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 پژوهشی شورای صورتجلسه

 متابولیک اختالالت تحقیقات مرکز

30/30/89 

( اول طبقه) پزشکی دانشکده ردانشجویان تحصیالت تکمیلی د اتاق محل در 01 ساعت راس چهارشنبه روز مذکور، جلسه

و اعضای محترم شورای پژوهشی   محترم داوران نظرات به توجه با زیرپروپوزال و گزارش نهایی های ارسالی  و گردید تشکیل

 .گرفت قرار بررسی و نقد موردمرکز 

دکتر  آقای به راهنمایی احمد براهویی آقای مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی پایان نامه ایی طرح تحقیقاتی -الف

 بافت در( POFUT 1&2) 2و 1ترانسفراز فوکوزیل-O های آنزیم ژن بیان بررسی " عنوان تحتجهانبخش اسدی 

 از پس شد مقرر و مطرحریال  000،537،111 با اعتبار " معده سرطان به مبتال بیماران در تومور حاشیه و معده آدنوکارسینوم

  .گردد اقدام موافق نظر با ذیل اصالحات انجام

 . گردد اصالح نگارشی لحاظ از انگلیسی عنوان .0

 .است نشده ذکر مطالعه مورد جامعه .0

 .گردد ارائه نیز فارسی صورت به ، لطفااست نشده ذکر کلیدی کلمات .3

 .گردد اضافه لطفا است نشده عنوان چکیده قسمت در استفاده مورد آماری های روش خالصه .4

 اصلی هدف محققین که دارد ضرورت شده، تبیین درستی به اجرا روش و مسئله بیان پروپوزال، خالصه در که این با .7

 با آن ارتباط ارزیابی دنبال به POFUT 1&2 بیانی الگوی بررسی از محققین آیا. کنند بیان را مطالعه انجام از خود

Notch signaling ،مطالعه در آنچه همانند اینکه یا و باشند می جدیدی درمانی هدف جستجوی در یا هستند 
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Dong et al یک عنوان به را ژنها این تشخیصی ارزش خواهند می اند، کرده اشاره آن به متون بررسی در که 

 .دهد می تغییر را آماری آنالیز نحوه و بعدی آزمونهای نوع سؤال هر به جواب بسنجند؟ بیومارکر

 بیان انتهای در مطالعه این انجام نیاز دلیل ولی است، شده اشاره کافی بطور موضوع خصوص در موجود دانش .6

 .گردد ذکر مطالعه این انجام به نیاز دلیل مورد در پاراگراف یک در مساله بیان انتهای در .است نشده ذکر مساله

 اصالح گردد. "تنها آنزیم هایی هستند که در انسان بیان می شوند POFUT1&2"در قسمت بیان مساله، جمله  .5

 مراجعه با نیست، دسترس در POFUT1&2 بیانی الگوی مورد در اطالعاتی هیچ اند نموده ادعا محققین که این با .8

 معده آدنوکارسینوم از سالم نمونه 778 و بیمار 418 به مربوط اطالعات که دریافت میتوان GEPIA دیتابیس به

(STAD )بیان مورد در POFUT1 میدهد نشان را ژن این بیان افزایش که دارد وجود .

http://gepia.cancer-pku.cn/detail.php?gene=POFUT1### مورد در POFUT2 نیز 

-http://gepia.cancer: است صورت این به آن لینک که باشد می موجود اطالعاتی

pku.cn/detail.php?gene=POFUT2 اسکیل با مطالعات نتایج تایید به حاضر مطالعه ارزش حال، این با 

 گسترده، بالینی اطالعات افزودن با توان می که باشد می محدود جمعیت یک در نیز و تایم ریل روش به بزرگ

 .گنجاند را دهنده آگهی پیش و تشخیصی بیومارکرهای تشخیصی ارزش آنالیزهای جمله از بیشتری های آنالیز

 همسان منابع فهرست و متن در 09 رفرنس نویسنده نام. شود داده توضیح بیشتر متون بررسی در موجود مطالعات .9

 .شوند

 نیز دیگر جدید منابع چندین نتایج زمینه این در جهان حاضر مطالعات بودن گسترده به توجه با گردد می پیشنهاد .01

: گردند استفاده متون بررسی و مسئله بیان در و شوند افزوده نیز زیر رفرانسهای شود می توصیهلذا .شود گنجانده

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4030867/ 1- 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2999278/ 2-  

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/pr101036b 3- 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304416511002935          4- 

 هدف در آن تکرار به نیازی و است شده گنجانده اصلی هدف هم آن که دارد هدف یک تنها حاضر مطالعه .00

. هدف کاربردی طرح اصالح گردد و کلمات )بدون استفاده از شیمی درمانی( و )احتماال( نیست طرح کاربردی

  حذف گردد.

