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 /پ گ13/6/ 3113شماره:  

 4پيوست: 

  

 پژوهشی شورای صورتجلسه

 متابولیک اختالالت تحقیقات مرکز

13/40/89 

( اول طبقه) پزشکی دانشکده ردانشجویان تحصیالت تکمیلی د اتاق محل در 01 ساعت راس دوشنبه 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 

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

 بر( RubusAnatolicus(focke)foke ex hausskn) تمشک گیاه میوه مصرف اثر بررسی" عنوان تحتآزادرضا منصوریان 

 توسط شده دیابتی صحرایی های موش در اکسیداتیو استرس های شاخص و لیپیدی پروفایل ، خون قند سطح

  .گردد اقدام موافق نظر با ذیل اصالحات انجام از پس شد مقرر و مطرحریال  91,،,95،90با اعتبار  "استرپتوزوتوسین

 : یابد تغییر ذیل بشرح عنوان که شود می پیشنهاد .0

 موش در اکسیداتیو استرس های شاخص و لیپیدی پروفایل گلوکز، سرمی سطح بر تمشک گیاه تاثیرمیوه بررسی

 2 تیپ دیابتی صحرایی های

 :گردد می پیشنهاد عنوان این. ندارد همخوانی عنوان فارسی فعلی با انگلیسی عنوان .2

 Evaluation of the effect of RubusAnatolicus focke foke ex hausskn consumption on blood 

glucose, lipid .profiles, and oxidative stress indices in streptozotocin-induced diabetic rats. 
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 ,Rubus Anatolicus focke foke ex hausskn, diabetic rats. گردد تکمیل کلیدی کلماتقسمت  .3

lipid profile, oxidative stress indices  

 .گردد ذکر نمونه حجم تعداد چکیده در .,

 اهمیت و ضرورت ،بیشتر منابع ذکر با .گردد بیان تر واضح طرح انجام ضرورت مشابه مطالعات وجود به توجه با .9

 !!میرسد نامرتبط بنظر 7 رفرنس ضمنا. شود بیان طرح

 در آندوکرینی اختالالت ترین شایع جمله از ملیتوس دیابت: شود تصحیح ذیل شکل به چکیده که شود می پیشنهاد .6

 افزایش با و میباشد عصبی اختالالت بینایی، اختالالت ، کلیوی های بیماری علت ملیتوس دیابت. میباشد جهان

 حاکم بدن در نیز اکسیداتیو استرس شرایط ، بیماری این بروز پی در. است ارتباط در نیز آترواسکلروز بروز خطر

 هوازی ورزشی های فعالیت انجام و درمانی رژیم دارویی، های روش ملیتوس دیابت بیماری درمان جهت. میشود

 گیاهان دارویی اثرات بررسی به پژوهشگران ، سنتتیک داروهای متعدد جانبی عوارض به باتوجه.  میشود توصیه نیز

 آن اکسیداتیو استرس ضد و دیابتی ضد اثرات که گیاهانی جمله از. اند پرداخته دیابت درمان جهت نیز متفاوت

 مصرف اثر که شدیم آن بر پژوهش این در ما بنابراین.  است Rubus علمی نام با تمشک گیاه گردیده، مشخص

 پروفایل ، خون قند سطح روی بر را( Rubus Anatolicus (focke) foke ex hausskn) تمشک گیاه میوه

 دیابتی جهت. دهیم قرار بررسی مورد دیابتی صحرایی های موش در اکسیداتیو استرس های شاخص و لیپیدی های

 با استرپتوزوتوسین داروی از( گردد ذکر فقط مطالعه مورد گروههای و ها موش تعداد)صحرایی های موش کردن

 گلیسرید تری خون، قند سرمی نمونه. شد خواهند استفاده مطالعه در موش، بدن وزن کیلوگرم بر گرم میلی 61 دوز

 میزان سنجش.  شد خواهد گیری اندازه BS-800 اتوآناالیزر دستگاه وسیله به HDL-C، LDL-C کلسترول، ،

 آنتی تام ظرفیت و سرمی آلدهید دی مالون سنجش پراکسیداز، گلوتاتیون و دیسموتاز اکسید سوپر فعالیت
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. گرفت خواهد قرار بررسی مورد UV اسپکتروفوتومتر دستگاه توسط تجاری های کیت روش طبق نیز اکسیدانی

