
 

 

 

 

 

 پژوهشی شوراي صورتجلسه

 متابولیک اختالالت تحقیقات مرکز

11/8/39 

 بیوشیمی ارشد دانشجویان کالس محل در اعضا حضور با 12:15 ساعت راس شنبهیک روز مذکور، جلسه

 قرار بررسی و نقد مورد محترم داوران نظرات به توجه زیربا هاي پروپوزال و مباحث و گردید تشکیل بالینی

 .گرفت

اثر شیر شتر بر کنترل "طرح تحقیقاتی خانم مهدیه مرگدري و خانم دکتر سمیرا عشقی نیا تحت عنوان   -1

مراجعه کننده به درمانگاه مرکز آموزشس درمانی صیاد شیرازي  2قند خون بیماران مبتال به دیابت تیپ 

مقرر شد بصورت  فناوريتوجه به اصالحات انجام شده در معاونت تحقیقات و با  مطرح و "1393در سال 

   تصویب شود. یک طرح مشترك با مرکز تحقیقات پرستاري

به  خانم سولماز پژوهشگر ته بیوشیمی بالینیطرح تحقیقاتی پایان نامه ایی مقطع کارشناسی ارشد رش  -2

و ویتامین ث در  MDAبررسی سطح سرمی  " تحت عنوانآقاي دکتر حمیدرضا جوشقانی  راهنمایی

 .گردد اقدام موافق نظر با ذیل اصالحات انجام از پس شد مقرر و مطرح " بیماران ایسکمیک قلبی

و ویتامین ث در بیماران ایسکمیک قلبی است،  MDA. اگر صرفا هدف از مطالعه اندازه گیري 1 .1

عنوان با وجود کلی بودن صحیح می باشد. اما اگر هدف بررسی ارتباط بین این عوامل و بیماري 

شاهد می -ایسکمیک است باید عنوان تغییر کند (گواه این مساله طراحی مطالعه بصورت مورد

 باشد).

اف، تعداد نمونه و روش تجزیه و تحلیل داده ها در . نوع مطالعه و آزمون آماري متناسب با اهد2

 خالصه روش اجرا ارائه گردد.

 . ضرورت اجراي طرح بصورت واضح و مشخص بیان شود.3

2.  



3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  

اشاره شده است که در متن  "نتایج ضد و نقیضی ". در قسمت خالصه طرح در پاراگراف آخر به4

برداشت نادرست نمی باشد؟ چون داللیل چنین موضوعی جلب توجه نمی کند، احتماال نوعی 

 مربوط به آن و نیز راهکارهاي طرح حاضر در رسیدن به جواب بخوبی اشاره نشده است.

. به نظر می رسد روش اجراي طرح نوعی کپی از طرح دیگري می باشد، چون کامال 5

 بوده و روش نمونه گیري بخوبی بیان نشده است.  نامفهوم

 ناقص می باشد.. معیار ورود و خروج 6

 . اهداف طرح بسیار کلی می باشد و هیچ داده جدیدي ارائه نمی کند.7

. پیشنهاد می شود اهداف اختصاصی به شکل زیر نوشته شود. ( در صورتی که مطالعه بصورت 8

 شاهدي و یا حتی مقطعی به همان ترتیبی که در روش اجرا گفته شد انجام شود)-مورد

 بیماران ایسکمیک در MDAتعیین سطح سرمی  -

 در بیماران ایسکمیک Cتعیین سطح سرمی ویتامین  -

 و بیماري ایسکمیک قلب MDAتعیین ارتباط بین سطح سرمی  -

 و بیماري ایسکمیک قلب Cتعیین ارتباط بین سطح سرمی ویتامین  -

 در بیماران غیر ایسکمیک MDAتعیین سطح سرمی  -

 غیر ایسکمیک در بیماران Cتعیین سطح سرمی ویتامین  -

. در روش اجرا به چهار گروه اشاره شده است که در این صورت باید اهداف اختصاصی بر اساس 9

 مقایسه گروههاي مورد نظر افزایش یابد.

