
 
 

 

 

 

 

 

 

 19/02/1400مورخ شنبه یکصورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی 

 

 احترام و سالم با

 هاي محدودیت و اجتماعی گذاري فاصله طرح تداوم بر مبنی کرونا کنترل مرکزي ستاد دستورالعمل به توجه با رساند می استحضار هب

 .گردد می برگزار 1400مادرزادي در سال  هاي ناهنجاري تحقیقات مرکز جلسه اولین حضوري، جلسات تشکیل خصوص در شده اعالم

 

مقایسه میزان )،  112125با کد رهگیري  یدیدکتر زهرا جراو  ملیحه آزاده راهدکتر ، رزیدنتی زنانپایان نامه اي طرح تحقیقاتی  

دوز تجمعی مورد نیاز میزوپروستول جهت ختم حاملگی هاي سه ماهه اول و دوم بارداري در روش تجویز با دوز کم و عوارض جانبی و 

 مورد بررسی قرارگرفت و پیشنهاد گردید (1399متعدد، با دوز و فواصل زمانی باالتر در مرکز آموزشی و درمانی شهید صیاد شیرازي گرگان 

در نهایت طرح پژوهشی مورد تصویب اعضاي محترم ح پژوهشی ایرادات زیر اصالح گردد و پس از اصالح، با توجه به نظر داوران محترم طر

 :شوراي پژوهشی مرکز قرار گرفت

  اصالح گرددبه شکل زیر  عنوان فارسی:  

رداري در دو روش بااول و دوم سه ماهه ي جهت ختم حاملگی هال ستووپرومیزز نیارد تجمعی موو دوز جانبی ارض مقایسه عوو سی ربر

 1400ن گرگاازي شیرد مانی شهید صیاو درشی زموآمرکز ي در تجویز

 به شکل زیر اصالح گردد: عنوان انگلیسی 

Evaluation and comparison of side effects and cumulative dose required for misoprostol for 

termination of first and second trimesters of pregnancy in two prescription methods in Sayad Shirazi 

Hospital in Gorgan 2021 

 روها بیشتر توضیح داده شود و نیز آزمونهاي اماري موردنیاز ذکر شوند. در قسمت چکیده،  در مورد تخصیص افراد در گ 

 .مدت زمان اجراي طرح ذکر شود 

 .هدف اصلی مطالعه باید مطابق عنوان جدید اصالح گردد 

  شوندح صالرت ابدین صو اهداف طرحپیشنهاد می گردد: 

   رداري در بااول و دوم سه ماهه ي تم حاملگی هاجهت خل ستووپرومیزز نیارد تجمعی موو دوز جانبی ارض عوان میزتعیین

  دمتعدوکم دوز تجویز با روش 

  رداري در بااول و دوم سه ماهه ي جهت ختم حاملگی هال ستووپرومیزز نیارد تجمعی موو دوز جانبی ارض عوان میزتعیین

 مانی باالترزصل افودوز و تجویز با روش 

  رداري بااول و دوم سه ماهه ي جهت ختم حاملگی هال ستووپرومیزز نیاد رتجمعی موو دوز جانبی ارض مقایسه عوتعیین و

 1400ن گرگاازي شیرد مانی شهید صیاو درشی زموآمرکز ي در تجویزدر دو روش 

 اول و دومسه ماهه ي جهت ختم حاملگی هال ستووپرومیزز نیارد تجمعی موو دوز جانبی ارض عوان میزتعیین "توصیفی مانند اف هداي ابر 

 نوشت.ال سوان می تو "د متعدو کم دوز تجویز با رداري در روش با

  د.متناسب نوشته شوت فرضیات و الاختصاصی باال سواف اهدس اساابر 

 موارد زیر اصالح گردد: در روش اجرا 

  دنوشته شوي توضیح بیشتررداري کاندید ختم بارد مودر. 

