(فرم بازبینی پروپوزال شوراي پژوهشي مركز تحقیقات توسعه بالیني شهید محمدي)

عنوان طرح :ثررسی فراٍاًی آسن ضغلی در کبرگراى صٌعت فَالد استبى ّرهسگبى در سبل 4991
مقطع و رشته:

ردیف

صفحه

قبل از تغییر (پروپوزال قبلی)

4

اسپرٍهتری ترجیحب قجل ٍ ثعد از ثرًٍکٍَیالتَر ثبضد

2

رٍش ًوًَِ گیری ثبید آسبى یب تصبدفی ثبضد تب از
سَگیری هطبلعِ کبّص یبثد

9

در ارتجبط ثب ًقص سیگبر ٍ چبقی ٍ سبیر هتغیرّبی درگیر
تَضیح دّید

1

ثِ هرٍر هتَى اًجبم گرفتِ داخل کطَر اضبرُ کٌید

5

رٍش کبر ثب جسئیبت ذکر گردد

6

توبهی افراد کِ ٍارد هطبلعِ هی گردًد ثبید رٍز اٍل ضرٍع
کبری ثعد از یک رٍز تعطیلی ثبضد

7

جدٍل هتغیرّب ٍ ّسیٌِ ّب اصالح گردد.

8

چِ هعیبرّبی در اسپیرٍهتری هْن ّست.

صحفه

بعد از تغییر (پروپوزال فعلی)

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

(فرم بازبینی پروپوزال شوراي پژوهشي مركز تحقیقات توسعه بالیني شهید محمدي)

عنوان طرح :ثررسی ضیَع کبّص ضٌَایی در کبرگراى صٌعت فَالد در جٌَة کطَر
مقطع و رشته:
ردیف

صفحه

قبل از تغییر (پروپوزال قبلی)

صحفه

بعد از تغییر (پروپوزال فعلی)

عٌَاى ثِ صٌعت فَالد استبى ّرهسگبى تجدیل گردد .عٌَاى
اًگلیسی هطبثق ثب فبرسی ًَضتِ ضَد.
پرسطٌبهِ ثِ صَرت کبهل ثِ پیَست آٍردُ ضَد ًِ در هتي
تقسین ثٌدی هتغیرّبی زهیٌِ ای سي ،جٌس ٍ  ...در رٍش
کبر ذکر گردد
جدٍل هتغیرّب اصالح ٍ تکویل گردد.
جدٍل ّسیٌِ ّب ٍ سبیر ّسیٌِ ّبی طرح در صَرت ٍجَد
ًَضتِ ضَد.
ًوًَِ گیری از ًَع آسبى یب تصبدفی اًجبم گیرد.
ًَع آلَدگی صَتی ثرحست هحل کبر هتفبٍت هی ثبضد
طجق قَاًیي OSHA, NIOSHکلیِ هراکس ثبید ثررسی اٍلیِ
ٍ دٍرُ ای ٍ هراقجت ّبی هحبفظتی را اًجبم دٌّد.
ثبید در ثیبى هسئلِ ثِ اثرات کبّص ضٌَایی در صٌعت ٍ
ضررّبی کِ ثرایي صٌعت ٍارد هی ضَد ذکر گردد.
سیگبر ٍ سبیر هتغیرّبی زهیٌِ ای هَثر در کبّص ضٌَایی را
چگًَِ در ًظر خَاّید گرفت
حجن ًوًَِ ٍ رٍضْبی آى ذکر گردد
هرٍر هتَى داخل ٍ خبرج کطَر تکویل گردد.

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

هجشی هحتشم طشح تحقیقاتی "بررسي اثر پماد فني توئين بر ترميم زخمهاي تروماتيك داراي نسج نرم و زخمهاي
سوختگي "
با سالم

احتشاهاً ،ظشات كاسشٌاسی دس هَسد طشح تحقیقاتی بِ ششح صيش هی باشذ:
 .1دس عٌَاى طشح هشخص گشدد ايي طشح سٍی ست اًجام هی گیشد.
 .2بْبَدی ٍ تسشيع دس تشهین صخن دس بسیاسی اص هطالعات ًشاى دادُ شذُ است لزا ايي كاس تكشاسی بَدُ ٍ ضشٍست اًجام
دٍباسُ آى سٍشي ًیست.
ً .3حَُ كاس بذسستی بیاى ًشذُ است.
ّ .4ذف ٍ علت اًجام كاس بش دٍ گشٍُ سَختگی ٍ تشٍهاتیك سٍشي ًشذُ است ( .دس اّذاف كاسبشدی استفادُ اص پواد دس
صخوْای سطحی ديابتیك ٍ صخوْای فشاسی (بستِ) ًیض ركش شذُ است).
 .5بعلت اّویت ٍ هذيشيت سَختگی تَسط گشٍُ جشاحاى پالستیك لطفا دس صَست اهكاى اص ّوكاساى ايي گشٍُ ًیض استفادُ
گشدد.
 .6صخوْای سَختگی دسجِ دٍ سطحی تقسین بٌذی هی گشدد كِ بِ ًظش هی سسذ با تَجِ بِ هذت طشح توام صخوْای
سَختگی تا دسجِ چْاس سا شاهل هی گشدد
 .7صخوْای بستِ بذًٍِ دسجِ بٌذی تٌْا فقط بشای دسجِ يك ٍ دٍ كاسبشد داسد ٍ هشاحل باالتش ًیاص بِ اقذام جشاحی داسد.
 .8دس قسوت ّذف اصلی طشح بايستی دقیقا عٌَاى طشح ًَشتِ شَد.
 .9فشضیات يا سَاالت پژٍّش هطابق با اّذاف اختصاصی يا فشعی طشح گشدد.
 .11جذٍل هتغیشّا بشاساس هتغیشّای هَسد پشسش دس اّذاف طشح ًَشتِ شَد.
 .11آصهَى ّای آهاسی دس قسوت سٍشْای آهاسی ًَشتِ شَد.
 .12دس قسوت ّضيٌِ ّای طشح ( بشسسی بافت شٌاسی ًوًَِ ّا 41 ،سش ست ٍ ابضاس ٍ ٍسايل جشاحی) پیش فاكتَس اص هشكض
اسائِ خذهات اسائِ گشدد.
 .13طشح دس قالب فشهت جذيذ هعاًٍت تكویل گشدد

در پبیبى طرح " نگرشی جدید برای جلوگیری از وابستگی و بازگشت به مصرف مت آمفتامین :نقش سلول های گلیال و
تعدیل کننده های آن " هَرد تصَیت قرار ًگرفت.

