مجری محترم طرح تحقیقاتی " بررسی اثر ویتامین ث خوراکی در جلوگیری از افت شنوایی از سروصدا " نظر داوران طرح
به شرح ذیل می باشد:

 .1تَجِ بِ ایي ًکتِ الصم ّست کِ  noiseضذیذ هی تَاًذ اثش گزسا سٍی سلَلْبی ضٌَایی داضتِ ببضذ کِ دس فشضیِ یک
سبعت بعذ اضبسُ بِ آى داسد اثش طَالًی ٍ دائوی  noiseاّویت داسد کِ ظبّشا طی دٍ ّفتِ بعذ بشسسی ضذُ است ،هی
تَاى تعذاد دفعبت توبس بب  noiseسا بیطتش کشد تب هطبلعِ گستشدُ تش ضَد.
 .2هی تَاى عالٍُ بش اًجبم  DPOAEتست ً ABRیض بِ عول آیذ اص ًظش ایٌکِ ست ّب اص یک گًَِ ،تَلذ ٍ ٍصى تقشیبب هطببِ
ّستٌذ اسصش کبس سا ببال هی بشد .هسئلِ طًتیک سا ًیض دس ایي هطبلعِ هذًظش قشاس دادُ ایذ.
 .3اصطالحبت دس اٍلیي ًگبسش بِ صَست کبهل ًَضتِ ضَد
 .4اصطالحبت سا تَضیح دّیذ.
 .5هحل اًجبم کبس ٍ ضشایط ًگْذاسیًَ ،ع ست ّب ٍ  ...رکش گشدد
 .6دس هَسد تست ّب تَضیحبت کبهل اسائِ گشدد
 .7سٍش کبس بصَست کبهل ٍ جضء بِ جض ًَضتِ ضَد.
 .8اّذاف بب تعییي یب هقبیسِ ضشٍع ضَد
 .9دس اّذاف بِ بشسسی یک سَال پشداختِ ضَد دس حبلیکِ دس بشخی سَاالت چٌذ سَال دس یک ّذف ًَضتِ ضذُ است
 .11هیضاى دٍص داسٍ دس گشٍُ ّبی هطبلعِ هطخص گشدد
 .11سٍش تحلیل دادُ ّب ًَضتِ ضَد
 .12سفشًس ّبی اضبفی حزف گشدد
 .13پیص فبکتَس اص هشاکض دسیبفت کٌٌذُ خذهبت یب کبال اخز گشدد
 .14طشح تحقیقبتی دس فشم جذیذ ًَضتِ ضَد
 .15اطالعبت ّوکبساى طشح ًَضتِ ضَد
 .16فًَت ًَضتبس هتي یکذست ًَضتِ ضَد.
 .17هشٍس هتَى داخل کطَس ًیض اضبفِ گشدد

مجری محترم طرح تحقیقاتی " بررسی تبثیر آلنذرونبت در بهبود دانسیته استخوان در بیمبران تبالسمی مبژور دچبر استئوپروز "
نظر داوران طرح به شرح ذیل می باشد:

 .1تبثیش داسٍ هطخص است ٍ بشسسی ّن ضذُ است ٍلی بب تَجِ بِ داضتي بیوبساى تبالسوی صیبد بشسسی هجذد بب ّضیٌِ کن
قببل اًجبم ّست.
 .2هی داًین بیوبساًی کِ استئَپشٍص داسًذ اص آلٌذسًٍبت استفبدُ هی کٌٌذ (ّوِ پضضکبى تجَیض هی کٌٌذ) لزا اطالعبت
جذیذی بِ هب ًوی دّذ ٍلی ّوکبسى طشح آى هشکض سا بیطتش هتَجِ تجَیض ایي داسٍ هی کٌذ.
 .3اگش اص ایي داسٍ دس پیطگیشی اص استئَپشٍص دس بیوبساى تبالسوی هبطٍس ٍ استشهذیب استفبدُ ضَد ضبیذ بْتش ببضذ .دٍ گشٍُ بب
هذت صهبى طَالًی تش ،یک گشٍُ داسٍ ٍ گشٍُ دیگش پالسبَ دسیبفت کٌٌذ کِ دس ًْبیت اص ایجبد استئَپشٍص جلَگیشی هی
کٌذ یب ًِ؟
 .4تعشیف استئَپشٍص آٍسدُ ضَد.
 .5دس صَست اهکبى اثشبخطی آلٌذسًٍبت رکش گشدد (.آلٌذسًٍبت دس دسهبى استئَپشٍص بیوبساى تبالسوی هبطٍس هَثش ّست)
 .6بب تَجِ بِ هذت اثش آلٌذسًٍبت ّوچٌبًکِ دس سبیش هقبالت اص تبثیش بْتش رکش ضذُ بیوبساى دٍ سبل بعذ  BMDاًجبم دٌّذ
 .7هٌظَس اص اثشبخطی چیست؟ لطفب دس قسوت تحلیل دادُ ّب آصهًَْبی آهبسی هشتبط بب اّذاف ٍ اثشبخطی رکش گشدد.
 .8سدُ سٌی بیوبساى هطخص گشدد
 .9هعیبسّبی ٍسٍد ٍ خشٍج ضشکت کٌٌذگبى رکش گشدد.
 .11هذت صهبى اجشاء طشح  21هبُ
 .11اّذاف بِ ضکل دقیق ًَضتِ ضَد:
تعییي اثشبخطی آلٌذسًٍبت دس بْبَد داًسیتِ استخَاى ًبحیِ ّیپ بیوبساى تبالسوی هبطٍس دس هقبیسِ بب داسًٍوب
 .12هشٍس هتَى تب حذی بشای هفَْم ضذى داسٍّبی هقبیسِ ایًَ ،ع بیوبساى ،هقذاس ٍ دٍص هصشف جوعیت ٍ ًَع افشاد ضشکت
کٌٌذُ بِ ّوشاُ هحل ٍ صهبى اًجبم طشح بِ ّوشاُ ًتیجِ گیشی ًْبیی بِ صَست کبهل آٍسدُ ضَد
 .13جذٍل ّوکبساى ٍ جذٍل ّضیٌِ ّبی طشح تکویل گشدد
 .14داسٍی بشای هقبیسِ بب آلٌذسًٍبت هَجَد هی ببضذ تب تبثیش آى دس سًٍذ بْبَد بْتش هقبیسِ گشدد
 .15تعبسف جذٍل هتغیشّب تکویل گشدد
 .16تعذاد فشضیبت بب اّذاف طشح ببیذ یکسبى ببضذ
 .17ضشٍست اًجبم کبس ٍ الضاهی بَدى طشح بیبى گشدد.

(فرم بازبینی پروپوزال شوراي پژوهشي مركز تحقیقات توسعه بالیني شهید محمدي)
عنوان طرح :تبثیش ال کبسًیتیي دس کٌتشل بیوبساى هبتال بِ آسن :کبسآصهبیی ببلیٌی کٌتشل ضذُ تصبدفی سِ سَ کَس
مقطع و رشته:

ردیف

صفحه

قبل از تغییر (پروپوزال قبلی)

1

اطالعبت هشبَط بِ داسٍ ٍ داسًٍوب بِ ّوشاُ دٍص ٍ ًبم
ضشکت سبصًذُ ٍ چگًَگی هصشف داسٍّب رکش گشدد

2

هتغیشّبی اص ًَع ٍابستِ ٍ هستقل بَدى ببصبیٌی گشدد

3

هذت پیگیشی بیوبساى ٍ اسصیببی آًْب ًَضتِ ضَد

4

دالیل استفبدُ اص ال کبسًیتیي سا رکش ًوبئیذ.

صحفه

بعد از تغییر (پروپوزال فعلی)

تاریخ دریافت پروپوزال جهت اصالح:
تاریخ تحویل پروپوزال بعد از اصالح:
امضاء:

