مناسب تعیین -17

 شده است؟
 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

آیا هزینه های آزمایشات و خدمات تخصصی بطور -18

 صحیح و مناسب تعیین شده است؟ 
 موضوعیت ندارد
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 توضیح
 

وسایل غیر مصرفی بطور صحیح و آیا هزینه های 19

 مناسب تعیین شده است؟
 بلی 

 توضیح
با توجه به متغیر بودن قیمت ها نمی توان به طور دقیق اظهار 

  .نظر کرد

آیا هزینه های مواد و وسایل مصرفی بطور صحیح و -20

 مناسب تعیین شده است؟
 بلی 

 توضیح
دقیق اظهار با توجه به متغیر بودن قیمت ها نمی توان به طور 

  .نظر کرد

آیا هزینه های مسافرت و سایر هزینه ها بطور صحیح -21

 و مناسب تعیین شده است؟
 خیر 

 توضیح
بهتر است هزینه های سایر مواد حذف گردد مگراینکه مورد 

  .خاصی مد نظر باشد که بهتر است ذکر گردد

آیا مجموع هزینه های طرح بطور صحیح و مناسب -22

 است؟محاسبه شده 
 بلی 

 توضیح
 

 منابع

آیا لیست منابع پروپوزال مطابق با راهنما بطور -23

 صحیح ارائه شده است؟
 خیر 

 توضیح

منابع به درستی نوشته نشده است و متاسفانه کپی و پیست  (1

به ویژه از  AOS منابع اصلی درخصوص (2 .شده است

  .آورده شود 1.22سالهای اخیر و 

 کلی نظرات و پیشنهادات 

لطفا نظرات و پیشنهادات کلی خود را در مورد نقاط -24

 .قوت و ضعف طرح اعالم بفرمایید
  .با انجام اصالحات در حد رساله ی فوق لیسانس می باشد

 با انجام اصالحات جزیی قابلیت اجرا دارد -3 :به نظر شما طرح پیشنهادی

 

 

 

 نتیجه داوری دوم:

 عنوان و چکیده
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مطالعه، زمان،  آیا در عنوان-1

مکان و جامعه مورد مطالعه ذکر 

 شده است؟

 موضوعیت ندارد

  .سرطان سینه در عنوان ذکر شود توضیح

آیا عنوان انگلیسی با عنوان -2

 فارسی همخوانی دارد؟
 خیر 

 جایگزین شود  knockdown با gene silencing توضیح

آیا در چکیده پروپوزال، -3

اجرا خالصه بیان مساله و روش 

و کلمات کلیدی بطور صحیح و 

 کافی ارائه شده است؟

 خیر 

 توضیح
در چکیده حرفی از تاموکسیفن ونیوزوم آورده نشده است و باید در روش کار چکیده به 

 صورت خالصه اضافه گردد 

 بیان مساله، بررسی متون و اهداف

آیا در بیان مساله، توضیحات  -4

کافی در مورد اهمیت موضوع، 

ل مرتبط با موضوع، دانش عوام

موجود در مورد موضوع و دلیل 

نیاز به انجام این مطالعه ارائه 

 شده است؟

 خیر 

 توضیح

ضرورت اجرای طرح واضح نیست آیا هدف افزایش اثر کشندگی تاموکسیفن است؟ هدف 

سینرژیست دارویی الیگو آنتی سنس در سلول مقاوم به تاموکسیفن است؟ هدف اثر بررسی 

 رویی نیوزوم است؟ گروه بندی ها و طراحی مطالعه به ضرورت اجرا بستگی دارد اثر دا

آیا در بررسی متون، منابع  -5

جدید مرتبط با موضوع بطور 

کافی استفاده شده و نتایج مثبت و 

منفی بطور کامل ارائه شده 

 است؟

 خیر 

 توضیح

با تیمار  ERان ژن ناقص است در مورد علت انتخاب تاموکسیفن ؟ ارتباط تغییرات بی

استفاده کرده اند؟  BCL2 تاموکسیفن؟ در مورد مطالعات گذشته که از الیگوآنتی سنس

که در حال  BCL2 (G3139) مزایای استفاده از الیگو آنتی سنس ؟ محصول الیگو آنتی

-doi: 10.1158/1078 )حاضر در فاز دوم کارآزمایی بالینی سرطان سینه است

0432.CCR-08-1104 ) ررسی متون اضافه شود ب 

آیا اهداف مطالعه با عنوان و -6

 بیان مساله مطابقت دارد؟
 بلی 

 توضیح
 

آیا سواالت و فرضیات با -7

 اهداف مطابقت دارد؟
 بلی 
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 توضیح
 

 روش اجرا

آیا در روش اجرای مطالعه، -8

نوع مطالعه بدرستی تعیین شده 

 است؟

 بلی 

 توضیح

به بازنگری دارد گروه اول الیگو آنتی سنس بدون هیچ روش اجرا و گروه بندی نیاز 

حاملی چگونه وارد سلول می شود بازدهی کم است دو رده سلول ی بر چه اساس انتخاب 

شده؟ میزان حساسیت به تاموکسیفن؟ توضیح داده شود در بیان مسئله. چرا از رده سلول 

که تریپل نگاتیو  mdamb231 استفاده نمی شود. سلول MCF-10 سرطان نرمال مانند

مورد ارزیابی قرار می گیرد؟  ER چگونه برای بررسی (براساس مطالعات پیشین)است 

استفاده از نیوزوم کاتیونی برای حمل الیگو آنتی سنس مناسب است اما در مورد 

در مطالعات  (تاموکسیفن توضیح داده شود چرا از نیوزوم استفاده می شود؟ )گروه شش

استفاده میشود  scrambled ز توالیالیگو انتی سنس ا

(https://doi.org/10.1046/j.0022-202x.2001.01677.x).  در این مطالعه کنترل

در مورد  .الیگو انتی سنس در نظر گرفته نشده است. و پیشنهاد می شود بازنگری شود

توالی الیگو آنتی سنس در روش کار توضیح داده شود به طور واضح: آیا طراحی می 

یا از مقاالت استفاده می شود؟ چه نوع تغییرات شیمیایی برای افزایش بازدهی استفاده  شود

 از کدام شرکت خریداری می شود؟  ?.... ,PS, MOE می شود

آیا در جدول متغیرها، همه -9

متغیرها مطابق با اهداف ذکر 

 شده اند؟

 خیر 

 توضیح

بقا  BCL2 سیفن و الیگو انتی سنسمتغییر ها اصالح شود: دو متغییر مستقل اصلی: تاموک

متغییر  IC50و آپوپتوز و بیان ژن ها متغییر وابسته نیوزوم متغییر زمینه ای یا مستقل 

 نمیباشد 

آیا در جدول متغیرها، -10

مشخصات متغیرها بطور صحیح 

 ذکر شده اند؟

 خیر 

 توضیح
ت درصد گزارش می آپوپتوز و انکسین با فلوسایتومتری اندازه گیری می شود و به صور

 شود 

آیا در مورد جامعه مورد -11

مطالعه، حجم نمونه و روش 

نمونه گیری توضیحات کافی 

 ارائه شده است؟ 

 موضوعیت ندارد

 توصیح
 

آیا در مورد ابزار و روش -12

جمع آوری داده ها )مطابق با 

جدول متغیرها( توضیحات کافی 

 ارائه شده است؟

 موضوعیت ندارد

 توضیح
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آیا در مورد روش تجزیه و -13

تحلیل داده ها، توضیحات کافی 

 ارائه شده است؟ 

 خیر 

 ناقص است کدام گروه ها مقایسه می شوند تعداد تکرار نوع تست ها؟  : توضیح

آیا در مورد مالحظات -14

اخالقی توضیحات کافی ارائه 

 شده است؟

 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

آیا در مورد محدودیتهای -15

لعه توضیحات کافی ارائه مطا

 شده است؟

 خیر 

 توضیح
 

 زمان بندی و هزینه های طرح

آیا زمانبندی مراحل اجرای -16

طرح بطور صحیح و کامل ارائه 

 شده است؟ 

 بلی 

 توضیح
 

آیا هزینه های پرسنلی بطور -17

صحیح و مناسب تعیین شده 

 است؟

 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

ت و آیا هزینه های آزمایشا-18

خدمات تخصصی بطور صحیح 

 و مناسب تعیین شده است؟ 

 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

آیا هزینه های وسایل غیر 19

مصرفی بطور صحیح و مناسب 

 تعیین شده است؟

 بلی 

 توضیح
 

آیا هزینه های مواد و وسایل -20

مصرفی بطور صحیح و مناسب 

 تعیین شده است؟

 بلی 

 عدد الزم است  6پرایمر  توضیح

آیا هزینه های مسافرت و -21

سایر هزینه ها بطور صحیح و 

 مناسب تعیین شده است؟

 موضوعیت ندارد

 توضیح
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آیا مجموع هزینه های طرح -22

بطور صحیح و مناسب محاسبه 

 شده است؟

 مشخص نشده

 دو میلیون مربوط به چه می باشد؟  توضیح

 منابع

آیا لیست منابع پروپوزال -23

ا بطور صحیح مطابق با راهنم

 ارائه شده است؟

 بلی 

 توضیح
 

 نظرات و پیشنهادات کلی 

لطفا نظرات و پیشنهادات -24

کلی خود را در مورد نقاط قوت 

 .و ضعف طرح اعالم بفرمایید
 

 با انجام اصالحات جزیی قابلیت اجرا دارد -3 :به نظر شما طرح پیشنهادی

 

 نتیجه داوری سوم:

 عنوان و چکیده

عنوان مطالعه، زمان، مکان و جامعه مورد  آیا در-1

 مطالعه ذکر شده است؟
 موضوعیت ندارد

 بررسی رده سلولی نیاز ندارد  توضیح

 خیر  آیا عنوان انگلیسی با عنوان فارسی همخوانی دارد؟-2

 توضیح

 The effect of oligonucleotideعنوان انگلیسی اشتباه است 

antisence o silencing of BCL-2 gene expression in 

MDA-MB-231 and MCF-7 cell lines  

آیا در چکیده پروپوزال، خالصه بیان مساله و روش -3

اجرا و کلمات کلیدی بطور صحیح و کافی ارائه شده 

 است؟

 خیر 

 توضیح
به جای سرطان پستان در کلمات کلیدی، نام رده های سلولی 

 بیاید. مابقی موارد باال صحیح است 

 

 ن مساله، بررسی متون و اهدافبیا

آیا در بیان مساله، توضیحات کافی در مورد اهمیت  -4

موضوع، عوامل مرتبط با موضوع، دانش موجود در 
 بلی 
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مورد موضوع و دلیل نیاز به انجام این مطالعه ارائه شده 

 است؟

 واضح و کافی است  توضیح

 آیا در بررسی متون، منابع جدید مرتبط با موضوع -5

بطور کافی استفاده شده و نتایج مثبت و منفی بطور کامل 

 ارائه شده است؟

 خیر 

 منابع بیشتری استفاده شود  توضیح

 بلی  آیا اهداف مطالعه با عنوان و بیان مساله مطابقت دارد؟-6

 صحیح اند  توضیح

 خیر  آیا سواالت و فرضیات با اهداف مطابقت دارد؟-7

  !! ال نیاز داردبه فرضیه و نه سو توضیح

 روش اجرا

آیا در روش اجرای مطالعه، نوع مطالعه بدرستی تعیین -8

 شده است؟
 بلی 

 توضیح
همچنین برای هر  ! این طرح می تواند قابلیت پتنت داشته باشد

 بار تکرار انجام شود  1حالت تیمار بایستی 

آیا در جدول متغیرها، همه متغیرها مطابق با اهداف -9

 اند؟ ذکر شده
 بلی 

 صحیح اند  توضیح

آیا در جدول متغیرها، مشخصات متغیرها بطور -10

 صحیح ذکر شده اند؟
 خیر 

 مقیاس اندازه گیری ذکر شود  توضیح

آیا در مورد جامعه مورد مطالعه، حجم نمونه و روش -11

 نمونه گیری توضیحات کافی ارائه شده است؟ 
 موضوعیت ندارد

 ی نیاز ندارد بررسی رده سلول توصیح

آیا در مورد ابزار و روش جمع آوری داده ها )مطابق -12

 با جدول متغیرها( توضیحات کافی ارائه شده است؟
 بلی 

 توضیح
 

آیا در مورد روش تجزیه و تحلیل داده ها، توضیحات -13

 کافی ارائه شده است؟ 
 خیر 

 توضیح ناقص است  : توضیح

توضیحات کافی ارائه  آیا در مورد مالحظات اخالقی-14

 شده است؟
 موضوعیت ندارد

 بررسی رده سلولی نیاز ندارد  توضیح

آیا در مورد محدودیتهای مطالعه توضیحات کافی -15

 ارائه شده است؟
 موضوعیت ندارد
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 توضیح
 

 زمان بندی و هزینه های طرح

آیا زمانبندی مراحل اجرای طرح بطور صحیح و -16

 کامل ارائه شده است؟ 
 لی ب

 صحیح اند  توضیح

آیا هزینه های پرسنلی بطور صحیح و مناسب تعیین -17

 شده است؟
 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

آیا هزینه های آزمایشات و خدمات تخصصی بطور -18

 صحیح و مناسب تعیین شده است؟ 
 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

آیا هزینه های وسایل غیر مصرفی بطور صحیح و 19

 ده است؟مناسب تعیین ش
 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

آیا هزینه های مواد و وسایل مصرفی بطور صحیح و -20

 مناسب تعیین شده است؟
 خیر 

 توضیح
، روش دستی ترایزول جایگزین RNA به جای کیت استخراج

 گردد و هزینه اصالح گردد 

آیا هزینه های مسافرت و سایر هزینه ها بطور -21

 ست؟صحیح و مناسب تعیین شده ا
 خیر 

 هزینه های دیگر حذف شود  توضیح

آیا مجموع هزینه های طرح بطور صحیح و مناسب -22

 محاسبه شده است؟
 خیر 

 با اصالحات جدید محاسبه گردد  توضیح

 منابع

آیا لیست منابع پروپوزال مطابق با راهنما بطور -23

 صحیح ارائه شده است؟
 بلی 

 صحیح اند  توضیح

 دات کلی نظرات و پیشنها

لطفا نظرات و پیشنهادات کلی خود را در مورد نقاط -24

 .قوت و ضعف طرح اعالم بفرمایید
 بطور کلی طرح قابل قبولی است 

 با انجام اصالحات جزیی قابلیت اجرا دارد -3 :به نظر شما طرح پیشنهادی

 

 نتیجه داوری چهارم:
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 عنوان و چکیده

 آیا در عنوان مطالعه، زمان، مکان-1

 و جامعه مورد مطالعه ذکر شده است؟
 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

آیا عنوان انگلیسی با عنوان فارسی -2

 همخوانی دارد؟
 بلی 

 توضیح
 

آیا در چکیده پروپوزال، خالصه -3

بیان مساله و روش اجرا و کلمات 

کلیدی بطور صحیح و کافی ارائه شده 

 است؟

 خیر 

 توضیح
بخش روش اجرا نیازمند  .2 .سرطان سینه استفاده نشودبه جای سرطان پستان از  .1

  .توضیح بیشتر است

 بیان مساله، بررسی متون و اهداف

آیا در بیان مساله، توضیحات کافی  -4

در مورد اهمیت موضوع، عوامل 

مرتبط با موضوع، دانش موجود در 

مورد موضوع و دلیل نیاز به انجام 

 این مطالعه ارائه شده است؟

 خیر 

 توضیح
همانند چکیده نوشته شده است. بخش اجرا از این قسمت حذف شود و تنها به اهمیت 

  .موضوع پرداخته شود

آیا در بررسی متون، منابع جدید  -5

مرتبط با موضوع بطور کافی استفاده 

شده و نتایج مثبت و منفی بطور کامل 

 ارائه شده است؟

 خیر 

 توضیح

چرا  .2 .از چرخه درمانی خارج شده است 1..1در سال  Fomivirsen داروی .1

تعدادی  .3داروی تاموکسیفن به عنوان داروی ترکیبی با آنتی سنس انتخاب شده است؟ 

 Gutiérrez-Puente :از منابع کامال مرتبط در پروپوزال ارجاع داده نشده است

Y1, Zapata-Benavides P, Tari AM, López-Berestein G. Bcl-2-

related antisense therapy. Semin Oncol. 2002 Jun;29(3 Suppl 

11):71-6. Yamanaka K1, Rocchi P, Miyake H, Fazli L, Vessella B, 

Zangemeister-Wittke U, Gleave ME. A novel antisense 

oligonucleotide inhibiting several antiapoptotic Bcl-2 family 

members induces apoptosis and enhances chemosensitivity in 

androgen-independent human prostate cancer PC3 cells. Mol 

Cancer Ther. 2005 Nov;4(11):1689-98.  

آیا اهداف مطالعه با عنوان و بیان -6

 مساله مطابقت دارد؟
 بلی 
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 توضیح
 

آیا سواالت و فرضیات با اهداف -7

 مطابقت دارد؟
 بلی 

 توضیح
 

 اجراروش 

آیا در روش اجرای مطالعه، نوع -8

 مطالعه بدرستی تعیین شده است؟
 بلی 

 توضیح
اندازه  .2 .استفاده شود MTS روش حساسی نیست و بهتر است از MTT روش .1

  .به چه منظوی انجام می شود ER گیری ژن

آیا در جدول متغیرها، همه متغیرها -9

 مطابق با اهداف ذکر شده اند؟
 بلی 

 یحتوض
 

آیا در جدول متغیرها، مشخصات -10

 متغیرها بطور صحیح ذکر شده اند؟
 بلی 

 توضیح
 

آیا در مورد جامعه مورد مطالعه، -11

حجم نمونه و روش نمونه گیری 

 توضیحات کافی ارائه شده است؟ 

 موضوعیت ندارد

 توصیح
 

آیا در مورد ابزار و روش جمع -12

آوری داده ها )مطابق با جدول 

یرها( توضیحات کافی ارائه شده متغ

 است؟

 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

آیا در مورد روش تجزیه و تحلیل -13

داده ها، توضیحات کافی ارائه شده 

 است؟ 

 خیر 

 : توضیح
 

آیا در مورد مالحظات اخالقی -14

 توضیحات کافی ارائه شده است؟
 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