 چند بین آنالیز برای همچنین خواهد شد. استفادهspss _ 18 افزار نرم از آمده دست به های داده آنالیز جهت

( post hoc tukey)توکی سپس ،( ANOVA) یکطرفه واریانس آنالیز آماری آزمون از متغیر یک برای گروه

 استرس-لیپیدپروفایل-گلوکز: کلیدی کلمات.  میباشد Experimental نیز ما مطالعه نوع. کرد خواهیم استفاده

 2 تیپ دیابت -اکسیداتیو

 .باشد می الزامی بالغ افراد ذکر دیابتیک بیماران آمار درخصوص مساله بیان قسمت در .7

 استرس ضد و دیابتی ضد اثرات بررسی جهت تحقیقاتی که است شده گفته مسئله بیان در. است ناقص مسئله بیان .8

 هالمسئ بیان در چیست؟ مطالعه این انجام ضرورت و علت وجود این با است، گرفته صورت گیاه این اکسیداتیو

 در STZ صورت به که استرپتوزوتوسین اختصاری نام. نمایید بیان را آن انتخاب علت و استرپتوزوتوسین اثر و نقش

 .شود نوشته نیز لهامسئ بیان در شده، استفاده متون بررسی در نیز و مختلف مطالعات

 بیماری با رابطه در بیشتر لهامسئ بیان در که رساند می نامه پایان غالب در تحقیقاتی طرح محترم مجری اطالع به .5

 را( مطالعه مورد تمشک نوع دقیقا) تمشک میوه ارتباط اهمیت محترم نویسنده لذا. است شده داده توضیح دیابت

 و آورده مسئله بیان در.( نماید ذکر جدید های یافته از باشد می ممکن که آنجایی تا) مرتبط مطالعه چند و توضیح

 انتهای در را تمشک انواع نام فقط نمودند ذکر محترم مجری که موردی تنها. نماید ذکر دقیقا را موضوع اهمیت

 .نماید اقدام فوق موارد تکمیل به نسبت نامه پایان محتوای شدن بهتر برای محترم مجری لذا .بردند نام مسئله بیان

 .گردد بیان دیابت با مقابله برای تمشک مصرف در احتمالی های مکانیسم .01

 لحاظ خون قند کاهنده آن بجای باشد، می اشتباه که است شده استفاده دیابتیک آنتی کلمه از گیاهان درخصوص .00

 .گردد
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 تمشک کنار در استاندارد موثره ماده یک ازدر تحقیق حاضر،  نظر مد اثرات بررسی برای گردد می پیشنهاد .02

 از گردد می پیشنهاد کند فراهم را الزم موثر ماده میزان تمشک میوه مصرف نمیرسد رنظه همچنین ب .گردد استفاده

 .گردد استفاده آن الکلی یا آبی عصاره

 لیپید اکسیدانی، آنتی سطح بر گیاه این مختلف های گونه تاثیر بررسی از مختلفی مطالعات نیز متون بررسی در .03

 چیست؟ مطالعات این انجام ضرورت و علت بنابراین است، شده داده نشان...  و پروفایل

 در شده ذکر مطالعه مورد های تمشک انواع از هیچکدام ولی نمودند ذکر را متفاوت مطالعات محترم مجری .,0

 تمشک ها گونه همه اینکه به توجه با(. Rubus Anatolicus) باشد نمی تحقیق مورد گونه نوع از متون بررسی

 فاکتورهای روی بر متفاوتی تاثیرهای رود می انتظار و هستند متفاوت هم به نسبت ها تمشک خانواده ولی هستند

 از قسمت کدام روی بر و آن تاثیر زمان مدت و مطالعه مورد نمونه نوع براین عالوه. باشند داشته بیوشیمیایی

 می وغیره میوه یا برگ به مربوط الکلی یا آبی عصاره مثال بعنوان باشد نمی معلوم است شده انجام مطالعه تمشک

 .شود رعایت حاضر مطالعه در الذکر فوق موارد شود می پیشنهاد لذا خیر؟ یا باشد

 آیا. شد خواهد خریداری کتول آباد علی مرکز از رت گونه از صحرایی های موش: محترم مجری نظر اظهار طبق .09