 برای. شود تفکیک هدف دو قالب در اول اختصاصی هدف. شود نوشته جدا توصیفی و جدا ای مقایسه اهداف .00

 .گردد ذکر ای مقایسه هدف نیز دوم هدف

 .شود نوشته فرضیه ای مقایسه اهداف برای .03

 آپ فالو یا و دیگر بالینی اطالعات بررسی امکان یا و گروپ ساب جدید، آنالیزی های روش افزودن صورت در .04

 برای امکان این شود می گرفته بیوبانک از ها نمونه چون البته. نمود اضافه نیز را اهداف این توان می بیماران

 تازه های نمونه امکان صورت در مطالعه کیفیت افزایش منظور به میگردد توصیه که داشت نخواهد وجود محققین

 .شود گرفته

 غیر در و باشد می کاربردی -بنیادی طرح نوع ضمن در. است نشده بیان باشد می شاهدی -مورد که مطالعه نوع .07

 .است کاربردی طرح صورت این

 اساس بر باید ارشد کارشناسی نامه پایان اجرای روش است، شده نوشته گویی کلی بصورت طرح اجرای روش .06

 مطالعه این در مرجع ژن یک بعنوان GAPDH انتخاب معیارهای. شود نوشته شده انجام عملی کارهای و متد ریز

 انتخاب آیا. است متفاوت کامال سالم، سلولهای با مقایسه در سرطانی سلولهای متابولیسم اینکه به توجه با چیست؟

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304416511002935
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 سال از جدید معتبر علمی مرجع سه حداقل گردد می پیشنهاد است؟ منطقی حاضر مطالعه در متابولیک ژن یک

 .گردد اشاره ژن این انتخاب برای موضوع با مرتبط تاکنون 0106

 .گردد اضافه جدول به "سالم یا توموری بافت" اسمی کیفی متغیر عنوان به گروه متغیر .05

 و فوت زمان و شدن فوت آپ، فالو صورت در سرطانی، افراد در بیماری stage به میتوان جنس، و سن بر عالوه .08

 به مراجعه با. کرد اشاره...  و ها cancer marker سطح مثل موجود آزمایشگاهی فاکتورهای بقا، میزان

 .نمود مطالعه وارد میتوان را ها متغیر کدام که دریافت خوبی به توان می بیماران از شده رجیستر اطالعات

 بعنوان را آنها توان می که است صورت این در تنها دارد؟ تاثیر نظر مورد های ژن بیان پروفایل در جنس و سن آیا .09

 .گرفت نظر در مطالعه مورد متغیرهای

 به مربوط مشخصات بقیه ، لذاباشد می خالی ها ستون از برخی. شود نوشته کامل بصورت باید ها متغیر جدول .01

 .گردد کامل متغیرها جدول

 یا فرمول و مرتبط مقاله از استفاده با و اصولی باید نمونه حجم است؟؟؟ شده نوشته اساسی چه بر نمونه "41" تعداد .00

 .گردد تعیین افزار نرم

 خروج و ورود معیارهای جمله از نمونه انتخاب معیارهای. شود ذکر نژاد و قومیت ازلحاظ مطالعه مورد جامعه نوع .00

 اشاره برداری نمونه تاریخ همچنین و ها نمونه تعداد انتخاب معیار و ها نمونه گیری اندازه نحوه مطالعه، مورد افراد

 از گروه هر در و شد؟ خواهند بندی دسته ترتیبی چه به ها نمونه جنس و سن متغیرهای به توجه با. است نشده

 شد؟ خواهد گنجانده گروه چند متغیرها
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 کامل طور به بایستی بیوبانک از ها نمونه ورود معیارهای حال این با میشود، انجام بیوبانک از گیری نمونه اینکه با .03

 خارج مطالعه از شوند نظر مورد ژنهای بیان نتایج در سوگیری ایجاد باعث است ممکن که مواردی و شوند بیان

 .شوند

 از صورتی چه در و تست تی از صورتی چه در که شود داده توضیح کامل صورت به آماری های آزمون .04

 که هایی شاخص.گردد ذکر نرمالیتی ازمون نوع همچنین "نرمالیتی بررسی"شود می استفاده ناپارامتری آزمونهای

 اینکه به توجه با همچنین. گردد ذکر مطالعه داری معنی سطح. شود گزارش شود می استفاده ها داده توصیف برای

 مورد ازمون پس است وابسته گروه دو ها داده شود می استفاده نآ خود توموری حاشیه از سالم بافت هر برای

 .ویتنی من و مستقل تی نه باشد می ویلکاکسون یا زوجی تی استفاده

 .شود داده توضیح مرحله به مرحله و تر کامل صورت به اجرا روش .07

 از پس که شود ذکر موضوع این اخالق قسمت در. گردد اضافه ضمائم به و تکمیل اخالق کمیته به مربوط فرم .06

 اساس بر الزم توضیحات اخالقی مالحظات مورد در.شد خواهد اجرا طرح اخالق کمیته از مجوز کسب

 موجود است شده گرفته آنها از مطالعه مورد بافت که افرادی از رضایتنامه آیا. )شود داده بیوبانک دستورالعمل