  و سختی نیست د یار زین کااهی هستند. وند که چه گراندران بیماه یابی کنندارزکه د می شود پیشنهازي، سارکورد مودر

 می کند.ي جلوگیر biasد و از هم باالتر میبرر را کاارزش 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ه توصیه شددوز  باه شدده ستفاا دوز اچرده ننموره شاالی ده وخالصه نموول یک جدرا در خله امدوه پنج گرمحققFIGO 

خله به مقاله اهر مددر ست اهست بهتر ر ینطواگر ه؟ اشداج ستخرامختلف ت مقاالاز مختلف ي هادوزین ایا ؟ آهستوت متفا

 نمایدره شاص اخا

  مشخص نمی باشد.ا مجزرت بصود آن سی مجدرعلت بره کر شدارض ذقالب متغیر عودر ینکه متغیر تب ابا توجه به 

 ست.ه انشدداده توضیح دارو جانبی  ارضثبت عوار بزا 

 ضافه ت اطالعاآوري اجمع م فرول در ین جداست ابهتر ا لذدد و لیست گرول یک جده در تجویز شدي هامی بایست دوز

 دد.گر

  ي توضیح تقسیم بنددد فیگو می باشد توصیه می گرول پایه که جدس مقیال و کنترو خله امدي هاوه گرد توجه به تعدبا

 د.ئه شوارافیگو ول مقایسه با جدول و در جدت رها بصووه گر

بررسی تاثیر مکمل ، ) 112136با کد رهگیري  مریم کمالیدکتر دکتر محبوبه آزاده راه و طرح تحقیقاتی پایان نامه اي رزیدنتی زنان،  

بر وضعیت هورمونی و نشانگرهاي زیستی التهاب و استرس اکسیداتیو در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک  Eمنیزیم و ویتامین 

( مورد بررسی قرارگرفت و پیشنهاد گردید با توجه به نظر داوران محترم 1400مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروري نهال گرگان در سال 

ردد و پس از اصالح، در نهایت طرح پژوهشی مورد تصویب اعضاي محترم شوراي پژوهشی مرکز قرار طرح پژوهشی ایرادات زیر اصالح گ

 گرفت:

 پایهان میزون تعیین ست مکمل بدار اگر قردر عنوان مطالعه ا Vit E و Mg توجه به سطح پایه به کلیه ون ست بدار ایعنی قرد، تجویز شو

 د.ضافه شوا "PCOSن نازیه کل"رتست عباابهتر د، تجویز شون جعه کنندگاامر

  :در چکیده پروپوزال موارد زیر اصالح شود 

 کهد ین بور ایا منظوآ PCOS  ددگرح صالالطفا جمله ؟ ستانانه زبا عامل روري صد نابادر 80علت. 

 نده انشداد، آورده عدر اکنادر صدها درهم نشانه زال پوویگر پري دقسمتهاو در  6ر صد کنادر. 

  دشوف به جامعه هدي مختصرره شااا جرروش اخالصه در. 

  به تجویز مکمل ره اي شاا، اجرروش اخالصه درMg ست.ه انشد 

 نی اکسیدانتی اگر مبنا فقط تاثیر احالی که ه در نی تاکید شداکسیدانتی اصرفا بر جنبه و ست ه انشدتبیین مکمل بخوبی دو ین د ابررکاورت ضر

ده در گسترر بطوو میدهد رت رخ به ندر بسیاد آن ست که کمبوایتامینی و E یتامینوضمنا  .د داردجوونیز ي ترح مطراي مل تغذیه اباشد عو

ي غربالگراي یتامین د ونظر کمبواز خله امدو بددر نی که رابیمادر نهم آضافه اتجویز مکمل د دارد. جووکی راخوي غنهاروجمله از یی اغذاد مو

چه مزیت وه گردر دو نها آسی مستقل ربرون مکمل بددو ضمنا ترکیب ؟ شته باشددا نداسطح سرمی میتوو خایر ذبر ي نمیشوند چه تاثیر

 ؟ستامکمل ام منتسب به کده شده تاثیر مشاهد،  0ض اچفرض رد به فردارد و هشی وپژ

 ان و نطبق با عنوشوند که خیلی مه متابولیک سنجیدي سی تاثیر مکملها بر شاخصهاربرف ین مطالعه با هده امساله گفته شدن بیاي نتهادر ا

لی به نظر ، وغیر مرتبط نیستو هن دور از ذنیز ف ین هد، اPCOS ومتابولیک رم هی سنداگر چه با توجه به همرانیست. ح ین طراف اهدا

 د.شوح صالاف، اهدان و اسد با توجه به عنورمی 

  ست. ه انشدره اي شاانتایج مطالعه هیچ مؤثر بر و شگر ویک متغیر مخدان سن بعنوو بدنی ده نمایه تورد مودر مسئله ن بیادر 