. باشند سالم کلینیکی نظر از باید موشها که است ذکر به الزم شوند؟ می نگهداری استاندارد شرایط در موشها

  ؟کدام مرکز می باشد کتول آباد علی مرکز از منظور

 نشده داده رفرنس) شده مطالعه مقاله روش به توجه با نیز مصرفی تمشک الزم مقدار: محترم مجری نظر اظهار طبق .06

 های دوز تا دارد پایلوت مطالعه یک به نیاز مطالعه این تمشک؟ میوه مصرفی دوز. شد خواهد تجویز( است

 دارای هوایی و آب مختلف نقاط در تمشک های گونه اینکه به توجه با. شود تعیین اصلی مظالعه جهت مختلف

 . است الزامی مطالعه جهت مصرفی دوز تعیین لذا باشد می متفاوت تاثیرات
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 در باشد شده لیتر دسی بر گرم میلی 291 از بیشتر یا 291 ها موش خون قند اگر: محترم مجری نظر اظهار طبق .07

 مثال عنوان به. باشد می متفاوت مختلف های العهطم در اعداد این که است ذکر به الزم. شد خواهند وارد ما مطالعه

 میلی 211 از ها موش در قند سرمی سطح اگر که است داده نشان است شده انجام 2107 سال در که هایی مطالعه

 . بود خواهد دیابتی موش باشد بیشتر لیتر دردسی گرم میلی 311 از دیگر مطالعه در یا و لیتر دردسی گرم

( است نشده داده رفرنس)ام سی و پانزدهم ، صفر های روز در تام خون های نمونه: محترم مجری نظر اظهار طبق  .08

 صفر های روز محترم مجری انتخاب دلیل. شد خواهد گرفته صحرایی های موش دمی ورید طریق از تداخل از بعد

 روز 2106 سال در شده انجام مطالعات طبق. است بوده اساسی چه بر خون گیری نمونه جهت ام سی و پانزدهم ،

 شده بیشتری دقت احتماال و نزدیکتر گیری نمونه فاصله که است سده استفاده پانزدهم و دهم ، پنجم صفر، های

 مناسبی الگوی از حال هر به)  گردد اصالح نیز ها متغیر جدول ، اهداف اصالح از بعد گردد می توصیه البته.است

 .(کند می پیروی

 و دیسموتاز اکسید سوپر های آنزیم فعالیت گیری اندازه به نیازی اکسیدانی آنتی تام ظرفیت تعیین صورت در .05

 توضیحاتی دراین خصوص ارائه گردد. باشد؟ می پراکسیداز گلوتاتیون

 میوه مصرف بدون+  شده دیابتی های موش" گروه در ارزیابی مورد پارامترهای سطح تعیین اختصاصی، اهداف در .21

 .است نشده گرفته نظر در "تمشک

 .گردد تکمیل فرضیات و سواالت اهداف، اساس بر .20

 .است مستقل متغیر استرپتوزوتوسین. است( ندارد/ دارد) بصورت دیابت گیری اندازه مقیاسدرجدول متغیرها،  .22

 سقائیان دکتر خانم نظرات از خصوص دراین. گردد اصالح لطفا باشد، روشن و مشخص کامال باید کار روش .23

 .گردد استفاده
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 .شود قید مطالعه مورد جامعه محاسبه فرمول و رفرنس .,2

 رت اختیار در صورت چه به و است گردیده محاسبه صورت چه به و است میزان هچ مصرفی تمشک الزم مقدار .29

 بصورت رت که است ممکن میوه، این طعم به باتوجه(. است نشده داده رابطه این در رفرنسی) گیرد؟ می قرار ها

 و دیابتیک های رت توسط آن مصرف از اطمینان برای بنابراین باشد، نداشته ان مصرف به چندانی تمایل طبیعی

 اید؟ نموده اتخاذ تدابیری چه مطالعه مورد گروه دو هر در آن مشابه مصرف میزان همچنین

 قید آنها کشتن نحوه مخصوصا آزمایشگاهی حیوانات با کار اخالقی مالحظات است حیوانی مدل اینکه به توجه با .26

 .شود

 آزمایشگاهی حیوانات با کار جهت الزم گواهی طرح مجری آیا. شود نوشته الزم توضیحات اخالقی مالحظات در .27

