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 20/10/1396مرکس تحقیقات علوم آزمایشگاهی مورخه صورتجلسه شورای پژوهشی 

 

 20/10/1396چْل ٍ یکویي خلؼِ ؿَسای پظٍّـی هشکض تحقیقبت ػلَم آصهبیـگبّی سٍص چْبسؿٌجِ هَسخ 

ظْش ثب حضَس اػضبء هحتشم ؿَسا دس داًـکذُ پیشاپضؿکی ثشگضاس ٍ هَاسد ریل هَسد  12:30سأع ػبػت 

 ثشسػی قشاس گشفت:

 

ثشسػی ٍ "تحت ػٌَاى دکتش ػیذُ صذیقِ حؼیٌی ٍ آقبی دکتش هحوذ ػَداگش خبًن عشح تحقیقبتی  -

ٍ   تؼییي اثش داسٍی ضذ هیکشٍثی  Hirudo medicinalis ؿٌبػبیی ػفًَت ّبی ثب کتشیبیی ٍ قبسچی ؿبیغ صالَ

 هغشح گشدیذ ٍ پغ اص ثشسػی، دس اٍلَیت کبس هشکض قشاس ًگشفت. "هَثش ثش دسهبى ایي ػفًَت ّب

 

ثشسػی ؿیَع اًگل ّبی  "تحت ػٌَاى اٍغل ًیبص خشخبًی ٍ آقبی سضب صَهؼِعشح تحقیقبتی خبًن دکتش  -

هغشح ٍ ضوي تصَیت هقشس گشدیذ "1396ؼتبى دسػبل دس اػتبى گل HIVسٍدُ ای ثیي افشاد آلَدُ ثِ ٍیشٍع 

 هَاسد ریل اصالح گشدد:

 

 ػٌَاى عشح: -1

 ای دس افشاد آلَدُ ثِ ٍیشٍع ّبی سٍدُثشسػی ؿیَع اًگل"ػٌَاى فبسػی ثِ صَستHIV  اػتبى

 اصالح ؿَد. "1396گلؼتبى دس ػبل 

 ،ػبل هغبلؼِ رکش ؿَد ٍ ًیض ثدبی دس ػٌَاى اًگلیؼی"in"  اص"of" ( اػتفبدُ ؿَدof Golestan 

province.) 
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 دس ثخؾ چکیذُ: -2

ّبی ثیوبساى تشی اػت سا اص هْوتشیي اًگلگؼتشدُ ّبی گَاسؿی کِ ػٌَاىدس اثتذای چکیذُ، اًگل

ای دس ثیوبساى ّبی سٍدُایذ، دس حبلیکِ دس ػٌَاى عشح ٍ ثیبى هؼئلِ ثِ اّویت اًگلایذصی قیذُ کشدُ

-ّبی گَاسؿی عیف ٍػیغػبصی ؿَد، صیشا اًگلایذ. الصم اػت ایي هَسد ؿفبفایذصی اؿبسُ کشدُ

 ؿَد.ّب سا ؿبهل هیتشی اص اًگل

ِحبل دس اػتبى گلؼتبى اًدبم ًـذُ اػت، ثلکِ ی عشح، ًٌَیؼیذ کِ هغبلؼِ تبثِدس اًتْبی خالص

 ای یبفت ًـذ.ّبی ثؼول آهذُ، هغبلؼِهحتبعبًِ ثٌَیؼیذ کِ ثش اػبع ثشسػی

ًَِؿتِ ؿَد. "چک لیؼت ثجت هـخصبت ثیوبس"خبی پشػـٌبهِ، ث 

 

 ثیبى هؼئلِ: دس ثخؾ  -3

ّبی ریل سػبیت ؿًَذ:ؿتي ثیبى هؼئلِ، گبمؿَد دس ًَپیـٌْبد هی 

ی آهبسّب، ػَاسض ًبؿی اص تذاٍم هـکل،  فَایذ ًبؿی اص تؼشیف هؼئلِ، تبکیذ ثش اّویت هؼئلِ ثب اسائِ-

