
 

 

 72/80/8930تاريخ: 

 /پ گ93/6/ 8924شماره: 

 8پيوست: 

 صورتجلسه شورای پژوهشی

 متابولیک اختالالت تحقیقات مرکز

72/80/80 

 شکیلت( اول طبقه) پزشکی دانشکده دانشجویان تحصیالت تکمیلی در اتاق محل در 11 ساعت راس روز دوشنبه مذکور، جلسه

 و اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز مورد  محترم داوران نظرات به توجه ارسالی زیر با و گزارش نهاییپروپوزال  و گردید

 .گرفت قرار بررسی و نقد

هنمایی آقای دکتر به را آقای محمدرضا افشارمنشپایان نامه ایی مقطع دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی  طرح تحقیقاتی -الف

 لیپیدی، پروفایل خون، قند سطح بر( Abelmoschus esculentus) بامیه پودر اثر بررسی " عنوان تحت آزادرضا منصوریان

 از پس شد مقرر و ریال مطرح 440،144،444 با اعتبار  "دیابتی پیش بیماران در miR126 و miR15a بیان التهابی، فاکتورهای

  گردد. اقدام موافق نظر با ذیل اصالحات انجام

جود فاکتورهای التهابی زیادی وعنوان طرح بسیار کلی می باشد و پراکندگی فاکتورهای مورد بررسی وجود دارد مثال  .1

دارند کدامیک در طی این طرح بررسی خواهد شد کما اینکه در اهداف قید شده اما در عنوان نیز بهتر است مشخص شود. 

پیشنهاد می گردد گروه  .در صورت امکان مجری محترم میزان قند خون و پروفایل لیپیدی را به اهداف فرعی منتقل کنند

 .ان قید شودکنترل نیز در عنو

 بررسی خواهد شد یا پروتئین؟ RNA مشخص شود که میزان فاکتورهای التهابی در سطحدر چکیده و خالصه بیان مساله  .0

دیابت از منظر طب ایرانی " بوعلی سینا بیماری دیابت را حاصل از گرمای آتشین می دانست "در جمله درقسمت بیان مساله  .3

 .که باید تکمیل گردد. شودبه دو نوع گرم و سرد دسته بندی می 

  .ها بیشتر توضیح داده شود miR و نقش بیوشیمیایی های در بیان مساله مکانیسم .4

 شوند. گیری اندازه باید آمده مساله بیان در که اهدافی تمام .5
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دیابت القاء  نبا توجه به مطالعات انجام شده قبلی گویا ارتباطی بین اثر بامیه و نوع تیماری که به وسیله آدر بررسی متون  .6

شده وجود دارد که آیا این مورد ممکن است در تستها اثری داشته باشد و خللی ایجاد کند؟ پیشنهاد می شود در این مورد 

 .مطالعه بیشتری انجام شود

 .نیز اشاره شود voucher Number در روش اجرا به نحوه تهیه گیاه بامیه و تأئید اصالت آن و ثبت و دریافت .7

 .گردد پایلوت باید ابتدا باشد و داشته دقیق و مشخص پروتکل یک ایدروش اجرا ب .8

 .نوشته شود "تعیین"لغت  "بررسی"کلمهدر هدف اصلی طرح بجای  .9

در اهداف اختصاصی فاکتورهایی قید شده که هیچ گونه اشاره ای به آنها و دلیل بررسی آنها در متن پروپوزال نشده است.  .14

 .این فاکتورها در بخش بیان مساله مختصری توضیح داده شودپیشنهاد میگردد که راجع به 

همچنانکه در موارد قبلی نیز قید شد عنوان بسیار کلی است و بدون هیچ پیش زمینه ای با فاکتورهای زیادی در بخش اهداف  .11

ررسی ورد بو سواالت و فرضیات مواجه می شویم پیشنهاد می گردد در بخشهای قبلی اشاره ای مختصر به فاکتورهای م

 .شود

 .معیار ورود و خروج افراد به مطالعه ذکر شود .10

 معیار سن در معیار ورود ذکر شود. .13

14. C-peptide .نیز باید اندازه گیری شود 

بیماران می باشد، بدون انجام این کار از لحاظ اخالقی چگونه می توان تصمیم گیری  life styleاولین اقدام درست کردن  .15