 حیوانات با کار ای حرفه اخالق دوره گذراندن به نیاز آزمایشگاهی حیوانات با کار جهت است؟ نموده اخذ را

 .باشد می آزمایشگاهی

 .شود نوشته مطالعه های محدودیت .28

 .گردد استفاده فارماکولوژیست یک همکاری از گردد می پیشنهاد .25

 .است نشده لحاظ نامه پایان در ها هزینه سایر و مسافرت جهت ای هزینه .31

 ها هزینه جدول از خریداری، به نیاز عدم صورت در است. شده گرفته نظر در صفر گلیسرید تری کیت هزینه .30

 .گردد تکمیل مصرفی مواد تمام سازنده شرکت. شود حذف

 .بنویسید را طرح کاربردی هدف شده قید کاربردی بنیادی طرح نوع در اینکه به توجه با .32
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 تعداد به توجه با. است شده شروع 5 رفرنس از متون بررسی. است نشده آورده مسئله بیان متن در 8 شماره رفرنس .33

 رفرنس به نیاز بالینی بیوشیمی ارشد نامه پایان غالب در طرح مطالعه جهت باشد می مورد ,0 کال که ها رفرنس

 .باشد می بیشتری مرتبط های

 .گردد اضافه بیشتری منابع اما ،دارد وجود جدید منابعدر طرح مذکور  .,3

 می گردند. تعیین طرح تائید جهت نهایی داور بعنوان اسدی دکتر اقای .39

 

 تحت غالمرضا وقاریبه راهنمایی آقای دکتر  دانیال کیاءآقای  طرح تحقیقاتی پایان نامه ایی مقطع دکتری حرفه ایی -ب

 دزیانی کلینیک آزمایشگاه به مراجعین در خون چربی های پروفایل با بدنی توده های شاخص بین ارتباط بررسی " عنوان

         .گردد اقدام موافق نظر با ذیل اصالحات انجام از پس شد مقرر و طرحریال  09111،111با اعتبار  " گرگان

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

 :اصالح گردد  موارد زیر انگلیسی عنوان در .0

 شروع شود. Evaluation ofعنوان با  -

- The determine به determination شود اصالح. 

 .گردد اضافه شود می پیشنهاد ،است نشده عنوان چکیده قسمت در استفاده مورد آماری های روش خالصه .2

 مورد در موجود دانش موضوع، با مرتبط عوامل موضوع، اهمیت با رابطه در قبولی قابل توضیح مساله بیان قسمت در .3

 .ندارد مسئله بیان اصال خالصه طور به یا است نشده ارائه طرح اجرای ضرورت و موضوع



 

 

 13/40/3131تاريخ: 

 /پ گ13/6/ 3113شماره:  

 4پيوست: 

 به. شود اشاره آنها به شود می پیشنهاد ،است شده انجام ایران در موضوع با مرتبط مطالعه چندین متون بررسی در .,

 بدنی توده  نمایه با آن ارتباط و خون های چربی وضعیت بررسی.همکاران و علیمرادی فواد: زیر مطالعه مثال طور

 .( ,035-3)  - 3 و 58 شماره ،23 دوره. قزوین شهر نوجوانان در

 .شود اضافه جدید منابع. نیست کافی منابع تعداد .9

 .شود ادغام اختصاصی اهداف شود می پیشنهاد. شود ذکر ینیتع بررسی جای به و شود اصالح اصلی هدف .6

 لیپیدی پروفایل با لپیدمی دیس ارتباط بررسی است آمده عنوان در که اصلی هدف است تکراری 7و 6 اهداف .7

 .شود اضافه باید و است نیامده اهداف در که است

 و شوند ادغام اختصاصی اهداف شود می توصیه. ندارد خوانی هم اختصاصی اهداف با فرضیات و سواالت تعداد .8

 .شوند نوشته جدید اهداف اساس بر فرضیات و سواالت

 .شود بازنویسی فرضیات مطابق سواالت .5

 .است نشده ذکر ها متغیر از بعضی گیری اندازه نحوه و عملی و علمی تعریف .01

00. FBS شود اصالح ،است نیامده ها متغییر جدول در اما آمده اهداف در. 

 multifrequency bioelectric با یا شود می گیری اندازی ترازو با چربی درصد متغیرها جدول در .02

impedance analysisشود اضافه گیری اندازه روش موارد تمام ؟. 