 صَست ٍخَد(، ّذف هدشی اص اخشای عشح.اخشای عشح، تٌبقضبت)دس

 ِضشٍست اًدبم ایي پظٍّؾ دس افشاد هجتال ثHIVتش ًَؿتِ ؿَد.، کبهل 

یب آStage  ثیوبسی ّن دس ایي افشادHIV+  گیشد؟، هذًظش قشاس هی 

ای ثب ّبی سٍدُگشدد ثِ استجبط اًگلپیـٌْبد هیHIV+ ّبی ًبؿی اص ثَدى فشد، ػلل ؿیَع ثیوبسی

ای دس ّبی سٍدُّبی ًبؿی اص اًگلای دس ثیوبساى ایذصی ٍ ًیض ثِ هیضاى ؿیَع ػفًَتّبی سٍدُاًگل

 دس خْبى ٍ ایشاى اؿبسُ گشدد.ثیوبساى ایذصی 
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 دس ثشسػی هتَى: -4

 ُؿَد:ػؼی ؿَد اص فشهت ریل ثشای ًگبسؽ ثشسػی هتَى اػتفبد 

ِی آهبسی... ثب تؼذاد ًوًَِ...ثب ی آقب/خبًن...)ػبل...( ثب ّذف/ػٌَاى...ثش سٍی خبهؼِدس هغبلؼ

 سٍؽ... ایي ًتبیح ثذػت آهذ... .

 دس ثخؾ اّذاف ٍ فشضیبت: -5

ِؿشٍع ؿَد. "تؼییي"ی ّذف اصلی ثب کلو 

 دس اّذاف اختصبصی، هٌظَس اص ػَاهل اختوبػی، سفتبسی ٍ ؿغلی کذام اػت؟ 

 ّب اؿبسُ گشدد.ثبیؼت دس سٍؽ اخشا ثِ آىهی  -          

 اًذ، کِ اگش ایٌگًَِ اػت دیگش    ّب ّوبى اّذاف اختصبصی ثؼذی ّؼتٌذ کِ اؿبسُ ؿذُثِ ًظش ایي  -          

 ثبؿذ.ًیبصی ثِ ّذف اٍل ًوی             

 دس ثٌذّبی خذاگبًِ تؼشیف ؿًَذ. تَاًٌذایي اّذاف اختصبصی قیذ ؿذُ، هی -                

 سا  HIVسػذ اًدبم ایي پظٍّؾ ثتَاًذ ػَاهل اختوبػی ٍ سفتبسی افشاد آلَدُ ثِ ًظش ًویثِ  -               

 کٌذ، ثْتش اػت اّذاف اختصبصی ثب تَخِ ثِ عشح پظٍّـی هـخص ؿًَذ.هـخص                   

ِصبصی تحلیلی ًَؿتِ ؿَد.ؿذُ ثبیذ ّذف اختثشای توبم فشضیبت ًَؿت 

 

 ًَع عشح  ثٌیبدی ًجَدُ ٍکبسثشدی اػت، تصحیح ؿَد. -6

 تحلیلی ثٌَیؼیذ.-ًَع هغبلؼِ سا هقغؼی ثب سٍیکشد تَصیفی -7

 دس قؼوت سٍؽ اخشا: -8

ِّب، اثضاس، سٍؽ ًوًَِی آهبسی، تؼذاد ًوًَِػؼی ؿَد سٍؽ اخشا ػبختبسهٌذ ًَؿتِ ؿَد )خبهؼ-

 ٍ...( .گیشی، سٍؽ آًبلیض 

 افشادHIVِتشی اؿبسُ ؿَد(عَس هفصلهثجت، اص چِ هشکضی ٍ چگًَِ قبثل دػتشع ّؼتٌذ؟ )ث 
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 گیشی دس دػتشع؟ دس ایي هَسد تَضیح کبهل اسائِ ؿَد.گیشی، ػشؿوبسی اػت یب ًوًًَِوًَِسٍؽ 