ه آیا در مورد محدودیتهای مطالع-15

 توضیحات کافی ارائه شده است؟
 مشخص نشده

 توضیح
 

 زمان بندی و هزینه های طرح

آیا زمانبندی مراحل اجرای طرح -16  خیر 



  

 

 گرگان، ابتدای جاده شصت کلا، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مرکز تحقیقات سلول بنیادی

 stemcellcenter@goums.ac.irایمیل:                  217داخلی  10612420710تلفن 

 بطور صحیح و کامل ارائه شده است؟ 

 توضیح
 

آیا هزینه های پرسنلی بطور -17

 صحیح و مناسب تعیین شده است؟
 بلی 

 توضیح
 

آیا هزینه های آزمایشات و -18

مات تخصصی بطور صحیح و خد

 مناسب تعیین شده است؟ 

 بلی 

 توضیح
 

آیا هزینه های وسایل غیر مصرفی 19

بطور صحیح و مناسب تعیین شده 

 است؟

 بلی 

 توضیح
 

آیا هزینه های مواد و وسایل -20

مصرفی بطور صحیح و مناسب 

 تعیین شده است؟

 بلی 

 توضیح
 

آیا هزینه های مسافرت و سایر -21

ها بطور صحیح و مناسب  هزینه

 تعیین شده است؟

 موضوعیت ندارد

 توضیح
 

آیا مجموع هزینه های طرح -22

بطور صحیح و مناسب محاسبه شده 

 است؟

 بلی 

 توضیح
 

 منابع

آیا لیست منابع پروپوزال مطابق -23

با راهنما بطور صحیح ارائه شده 

 است؟

 بلی 

 توضیح
 

 نظرات و پیشنهادات کلی 

نظرات و پیشنهادات کلی لطفا -24

خود را در مورد نقاط قوت و ضعف 

 .طرح اعالم بفرمایید

 با توجه به اینکه روش اولیگوآنتی سنس با روش های جدیدتر و کارآمدتر همچون

siRNA  جایگزین شده است، دلیل به کارگیری آنتی سنس چیست؟ 

 جرا دارد با انجام اصالحات جزیی قابلیت ا-3 :به نظر شما طرح پیشنهادی
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 نظریات و پیشنهادات اعضای شورای مرکز در مورد طرح فوق به صورت ذیل می باشد:

فاز کارآزمایی در مورد ضرورت اجرا توضیح داده شود. تنها نوآوری این کار فقط دارو می باشد چراکه این کار تا 

. این که تغییرات شیمیایی در چه انجام شده است. بنابراین در مورد ناولیتی کل کار توضیح داده شود بالینی

ای و چگونه انجام می شود، به طور کامل ذکر گردد. در مورد sequenceسطحی، از چه شرکتی و چه 

توضیحی داده نشده است. الیگوآنتی سنس  گران می باشد. دلیل استفاده از  siRNAالیگوآنتی سنس و 

مجری میخواهد افزایش حساسیت به ل نرمال چیست؟ الیگوآنتی سنس ذکر شود. رده سلولی نرمال ندارد، کنتر

بهتر است در هم به دارو حساس می شود یا نه،  Triple Negativeتاموکسیفن را ببیند، میخواهد ببیند 

بهتر ، تفاده میشودسدر روش اجرا، توضیح دهید که چرا از تاموکسیفن ابه این موارد اشاره شود. پیشینه تحقیق 

تنها ژنی  BCL2ان اصلاح گردد. چون با توجه به روش کار، در انتها به آپتوز می رسد. آیا عنوبر این اساس است 

 4آپوپتوز را در مرحله  را ذکر کنید. ضرورت بررسی  BCL2است که ضد آپوپتوزی می باشد؟ دلیل انتخاب 

عنوان ذکر گردد. در نانوذره می بایست در قسمت اهداف، روش، جدول متغیرها و در صورت استفاده از  بنویسید.

 بررسی سمیت دارویی، سریال رقت تعریف نشده یا طبق مطالعات قبل اشاره نشده است. 

سقائیان جزی به عنوان داور ماریه جام اصلاحات مورد تایید قرار گرفت. سرکار خانم دکتر در انتها این طرح با ان

 با تایید داور نهایی مورد تصویب قرار گرفت.  نهایی تعیین شدند. بنابراین طرح فوق به شرط انجام اصلاحات و
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