 . در قسمت عوامل اجرایی طرح مشخصات مجري دوم (دانشجو) قید شود.10

 شروع شود. "تعیین". اهداف طرح باید با کلمه 11

11.  



12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  

استفاده از نتایج براي درمانهاي نگهدارنده "هتر است در خصوص اهداف کاربردي از ذکر . ب12

 خودداري شود. "بیماران

. سواالت و فرضیات پژوهشی بر اساس اهداف اختصاصی تنظیم می شود، درنتیجه نیاز به 13

 بازنگري دارد.

 شده است.. دلیل استفاده از ضرایب و افزایش نابرابر گروهها توضیح داده ن14

. روش نمونه گیري بدرستی بیان نشده است، از جمله نحوه انتخاب گروه چهارم (سالم) مشخص 15

 نمی باشد. آیا این افراد نمونه ایی از جامعه مرجع خواهند بود؟

 اشاره ایی نشده است. MDA. به اثرات سیگار و سایر فاکتورهاي مخدوش کننده و موثر بر 16

د به طرح چگونگی اطمینان از عدم وجود گرفتگی در عروق اصلی کرونر . در قسمت معیار ورو17

 ذکر شود.

 . منظور از گروههاي سه گانه براي معیار ورود به طرح چیست؟18

 . محقق کنترل کیفی آزمایشات را چگونه انجام خواهد داد؟19

 د.. فهرست منابع نیاز به ویرایش دارد و همچنین از منابع جدیدتر استفاده گرد20

 

 به راهنمایی طیبه بیگیخانم  طرح تحقیقاتی پایان نامه ایی مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی  -3

با مقاومت انسولینی و آنزیم  Aمقایسه سطح سرمی فتوئین " آقاي دکتر عبدالجالل مرجانی تحت عنوان

 ذیل اصالحات انجام از پس شد مقرر و مطرح"و گروه کنترل 2هاي کبدي در بیماران مبتال به دیابت نوع

 .گردد اقدام موافق نظر با

 



 

 

 

 

 پیشنهاد می شود عنوان به شکل زیر تغییر کند: .1
با مقاومت انسولینی و آنزیم هاي کبدي در بیماران مبتال به  Aبررسی ارتباط سطح سرمی فتوئین "

 "و گروه شاهد  2دیابت نوع

نمی باشد، چون آنزیم ها به آسیب هاي هپاتوبیالزي  GGTدر اهداف اختصاصی نیازي به سنجش  .2
 است.

هدف کاربردي درواقع انعکاس نتایج حاصل از مطالعه در قالب مقاله و یا کنفرانس جهت کمک در  .3
 سیاست گذاریها و اطالع رسانی به مردم براي کاهش ابتال به دیابت می باشد.

 دي در بیماران دیابتی اضافه گردد.و آنزیم هاي کب Aدر فرضیات رابطه سطح سرمی فتوئین  .4

 میزان قند خون ناشتا که در قسمت روش اجرا ذکر شده است معیاري براي دیابت نمی باشد. .5

معیار خروج از مطالعه ناقص می باشد. براي مثال افرادي که کوتیکواستروئید مصرف می کنند، افرادي  .6
بیماریهاي کبدي.... به علت اینکه اثر آنها روي  که مشکل قلبی دارند، افراد با بیماري کلیوي و افراد با

 فتوئین اثبات شده در نتیجه باید حذف گردند.

در بررسی متون الزم است نتایج با جزییات و مقادیر عددي گروهها ارائه گردد، صرف ذکر وجود و  .7
 عدم وجود رابطه کافی نیست.

 .در جدول متغیرها اصالح گردد 15، 13،14واحد آنزیم در ردیف  .8
نوع مطالعه و آزمون آماري متناسب با اهداف، تعداد نمونه و روش تجزیه و تحلیل داده ها در خالصه  .9

 روش اجرا ارائه گردد.