ُؿَد؟ آیب ّب اص ًگْذاسًذُ اػتفبدُ هیی هذفَع چقذس اػت؟آیب دس ًوًًَِوًَِ 3ی صهبًی ثبص

 ًگْذاسًذُ تبثیشی ثش ًوًَِ خَاّذ داؿت؟

 ُی پشػـٌبهِ حزف ؿَد.ثبؿذ ٍ کلوِهی "چک لیؼت ثجت هـخصبت ثیوبس "اثضاس هَسد اػتفبد 

ّب( ٍ ّوچٌیي ًشمدس پبیبى ثخؾ سٍؽ اخشا، ثبیذ ثِ آًبلیضّبی آهبسی )آصهَى( افضاس آهبسیspss ًیض )

 اؿبسُ ؿَد.

 هتغیشّب: -9

 ِثHIV.ثَدى فشد اؿبسُ ؿَد 

ًذاسد. ؿَد ثٌبثشایي تؼذاد ّیچ هفَْهیًَع اًگل ثبیذ ًَؿتِ ؿَد ٍ چَى ؿوبسؽ اًگل اًدبم ًوی 

ٌِای اًذ.ػي ٍ تحصیالت، هتغیش صهی 

"کذام اػت؟ "ًَع آة آؿبهیذًی 

آٍسی ٍ پشػـٌبهِ ثِ عشح اضبفِ گشدداعالػبت هتغیشّب ثبیؼتی ثِ صَست پشػـٌبهِ خوغ. 

 

 هالحظبت اخالقی ثب خضئیبت ًَؿتِ ؿَد. -10

 دس ثخؾ فْشػت هٌبثغ: -11

ٌُذ، ثبصًگشی ؿًَذ.ثؼیبس قذیوی ّؼت 6تب  1ّبی هٌبثغ ثب ؿوبس 

گشدد اص هٌبثغ خذیذتشی اػتفبدُ ؿَد.پیـٌْبد هی 

 پشػـٌبهِ ضویوِ پشٍپَصال گشدد. -
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-طًَتبیپ فشاٍاًی ثشسػی " ػٌَاى تحت صذسهوتبص ػحش خبًن ٍ تجشائی ػلیدبى دکتش آقبی تحقیقبتی عشح -

 هَاسد گشدیذ هقشس تصَیت ضوي ٍ هغشح "ثبسٍس ٍ ًبثبسٍس هشداى هٌی هبیغ ّبیًوًَِ دس ٍیشٍع پبپیلَهب ّبی

 :گشدد اصالح ریل

 

 دس ثخؾ اّذاف ٍ فشضیبت: -1

ِی ثیي دٍ گشٍُ ًیض اضبفِ ثبؿذ، ّذف هشثَط ثِ هقبیؼِؿبّذی هی-هَسد ثب تَخِ ثِ ایٌکِ هغبلؼ

 گشدد.

ِی دٍ گشٍُ ًیض اضبفِ گشدد.ی هشثَط ثِ ّذف هقبیؼِفشضی 

 

 ، قیذ ؿَد.ًَع هغبلؼِ)کبسثشدی( ٍ ًَع عشح  -2

 دس قؼوت سٍؽ اخشا: -3

 گشدد.سٍؽ اخشا )سٍؽ آهبسی، حدن ًوًَِ، هؼیبس ٍسٍد ٍ خشٍج ٍ...( تکویل 

 افضاس تؼییي گشدد.حدن ًوًَِ ثبیذ ثِ سٍؽ آهبسی صحیح ٍ ثب اػتفبدُ اص فشهَل یب ًشم-

 ثْتش اػت کِ حدن ًوًَِ ّب دس ّش دٍ گشٍُ هـخص ؿًَذ.-

ثبسٍس ثَدى یب ًجَدى، هؼیبس ٍسٍد ٍ خشٍج ًجَدُ، ثلکِ هؼیبس تفکیک دٍ گشٍُ اػت.ایي هَسد،تصحیح -

 ؿَد.