 (است؟

 .است نشده داده توضیحی مطالعه محدودیتهای مورد در .05

 مورد جامعه آوری جمع و ها نمونه انتخاب معیارهای و نگهداری نحوه ، برداری نمونه تاریخ بافت، نوع به توجه با .08

 .شود داده توضیح آنها کردن برطرف چگونگی. بود خواهد پروژه این بزرگ های محدودیت از مطالعه

 .گردد تکمیل جدول این مطالعه اجرای زمان مدت اساس بر. است نشده کامل طرح بندی زمان جدول .09
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 ممنوع آزمایشگاه کارشناس و داده تحلیل و تجزیه به مربوط موارد بجز پرسنلی هزینه ذکر دانشجویی نامه پایان در .31

 یا بودن ای پایانامه. نمیشود توصیه راهنما استاد برای ای نامه پایان طرحهای در پرسنلی هزینه دریافت. باشد می

 .گردد تکمیل طرح کلی مشخصات در طرح نبودن

 شود؟ پرداخت بیوبانک به ها نمونه دریافت ازای در باید احتمالی ی هزینه .30

 به میگردد، پیشنهاد حال این با. است شده تعیین مناسب و صحیح بطور تخصصی خدمات و آزمایشات های هزینه .30

 .شوند ریوایز مالی کمیته به طرح رفتن از قبل ها هزینه این ارز قیمت نوسانات دلیل

 برخی در"آنها نام اول سپس و نویسنده خانوادگی نام". شود نوشته زنی رفرنس صحیح اصول اساس بر ها رفرنس .33

 منابع افزودن از پس( 0109 – 0106. )گردد استفاده مرتبط و جدیدتر منابع ازهمچنین  .است نشده رعایت منابع

 .شوند ریوایز پیشنهادی

 نتایج لذا گیرد؟ نمی قرار ژنتیکی تنوع این تاثیر تحت ها ژن این بیان مختلف، افراد در ژنتیکی تنوع به توجه با .34

 افراد در نیز ها ژن این های گرددجهش می پیشنهاد حال این با کرد؟ تفسیر توان می چگونه را مطالعه این از حاصل

 موتاسیون هایپر های مکانیسم و خاص موتاژنیک واقعه یک از سرطان پیشرفت. گیرد قرار آنالیز مورد مطالعه مورد

 نیز تومور یک مختلف سلولهای در یکبار حتی موتاسیون هایپر های مکانیسم این. گردد می حاصل آن با مرتبط

 توموری بافتهای در سلولی سیگنال های ناپایداری و موتاسیون هایپر های مکانیسم طرفی از.باشد می متفاوت

 این از حاصل نتایج اوصاف، این با. باشد می متفاوت خاص تومور یک به مبتال مختلف افراد در همچنین و مختلف

 گفت توان می رو این از دانست؟ مرتبط بیماران در آن تشخیص یا و سرطان پیشروی با توان می چگونه را مطالعه

 که کند می ایجاد خاص سیگنالینگ ناپایداری یک و خاص موتاسیون هایپر مکانیسم یک خاص موتاژن یک که

 بیان شود می پیشنهاد شناسی، علت دیدگاه از. ببرد سوال زیر را مطالعات گونه این از حاصل نتایج تمام تواند می
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 سطح در ها ژن این leakage همچین،. گیرد قرار موردمطالعه ها انکوژن سایر با ارتباط در موردنظر های ژن

 نمود پیشنهاد تشخیصی بیومارکر یک بعنوان را ژن این توان می زمانی طرفی از. است گیری اندازه قابل نیز سرمی

 می ها نمونه staging براین، عالوه. گردد مقایسه شده شناخته بیومارکر یک با ژن بیان آنالیز از حاصل نتایج که

 متغیر یک حداقل انتخاب و اصالح کمی با پروژه این تفاسیر، این همه با. باشد مطالعه این برای مناسبی متغیر تواند

 .است اجرا قابل دیگر

 درخصوص نوآوری طرح توضیح داده شود.در پروپوزال  .37

 براساس آئین نامه استاد مشاور فقط یک نفر انتخاب گردد. .36

 و بازنگری به نیاز متدولوژی نظر از طرح. گردد تکمیل است پایانامه محصول طرح آیا اینکه به مربوط یتمآ .35

...  و اخالق کمیته فرم ، نمونه حجم تعیین نحوه نظیر ضمایم به مربوط های فایل. دارد آمار مشاور با مشورت

 .گردد اضافه

 

 تحت به راهنمایی آقای دکتر صادقعلی تازیکیآقای سعید سلیمانی  پایان نامه ایی مقطع دکتری حرفه ایی طرح تحقیقاتی -ب

 شد مقرر و طرحریال صفر با اعتبار  "گلستان پزشکی علوم دانشجویان در نفس عزت با بدنی توده نمایه ارتباط بررسی " عنوان

         .گردد اقدام موافق نظر با ذیل اصالحات انجام از پس

 و با امضای مجری و همکاران به دفتر مرکز ارسال فرمائید.خواهشمند است ذیل موارد اصالح شده را خط کشیده 