و آنزیم کبدي می باشد لذا تعیین حجم  Aبدلیل اینکه هدف اصلی مطالعه رابطه سطح سرمی فتوئین  .10
بیماران دیابتی و افراد سالم درنظر گرفته  نمونه باید بر مبناي مقایسه ضریب همبستگی دو متغیردر گروه

 شود.

دقیق تر بیان گردد، با فاصله سنی یک یا  BMIدر چگونگی اجراي پژوهش روش همسان سازي سن و  .11
 پنج سال.

 و ... درست ارائه نگردیده است. TG ،BMIدر جدول متغیرها نقش برخی از متغییرها مثل  .12

 



 

 

 

 

 

با  Aمه دانشجویی و پروژه تحقیقاتی می باشد در نتیجه کیت فتوئین با توجه به اینکه طرح یک پایان نا .13
 قیمت هاي مناسب تري در بازار موجود می باشد.

 خانه ایی که در جدول مواد مصرفی ذکر شده است، چیست؟ 196کاربرد میکرو پلیت  .14

 بجاي کیت گاماگلوتامیل ترانسفراز کیت کراتنین اضافه گردد. .15

 آزمایشات و خدمات تخصصی براي چه منظوري در نظر گرفته شده است؟ در جدول هزینه ها، هزینه .16
 

به  خانم راهله شاکري طرح تحقیقاتی پایان نامه ایی مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی  -4

و  1بررسی همراهی پلی مورفیسم ژن پاراکسوناز  " تحت عنوان عبدالجالل مرجانیآقاي دکتر  راهنمایی

 انجام از پس شد مقرر و مطرح ، "فعالیت پاراکسونازي و آریل استرازي آن در بیماران مبتال به آلزایمر

 .گردد اقدام موافق نظر با ذیل اصالحات

 . پیشنهاد می شود عنوان به شکل زیر تغییرکند:1 

با فعالیت آنزیم پاراکسونازي و آریل استرازي در  1اکسوناز بررسی همراهی پلی مورفیسم ژن پار "

 "بیماران مبتال به آلزایمر 

 . قسمت معرفی موضوع خالصه تر نوشته شود، همچنین ویرایش دستوري الزم دارد.2

. نوع مطالعه و آزمون آماري متناسب با اهداف، تعداد نمونه و روش تجزیه و تحلیل داده ها در خالصه 3

 ا ارائه گردد.روش اجر

 بیان مساله فاقد رفرانس است، لطفا اصالح گردد. 3. پاراگراف 4

فاقد رفرانس  G. Esterbauer. در بررسی متون برخی از پاراگراف ها و مطالعات از جمله تحقیقات 5

 می باشد، لطفا اصالح گردد.

 ) طراحی و 47(رفرانس شماره   Hanna. در بخش روش نمونه گیري حجم نمونه بر اساس مطالعه6



 

 

 

 

می باشد،  2012در سال  Wingo TSمربوط به  47محاسبه شده است، اما در لیست رفرانس ها شماره 

 لطفا اصالح شود.

 . براي اهداف کیفی سوال و براي اهداف کمی فرضیه نوشته شود.7

ماه  15اجرا کوتاهتر شود،  . به نظر برخی مراحل کار می تواند همپوشانی داشته باشد و مدت زمان8

 براي پایان نامه دانشجویی کمی زیاد به نظر می رسد.

 . جدول هزینه ها بازبینی شود و همه اعداد به صورت فارسی تایپ شود.9

 . مراکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزي سالمندان مهر، میرعماد و نیکان در استان گلستان هستند؟10

اراکسوناز محاسبه شده است که به نظر نمی رسد جوابگوي موضوع پلی . حجم نمونه بر اساس پ11

 % بیشتر بیان شده) باشد.1مورفیسم (که با میزان 

. از منظر داور محترم متدولوژي طرح براي رسیدن به اهداف طرح، نمونه پیشنهادي کم می باشد. لذا 12

 نوع دوم) نیافتن همراهی/ارتباط دلیل عدم وجود ارتباط نمی باشد. (خطاي

. در قسمت چگونگی اجراي پژوهش باید موردها و شاهدها بصورت کامل شرح داده شوند. مالك 13

تشخیصی ورود به مطالعه براي تمام موردها باید یکسان باشد (مالك یکسان بالینی یا آزمایشگاهی). 