 کرد؟

 بار ذکر گردد. 3ساعت مصرف دوز دارو، فقط روزی  8به جای تعیین هر  .16

همچنانکه نویسنده طرح به مطالعات قبلی اشاره کرده اند گروهی از مطالعات از عصاره موثر بامیه استفاده کرده اند. آیا بهتر  .17

ورکی داده میشود گرم که به افراد به صورت خ 3نیست در این طرح نیز از عصاره موثر بامیه استفاده شود. چراکه در این 

ماده موثر دقیقا با هم برابر باشد. چرا که هضم و جذب نیز در افراد مختلف با هم متفاوت است. شاید در برخی افراد ماده 

 .موثره جذب نشود
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 .گردد تکمیل اهداف اساس بر متغیرها جدول .18

 .ستون تعریف علمی عملی طرح اصالح شوددر جدول متغیرها  .19

04. Life style  ر جدول متغیرها اضافه گردند.و بامیه د 

 چرا همه متغیرها وابسته ذکر شده اند؟ .01

 .روش محاسبه حجم نمونه با ذکر رفرنس قید شود .00

 درخصوص هزینه های طرح حتما برای ایاب و ذهاب بیماران هزینه ایی در نظر گرفته شود. .03

ه نرم افزار آماری اشاره شده و به روشهای فقط ب .از چه تست های آماری استفاده می شوددر روش تجزیه و تحلیل داده ها  .04

تجزیه تحلیل داده ها اشاره ای نشده که البته این روشها نیز قطعا بعد از انجام همه تستها تعیین می شود ولی با این وجود می 

 .توان به روشهایی که در مطالعات مشابه انجام شده اشاره کرد

 .شوددر مورد محدودیتهای مطالعه توضیح داده  .05

با توجه به اینکه نوع مطالعه مداخله ای است اینکه در زمان دقیق دارو و دارونما را به افراد داد این بخش کار بنظر دشوار  .06

 .میرسد که ممکن است جزو محدودیتهای مطالعه باشد این مورد به عنوان محدودیتهای طرح قید شود

ماه زمان کافی برای انجام آزمایشات نباشد.  4ستها بنظر میرسد زمانبندی اجرای طرح بازبینی شود. با توجه به حجم باالی ت .07

 .ماه در نظر گرفته شده است 4ماه و زمان انجام آزمایشات  04کل زمان اجرای طرح 

 ریال برای هزینه های سایر در نظر گرفته شده منظور از این هزینه چیست؟04444444در جدول هزینه  .08

 شته شود.پروتکل اجرایی طرح دقیقا به ریز نو .09

 بنیادین ایه سلول همزمان کشت بررسی " عنوان تحت گرنت خانم دکتر زهرا عرب بافرانیطرح تحقیقاتی گزارش نهایی  -ب

 اقدام موافق نظر با شد مقرر و طرحم "Gelatin/PLCL هیبریدی نانوفایبری های داربست روی بر انسان فیبروبالست و چربی

  .گردد
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جایگزین گزارش نهایی طرح پایان نامه ایی خانم الهه کوثری به راهنمایی آقای دکتر منصوریان 0416چاپ شده در سال  ISIمقاله  -ج

 کاری کم به بتالم درزنان تیروئید غده وعملکرد استئوپروتگرین سرمی سطح بر لووتیروکسین با درمان اثر بررسی "تحت عنوان 

 .گردد اقدام موافق نظر با شد مقرر و مطرح "بالینی  تیروئیدتحت
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 :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                            احمد دانش       آقای دکتر 

 مرکز  پژوهشی شورای عضو                         خانم دکتر سمیرا عشقی نیا    

 مرکز پژوهشی شورای عضو                   خانم دکتر زهرا عرب بافرانی       

 مرکز  پژوهشی شورای آقای دکتر سیدمهدی جعفری                           عضو

 مرکز پژوهشی شورای خانم دکتر ماریه سقائیان                                 عضو

 فنآوری و تحقیقات معاونت نماینده                                    محدیث رستمانی خانم