 می باشد. کاربردی بنیادی طرح .03

 ذکر هردو پروپوزال در پالسما یا سرم گرگان؟ خون انتقال سازمان شود؟ می انجام آزمایشگاه کدام درآزمایشات  .,0

 میشود؟ انجام FBS گیری اندازه است شده



 

 

 13/40/3131تاريخ: 

 /پ گ13/6/ 3113شماره:  

 4پيوست: 

 درباره شود می داده پیشنهاد ولی رود نمی مجری جانب از کار روش جزئیات ذکر انتظار پروپوزال متن در هرچند .09

 ای شده شناخته روش اینکه به توجه با multifrequency bioelectric impedance analysis روش

 .شود داده توضیح بیشتر نیست

 تعیین جهت ویلک - شاپیرو اسمیرنوف - کولموگروف آزمون پیش مرحله یک نیازمند ابتدا در ها داده آنالیز .06

 آماری های روش توضیحات رود می انتظار فلذا دیگر، مراحل سپس و هاست داده توزیع نبودن یا بودن نرمال

 .شوند ذکر بیشتر نیاز مورد

 .شود نوشته مطالعه های محدودیت .07

 .ندارند پرسنلی هزینه دانشجویی های نامه پایان .08

 می پژوهش این صرف که ای هزینه و زمان به توجه با شود می پیشنهاد ،نیست برخوردار الزم نوآوری از مطالعه .05

 اندازه مطالعه این در انسولین به مقاومت شاخص شود می پیشنهاد. شود گرفته نظر در مطالعه این در نوآوری شود

 ممکن مختلف های آزمایشگاه در که گیری اندازه variation به توجه با شود می پشنهاد همینطور و. شود گیری

 . درکلشوند گیری اندازه آزمایشگاه یک در ها نمونه آوری جمع از بعد متغیرها است بهتر باشد داشته وجود است

 تر خالقانه و جدیدتر های متغییر کردن اضافه با شود می پیشنهاد لذا و است نامفهوم طرح این اجرایی ضرورت

 . یابد بهبود طرح این نوآوری

 بر مستقیم بطور PCR-qRT روش بکارگیری " عنوان تحت کیانمهر انورسادات دکتر آقای تحقیقاتی طرح پروپوزال -ج

 در mir-21 بیان بررسی و microRNAاستخراج کیت از استفاده بدون کولورکتال سرطان به مبتال افراد سرم نمونه روی

 .        گردد اقدام موافق نظر با ذیل اصالحات انجام از پس شد مقرر و طرح ریال 080،311،111 اعتبار با " ها نمونه این



 

 

 13/40/3131تاريخ: 

 /پ گ13/6/ 3113شماره:  

 4پيوست: 

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

 مستقیم غیر و مستقیم روش دو مقایسه عنوان در شود می پیشنهاد است روش دو مقایسه که طرح هدف به توجه با .0

 .شود ذکر

 .شود اصالح جدید عنوان باعنوان انگلیسی مطابق  .2

 برای. شود بیشتر نظر مورد متدولوژی و پروژه هدف و ضرورت و. شود پرهیز باید گویی کلی از چکیده، قسمت در .3

 .باشد می کلیدی کلمات فاقد چکیده. کرد اشاره مشابه مطالعات در روش این کارآیی به توان می مثال،

 .گردد اضافه شود می پیشنهاد ،است نشده عنوان چکیده قسمت در استفاده مورد آماری های روش خالصه .,

. است شده ارائه 39 منبع یک تنها سرم از RNA میکرو استخراج روش در موجود نقص و مشکالت با رابطه در .9

 . دارد بیشتری منابع به نیاز موجود مشکل و مسئله تعریف

 .شود ارائه بیشتری منابع RT-qPCR-DS تکنیک برتری وجه با رابطه در شود می پیشنهاد .6

 زیرا. شود نمی داده پوشش مساله بیان این با پروژه انجام ضرورت. باشد می ادبی بازنگری مند نیاز مساله بیان متن .7

 نشده ایی اشاره گونه هیچ دیگر های micro RNA حتی و micro RNA این بیان و استخراج مشکالت مورد در