 د:شو اصالح پیشنهاد می شود عنوان بشکل زیر .0

   0398 سال در گلستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در نفس عزت با بدنی توده نمایه ارتباط بررسی 
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 و نفس عزت مورد در است الزم د، همچنینشو بحث بیشتر کلیدی های واژه مورد در که است الزم مقدمه در .0

 شود. داده توضیح مختصر طور به آن در موثر عوامل

 .گردد اضافه لطفا است نشده عنوان چکیده قسمت در استفاده مورد آماری های روش خالصه .3

 کاربرد نیز و پزشکی علوم دانشجویان روی بر آن انجام لزوم و موضوع این اهمیت مورد در مساله بیان درقسمت .4

 .است نشده داده توضیحی تحقیق نتایج

 .شود استفاده جدیدتر منابع از است بهتر ،هستند قدیمی رفته کار به منابعبررسی متون در قسمت  .7

 چیست؟( دانشجویان فردی ویژگی) 4 شماره اختصاصی هدف از منظور .6

 : است مناسبتر شود نوشته شکل این به طرح فرضیات و سواالت ، اهداف .5

 :طرح اصلی هدف

 0398 سال در گلستان پزشکی علوم دانشجویان در نفس عزت با بدنی توده نمایه ارتباط تعیین

 : طرح( ویژه) اختصاصی اهداف

 مطالعه در کننده شرکت دانشجویان BMI و قد و وزن تعیین  -

  روزنبرگ شده تایید پرسشنامه اساس بر مطالعه در کننده شرکت دانشجویان نفس عزت  نمره میانگین تعیین  -

 به روزنبرگ شده تایید پرسشنامه اساس بر مطالعه در کننده شرکت دانشجویان نفس عزت  نمره میانگین تعیین  -

  جنس تفکیک
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 به  روزنبرگ شده تایید پرسشنامه اساس بر مطالعه در کننده شرکت دانشجویان نفس عزت  نمره میانگین تعیین  -

  سنی گروه تفکیک

 بر  روزنبرگ شده تایید پرسشنامه اساس بر مطالعه در کننده شرکت دانشجویان نفس عزت  نمره میانگین تعیین  -

  تحصیلی مقطع اساس

 بر  روزنبرگ شده تایید پرسشنامه اساس بر مطالعه در کننده شرکت دانشجویان نفس عزت  نمره میانگین تعیین  -

 ...(و روستا/شهر زندگی محل والدین، سواد سطح والدین، شغل) دموگرافیک های شاخص اساس

 (: شوند نگارش طرح اهداف به توجه با) پژوهش فرضیه/  سواالت .8

 (پژوهش سوال) است؟ چقدر دانشجویان در چاقی درصد و بدنی توده نمایه میانگین  -

 (پژوهش سوال)  است؟ چقدر گلستان پزشکی علوم دانشجویان در نفس عزت امتیاز میانگین  -

 : ها فرضیه

 . دارد وجود همبستگی گلستان پزشکی علوم دانشجویان در نفس عزت امتیاز میانگین و بدنی توده نمایه بین  -

 . شود می مشاهده داری معنی آماری اختالف نفس عزت امتیاز میانگین نظر از  دانشجو پسران و دختران بین  -

 داری معنی آماری اختالف نفس عزت امتیاز میانگین نظر از(  ای حرفه دکتری و کارشناسی) تحصیلی مقاطع بین  -

 .شود می مشاهده
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 .است تحلیلی - توصیفی نوع از مطالعه .9

 نوشته درست و بازنگری نفس عزت گیری اندازه مقیاس و نفس عزت قد، گیری اندازه نحوهدر جدول متغیرها  .01

 .گردد اشاره دهی امتیاز نحوه به باید.  شود می استفاده پرسشنامه از نفس عزت بررسی برای چنانچه شود

 مورد جامعهاست.  نشده داده...  و گیری نمونه نحوه آن، انتخاب علت ، مطالعه مورد جامعه مورد در توضیحی هیچ .00

 ساده تصادفی نوع از گیری نمونه روشهمچنین  .باشند می گلستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان کلیه مطالعه

 .باشد می

 همبستگی ضریب( ؟ رفرنس) همکاران و ودادهیر مطالعه از حاصل اطالعات حسب بر مطالعه این در نمونه حجم .00

 81 آزمون توان و درصد 97 اطمینان سطح در مطالعه این در ، نفس عزت و بدنی توده شاخص بین 014/1 معادل

 .است نیاز مورد مطالعه این انجام برای دانشجو 503 حداقل زیر رابطه و درصد

 تکمیل، نحوه ، سواالت تعداد مورد در توضیحی هیچ و شده اکتفا پرسشنامه اسم به فقطدرقسمت ابزار و روش ها  .03

 با انتروپومتریک گیریهای اندازه شود؟ می تکمیل پرسشنامه کجا در و کسی چه. است نشده داده دهی امتیاز نحوه