ن تشخیص پزشک متخصص مغز و اعصاب براي شناختن موارد کافی نیست، خصوصا اگر پزشکا

 مختلفی تشخیص ها را مطرح کرده باشند.

 . در خصوص گروه شاهد یا کنترل باید توضیح داده شوند که این افراد چگونه انتخاب خواهند شد.14

. به دلیل نوع بیماري افراد مبتال به آلزایمر نمی توان از بیماران رضایت نامه کتبی گرفت، در نتیجه 15

 ه اخذ گردد.رضایت نام 1باید از وابستگان درجه

 



 

 

 

بـه   آقاي مجتبی خان محمـدي  طرح تحقیقاتی پایان نامه ایی مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی  -5
بررسی سطح عناصر استرانسیم و آنتیموان در بافت " آقاي دکتر حمیدرضا جوشقانی تحت عنـوان  راهنمایی

 ذیل اصالحات انجام از پس شد مقرر و مطرح "TP53سالم و سرطانی معده و همراهی آن با جهش هاي ژن
 گردد اقدام موافق نظر با

 پیشنهاد می شود عنوان به شکل زیر تغییر کند: .1 .20

در بافت TP53بررسی سطح سرمی عناصر استرانسیوم وآنتیموان و همراهی آن با جهش هاي ژن "

 "سالم و سرطانی معده

همراهی سرطان مورد نظر با جهش  بررسی خواهد شد که در عنوان TP53آیا همه جهش هاي . 2 .21

 ذکر شده است؟ TP53هاي 

در عنوان از  Correlationپیشنهاد می گردد با نظر صالحدید استاد محترم طرح به جاي کلمه . 3 .22

 استفاده گردد. Associationکلمه 

 نوع مطالعه و آزمون آماري متناسب با اهداف در خالصه روش اجرا ارائه گردد.. 4 .23

 یادي درنظر گرفته شود.نوع طرح بن. 5 .24

 به دلیل بنیادي بودن نوع مطالعه نیازي به ذکر کردن هدف کاربردي نمی باشد.. 6 .25

 شاهدي در نظر گرفته شود.-نوع مطالعه برحسب رویکرد اجرایی، مورد. 7 .26

 مقادیر انحراف معیار و میانگین حجم نمونه تعیین شده در پروپوزال ارائه گردد.. 8 .27

 از بافت با چه روشی انجام خواهد شد؟ DNAاستخراج در بخش روش اجرا . 9 .28

ماه تعداد نمونه پیش بینی  6جمع آوري نمونه آینده نگر است یا گذشته نگر؟ به دلیل اینکه در . 10 .29

 شده تامین نمی گردد.

 ارائه داده ها و تعیین سطح عناصر در بافت بدون ذکر مقادیر سرمی آنها مناسب نیست.. 11 .30

 ) سال و جنسیت همسان سازي شوند.±5لحاظ سن (نمونه ها از . 12 .31

 
 



 
 
 
 
 
 
 

مستقل و آزمون  tگروه بودن مطالعه آزمون آنالیز واریانس جایگزین آزمون  3با توجه به . 13 .32

والیس جایگزین آزمون من ویتنی شود. همچنین دلیل استفاده از آزمون کاي دو و فیشر -کروسکال

 چیست؟

 ها و تدوین گزارش نهایی طوالنی می باشد.زمان تجزیه و تحلیل داده . 14 .33

34.  
خانم افسانه یوسفی به  طرح تحقیقاتی پایان نامه ایی مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی -6

بررسی سطح عناصر استرانسیوم وآنتیموان در  " آقاي دکتر حمیدرضا جوشقانی تحت عنوان راهنمایی

 انجام از پس شد مقرر و مطرح  "TP53همراهی آن با جهش هاي ژن  بافت سالم و سرطانی کولورکتال و
 .گردد اقدام موافق نظر با ذیل اصالحات