 وجود مطالعاتی باید بهرحال. نیست مشخصmicro RNA  این برای استخراج مرحله حذف دلیل عبارتی به. است

 با بتوان تا باشد گرفته صورت micro RNA این استخراج بخش حذف روی ای اولیه مطالعه یا و باشد داشته

 سختی جمله از رفته، بکار جمالت به مربوط منابع آخر درپاراگراف. نمود اجرا را مذکور متدولوژی آن به استناد

 بیان آنالیز های استراتژی در qRT-PCR روش کارایی. گردد استخراج کارایی کاهش و micro RNA با کار

micro RNA جایگزین های روش. گیرد قرار بحث مورد است الزم ها qRT-PCR اینگونه در آنها بین مقایسه و 



 

 

 13/40/3131تاريخ: 

 /پ گ13/6/ 3113شماره:  

 4پيوست: 

 استخراج حین آنها مقدار کاهش و ها micro RNA با کار سختی دالیل است؟ صورت چه به ها استراتژی

 چرا درغیراینصورت است؟ سرطان این در انکوژنیک micro RNA مهمترین ، موردنظر micro RNA آیا.گردد

 گوناگونی تاثیر تحت تواند می micro RNA بیان است؟ نشده انکوژنیک های micro RNA سایر به ایی اشاره

-mir شده گفته مساله بیان در اینکه رغم علی آید می پیش سوال این درنتیجه باشد، جامعه یک افراد ژنتیکی های

-mir بیان آیا داشت؟ خواهد ضرورتی چه micro RNA این بیان آنالیز باشد تواند نمی مارکر تومور یک 21

 کنید؟ می تفسیر را آن انتخاب چگونه باشد؟ noise یک تواند می 21

 که است نشده سرطان در mir-21 بیان آنالیز های روش زمینه در گذشته مطالعات مورد در ایی اشاره هیچگونه .8

 در مختلف مطالعات در رفته بکار گوناگون های روش کارایی همچنین. دهد پوشش پروژه انجام ضرورت بتواند

 گرفت تصمیم بتوان طریق آن از تا است نشده مقایسه سرطان در آن آنالیز مشکالت و mir-21 بیان زمینه

 منابع، %91 از بیش است الزم. نمود استفاده آن آنالیز برای qRT-PCR از یا و گردد حذف باید mir-21 استخراج

 .شوند گنجانده تاکنون 2106 سال از

 سرطان در mir-21 نقش به انجام شده است، 2109 سال در همکاران و Zhao توسط که ای مطالعه در .5

 .دهد قرار محققین اختیار در مسئله بیان کردن غنی برای سودمندی نتایج تواند می ،دارد اشاره کولورکتال

 مقایسه!( شاهد نمونه با بیماران خون های نمونه در...... بیان میزان بررسی. )است نامفهوم مطالعه اختصاصی اهداف .01

 .شود آورده اختصاصی اهداف در باید روش دو

 ، همچنین نیازمند ویرایش ادبی می باشند.شود اصالح و ندارد مطابقت اهداف با فرضیات و سوالت .00

 .شود اضافه اهداف به باید مورد این لذا ،است روش دو مقایسه طرح اصلی هدف رسد می نظر به عنوان به توجه با .02



 

 

 13/40/3131تاريخ: 

 /پ گ13/6/ 3113شماره:  

 4پيوست: 

 دقت مستقیم روش رود می انتظار شده ارائه طرح به توجه با. است طرح اجرای ضرورت بر خالف 3 و 2 فرضیه .03

 می پیشنهاد لذا. کند عمل بهتر سرطان تشخیص در استخراج، روش با مقایسه در آن نتایج و باشد داشته بیشتری

 .دنشو نویسی باز 3 و 2 فرضیه شود

 اضافه بیماری پیشرفت مرحله شود اضافه سالم/کانسر .شود اضافه مستقیم غیر/ مستقیم روشدر جدول متغیرها،  .,0

 روش دقت سرطان مرحله تشخیص در اما باشند نداشته تفاوتی نرمال/سرطان در روش دو است ممکن زیرا. شود

 .شود اضافه ها متغیر جدول در مطالعه مورد گروه .باشد بیشتر مستقیم

 و سواالت اهداف، با همخوانی گونه هیچ سوم و دوم متغیرهای. گردد اصالح mir-21 بیان بشکل اول متغیر .09