 جزو که دانشجو فردی های ویژگی شود؟ می انجام شرایطی چه تحت و کسی چه توسط و کجا در ابزاری چه

 شود؟ می آوری جمع آن اطالعات و بررسی چگونه بوده اختصاصی اهداف

 این به باید آماری تحلیل و تجزیه و قسمت آنالیز .است نشده اشاره اهداف به رسیدن برای آماری آزمون هیچ به .04

 آنالیز  SPSS.18 آماری نرم کمک به کامپیوتر در سازی ذخیره و آوری جمع از پس ها داده: شود نوشته شکل

 درصد و فراوانی بصورت کیفی ای داده و معیار انحراف و میانگین بصورت کمی ای داده.  شد خواهد آماری

 ANOVA و گروه دو مقایسه برای مستقل تی مونهای آز  از کمی های داد تحلیل و تجزیه جهت. شد خواهد ارائه

 بین همبستگی بررسی برای و کیفی های داده مقایسه برای دو– کای آزمون  ،از گروه دو از بیش مقایسه برای
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 معادل آزمونهای نرمال، توزیع برقراری عدم صورت در. شد خواهد استفاده پیرسون همبستگی ضریب از متغیرها

 .  خواهدشد گرفته نظر در داری معنی سطح بعنوانP<0.05.   شود می گیری بکار ناپرارامتریک

 افراد از لطفا اصالح گردد. !!!!!شده اشاره "خون گرفتن برای کتبی رضایت کسب" به اخالقی مالحظات بخش در .07

 برای فرد تمایل عدم صورت درهمچنین این جمالت اضافه گردد که   شود؟ می دریافت چه برای خون نمونه

 استفاده همجنس همکارهای از آنتروپومتریک های گیری اندازه در و شد نخواهند مطالعه وارد ، مطالعه در شرکت

 .شد خواهد

 است. نشده انوعن طرح محدودیت خصوص در مطلبی هیچ .06

 هیچ. است کم نظر به نمونه حجم این برای انتروپومتریک گیری اندازه و پرسشنامه تکمیل جهت زمانبندی برنامه .05

 نیست؟ الزم سنج قد و ترازو جمله از گیری اندازه ابزار تهیه برای ای هزینه

 .نگردد مالی پروسه وارد و شود صفر کامل بطور یا و شود نوشته واقعی بطور هزینه شود می پیشنهاد .08

 عنوان به شده استفاده های کتاب ریخته، هم به پروپوزال در فرمت. دارد بازنویسی و بازنگری به نیازپروپوزال  .09

 .شود نوشته صحیح رفرنس

 شده اضافه آن به هم ای تغذیه پرسشنامه یک حداقل است بهتر است، ضعیف پزشکی نامه پایان کار عنوان به طرح .01

 نتایج که این برای همچنین. گردد بررسی نفس عزت و بدنی توده نمایه با غذایی گروههای مصرف بین ارتباط و

 .شود گرفته باشد، ما منطقه جمعیت معرف که جایی از ها نمونه که میشد باشد جامعه به تعمیم قابل

 : شود می پیشنهاد زیر موارد ولی است مناسب طرحدر نهایت  .00

  یابد تقلیل نفر 314 به تواند می نفر 503 از r= 1106 همبستگی ضریب اساس بر زیر رفرنس توجه با نمونه حجم -
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Kiviruusu O, Konttinen H, Huurre T, Aro H, Marttunen M, Haukkala A.Self-esteem 

and Body Mass Index from Adolescence to Mid-adulthood. A 26-year Follow-up. Int 

J Behav Med. 2016 Jun;23(3):355-363. 

 که اسکلتی ماهیچه توده و احشایی چربی توده ، بدن چربی های توده های شاخص از بدنی توده نمایه بجای محقق -

 . نماید استفاده شوند می گیری اندازه  "امرون "ترازوی کمک با

  کند مطالعه وارد را ای تغذیه الگوی نظیر دیگر های شاخص -

 نماید بررسی متغیرهای وارد  فیزیکی فعالیت تعیین پرسشنامه کمک با هم را فیزیکی فعالیت میزان -

 

 درجا سنتز" عنوان تحت بابایی دکتر آقای و جناب دکتر زهرا عرب بافرانی خانم سرکار طرح تحقیقاتی پروپوزال -ج

 حیوانی مدل و IN-VITRO محیط در ها آن زیستی خواص بررسی و نانوفایبرکیتوسان -روی اکسید نانوذرات هیبرید

 .گردد اقدام موافق نظر با شد مقرر و مطرحریال  097،111،111 با اعتبار "( فیش زبرا)

  عنوان بشکل زیر تغییر کند:شود  می پیشنهاد .0

 مدل و IN-VITRO محیط در آن زیستی خواص بررسی جهت کیتوزان با شده پوشیده روی اکسید نانوذرات تهیه"

 "(فیش زبرا) حیوانی

 .شوند گنجانده فارسی عنوان در التین معادل همانند درصورت عدم تغییر عنوان فارسی گردد می پیشنهاد .0
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 شده بیان فوتوکاتالیستی و باکتریال آنتی خواص روی اکسید نانوذرات برای اینکه به توجه با پروپوزال درچکیده .3