 پیشنهاد می شود عنوان به شکل زیر تغییر کند:.1

در بافت TP53بررسی سطح سرمی عناصر استرانسیوم وآنتیموان و همراهی آن با جهش هاي ژن "

 "سالم و سرطانی کولورکتال

 مطالعه و آزمون آماري متناسب با اهداف در خالصه روش اجرا ارائه گردد..  نوع 2

 نوع طرح بنیادي درنظر گرفته شود. -3

 به دلیل بنیادي بودن نوع مطالعه نیازي به ذکر کردن هدف کاربردي نمی باشد. -4

 شاهدي در نظر گرفته شود.-نوع مطالعه برحسب رویکرد اجرایی، مورد -5

 معیار و میانگین حجم نمونه تعیین شده در پروپوزال ارائه گردد. مقادیر انحراف -6

در صورت امکان به دلیل جلوگیري از عواملی که بر سطح استرانسیوم و آنتیموان (تجمع آنها در  -7

 باشند. new caseبافت) اثر می گذارد، افرادي که براي مطالعه انتخاب می گردد 

 جنسیت همسان سازي شوند. ) سال و±5نمونه ها از لحاظ سن ( -8

 



 

 

 

مستقل و آزمون  tگروه بودن مطالعه آزمون آنالیز واریانس جایگزین آزمون  3با توجه به  -9

 والیس جایگزین آزمون من ویتنی شود. همچنین دلیل استفاده از آزمون کاي دو چیست؟-کروسکال

بوده است،  TP53ژن  6-5زون با توجه به بررسی متون که در اغلب یافته ها جهش بر روي اگ  -10

 توضیح داده شود. TP53 8-5دلیل بررسی جهش 

 .زمان تجزیه و تحلیل داده ها و تدوین گزارش نهایی طوالنی می باشد  -11

بررسـی  " آقاي دکتر عبدالجالل مرجـانی و خـانم اعظـم شـفایی تحـت عنـوان       تحقیقاتیطرح  پروپوزال -7

و مقـرر   مطـرح ، "با و بدون سندرم متابولیک 2بیماران دیابت تیپ مقایسه ایی سطح سرمی پروگرانولین در 
 .گردد اقدام موافق نظر با ذیل اصالحات انجام از پس شد

. در خالصه روش اجرا الزم است به نوع مطالعه و روش توصیف و تحلیل داده ها (آزمون آماري) 1
 اشاره شود.

 چیست؟ 1. دلیل عدم بررسی بیماران دیابت تیپ 2
استفاده  "تالش خواهد شد"یا  "سعی خواهد شد"ر قسمت خالصه ضرورت اجرا از عبارت هاي . د3

 نشود. محقق می بایست احاطه کافی بر جریان این مطالعه داشته باشد.
. در بررسی متون ارائه مقادیر عددي مقایسه ایی بین گروهها (مثال سطح پروگرانولین در گردش، 4

) براي تفاوت در دو گروه 32یک و بدون سندرم متابولیک در رفرانس بیماران داراي سندرم متابول
مورد نیاز است. ولی در بیان مساله و هم در بررسی متون فقط به بیشتر بودن، متفاوت بودن و ... اشاره 

 شده است. حال آنکه الزم است با ارائه مقادیر دقیق، مستندات مورد اعتمادتري گزارش گردد.
وردهاي مورد انتظار از اجراي طرح، محقق می بایست به سواالت و فرضیات . در قسمت دست آ5

 طرح پاسخ دهد نه اینکه به چاپ مقاله بسنده کند.
 . اهداف اختصاصی، سواالت و فرضیات از نظر نگارش اصالح گردد.6
گردد. در اهداف طرح گروه کنترل ذکر شده است که در عنوان پروپوزال پیشنهادي مشاهده نمی   .7

 لطفا اصالح شود و با عنوان گروه شاهد قید شود.
 



