
 
 

 

 

 

 

 

 

 01/11/1000مورخ شنبه یکصورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ناهنجاری های مادرزادی 

 

 احترام و سالم با

 :به شرح زیر می باشد 0011مادرزادي در سال  هاي ناهنجاري تحقیقات مرکز جلسه چهارمین صورتجلسه

 

اثر  یبررساتحت عنوان ) 821606059 با کد زهرا نظریدکتر  و محمدجعفر گلعلی پوردکتر گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  

( مورد بررسی قرارگرفت و گزارش ییبالغ موش صحرا يدر زاده ها ییایحباب بو کینرژیدوپام يبر تعداد نورون ها يباردار ابتید

 نهایی تصویب گردید.

 

 راتییمطالعه تغتحت عنوان )001018با کد  یپور و دکتر زهرا نظر یدکتر محمدجعفر گلعل یقاتیطرح تحق ییگزارش نها 

 ییقرارگرفت و گزارش نها ی( مورد بررسنیشده با استرپتوزوتوس یابتید هاي موش ییایها در حباب بوmRNA  یبرخ انیب

 .دیگرد بیتصو

 

تحت عنوان  005061 با کد تبار یدکتر عاطفه مهرعلو  دکتر محبوبه آزاده راهرزیدنتی زنان و زایمان  پایان نامه دفاع شده 

 ینیالب یی: کارآزمایستروسکوپیاز عمل ه شیدهانه رحم در زنان پ يبر آماده ساز نالیو واژ یخوراک زوپروستولیم ریتاث یبررس)

 .دیگرد بیتصو ییگزارش نها پایان نامه به عنوان قرارگرفت و ی( مورد بررسشده دو سو کور با گروه کنترل یتصادف

 

 211005  يریبا کد رهگ شهره وثوقدکتر  ییبا راهنما دکتر محبوبه خواجه پورزنان  یدنتیرز ينامه ا انیپا یقاتیطرح تحق 

زودرس در زنان با دهانه رحم کوتاه مراجعه کننده  مانیاز زا يریو پروژسترون در جلوگ دروژسترونیاثر د سهیمقاتحت عنوان )

 هادشنیقرارگرفت و پ ی( مورد بررسشده دوسوکور یتصادف ینیبال يمطالعه  کی، 0011-10گرگان ،  يرازیش ادیص مارستانیبه ب

طرح دوباره در جلسه اصالح گردد و پس از اصالح،  ریز راداتیا یمحترم طرح پژوهشو اعضاي شورا با توجه به نظر داوران  ،دیگرد

 شورا بررسی گردد:

 شود اصالحصورت  نیعنوان بهتر است به ا: 

 ادیص مارستانیزودرس در زنان با دهانه رحم کوتاه مراجعه کننده به ب مانیاز زا يریو پروژسترون در جلوگ دروژسترونیاثر د سهیمقا"

 " شده دوسوکور یتصادف ینیبال ییکارآزما يمطالعه  کی، 0011-10گرگان ،  يرازیش

 طبق عنوان فارسی اصالح شودنوان انگلیسی ع. 

 گردد.ذکر  می باشد،منظور  یاز چه سن حاملگ، اصالح گردد و ستیروش اجرا کامل ن دهیدر چک 

 به پروپوزال با ذکر سال و مکان مطالعه و نویسندگان اضافه گردد. نوشته نشده است. یمتون یبررس  

  داشته باشد یاخالق هیتا طرح توجتبط با دریافت این دارو ذکر گردد، از دیدروژسترون مقاالت مربراي استفاده در بررسی متون. 

 داروها نوشته شود. یدر مورد عوارض جانب 

 اصالح  ،جداگانه نوشته شوند دیکه با گراستیکدیآنها با  سهیدو دارو و سپس مقا نیهرکدام از ا ریتاث نییمطالعه ابتدا تع نیا یهدف اصل

 گردد.

 



 

 

 

 

 

 
 

 .سواالت و فرضیات مطابق با اهداف اصالح گردد 

 طرح اشتباه وارد شده است طهیح. 

  ،آخر کامل شوند رییدو متغو همچنین  شود نوشته رهایمتغ هم جزو ییگروه دارودر جدول متغییرها . 

