
 
 

 

 

 

 

 

 

 03/07/1400مورخ 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 ومینس حضوري، جلسات تشکیل خصوص در شده اعالم

 

اثرات مواجهه تحت عنوان ) 950124016 با کد زهرا نظریدکتر  و محمدجعفر گلعلی پوردکتر گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  

( مورد بررسی تارسیفرزندان رت نژاد و اتومیدر استر ایکروگلیو م ایآستروگل تیفعال ،یبر آپوپتوز سلول يدر دوره باردار يبا اکستاز

 قرارگرفت و گزارش نهایی تصویب گردید.

 

اثر  یبررستحت عنوان ) 950124015با کد  یپور و دکتر زهرا نظر یدکتر محمدجعفر گلعل یقاتیطرح تحق ییگزارش نها 

 ییقرارگرفت و گزارش نها ی( مورد بررسییموش صحرا پوکمپیدر بافت ه ياکستاز زیاز تجو یناش ینورون بیبر آس نیکورکوم

 .دیگرد بیتصو

 

 با کد حلیم بردی طعنه و سحر اردالن خالصپور و دکتر  یدکتر محمدجعفر گلعل یقاتیطرح تحق ییگزارش نها 

 ی( مورد بررسدر کودکان مبتال به آنوس بسته با کودکان سالم يو نوزاد يعوامل مادر سهیمقاتحت عنوان ) 960427103

 .دیگرد بیتصو ییقرارگرفت و گزارش نها

 

  يریبا کد رهگ مرضیه زنگانهدکتر  ییبا راهنما یاپیک یآمنه مظلوم دهیسزنان  یدنتیرز ينامه ا انیپا یقاتیطرح تحق 

 مارستانیزودرس ، در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه ب مانیدر زا ومیسلن یسطح سرم سهیمقاتحت عنوان ) 112402

اصالح گردد و پس از  ریز راداتیا یبا توجه به نظر داوران محترم طرح پژوهش ،دیگرد شنهادیقرارگرفت و پ ی( مورد بررسادیص

 مرکز قرار گرفت: یپژوهش يمحترم شورا ياعضا بیمورد تصو یطرح پژوهش تیاصالح، در نها

  ردیصورت گ سهیمقا دیبا يچه گروهها نیب ستیمشخص ن یاستفاده شده است ول "سهیمقا "در عنوان از کلمهناقص است، عنوان فارسی .

 است. يزمان انجام مطالعه و ذکر نام کامل مکان ضرور

 طبق عنوان فارسی اصالح شودنوان انگلیسی ع. 

 ایساعات  شودیکه آنچه از آن برداشت م شودیم يریاندازه گ مانیو پس از زا شیپ میروش اجرا عنوان شده است که سطح سلن دهیدر چک 

 زین دهیدر چک ستیبا یم بوده که م15منظور حدود هفته  شودیاست اما بعد از مطالعه بخش روش اجرا مشخص م مانیبه زا یمنته يروزها

 به آن اشاره شود.

 اط زودرس پرده ها و ارتب یبا پارگ دهیچک کهیباشد در صورت یزودرس م مانیبا زا ومیارتباط سطح سلن یرسد هدف مطالعه بررس یبه نظر م

 شروع شده است؟؟؟ ومیآن با سلن

 بخش مشخص شود.  نیدر ا یمورد بررس يحجم نمونه ، پارامترها م،یسلن يریروش اندازه گ ست؟یچ"ها  یاز کل حاملگ 20-10از  "منظور

 ست؟یچ "اتمام دوره طرح و طول دوره"منظور از 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

به ح شود. اصال دیبا یاز نظر نگارشو  مطالب در نظر گرفته شود نیب یوستگیبا عنوان و پ یهمخوان کهیمساله مجدد نوشته شود بطور انیب

 "در سال 9.5بروز از  زانیم"؟ " ياز باردار 13-5در "مثال : پاراگراف اول عنوان 

  بخش هدف از اجراء مطالعه کاملتر نوشته شود. نیا يشوند. در انتها یمیمنابع قد نیگزیجا دیشود منابع جد یم شنهادیپدر بررسی متون 

 : وزن زمان چیست ؟ آیا  "مقایسه میانگین وزن نوزادان "نگارش جمالت باید اصالح شود .منظور محقق از عبارت  در قسمت اهداف مطالعه

 .باید نوشته شود اصالح شده هدف اصلی مطالعه براساس عنوان تولد است؟

  : دو گروه جدا  ایذکر شده مادران مراجعه کننده ، ا 4و3و2ذکر شده مادران باردار و سئواالت   5و 1در سئواالت در قسمت سواالت و فرضیات

صورت ب ایحداقل دو گروه و  سهیبصورت مقا دیها با هیفرض.  نگارش شوند دیمطالعه با نیا يرهایهستند ؟ سئواالت با توجه به اهداف و متغ

 .مقایسه از اهداف فرعی حذف شود. مطالعه باشند يرهاینوشته شوند و متناسب با اهداف و متغ رهایمتغ نیب یهمبستگ

 ا اصالح شوددر روش اجر : 

 نوع مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی مقطعی می باشد. 

 اندازه گیري سلنیم پس از زایمان با چه هدفی صورت میگیرد و دقیقا چه استفاده اي از آن خواهد شد؟ 

  در قسمت روش و ابزار دو پاراگراف اخر )درباره سلنیم( مناسب این بخش نیست. در خصوص کاتآف هاي ارائه شده مشخص کنید

 .چگونه از ان در این مطالعه استفاده خواهید کرد

 شنهاد: براي غنی تر شدن پژوهش، با همکاري کارشناس تغذیه باتجربه ارزیابی دریافت غذایی با ابزارهاي معتبر صورت پذیردبعنوان پی. 

  اندازه دور شکم و نمایه توده بدنی مادران باردار در اهداف مطالعه مشاهده نمس شوند. عین حال اندازه گیري آنها در دوره بارداري

 .ور شکم از متغیرها حذف شودد. ارزش کاربردي ندارند

 وزن نوزاد کمی پیوسته است. 

 روش آزمایشگاهی اندازه گیري مقدار سلنیم باید مشخص شود. اعتبار و گویه هاي پرسشنامه باید ارزیابی شود. 

 ازمونهاي آماري به متن اضافه شود. 

 در معیارهاي خروج بیماري زمینه اي تیروئید نیز اضافه گردد 

 یحات اضافه مربوط به مکمل سلنیوم حذف شوددر روش اجرا توض 

 ( در پایان مطالعه دچار عارضه مورد نظر میشود چیست؟ در صورتی  300پیش بینی شما در این خصوص که چند درصد شرکت کنندگان )نفر

ما ا تعداد موارد عارضه دار بسیار اندک بود داده ها را چگونه آنالیز و تفسیر میکنید؟ اگرچه طراحی آینده نگر شواهد معتبرتري ارائه میکند

 کنترل انجام شود؟-موردیري از این موضوع و نیز براي کاهش حجم نمونه و کاهش هزینه ها آیا بهتر نیست مطالعه بصورت براي پیشگ

 روش اندازه گیري مشخص شود و متخصص ازمایشگاه هزینه دقیق را برآورد نماید ،هزینه هاي آزمایشات و خدمات تخصصی . 

 

 
 