 می بایست با توجه به مقایسه ت فرضیات و الاسئواف، هدا امیگیرند . لذار مقایسه قررد مووه گردو ست که امایی بالینی رآزین مطالعه یک کاا

 دارد.ساسی ایش ایروبه ز شوند. نیارش نگاوه گردو 

 مبتال بهي کلیه خانمهار از یا منظوآ PCOS با شکاي خانمهاروري، به مرکز ناباه کنند جعهامر( یت Infertility  )؟ ستابا تعریف مشخص

 .دکر شوذلطفا 



 

 

 

 

 

 

 

 ي تغییرات لتا؟ و دشونده بعد تجویز مکملها سنجیدو تیو قبل اکسیدس استرو التهابی ي ابهتر نیست نشانگرهاح، مالی طرن مکارت اصودر یا آ

 .دمقایسه شووه گر، در دو جهت مثبتدر 

 جمله منظم شداز مرتبط ي شاخصهاروري و بااري و تخمک گذد بهبوف با توجه باینکه هد، توصیه شداف هددر اکه ر همانطو Mens   ،ح لقا

  Pulsatile با توجه به ترشح FSH و LH که سطحص بخصو، سی شوندرهم برارد ین مواست ابهتر ، ستا و . . .  النه گزینیو خله امدون بد

 .ستاپینها متغیر وتردوگنا

  قبلی مکملت مطالعادر Vit E اههمردي یاارد زمودر Vit D ،یتامیند وکمبوي باالع . همچنین شیواست هتجویز شد D ،ن همسااي بر

دو حد هر ار واهز 50تجویز نمائید. مثال را  Vit D ازثابتی ن دوز جعه کنندگاابه کلیه مر، Vit D دنقش کمبوف حذوه و گرموثرتر دو  زيسا

  .هفته

 ساعت ناشتایی از . . . صبحگاهی پسن نمونه خو " بدین صورت اصالح شود:که  ،ناشتان خوي نمونه ها در روش اجرا ذکر شده است". 

  میسري گیرازه ندرد امودر Mg سطح ن مکارت اصودر ست ابهتر که به نظر می رسد ه، صحبت شدMg  وVit D  ر در یکباراBaseline 

 نتها چک کنید.ر در ایکباو 

  لطفا زمان انجام طرح بعد از تصویب طرح سته اکر شدذ 1399از پاییز جعین امطالعه مررد جامعه مودر لی ه وکر شدذ 1400ل ساان عنودر ،

 باشد. 1400و در سال 

  د. شوب نتخاروش است . یک ه اکر شدف ذیا مبتنی بر هدن ساآفی دتصاي نمونه گیرروش 

  د.نظر گرفته شودر مطالعه وج از خري ورود و هار معیادر ین شاخص باید ا اباشند لذن بدنی باید یکساده نظر نمایه توران از بیماچنانچه 

  ؟شگر نیستومنیزیم یک مخدوي حاي هاف دارویا مصروج آخرر ورود و معیادر 

  ددگراصالح متغیرها هم ول جدروري، بااري و تخمک گذ شاخصهايودن فزرت اصودر. 

 نظراز  رانبیما متما BMI  یاو  حصالا باید جمله ینا "شد هنداخو تقسیم وهگردو  به فیدتصا ربطو سپس شد هنداخو يزسا نهمسا سنو 

 تخصیصو  ستا بالینی ماییرازکا مطالعه ینکها به توجه با ؟شوند می نهمسا سنو  بدنی دهتو نمایه ودهمحد امکد سساا بر. دشو کامل

 يابر يزسا نهمسا ."شد هنداخو يزسا نهمسا  BMI و سن نظراز  رانبیما": چیست رتعبا یناز ا رمنظو دمیشو منجاا بلوکی فیدتصا

 بدنی دهتو نمایهو  سن فکاتآ رتینصودر ا ؟ستا stratified randomization رمنظو حیاناا یاآ ؟شد هداخو منجاا چگونه قیقاو د چیست

 ؟ستا يدعد چه

 تشخیص دنکر حمطراز  قبل که هستند ياردمو وجز اکثر، ا هشد گفته ورود معد يهارمعیادر  که ياردمو PCOS ،در شوند می سیربر .