 :در روش اجرا اصالح گردد 

  .فرمول حجم نمونه نوشته شود  

 کنند.  یذکر شود چگونه افراد را وارد مطالعه م قایدق دیدوسوکور است با یاشتباه نوشته شده است. اگر تصادف يریش نمونه گرو

  .نوشته شده به صورت ساده اصوال اشتباه است نجایکه ا يطور

 .معیار هاي ورود و خروج به مطالعه بیان شود 

 .معیار اندازه گیري سایز سرویکس با رفرنس بیان شود 

 ها ذکر گردد. دوز دارو 

 شود؟ یانجام م ياز نظر نحوه مصرف باهم متفاوت هستند. چگونه کورساز ییگروه دارو دو 

 باشد. نیتر از ا لیتکم یلیخ دیروش اجرا با قسمت 

  ردیقرار گ میدر ضما دیمورد نظر محقق با ستیچک ل ایپرسشنامه. 

  اصالح گردد. "است؟ ماریداروها برعهده ب يها نهیهزآیا "در مورد هزینه هاي مصرفی 

 داده نشده است حیتوض تهایمحدود. 

 

 يریبا کد رهگمحمدجعفر گلعلی پور دکتر  ییبا راهنما سمیه شریفی کارشناسی ارشدپایان نامه اي  یقاتیطرح تحق 

 SnyCAM1و  SYP  ،Pax7 ،BDNF يژن ها mRNA زانیم رییقشر مخچه و تغ يمورفومتر یبررستحت عنوان ) 005095

 :طرح پس از انجام اصالحات مورد تصویب می باشد دیگرد شنهادیقرارگرفت و پ ی( مورد بررسکیابتینر د يدر مخچه موش ها

 صورت اصالح شود نیعنوان بهتر است به ا: 

در مخچه موش هاي نر  SnyCAM1 و SYP  ،Pax7 ،BDNF ژن هايبیان مورفومتري قشر مخچه و تغییر  اطبررسی ارتب"

 "دیابتیک

 اصالح شود. یطبق عنوان فارس یسیعنوان انگل 

  ، همچنین ارتباط ژنهاي مورد مطالعه با و  .ارتباط مورفومتري قشر مخچه با دیابت توضیح داده شوددر بیان مساله

 .دیابت هم توضیح داده شود

  ، پیشنهاد می شود مراحل هیستوموفومتري کامل تر توضیح داده شوددر روش اجرا. 

 به  "میزان بین ژن"رها، مقیاس اندازه گیري در جدول متغییfull chain  .تغییر یابد 

 پیشنهاد می شود در صورت موجود بودن از منابع جدیدتر استفاده شود. 

 

 يرید رهگبا کمحمدجعفر گلعلی پور دکتر  ییبا راهنماسید مهدی حسینی  کارشناسی ارشدپایان نامه اي  یقاتیطرح تحق 

( کناس یت یبا استفاده از دستگاه س تیو قوم تیبراساس جنس پیمفصل ه کیانتروپومتر يمطالعه تحت عنوان ) 005606

 طرح پس از انجام اصالحات مورد تصویب می باشد: دیگرد شنهادیقرارگرفت و پ یمورد بررس

  پیشنهاد می شود جنسیت و قومیت و جامعه مورد مطالعه آورده شوددر عنوان. 

 اصالح شود. یطبق عنوان فارس یسیعنوان انگل 

 ؟در پاراگراف دوم، مفهوم جمله اي اول چیستلطفا اصالح شود.  ; اشکاالت نگارشی دارد، در چکیده 



 

 

 

 

 
 

 در بیان مساله : 

 در پاراگراف سوم، منظور از تشخیص بیماري هاي مختلف چیست؟ 

  ود: به ما می دهد، به جاي نیز می توانیم به دست آوریم بهتر است نوشته ش6پاراگراف.  

 سواالت و فرضیات ذکر شود که اشاره نشده است. 

  : فرمول به کار رفته براي تعیین حجم نمونه آورده شود در روش اجرا. 

  ،مقیاس زاویه مرکزي درجه استدر جدول متغییرها. 

  ،گردد. نیز اضافه متغییر سن. و پیشنهاد می شود متغیرهاي مستقل نیز کامال توضیح داده شونددر جدول متغییرها 

 ورود و خروج از طرح ذکر شود يارهایمع.  

 .پرسشنامه دموگرافیک یه طرح اضافه گردد 

  ، پیشنهاد می شود زمان بندي مراحل به تفکیک بیان شونددر جدول زمان بندي 

  ، کجا استفاده شده است؟ 02رفرانس در منابع 

 