 اکسید از استفاده ضرورت) شود نمی دیده تحقیق این و روی اکسید نانوذرات خواص این بین ارتباطی هیچ اما است،

 .(گردد بیان آنها نقش و کیتوسان و روی

 .شود گنجانده بخش این در پروزه اجرای روش ، دوخط تا یک در خالصه بطور شود می پیشنهاد درچکیده .4

 صنایع در کاربرد و مشابه خواصی با هیبرید غیر و هیبرید بصورت نانوذرات و نانومواد بررسی مساله بیاندر قسمت  .7

 .است نشده انجام کافی اندازه به غذایی

 ماهی انتخاب دلیل حیوانی مدل در ترکیب این بیولوژیکی اثرات بررسی در .دارد نگارشی اصالحات به نیاز مساله بیان .6

 بدین. گردد مطالعه نیز هیستولوژیک لحاظ از ترکیب این اثر احتمالی هدف های بافت شود می پیشنهاد چیست؟ دانیو

 های ژن بیان بررسی برای مغز بافت انتخاب دلیل و دانید؟ می چه را ترکیب این اثر احتمالی هدف های بافت منظور

 .کنید ذکر را مطالعه مورد

 تحقیق اهمیت و ضرورت مطالعه، این انجام به نیاز دالیل مورد در کافی و دقیق توضیحات موضوع، اهمیت به نسبت .5

 .است نشده ارائه

 .گردد ذکر پروژهاین  انجام ضرورت مورد در بیشتری منابع است خواهشمند .8

 کارهای متون بررسی بخش در لطفا. است نشده آورده فیش زبرا روی بر نانوذره این قبلی مطالعات متون بررسیدر  .9

 .شود ارائه مذکور طرح زمینه در بیشتری

 .شود گنجانده اختصاصی اهداف در موردنظر حیوانی مدل نوع سلولی، رده نوع باکتری، نوع است خواهشمند .01

 این گردد می پیشنهاد بنابراین. بود خواهد پژوهش این نتیجه موردنظر محصول خلوص درصد اول، فرضیه و سوال در .00

 ؟باشد داشته باالیی خلوص درصد تواند می پروژه این در سنتز روش از آمده بدست محصول آیا که گردد اصالح
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 نیز باید تغییر پیدا کند. اصلی هدفدرصورت تغییر عنوان  .00

. است نشده ژن بیان نام به متغیری از بحثی ماقبل، بخشهای سایر و اجرا ضرورت و مساله بیان و اهداف دربخش .03

 باکتریال آنتی خواص جمله از متغیرهایی. گردد اشاره متغیر این به اختصاصی اهداف بخش در شود می پیشنهاد

 اشاره آنها به بخش این در شود می پیشنهاد لذا بود خواهند پروژه این اصلی های پارامتر از حیوانی و سلولی سمیت

 .گردد

 گروه فقط نانوذره بدون استرس به مطالعه اضافه گردد. .04

 ابتدای اهداف اعمال گردد.کلمه تعیین در  .07

 می لذا. دهد پوشش را مطالعه این اهداف تواند نمی اجرا روش و ندارند همخوانی باهم مطالعه این متغیرهای و اهداف .06

 .گردد لحاظ مطالعه این در اجرا روش و متغیرها اهداف بین پیوستگی بایست

 :فرضیات و سواالتقسمت  در .05

، بعد از تهیه نانوذره اکسید روی و پس از پوشاندن با  TGAو  TEMکاملتری ماننددر اهداف اختصاصی شناسایی  -

 کیتوسان آورده شود.

  XRDاورده شده است که الزم به ذکر است که  XRDدر اهداف اختصاصی سنتز نانواکسید روی با خلوص باال و -

 .جهت شناسایی مورفولوژی نانوذره بکار برده میشود نه خلوص باال

 است؟ نشده کیتوزان فایبر نانو با آن هیبرید و روی اکسید نانوذرات عملکرد مقایسه به ای رهاشا  -

 می روی اکسید نانو باکتریال آنتی خواص بهبود باعث نانوفایبری کیتوسان حضور آیا " ی جمله سواالت بخش در -

   میگیرد؟ قرار بررسی مورد سوال و ادعا این. میشود دیده " شود؟

 است؟ شده ذکر ادعا این مشابه جمله مورد نیز فرضیات قسمت در -
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 اجرای طرح: روش در .08

 ؟میشود تهیه چگونه شده ذکر نانوفایبر  -

 شرح آنرا مزایای یا مزیت لطفا. است شده نظر مورد هیبرید سنتز برای سریع روش انجام به اشاره بخش این در  -