 
 
 
 
 
 

 . اهداف طرح بهتر است با تعیین و مقایسه.... نوشته شود.8
. تعیین سطح سرمی پروگرانولین در هر گروه و مقایسه آنها در سه گروه بعنوان اهداف اختصاصی 9

جنس و شاخص توده بدنی بعنوان  هستند و تعیین سطح سرمی با اجزا سندرم متابولیک و نیز سن و
اهداف فرعی هستند، ضمن اینکه با توجه به جورسازي سن و جنس نیازي به ارائه هدف فرعی یا 

 اختصاصی با این متغیرها نمی باشد.
10 .BMI کلسترول و ،LDL-C  جز اهداف اختصاصی این مطالعه نمی باشند، چرا که از اجزا سندرم

 هدف از اندازه گیري این پارامترها چیست؟متابولیک نیستند. در نتیجه 
 بعنوان اهداف فرعی سنجیده شود، می بایست صحیح تعریف شود. BMI. چنانچه 11
. در تعریف سندرم متابولیک ذکر مصرف داروهاي کاهنده براي فشار خون و قند خون ضروري 12

 است.
 . نحوه انتخاب گروه کنترل نامشخص می باشد.13
 و خروج براي هر سه گروه بطور کامل تعریف و اجرا شود. . معیارهاي ورود14
 . عوامل مخدوش کننده از قبل پیش بینی و حتی االمکان کنترل شود.15
. جدول متغیرها اصالح شود. نقش متغیرها نادرست می باشد و نام بعضی از متغیرها در جدول ارائه 16

 نگردیده است.
 لی انسجام خاصی در نگارش روش اجرا وجود ندارد.. روش اجرا کاملتر نوشته شود، بطور ک17
. در قسمت هزینه هاي پرسنلی عنوان هزینه تدوین پروپوزال حذف گردد، همچنین مدیریت اجراي 18

 ساعت در نظر گرفته نشود. 80طرح بیش از 
ن در مت 10- 1در پروپوزال پیوست نبوده و همچنین منابع  34الی  26. بخشی از منابع از شماره 19

 مشاهده نمی شود.
 . آخرین مطالعات روز ایران و سایر کشورها اضافه گردد.20

 
 



 
 
 
 

 
 آقاي دکتر عبدالجالل مرجـانی و آقـاي بهـروز ابـراهیم زاده کـر تحـت عنـوان        تحقیقاتیطرح  پروپوزال -8
 به حساسیت و خون قند و  چربی پروفایلهاي روي بر بنکالمید گلی با فرنگی کنگر الکلی عصاره اثر مقایسه "

 موافـق  نظـر  با ذیل اصالحات انجام از پس و مقرر شد مطرح  ،" شده دیابتی ماده صحرایی درموش انسولین
 .گردد اقدام
ذکر  "میزان چربی، قندخون و...."، "پروفایل هاي چربی و ..."پیشنهاد می شود در عنوان بجاي کلمه  .١

 شود.

تعداد نمونه و روش تجزیه و تحلیل داده ها در خالصه نوع مطالعه و آزمون آماري متناسب با اهداف،  .2

 روش اجرا ارائه گردد.

ضرورت انجام طرح  3و2بیان مساله و ضرورت انجام طرح بخوبی بیان نشده است.  با توجه به رفرانس  .3

 ذکر گردد.

گیاهان دارویی بعنوان مکمل درمان استفاده می شوند نه جایگزین آن، درنتیجه چه توضیحی براي  .4

 ایگزین کردن انسولین با عصاره کنگر فرنگی وجود دارد (نوآوري طرح)؟ ج

تعریف واژه ها اصالح گردد. تعریف ها یا ناقص می باشند و یا به درستی بیان نشده اند. تعریف عملی  .5

 بیان نشده است HDLتري گلیسیرید و کلسترول 

ان شود و فقط هموگلوبین جز اهداف اختصاصی باید بی 3و2و1در قسمت اهداف طرح، هدف فرعی  .6

A1C .جز اهداف فرعی می باشد 

در قسمت اهداف کاربردي در صورت اثربخشی ماده پیشنهادي نیاز به مطالعات بیشتر بر روي افراد  .7

دیابتیک بوده و در صورت مشاهده تاثیر مثبت در افراد دیابتی می توان بعنوان کمک درمان پیشنهاد 

یک روش درمانی موثر در بیماري پرعارضه ایی مثل دیابت با یک کرد. هرگز با مطالعات حیوانی، 

 عصاره گیاهی جایگزین نخواهد شد.