 .نیست کافی شاید دامتررو رمعیا به رهشاا فقطو  ؟.دشو ئهارا يتر کامل توضیح، PCOS تشخیص کمالد رمو

  در نسولینا به متومقا به توجه با PCOSبا مرتبط ارضعو اردمو منما حصالا تخالامداز  يربسیا فهد ینکه، و ا PCOSیابتد لیلد ،ستا 

 توضیح داده شود ؟ورود  معد يهارمعیا در

  اصالح گردد.ستا هشد گرفته نظردر  هما 6 گانت ولجددر  لیو لیکسا متندر زمان مطالعه ، 

 .رفرانس نویسی بازبینی شود 

بررسی رابطه ، ) 112158با کد رهگیري  بهاره جلیلیو دکتر  حسینیفاطمه سادات دکتر طرح تحقیقاتی پایان نامه اي رزیدنتی زنان،   

( مورد بررسی قرارگرفت و پیشنهاد IVFبا ضخامت اندومتر در زنان نابارور تحت درمان سیکل هاي  AMH/FSHبین پروفایل هورمونی 

اصالح، در نهایت طرح پژوهشی مورد تصویب اعضاي گردید با توجه به نظر داوران محترم طرح پژوهشی ایرادات زیر اصالح گردد و پس از 

 محترم شوراي پژوهشی مرکز قرار گرفت:

  يالزم است محل نمونه بردار رو نیداد از ا تیتوان جامع یو مقطع مطالعه محدود و مشخص است و نم هجامع کهیی از آنجادر عنوان فارسی 

 1400و سال  ادیص یو درمان یآموزش مرکز یعنیدر عنوان ذکر شود  ينمونه بردار یو محدوده زمان

 بعد از اصالح عنوان فارسی، عنوان انگلیسی هم اصالح گردد. 



 

 

 

 

 

 
 

 یهورمون لیشد به نقش پروفا یمساله بهتر بود اشاره م انیدر ب AMH/FSH ینیب شیآن بر پ ریو تاث یرحم وارهیآن بر ضخامت د ریو تاث 

 .باشد یو پراکنده م ختهینشده بلکه گس انیکه بطور واضح ب IVF پروتکل تیموفق

 تیموفق زانیم " دیبا یینازا يبجا يدیدر کلمات کل IVF " ذکر گردد 

 از اصطالحات بکار برده شده مثال یبعض يبرا انهیناش یفارس يو معادلها یو متن پروپوزال، جمالت بصورت تحت الفظ دهیدر سراسر چک" 

 نگونهیمربوطه ا مانیزنان و زا یتخمدان بکار برده شود هرچند که ممکن است در کتب تخصص یکولیفول رهیکه بهتر است ذخ یتخمدان رهیذخ

 صورت به غلط مصطلح شده باشند نیاصطالحات به هم

 است. در مورد سوابق مشابه و اهمیت موضوع در ایران توضیحی داده نشده 

  است ، اصالح شود جمله ناواضح است.احتماال درصد از تمام موارد جا افتاده 3در خط.  

  اصالح شود 20خط دوم دهه. 

 و ..، نفر یا درصد آورده شود 6 هخط سوم ب. 

 لطفا نحوه نگارش mg/ML به صورت mg/mL اصالح شود. 

 چه؟ یعنی رندهیآندومتر گ "شود مثال انیب یبدرست يالزم است اصطالحات دوکلمه ا 

 داده شود حیبا ذکر منبع توض يباردار تیاندومتر و نقش آن در موفق يدر مورد الگو 

 یموضوع تیاز نظر اهم یشود چون حت تیبلعکس رعا ای دیبه جد میقد یخیتار یتوال نهیزم نیانجام گرفته در ا يکارها هیالزم است در ارا 

 شود ینم دهید ینظم زین

 باشد یم سیسل ریو غ یترجمه ها تحت الفظ 

 جا یآن بخش از بررس جینتا هیاشاره شده اما ارا قیآن تحق یمثال به موارد بررس نکهیاز کارها با توجه به ا یبعض جینتا هیدر ارا 

 و همکاران Ligon مانده است مثل مطالعه

 از مطالعات مثل یدر بعض Jamil یکمتر بوده بطور معن ایبود  شتریدار اشاره شده اما نگفته شده ب یو همکاران فقط به تفاوت معن 

 دار

 از مطالعات مثل یدر بعض Ali نیب یاست از همبستگ ستهیو همکاران الزم بود و با AMH وFSH وLH نکاریگردد که ا جیذکر نتا 

 صورت نگرفته است

  در مطالعهScheffer پارامترها و شاخصها ذکر گردد یمنف ایدار مثبت  یارتباط معن 

 دو اصالح شود نیاز ا یکی دیشده اما در اهداف مورد نظر نبوده که با انیبفرضیات سن در  رییمتغ. 

 است یکم ریسن متغ 

 fsh  ،ET وستهیپ یکم 

 ا این حجم نمونه پایین و شاخصها و پارامترهاي محدود مورد ب و باشد. یم یفیتوص -یباشد. نوع مطالعه مقطع ینم ينوع طرح کاربرد

 . بررسی و نوع کار انجام گرفته نمی تواند کوهورت آینده نگر باشد که نیاز به بازنگري دارد

 در صورت امکان بهتر است از جامعه مشابهی از زنان بدون نازایی، آیتم هاي مذکور چک شوند که امکان مقایسه و ضریب انتصاب بهتري  باید

سال هستند، بهتر است حذف نشوند و کلیه  40با توجه باینکه طبق یافته هاي موجود، درصد زیادي از نازایی ها در سنین باالي .فراهم شود

در معیار ورود، مواردي که قبل آن ها عدم..، آورده شده، حذف و به معیار خروج انتقال .راجعه کننده براي نازایی مورد بررسی قرار گیرندزنان م

 .یابند

 فرمول محاسبه حجم نمونه آورده شود. 

 نظر براي در مورد تکنیک هاي آزمایشات، نوع دستگاه و کیت هاي مورد استفاده و مشخصات دقیق سونوگرافیک مد COH  توضیح کامل

 .تري ارائه شود

 کلیس تیمانند موفق یینها جیشده بهتر است نتا یبا ضخامت اندومتر بررس یفقط ارتباط عوامل هورمون IVF  تولد زنده به مطالعه  زانیم ایو

 .اضافه شود



 

 

 

 

 

 
 

 مخدوش کننده مثل يفاکتور ها BMI progestrone estradiol LH  است ذکر شود. ضخامت اندومتر لحاظ نشدهدر ارتباط با 

 داده شود حیو توض فیتعر دیبا ستیانتگون پرتکل. 

 

بررسی تاثیر ، ) 112160با کد رهگیري  دکتر محبوبه آزاده راه و دکتر عاطفه مهرعلی تبارطرح تحقیقاتی پایان نامه اي رزیدنتی زنان،  

 (عمل هیستروسکوپی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور با گروه کنترل میزوپروستول بر آماده سازي دهانه رحم در زنان پیش از

مورد بررسی قرارگرفت و پیشنهاد گردید با توجه به نظر داوران محترم طرح پژوهشی ایرادات زیر اصالح گردد و پس از اصالح، در نهایت 

 طرح پژوهشی مورد تصویب اعضاي محترم شوراي پژوهشی مرکز قرار گرفت:

  :و  زوپروستولیم ریتاث سهیو مقا یبررسبهتر است عنوان به این شکل اصالح گرددB6 از عمل  شیدهانه رحم در زنان پ يبر آماده ساز

 شده دو سو کور با گروه کنترل یتصادف ینیبال یی: کارآزمایستروسکوپیه

  طبق عنوان فارسی اصالح شودعنوان انگلیسی. 

 یابیکند و ارز یمداخله را ثبت م ریتاث یکند؟ چه کس یم زیدارو را تجو یداده شود. چه کس يشتریب حاتیتوض يدر مورد روش کورساز 

 مداخله به چه صورت است؟ ریتاث

 داده شود حیداده ها توض لیو تحل هیمورد روش تجز در. 

 که  سهیدر مورد گروه مورد مقا دیدر اهداف باB6 نوشته شود. زیگرفته اند ن 

 کننده افتیهم گروه درسواالت فرضیات قسمت ر د B6 ذکر نشده اند. 