ًبثبٍسی سفشًغ رکش ؿَد، صیشا هَاسد ًَؿتِ ؿذُ هقبدیش ًشهبل ثَدُ ٍ ثِ هؼٌی ثشای هؼیبس ثبسٍسی ٍ -

 ثبسٍسی یب ًبثبسٍسی ًیؼت(.

 ثْتش اػت اص افؼبل ثصَست ػَم ؿخص اػتفبدُ ؿَد.-
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 دس ساثغِ ثب تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب: -

ّبی آهبسی هَسد اػتفبدُ ثِاص ًظش هتذٍلَطی ٍآهبس، ًیبص اػت کِ اصالحبتی صَست گیشد ٍ سٍؽ-

ػٌَاى هـبٍس ؿَد کِ یک هتخصص آهبس یب اپیذهیَلَطی ثِکبهل تَضیح دادُ ؿَد. پیـٌْبد هیعَس

 آهبس ثِ عشح اضبفِ گشدد.

 

 خذٍل هتغیشّب : -5

ُگیشی هتغیشّب اصالح گشدد.هقیبع هتغیش ػي ٍ ٍاحذ اًذاص 

 

 فشم سضبیت آگبّبًِ تکویل ٍ ثِ پشٍپَصال اضبفِ گشدد.اخالقی، دس ثخؾ هالحظبت  -6

 ّضیٌِ عشح: -7

، "ّبی عشحخوغ ّضیٌِ"ٍ ًیض خذٍل  )هثل قیوت ػکبًؼیٌگ ٍ ...( "ی هَاد هصشفیّضیٌِ"خذٍل هشثَط ثِ 

 اصالح ؿَد.

 دس ثخؾ فْشػت هٌبثغ: -8

دّی عشح ایشاد داسد:کالً سفشًغ 

 دس ثشخی هٌبثغ، اػن ًَیؼٌذُ ًَؿتِ ًـذُ ٍ یب ایٌکِ ثؼذ اص اػن هقبلِ آهذُ اػت.-

آهذُ اػت  7ٍ  6، 5،قجل اص سفشًغ 8ٍ11دّی دس هتي سػبیت ًـذُ اػت)سفشًغ  تشتیت سفشًغ -

.)...ٍ 

 Forestaی ّب دس هتي یکؼبى ًیؼت )هثالً هغبلؼِی آىی هشثَعِّب، ثب ؿوبسُی ثشخی سفشًغؿوبسُ-

Carloُاػت(. 5ی ثَدُ ٍلی دس هتي ؿوبسُ 6ی ، ؿوبس 

 ّب اص ًظش تکشاسی ثَدى، ثبصًگشی ؿًَذ.سفشًغ-

افضاس ؿَد پشٍپَصال اص اثتذا ٍ ثب اػتفبدُ اص ًشمپیـٌْبد هیEndNote  یبMendeley دّی ؿَد.سفشًغ 

 فشهت هٌبثغ ثصَستVancouver .ًگبسؽ گشدد 
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تبثیش ّپبسیي ثش ػغح "تحت ػٌَاى ٍ خبًن هْذیِ صفشصاد  سضب خَؿقبًیآقبی دکتش حویذ عشح تحقیقبتی  -

هغشح ٍ ضوي تصَیت هقشس گشدیذ تب ضشٍست ٍ کبسثشدی ثَدى  "ثیلی سٍثیي هؼتقین دس پالػوبی ّپبسیٌِ

 اخشای عشح ثیبى ؿذُ ٍ هَاسد ریل اصالح گشدد:

 

سٍثیي تَتبل سا ّن داسیذ، ثْتش اػت ایي گیشی ثیلیدس قؼوت ػٌَاى عشح، ثب تَخِ ثِ ایٌکِ قصذ اًذاصُ -1

 هتغیش ًیض دس ػٌَاى لحبػ ؿَد.

