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 ؛ روماتولوژیصورتجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات 

، با حضور صبح 30:8ساعت 24/04/1398، مورخ شنبهدو روز؛ روماتولوژیجلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات  چهارمین و سی

 .برگزار گردید سالن جلسات مرکز تحقیقات گوارش و کبددر اعضای شورای پژوهشی مرکز، 

 

 

دکترای مقطع  نامهپایان ؛جناب اقای حسین نعمتیسرکار خانم دکتر نفیسه عبدالهی و  طرح تحقیقاتی ❖

 عملکرد بهبود جهت در کورکومین ذرات حاوی ژل نانو  شناسایی و سنتز "با عنوان، حرفه ای

 و شورا اصالحات انجام از پس گردید مقرر تصویب ضمن و مطرح 75،250،000با هزینه  " آن دارویی

 .گیرد قرار تایید مورد جناب اقای دکتر مهرداد اقایی توسط داوری

 چکیده و عنوان

 آیا در چکیده پروپوزال، خالصه بیان مساله و روش اجرا و کلمات کلیدی بطور صحیح و کافی ارائه شده است؟ .1

 روش اجرا در قسمت چکیده بطور مبسوط ارایه نشده است •

 موارد خواسته شده در بخش چکیده اصالح گردید.پاسخ: 

 اهداف و متون بررسی مساله، بیان

آیا در بیان مساله، توضیحات کافی در مورد اهمیت موضوع، عوامل مرتبط با موضوع، دانش موجود در مورد موضوع و  .2

 دلیل نیاز به انجام این مطالعه ارائه شده است؟

در مورد متغیر دوم پماد  .مطالعات پیشین انجام شده اشاره ای نشده استبیان مساله بیان شده کوتاه است  .3

 .پیروکسیکام موارد استفاده و علمکرد ان توضیحی بیان نشده است

 پاسخ : پیروکسیکام از مطالعه حذف گردید. بررسی متون مرتبط اضافه گردید. .4
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شده و نتایج مثبت و منفی بطور کامل ارائه  آیا در بررسی متون، منابع جدید مرتبط با موضوع بطور کافی استفاده .5

 شده است؟

متون بیان شده شماره گذاری شود و  . هستند اما تعداد متون اشاره شده کم است به روزمطالعات بیان شده جدید و  .6

 .متون اخر رفرنس ندارد .ترتیب بر حسب انتشار مطالعات رعایت شود

 اصالح گردید. پاسخ: بررسی متون جدید اضافه  و شماره گذاری .7

 آیا اهداف مطالعه با عنوان و بیان مساله مطابقت دارد؟ .8

 استفاده شود "تعیین "از کلمه  "بررسی "در اهداف به جای استفاده از کلمه  .9

 پاسخ: در بخش اهداف اصالح گردید. .10

 آیا سواالت و فرضیات با اهداف مطابقت دارد؟ .11

. بنابراین تنها سوال نوشته شود. و سواالت نوشته شده نیز چون مطالعه حالت گزارش نتایج دارد ) توصیفی است( .12

 .منطبق با اهداف بیان شده باشد

 پاسخ: فرضیات و سواالت اصالح گردید. .13

 تا حد امکان بیان شده ولی می تواند جزیی تر نیز بیان گردد .14

 گردید اصالح: پاسخ .15

 اجرا روش

 ده اند؟آیا در جدول متغیرها، همه متغیرها مطابق با اهداف ذکر ش .16

 .متغیر های بیان شده در جدول متغیرها در اهداف اشاره نشده است .متناظر با اهداف مطالعه بیان نشده است •

 پاسخ: موارد خواسنه شده در قسمت مربوطه اضافه گردید.

 آیا در مورد ابزار و روش جمع آوری داده ها )مطابق با جدول متغیرها( توضیحات کافی ارائه شده است؟ .17

 .محیط ازمایش اشاره نشده است و اینکه محقق در کجا ازمایشات را انجام خواهند داد بیان کنند •

 پاسخ: توضیحات کاملتر در خصوص روش و نحوه اجرا اضافه شد.

 آیا در مورد روش تجزیه و تحلیل داده ها، توضیحات کافی ارائه شده است؟ .18
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 .توجه قرار داده و شفاف سازی نماید شایسته است مجری محترم کمی بیشتر این بخش را مورد •

 پاسخ: توضیحات کاملتر در خصوص روش و نحوه اجرا اضافه شد.

 عملکرد صحیح تحلیل تجزیه و محاسبات به بخش این در میتواند مولکولی دینامیک بر مبتنی سازی شبیه روشهای •

 نماید کمک پیروکسیکام پماد و کورکومین ژل نانو های مولفه ترکیبی مکانیزم و سنتز

 پاسخ: در این مطالعه پماد پیروکسیکام مورد بررسی قرار نمیگیرد.

 طرح های هزینه و بندی زمان

 آیا هزینه های پرسنلی بطور صحیح و مناسب تعیین شده است؟ .19

 معیار هزینه ورود اطالعات به نرم افزار چیست؟ •

 مربوط به کارشناس پروژه ای مرکز تحقیقات روماتولوژی می باشد. ورود اطالعات به نرم افزارپاسخ: هرینه 

 آیا هزینه های آزمایشات و خدمات تخصصی بطور صحیح و مناسب تعیین شده است؟ .20

 .بار بیان شده است. در روش اجرا الزم است این موارد بیان شود 12تعداد دفعات ازمایش به چه صورت  •

 .است شده محاسبه ها انالیز و ها برهمکنش تعداد حسب بر ها ازمایش تعداد: پاسخ

 آیا هزینه های وسایل غیر مصرفی بطور صحیح و مناسب تعیین شده است؟ .21

 مشخص نشده •

 پاسخ: در این مطالعه نیازی به مواد غیر مصرفی  نمی باشد.

 آیا هزینه های مسافرت و سایر هزینه ها بطور صحیح و مناسب تعیین شده است؟ .22

 .ریال ( به جزییات بیان شود 6000000دیگر رقم هزینه های دیگر )در جدول هزینه های  •

 پاسخ: مربوط به هزینه های پیش بینی نشده مانند افزایش قیمت مواد و ازمایشات می باشد

 منابع
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 آیا لیست منابع پروپوزال مطابق با راهنما بطور صحیح ارائه شده است؟ .23

اینکه منابع اشاره شده در بررسی متون جدید هستند می توان منابع تعداد منابع استفاده شده کم است. با توجه به  .24

 .بیشتری بیان کرد

 پاسخ: منابع جدید اضافه گردید. .25

 کلی پیشنهادات و نظرات

 .لطفا نظرات و پیشنهادات کلی خود را در مورد نقاط قوت و ضعف طرح اعالم بفرمایید .26

بیان مساله بیان شده و منابع اشاره شده خیلی کوتاه و ضرورت انجام مطالعه در بیان مساله اشاره نشده است.  •

  .مختصر است

 پاسخ: ضرورت انجام مطالعه در بیان مساله ذکر گردید. منابع جدید اضافه گردید

این طرح پژوهشی مناسب تعریف شده است و قابلیت اجرا دارد ولی به جاست که در خصوص کارایی و نقاط قوت  •

 .ی مشابه قبلی بیشتر در پروپوزال آورده شوداین مطالعه نسبت به موردها

پاسخ: مواد استفاده شده در صنایع غذایی استفاده می شود و سمیتی ندارد. در مقایسه با کارهای گذشته استفاده از پلی مرها 

بیعی مانند ( قرار نگرفته ما بران شدیم از ترکیبات فسفولیپیدی طFDAو موادی که سمیت ان مورد تایید غذا داوری امریکا)

ارایشی مورد استفاده  و بهداشتی صنایع غذایی، در که سورفکتانت عنوان به 80 لسیتین موجود در سویا اتفاده نمودیم و تویین

 قرار میگیرد استفاده نمودیم.

 نیز را دیگری مرتبط پژوهشای شده تعریف مساله پیرامون تحقیق و دارد را انجام برای الزم جذابیت طرح کلی بطور •

 در پیروکسیکام پماد های مولفه و نانوژل دارویی ترکیب مکانیزم سازی شبیه میشود پیشنهاد. داشت خواهد پی در

 .گیرد قرار مجری برنامه

 .نمیگیرد قرار بررسی مورد پیروکسیکام پماد مطالعه این در: پاسخ

 نظرات شورای پژوهشی

 پماد پروکسیکام از عنوان حذف گردد. .1
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 بررسی متون مطالعات مشابه اورده شود. مطالعاتی در مورد لسیتین اورده شود.در قسمت  .2

 تمامی متغییر های مورد بررسی در جدول متغییر ها اورده شود. .3

 اهداف اصالح گردد مثال اندازه نانوذره در اهداف قید گردد. .4

 در مورد روش اجرا توضیح بیشتر ارائه گردد. .5

 

دکترای مقطع  نامهپایان ؛سرکار خانم یاسمین قنبریسرکار خانم دکتر نفیسه عبدالهی و  طرح تحقیقاتی ❖

 مخزن عنوان به( شده اصالح) PLGA فیزیکوشیمیایی خصوصیات بررسی "با عنوان، حرفه ای

 گردید مقرر تصویب ضمن و مطرح 76900000با هزینه  "کورکومین التهابی ضد ماده برای دارویی