 قسمت هیچ در زیرا.شود آورده ها متغیر این انتخاب مورد در منطقی دلیل یا و دنگرد حذف باید و دنندار فرضیات

 عنوان، از صورت آن در. است نشده اشاره mir-21 بیان بر آن تاثیر و جنسیت و قومیت مورد در پروپوزال این از

 حذف تواند می دیگر اصلی متغیر .گردد ذکر مطالعه مورد جامعه یبایست فرضیات و سواالت و اهداف و مساله بیان

 نه است روش یک طراحی پروژه این. شود گنجانده است خواهشمند. باشد استخراج حذف عدم یا و استخراج

 .خاص جمعیت یک در روش یک مطالعه

 زیرا اند؟ کرده دریافت درمانی شیمی آیا سرطان، پیشرفت مرحله کولورکتال، کانسر از نوعی چه گردد ذکر .06

 است؟ شده انجام چگونه نمونه حجم تعیین دارد اثر mir21 مقدار روی درمانی شیمی

 منحنی اختصاصیت حساسیت شامل مربوطه آماری های تست ،است تشخیصی ارزش بررسی مطالعه درصورتیکه .07

ROC مقدار و odd ratio شود اضافه. 

 شود؟ می استفاده سرم از هایی غلظت چه از مستقیم روش در شود؟ می استفاده کیتی چه از استخراج روش در  .08

 .گردد ذکر کیت نام شود؟ می استفاده کیتی چه از RNAمیکرو cDNA سنتز برای



 

 

 13/40/3131تاريخ: 

 /پ گ13/6/ 3113شماره:  

 4پيوست: 

 پیشنهاد. است نشده قید رفرنس با ها نمونه انتخاب جهت نمونه حجم محاسبه فرمول و بیماران خروج و ورود معیار .05

 در باید است شده گرفته آن از ها نمونه که قبلی طرح شماره. گردد اصالح و بازبینی فوق موارد گردد می

 .شود قید پروپوزال

 حذف قسمت به مربوط پروژه اصلی موضوع ولی است شده ارائه کافی توضیحات نمونه حجم مورد در اگرچه .21

 گروه مورد در همچنین .شود ارائه کافی توضیحات است خواهشمند که است cDNA مستقیم سنتز و استخراج

 و آزمایشگاهی شاهد بعنوان. )است نشده ای اشاره شودف انجام آنها در RNA میکرو استخراج بایستی که شاهد

 .نمود ارزیابی استراتژی این کارایی در را استخراج حذف اثر توان می چگونه درغیراینصورت....( 

 کار روش نیز اینحال با ولی ،رود نمی مجری جانب از کار روش جزئیات ذکر انتظار پروپوزال متن در هرچند .20

 اندکی مستقیم بررسی کار روش مراحل به مربوط توضیحات شود می توصیه و بوده مختصر بسیار حاضر پروپوزال

 .شوند تشریح بیشتر

 روی را آن اثر استخراج حذف با توان می چگونه که شود ذکر است خواهشمند ها داده تحلیل و تجزیه روش در .22

 .نمود تحلیل استراتژی این بودن کارامد

 تعیین جهت ویلک - شاپیرو اسمیرنوف - کولموگروف آزمون پیش مرحله یک نیازمند ابتدا در ها داده آنالیز .23

 آماری های روش توضیحات رود می انتظار فلذا دیگر، مراحل سپس و هاست داده توزیع نبودن یا بودن نرمال

 .شوند ذکر بیشتر نیاز مورد

 گردد می خریداری بیولوژیک های نمونه بانک از ها نمونه این صورتیکه در بالینی های نمونه از استفاده برای .,2

 رضایتنامه کسب گیرد، می صورت بیماران از گیری نمونه صورتیکه در ولی نیست اخالقی رضایتنامه به نیازی

 .باشد می ضروری "وی قانونی ولی" یا و بیمار از اخالقی



 

 

 13/40/3131تاريخ: 

 /پ گ13/6/ 3113شماره:  

 4پيوست: 

 پروژه این های چالش بزرگترین از qRT-PCR صحیح انجام عدم و استخراج حذف و احتمالی بودن کارآمد عدم .29

 توضیح miR-195 مثل بیان کاهش با های RNA میکرو در روش این از استفاده محدودیت مورد در .بود خواهد

 آنالیز باشد سالم توموری در وارییشن دارای و نباشد مناسبی داخلی کنترل miR-1228 که صورتی در شود داده

 .بود نخواهد ممکن نتایج

 .شود ضمیمه اخالق فرم لطفا .26

 .نمائید ذکر پروژه این در را تریس مصرف دلیل است خواهشمند .27

 باشد می زیاد هم نگرفتن جواب احتمال که است مستقیم روش به QRT-PCR روش اندازی راه طرح اصلی هدف .28

 و هزینه مطالعه این برای اینکه به توجه با شود می پیشنهاد چنین هم و باشد می ارزشمند بودن انجام قابل صورت در

 در mir-21 بیان چون شود گرفته نظر در هم نوآوری microRNA انتخاب در است بهتر شود می صرف زمان

 .ندارد را الزم نوآوری و است شده بررسی زیادی مطالعات در قبال کولورکتال سرطان

 توضیح دهید. cDNA سنتز کیتدر قسمت هزینه های مواد مصرفی درخصوص  .25

 روش بکارگیری: میشد نگارش زیر عنوان تحت اگر، باشد داشته توانست می تری مشخص گیری جهت پروژه این .31

 های گوناگونی به توجه با همچنین. کولون سرطان در mir-21 بیان بررسی در RNA میکرو استخراج حذف

 .گیرد قرار گوناگونی این تاثیر تحت است ممکن mir-21 بیان دیگر، گوناگون جوامع در مختلف افراد ژنتیکی

 اینکه به باتوجه همچنین و دهد تغییر هارا گوناگونی این نرخ تواند می که موتاسیون هایپر های مکانیسم طرفی از

 مطرح سوال این ،باشد شده مبتال بیماری این به خاصی موتاژنیک فرایند یک تاثیر تحت است ممکن بیمار هر

 بیان توانید می چگونه لذا دارد؟ قرار خاص موتاژنیک فرایند یک تاثیر تحت پروژه این هدف جامعه آیا که است

mir-21 میکرو این بیان آیا کنید؟ تفسیر ها گوناگونی و ها مکانیسم این وجود با را RNA مراحل تاثیر تحت 



 

 

 13/40/3131تاريخ: 

 /پ گ13/6/ 3113شماره:  

 4پيوست: 

 مختلف های stage در بیمار های نمونه شود می پیشنهاد لذا گیرد؟ نمی قرار( staging) سرطان پیشرفت مختلف

 .داشت خواهد اجرا قابلیت اصالحات انجام صورت در تنها پروژه این تفاسیر این باهمه. شوند بندی طبقه

به  مهدیه صفرزادپایان نامه ایی مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم  طرح نهایی گزارشجایگزین  ISIمقاله   -د

 و کادمیوم سلنیوم، کارسینوژنیک عوامل بافتی سطح میزان بررسی " عنوان حتت حمیدرضا جوشقانی دکتر آقای راهنمایی

 ,  XRCC5(rs6147172)  , XRCC6(rs2267437) های ژن مورفیسم پلی فراوانی با آن همراهی و آرسنیک

XRCC7(rs7003908  )نظر  به توجه با و مطرح " گلستان استان در کنترل گروه و معده آدنوکارسینومای به مبتالیان در

 دد.ربا نظر موافق اقدام گ شد مقرر پژوهشی شورای محترم اعضای

 جهانبخش دکتر آقای راهنمایی به الدینیمحبوبه تاج  خانممقطع دکتری تخصصی  ایی نامه پایان طرح نهایی گزارش -س

 پوست از شده استخراج نارنجین پرتقال، پوست الکلی عصاره تاثیر بررسی " عنوان تحت و دکتر فیروز صمدی اسدی

 "تنیدرون و تنیبرون شرایط در مری سرطان بنیادی هایسلول آپوپتوزیس روند بر دوکسوروبیسین داروی و پرتقال

 با نظر موافق اقدام گردد. شد مقرر پژوهشی شورای محترم اعضایمطرح و با توجه به نظر 

 

 

 

 



 

 

 13/40/3131تاريخ: 

 /پ گ13/6/ 3113شماره:  

 4پيوست: 

 :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