 داسی اؿبسُ ؿَد.دس ثخؾ چکیذُ، ثِ آصهَى کبی ٍ ػغح هؼٌی -2

دس قؼوت ثشسػی هتَى، اغلت هٌبثغ ًَؿتِ ؿذُ خبسخی ّؼتٌذ، ٍ ًیبص اػت کِ هٌبثغ ثیـتش ٍ خذیذتشی -3

 اضبفِ ؿَد.

 دس ثخؾ اّذاف، فشضیبت: -4

ًَؿتِ  "تؼییي ٍ هقبیؼِ"صَست ؿشٍع ؿَد ٍ اّذاف اختصبصی ثِ "تؼییي"هی اّذاف ثب کلوِ توب

 ؿًَذ.

.اّذاف کبسثشدی هغبلؼِ ًیض هـخص ؿَد 

سٍثیي هؼتقین دس پالػوبی ػذین ّپبسیٌِ ثیي ػغح ثیلی"ؿَد فشضیبت سا ایٌگًَِ ثٌَیؼیذ پیـٌْبد هی

ؿَد ػَاالت  ، ّوچٌیي پیـٌْبد هی"ف، تفبٍت ٍخَد داسدّب ثب ثشًذّبی هختلٍ لیتین ّپبسیٌِ دس لَلِ

 . "سٍثیي هؼتقین دس پالػوبی...چقذس اػت؟ػغح ثیلی"پظٍّؾ سا ثذیي صَست ثٌَیؼیذ: 

 
 سٍؽ اخشا: -5

 سٍؽGold Standard سٍثیي اضبفِ گشدد تب ثتَاى ًتبیح سا هقبیؼِ کشد.ثشای ػٌدؾ ثیلی 

ًفش اص ثیي چٌذ ًفش ثِ 20ػٌَاى هثبل،ایي ثیـتشی دادُ ؿَد. ثِّب تَضیح آٍسی ًوًَِدس هَسد خوغ-

سػذ سٍؽ ًظش هیثش اػبع هغبلت ًَؿتِ ؿذُ، ثِ چشا کِکٌیذ؟ صَست تصبدفی اًتخبة هی

 ثبؿذ.تدشثی هیصَست ًَع هغبلؼِ ًیوِغیشاحتوبلی اػت کِ دس ایي
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،هذت صهبى ًگْذاسی ًوًَِ  ی اعالػبت،کٌٌذُآٍسیافشاد خوغ هَاسدی ّوچَى هؼیبس ٍسٍدٍخشٍج

 ٍ ... ًَؿتِ ًـذُ اػت.

 گیشی لحبػ ًـذُایي هتغیشّب دس صهبى ًوًَِ) ًیؼتٌذ؟آیب ػي، خٌغ ٍ... ثش هقذاس ّپبسیي تبثیشگزاس-

 (.اًذ

ِتؼییي حدن ًوًَِ ثش اػبع چِ فشهَل یب ی گضاسؽ کبفی ًجبؿذ. سػذ تؼذاد ًوًَِ خْت اسائًِظش هیث

 ًَؿتِ ؿَد. sample sizeفشهَل  یبلغفبً سفشًغ دادُ ؿَد ٍ ای ثذػت آهذُ اػت؟هغبلؼِ

ُی تشی دادُ ؿَد ٍ ثِ ًؼخِتَضیح کبهلّب دس هَسد سٍؽ آًبلیض دادspss  ّن اؿبسُ ؿَد، ّوچٌیي

ّبی حذ هشکضی ٍ پشاکٌذگی ّب یب ؿبخصثْتش اػت ثشای اسائِ ًتبیح تَصیفی رکش کٌیذ کِ اص سٍؽ

 کٌیذ.)هیبًگیي ٍ اًحشاف هؼیبس( ًیض اػتفبدُ هی

 ثشای ثشسػی ثیؾ اص دٍ هتغیش، ثبیذ اص تؼتone-way ANOVA .اػتفبدُ ؿَد 

 

 سػذ ّپبسیي خضء هتغیشّب ًجبؿذ ٍ ثبیذ حزف گشدد.دس خذٍل هتغیشّب، ثٌظش هی -6

 