 .دهید

 شده اند چیست؟ژنی که بعنوان هدف انتخاب  4دلیل انتخاب   -

 .کنید ذکر را Real time PCR آزمون انجام برای رفرانس ژن  -

 غلظت نانوفایبر در آب تعیین گردد.  -

 استرس اکسیداتیو بر روی فعالیت آنزیمی انجام گردد. -

 تست و حیوانی و سلولی سمیت و باکتریال آنتی اثرات گیری اندازه روش به ها نانوحامل بیولوژیک ارزیابی روش در .09

 .شود اشاره آنها تائیدی های

 بیولوژیک اثرات ارزیابی بخش ولی است شده اشاره حدودی تا ها نانوحامل سنتز به اگرچه مطالعه، مورد جامعه در .01

 و باشد نمی اختصاصی اهداف و متغیرها اجرا، ضرورت با مطابق حیوانی و سلولی باکتریال، سطح در ها نانوحامل این

 011 تا 01 دوزهای انتخاب علت. برد خواهد سوال زیر کامل بطور را مطالعه اهداف بخش، این شفافیت عدم

 مارکری چه توسط فلوسایتومتری روش به آپوپتوز القای چیست؟ سلولی سمیت بررسی در نانوحامل از ماکروگرم

 چیست؟ ژن بیان کمی آنالیز برای نظر مورد های ژن انتخاب دلیل گیرد؟ می صورت

 .ارائه گردد توضیح مطالعه این در زبرا ماهی 711 تعداد از استفاده دلیل مورد در لطفا .00

 در قسمت جدول متغیرها: .00
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 نشده شده سنتز مواد سلولی سمیت آزمون متغیر به ای اشاره قسمت این در. است ناقص متغیرهاجدول  بخش -

 .است

 .است نشده کامل گیری اندازه ی نحوه به مربوط قسمت اول متغیر 3 مورد در -

 کامل آن مقیاس و گیری اندازه نحوه همچنین و عملی و علمی تعریف بخش هدف های ژن بیان متغیر مورد در -

 .شوند

 .گردد اضافه جدول در وابسته متغیر عنوان به سمیت میزان و ذره نانو سنتز جهت ها شناسایی -

 .گردد ذکر وابسته متغیر عنوان به غیره و روی اکسید غلظت مانند متغیرهایی نقش -

 به پروژه این از حاصل های داده تمام آنالیز که شود می مطرح سوال این ممکنه یامتغیره و اهداف همه این وجود با .03

 .ندارد کافی شفافیت بخش این ؛خلوص درصد مثال برای بود؟ خواهد پذیر امکان t-test روش

 به دسترسی امکان مثال برای .دهد افزایش را پروژه این اجرای زمان مدت تواند می طرح این احتمالی های محدودیت .04

 پروژه اجرای زمان مدت شود می پیشنهاددرنتیجه  ... و حیوانی مدل به دسترسی ، ها نانوحامل تائیدیه های روش

 .یابد افزایش

 این کاربرد است خواهشمند اید؟ نموده بینی پیش پروژه این برای FBS از حجمی چه مطالعه، مورد اهداف به توجه با .07

 .نمائید مشخص را FBS باالی حجم

 ذکر را احتمالی مشکالت و محدودیتها لطفا. است نشده ذکر پروژه مراحل انجام حین مشکل یا محدودیت هیچگونه .06

 ؟چیست شده بینی پیش موارد برای احتمالی حل راه. کنید

 .شود مطالعه حیوانات با کار نامه آیین در شده ذکر موارد ،شود می انجام زنده حیوان روی بر اینکه به توجه با .05

 .گردد اضافه هزینهTEM مانند تکمیلی آنالیزهای جهت و باشد می کمتری هزینه دارایSEM آنالیز .08



 

 

 30/30/8031تاريخ: 

 /پ گ03/6/ 8033شماره:  

 3پيوست: 

 قیمت از بیشتر موارد بعضی برای شده ارائه قیمت. شود انجام شده بینی پیش خدمات یا مواد قیمت در بازنگری لطفا .09

 .است حاضر حال

 .دارد تایپی اصالحات به نیاز ها رفرانس متن .31

 ءجز که طرح این در سنتزی مواد بودن باکتریال ضد ادعای به توجه با همچنین. است نوآوری فاقد فوق طرح .30

 .است نشده بینی پیش ادعا این اثبات برای تستی هیچگونه آنهاست خواص مهمترین

 این در فیبروبالست سلول انتخاب دلیل دهد، می پاسخ ترکیب یا و دارو به مشخصی حساسیت با سلول آنجائیکه از .30

 های مونوسیت از یا و محیطی خون از توان می سمیت، اثرات بررسی جهت طرفی، از. است نشده مشخص مطالعه

 تام محیطی خون سلول شود می پیشنهاد رو این از. یابد کاهش پروژه این انجام هزینه که نمائید استفاده محیطی خون

 احتمالی اثرات بررسی و سنتز فرض با. شوند گنجانده مطالعه این در فیبروبالست جای به خونی های مونوسیت یا و

 هیچ کاربردی اهداف بدون آن اثرات بررسی و ترکیب یک سنتز صرفا چیست؟ پروژه آتی هدف ترکیب، این

 مطالعه این در ایی پیشینه چه با. گردد مشخص بایستی مطالعه این کاربردی اهداف نتیجه در.داشت نخواهد ضرورتی

 در(  نکروز و آپاتوز) سلولی مرگ بررسی است بهتر گرفت؟ خواهد صورت آپوپتوز القا در ترکیب این یاثر بررس

 یک شود می پیشنهاد! نیست شده مشخص فرض پیش از ترکیب این سلولی مرگ نوع زیرا .شود بیان مورد این

 هدف های بافت شود می پیشنهاد. گردد لحاظ آن بیولوژیک اثرات بررسی در مثبت کنترل بعنوان مشابه ترکیب

 ترکیب این احتمالی هدف های بافت منظور بدین. گردد مطالعه نیز هیستولوژیک لحاظ از ترکیب این اثر احتمالی

 ژنهای ژن، بیان بررسی در. نمائید بیان را مطالعه مورد زغال بیان بررسی برای مغز بافت انتخاب دلیل و نمائید پیشنهاد

 این در منتخب ژنهای به نسبت مهمتری جایگزین و. نمائید بررسی توانید می نیز را سلولی مرگ و التهاب با مرتبط

 حیوانی و کشت های مدل در سلولی سمیت اثرات بررسی که مطالعه مورد هدف به باتوجه طرفی از .است مطالعه



 

 

 30/30/8031تاريخ: 

 /پ گ03/6/ 8033شماره:  

 3پيوست: 

 از. باشند می دوم اولویت در مطالعه این منتخب ژنهای و دارند قرار اولویت در سلولی مرگ و التهابی ژنهای است،

 به نیاز پروژه این تفاسیر این همه با. گردد انتخاب مطالعه مورد اهداف با مطابق هدف ژنهای شود می پیشنهاد رو این

 .است انجام قابل اصالحات انجام صورت در و دارد کامل بازنگری

 اسدی جهانبخش دکتر آقای راهنمایی به نظری جمیله خانممقطع دکتری تخصصی  ایی نامه پایان طرح نهایی گزارش  -د

 کشت در ترپنوئیدهاتری میزان بر Betula pendula اندوفیت و بازیدیومیست هایقارچ تاثیر و شناسایی" عنوان تحت

مطرح و با توجه به نظر  "مری سرطان هایسلول آپوپتوزیس بر بنیادی هایسلول عصاره تاثیر و سلولی سوسپانسیون

 با نظر موافق اقدام گردد. شد مقرر پژوهشی شورای محترم اعضای

 آقای راهنمایی به زینب یحیی پور  خانم مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ایی نامه پایان طرح نهایی گزارش -س

 و مغزی سکته به مبتال بیماران در NSE و,   MMP-9   Foxf2 های پروتئین تغییرات بررسی" عنوان تحت ناصر مبرا دکتر

 موافق نظر با شد مقرر پژوهشی شورای محترم اعضای نظر به توجه با و مطرح "بیماران فالوآپ و ضایعه شدت با آن ارتباط

 .گردد اقدام

عنوان آقای دکتر مرجانی تحت و خانم دکتر خواجه نیازی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی مقاله منتج شده از طرح و   -ی

 دیابت به مبتال بیماران در آن سرمی سطح باIIA PLA2G2Aگروه ترشحی فسفولیپاز ژن مورفیسم پلی همراهی بررسی"

عضو هیئت  95نظر به اینکه ناظر محترم طرح جناب آقای دکتر ناصر مبرا از سال  شد،مطرح  "کنترل وگروه2 نوع ملیتوس

توجه به مذاکره با کارشناس معاونت تحقیقات سرکار خانم رستمانی مقرر شد علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیستند و با 

گزارش نهایی با نظر موافق جهت تعیین ناظر و درنهایت تصویب به معاونت  ،بعد از موافقت اعضای شورای پژوهشی مرکز

 تحقیقات و فناوری ارجاع داده شود.



 

 

 30/30/8031تاريخ: 

 /پ گ03/6/ 8033شماره:  

 3پيوست: 

 :جلسه در کننده شرکت اعضا

 مرکز رئیس                        منصوریان رضا آزاد دکتر آقای

 مرکز پژوهشی معاون                             اسدی جهانبخش دکتر آقای

 مرکز پژوهشی شورای عضو                         مرجانی عبدالجالل دکتر آقای

 مرکز پژوهشی شورای عضو                             آقای دکتر غالمرضا وقاری

 مرکز پژوهشی شورای عضو                            آقای دکتر علیرضا خوشبین

 مرکز پژوهشی شورای عضو                   خانم دکتر زهرا عرب بافرانی       

  مرکز پژوهشی شورای عضوآقای دکتر انورسادات کیانمهر                         

 مرکز پژوهشی شورای عضو                           خانم دکتر ماریه سقائیان      

 مرکز پژوهشی شورای عضو آقای دکتر سیدمهدی جعفری                          

 فنآوری و تحقیقات معاونت نماینده                                    محدیث رستمانی خانم