 .گیرد قرار تایید مورد سرکار خانم دکتر ملیحه مرادزاده توسط داوری و شورا اصالحات انجام از پس

 چکیده و عنوان

 آیا در چکیده پروپوزال، خالصه بیان مساله و روش اجرا و کلمات کلیدی بطور صحیح و کافی ارائه شده است؟ .27

 روش اجرا در قسمت چکیده بطور مبسوط ارایه نشده است •

 اهداف و متون بررسی مساله، بیان

آیا در بیان مساله، توضیحات کافی در مورد اهمیت موضوع، عوامل مرتبط با موضوع، دانش موجود در مورد موضوع و  .28

 دلیل نیاز به انجام این مطالعه ارائه شده است؟

غیر دوم پماد در مورد مت .بیان مساله بیان شده کوتاه است مطالعات پیشین انجام شده اشاره ای نشده است •

 .پیروکسیکام موارد استفاده و علمکرد ان توضیحی بیان نشده است

آیا در بررسی متون، منابع جدید مرتبط با موضوع بطور کافی استفاده شده و نتایج مثبت و منفی بطور کامل ارائه  .29

 شده است؟

ون بیان شده شماره گذاری شود مت . مطالعات بیان شده جدید و اپدیت هستند اما تعداد متون اشاره شده کم است •

 .متون اخر رفرنس ندارد .و ترتیب بر حسب انتشار مطالعات رعایت شود
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 آیا اهداف مطالعه با عنوان و بیان مساله مطابقت دارد؟ .30

 استفاده شود "تعیین "از کلمه  "بررسی "در اهداف به جای استفاده از کلمه  •

 آیا سواالت و فرضیات با اهداف مطابقت دارد؟ .31

ون مطالعه حالت گزارش نتایج دارد ) توصیفی است(. بنابراین تنها سوال نوشته شود. و سواالت نوشته شده نیز چ •

 .منطبق با اهداف بیان شده باشد

 تا حد امکان بیان شده ولی می تواند جزیی تر نیز بیان گردد •

 اجرا روش

 اند؟آیا در جدول متغیرها، همه متغیرها مطابق با اهداف ذکر شده  .32

 .متغیر های بیان شده در جدول متغیر ها در اهداف اشاره نشده است .متناظر با اهداف مطالعه بیان نشده است •

 آیا در مورد ابزار و روش جمع آوری داده ها )مطابق با جدول متغیرها( توضیحات کافی ارائه شده است؟ .33

 .انجام خواهند داد بیان کنندمحیط ازمایش اشاره نشده است و اینکه محقق در کجا ازمایشات را  •

 آیا در مورد روش تجزیه و تحلیل داده ها، توضیحات کافی ارائه شده است؟ .34

 شایسته است مجری محترم کمی بیشتر این بخش را مورد توجه قرار داده و شفاف سازی نماید •

 طرح های هزینه و بندی زمان

 تعیین شده است؟ آیا هزینه های آزمایشات و خدمات تخصصی بطور صحیح و مناسب .35

 .بار بیان شده است. در روش اجرا الزم است این موارد بیان شود 12تعداد دفعات ازمایش به چه صورت  •

 آیا هزینه های وسایل غیر مصرفی بطور صحیح و مناسب تعیین شده است؟ .36

 مشخص نشده •

 آیا هزینه های مسافرت و سایر هزینه ها بطور صحیح و مناسب تعیین شده است؟ .37

 .ریال ( به جزییات بیان شود 6000000ول هزینه های دیگر رقم هزینه های دیگر )در جد •

 منابع
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 آیا لیست منابع پروپوزال مطابق با راهنما بطور صحیح ارائه شده است؟ .38

تعداد منابع استفاده شده کم است. با توجه به اینکه منابع اشاره شده در بررسی متون جدید هستند می توان منابع  •

 .یان کردبیشتری ب

 کلی پیشنهادات و نظرات

ضرورت انجام مطالعه در بیان مساله اشاره نشده است. و بیان مساله بیان شده و منابع اشاره شده خیلی کوتاه و  •

 .مختصر است

این طرح پژوهشی مناسب تعریف شده است و قابلیت اجرا دارد ولی به جاست که در خصوص کارایی و نقاط قوت  •

 .نسبت به موردهای مشابه قبلی بیشتر در پروپوزال آورده شوداین مطالعه 

 نظرات شورای پژوهشی

 تمامی متغییر های مورد بررسی در جدول متغییر ها اورده شود. .1

 اهداف اصالح گردد مثال اندازه نانوذره در اهداف قید گردد. .2

 در مورد روش اجرا توضیح بیشتر ارائه گردد. .3
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