صادُ تحت ػٌَاى آقبی دکتش ػجذالَّبة هشادی ٍ خبًن صلیخب هبهی (Ph.Dهقغغ )ای ًبهِپبیبىتحقیقبتی عشح  -

 یػلَل یدس سدُ ّب غیثش آپَپتَصیغ، اتَفبطی ٍ ًکشٍپتَص VSVٍحـی ٍ هَتبًت  Mطى  بىیثشسػی اثش ث "

 هغشح ٍ ضوي ی پضؿکیاسػبلی اص گشٍُ هیکشٍثیَلَطی داًـکذُ "SW480  ٍHCT116کَلَسکتبل ػشعبى

 تصَیت، هقشس گشدیذ تب هَاسد ریل اصالح گشدد:

 دس ثخؾ ثشسػی هتَى: -1

.دس صَست اهکبى، اص هٌبثغ خذیذتش ٍ ثیـتشی اػتفبدُ ؿَد 

ِدسهبى ثیوبساى  دس قجل ٍ ثؼذ اصی اثشات ثیبى ایي طى دس صَست ٍخَد هقبالتی کِ ثِ ثشسػی ٍ هقبیؼ

 هغبلؼبت اؿبسُ ؿَد. اًذ، ثِ آىثب ایي سٍؽ دسهبًی پشداختِ
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 سٍؽ اخشا: -2

ؿذُ، ثب ػکبًغ کشدى تبییذ خَاّذ ؿذ؟آیب تَالی کبًؼتشاکت خشیذاسی 
 

 هتغیشّب:  -3

.خذٍل هتغیشّب تکویل ًـذُ اػت  

 

 فْشػت هٌبثغ: -9

ثبؿذثِ هٌبثغ ثیـتش ٍ خذیذتشی ًیبص هی. 

 

تحت آقبی دکتش هحؼي ػؼیذی ٍ خبًن اًؼیِ هَػَی ای )هقغغ کبسؿٌبػی اسؿذ( ًبهِعشح تحقیقبتی پبیبى -

ثب ػغح ػشهی  Dشًذُ ٍیتبهیي طى گی Bsm1 ،Taq1  ٍFok1ّبی هَسفیؼنثشسػی استجبط پلی "ػٌَاى 

ی پضؿکی هغشح ٍ ضوي اسػبلی اص گشٍُ ایوًََلَطی داًـکذُ "IL-17 ،TGF-β ٍ IFNγّبی ػیتَکبیي

 تصَیت، هقشس گشدیذ تب هَاسد ریل اصالح گشدد:

 

 ثیبى هؼئلِ:  -1

ٍیتبهیي ّبی هَسفیؼناص آًدبییکِ پلیD کٌذ، ًبهِ کبسؿٌبػی اسؿذ کفبیت ًویثِ تٌْبیی خْت پبیبى

-TH1 ی ّبگیشی لٌفَػیتّبی هْن دس ؿکلػبیتَکبیيهَسد اص  3یب  2گشدد ثشسػی پیـٌْبد هی

TH2-TH17  ثِ هغبلؼِ اضبفِ گشدد.ًیض 

 

 دس ثخؾ اّذاف، فشضیبت: -2

 ثشسػی فشاٍاًی ثیوبسیMS ُحزف گشدد. 1ی دس ّذف ؿوبس 

ّبی اضبفِ ؿذُ، تغییش کٌذ.اّذاف هغبلؼِ ثش اػبع ػبیتَکبیي 

.فشضیبت ًیض ثش اػبع اّذاف تغییش یبثذ 
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 سٍؽ اخشا: -3

ًَِّب ثِ هغبلؼِ هـخص گشدد.هؼیبس ٍسٍد ٍ خشٍج ًو 

 

ِاضبفِ گشدد.ػٌَاى ّوکبس یب هـبٍس ثِ هغبلؼِ یک ًفش هتخصص ثبلیٌی هشتجظ ثب هغبلؼِ ث 

ِی فَق ضویوِ پشٍپَپَصال ؿَد.ی هغبلؼِپشػـٌبه 
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