تحلیلی و بر اساس رویکرد اجرایی  مداخله ایی درنظر گرفته -نوع مطالعه براساس اهداف طرح توصیفی .8

 شود.

 



 

 

 

 

 

 
ن توزیع داده ها (براساس آزمون آماري مناسب براي طرح فوق آنالیز واریانس و در صورت نرمال نبود .9

 آزمون کولموگراف اسمیرنف) آزمون کروسکال وایس می باشد و اصالح گردد.

 ذکر شده است.  12و در قسمتی دیگر  10تعداد نمونه در هر گروه در قسمتی از متن  .10

خونگیري قبل از مداخله شرح داده نشده است، همچنین اطمینان از دیابتی شدن موشها توضیح داده  .11

 است.  نشده

 وجود دارد؟ Hb A1Cبراي مدت زمان دوهفته ایی براي مداخله چه توجیهی براي اندازه گیري  .12

 توزین موشها انجام خواهد شد؟ همچنین غذاي مصرفی چگونه کنترل می شود؟ .13

در جدول متغیرها نوع دارو بعنوان متغیر مستقل و بقیه موارد مانند قند خون، کلسترول و .... متغیر وابسته  .14

 ی باشند.م

جدول هزینه هاي طرح نیاز به اصالحات اساسی و کلی دارد. هزینه هاي وسایل مصرفی ذکر شده بسیار  .15

 باالست. (پروپوزال داوري شده ضمیمه میگردد).

فرمت نگارش منابع اصالح گردد، همه منابع به یک سبک نوشته شود. درمتن پروپوزال ترتیب منابع  .16

آمده  11قبل از رفرانس  12ذکر شده است. رفرانس  19-15، منابع 6حفظ نشده است و بعد از شماره 

 است.

 براي تصویب نهایی پروپوزال فوق ضرورت انجام طرح باید به تائید شوراي پژوهشی مرکز برسد. .17

 

به  صفورا حکیمیخانم  طرح تحقیقاتی پایان نامه ایی مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی -9

 بررسی پلی مورفیسم ژن فسفولیپاز ترشحی گروه " تحت عنوان عبدالجالل مرجانیآقاي دکتر  راهنمایی

PLA2G2AII   گردد اقدام موافق نظر با شد مقرر و مطرح  " سطح سرمی آن در بیماران مبتال به آلزایمر و. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

مرجانی و آقاي آرش رفیعی نیا گزارش نهایی طرح تحقیقاتی پایان نامه ایی آقاي دکتر عبدالجالل  -10

بررسی مقایسه ایی سطح سرمی مس، روي و پراکسیداسیون لیپید در زنان باردار مبتال به پره " تحت عنوان

و  آزادرضا منصوریانناظر محترم طرح آقاي دکتر  تائیدبا توجه به مطرح و " اکالمپسی با افراد باردار سالم

به معاونت با نظر موافق مقاله به چاپ رسیده از طرح فوق انضمام  بهمقرر شد اعضاي محترم شوراي پژوهشی 

 تحقیقات و فناوري ارسال گردد.

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی پایان نامه ایی آقاي دکتر علیرضا خوشبین و آقاي مصطفی میر تحت  -11

مطرح  "پرتوکاران در بیودوزیمتر یک عنوان به γH2AX هیستون پروتئین از استفاده امکان بررسی " عنوان

مقرر شد با نظر و اعضاي محترم شوراي پژوهشی  لطف اهللا گلدستهبا توجه به تائید ناظر محترم طرح آقاي و 

 به معاونت تحقیقات و فناوري ارسال گردد.موافق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