 استفاده شود. یفیسواالت از اهداف توص يو برا یلیاز اهداف تحل دیبا اتیفرض يبرا 

 بهتر هست همسان سازي از نظر سن و تعداد پاریتی در نظر گرفته شود خصوصا پاریتی در پاسخ موثرمیباشد 

 هولت اتساع دهانه رحم اگر کیفی رتبه اي است نمیتواند واحد اندازه گیري عددي داشته باشدس. 

 در مورد متغیرهاي اندازه گیري شده به صورت جداگانه توضیح داده شود که چگونه اندازه گیري می شوند. 

 وجود دارد این است که از دو شرکت مختلف گرفته می شوند و مطمئنا از نظر  مساله اي که در مورد همسان سازي دسته مداخله و شاهد

ظاهري و برچسب با هم متفاوت هستند بنابراین نمی توان گفت که بیمار و پزشک دوسوکور هستند. این مساله باید در روش اجرا مورد دقت 

 .قرار بگیرد

 

بررسی اثر میزوپروستول ، ) 112231با کد رهگیري  م مزجیدکتر مرضیه زنگانه و دکتر مریطرح تحقیقاتی پایان نامه اي رزیدنتی زنان،  

( مورد بررسی قرارگرفت و پیشنهاد گردید با توجه به نظر بر خونریزي هاي پس از عمل جراحی میومکتومی :کارآزمایی بالینی تصادفی شده

مورد تصویب اعضاي محترم شوراي پژوهشی داوران محترم طرح پژوهشی ایرادات زیر اصالح گردد و پس از اصالح، در نهایت طرح پژوهشی 

 مرکز قرار گرفت

 ت بهتر اس رندیگ ینم يمداخله ا چیگروه کنترل هم وجود دارد که ه کیدر متن گفته شده که مطالعه دوسو کور است و  نکهیا توجه به اب

 ینیبال یی:کارآزما یومکتومیم یپس از عمل جراح يها يزیبر خونر نالیواژ زوپروستولیاثر م یبررس  :صورت اصالح شود نیعنوان به ا

 شده دو سو کور یتصادف

  طبق عنوان فارسی اصالح شودعنوان انگلیسی 

  ، سال قبل بوده و باید جایگزین شوند. همچنین به ترتیب سال مرتب شوند 10برخی از منابع استفاده شده قدیمی تر از در بررسی متون. 

 زوپروستولیکننده م افتیدر مارانیدر ب یومکتومیم یپس از عمل جراح يها يزیخونر زانیم سهیمقا  :صورت اصالح شود نیبه ا یهدف اصل 

 لو گروه کنتر

 

 



 

 

 

 

 

 

 خاب نمونه ها در نظر گرفته شود با توجه به روش واژینال حتما متاهل بودن ذکر و در ان 

  در صورت خونریزي واژینال متد میزوواژینال مناسب نیست 

 روش جراحی ذکر شود. 

 ده که در طراحی مطالعه حاضر نادیده در مطالعات آورده شده در بررسی متون در اکثریت موارد یک دارونما همراه میزوپروستول استفاده ش

 گرفته شده است و این یک اشکال اساسی در دوسوکور بودن مطالعه ایجاد می کند

 در مورد چک لیستی که پر می شود توضیحات بیشتري نوشته شود 

 محدودیتها مطالعه ذکر شود 

 مطالعه به دلیل نداشتن گروه کنترل داراي اشکال براي مقایسه است و توصیه می شود این گروه را داشته باشند. 

 

 111389با کد رهگیري   دکتر اعظم امینی با راهنمایی دکتر افسانه تابندهگزارش نهایی طرح تحقیقاتی پایان نامه اي رزیدنتی زنان  

آماده سازي سرویکس براي کورتاژ تشخیصی در ( جهت TNGتعیین و مقایسه اثر میزوپروستول با تري نیتریت گلیسیرین )تحت عنوان )

 ( مورد بررسی قرارگرفت و گزارش نهایی تصویب گردید.1399مرکز آموزشی و درمانی شهید صیاد شیرازي در سال 

 

  B12 بررسی رابطه بین سطح سرمی ویتامینتحت عنوان ) نفیسه کاویانیمحمدجعفر گلعلی پور و دکتر گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  

 ( مورد بررسی قرارگرفت و گزارش نهایی تصویب گردید.و اسید فولیک و وقوع شکاف لب و کام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


