
 

 

در محل سالن   15/08/1396مورخ  دوشنبهروز  12:30 در ساعتدر شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عفونی جلسه 

شورای پژوهشی آغاز ضمن عرض خوشامدگویی به اعضای محترم در ساختمان قلب سلیم  جلسات مراکز تحقیقاتی

 گردید.

 

 "با عنوان   ینیحس افروز دل دهیس و خانم کوین یرضو یهاد محمد دیدکترسآقای پایان نامه ای  * طرح تحقیقاتی

 اصالحات با "شده دیتول یباد یآنت یابیارز و(  RV4) هیسوA  گروه یانسان روسیروتاو ضد کلونال یپل یباد یآنت دیتول

 به معاونت ارسال گردد:مجریان رر شد پس از انجام اصالحات توسط مق به تصویب رسید و ريال 77800000با مبلغ  زیر

 

جهت تولید انتی  Aایمن سازی خوکچه هندی با روتا ویروس انسانی گروه  "عنوان پیشنهادی  .نوان تغییر یابدع .1

 " Aتولید و خالص سازی آنتی بادی پلی کلونال ضد روتا ویروس انسانی گروه  "یا     "بادی پلی کلونال 

 عنوان انگلیسی با توجه به عنوان فارسی تغییر یابد . .2

 طرح و ضرورت انجام طرح با توجه به کیتهای تشخیصی نسبتا دقیق واضحتر توضیح داده شود.هدف از انجام  .3

 اضافه گردد. و بیشتری بایستی منابع جدیدتر منابع استفاده شده بسیار قدیمی بوده و .4

 باشند و بایستی حذف گردند. اهداف اختصاصی یک و دو اشتباه می .5

 .طرح به فرضیه نیاز دارد .6

 نیاز به وجود کنترل + می باشد.  SDS-PAGEدر مورد تست  .7

فقط ادجوانت ها را درهمان که درمورد تهیه آنتی سرم ، نمونه کنترل منفی باید از خوکچه هایی گرفته شود  .8

 اند )نمونه قبل از تزریق کنترل منفی نیست.( مراحل گرفته

 گیرد؟ ، کشت کدام سلول و در چه مدت صورت می  IFدرمورد انجام تست  .9

 ورده شود.آ، و خصوصا فیکساسیون با فرمالدهید قبل از رنگ آمیزی، رفرانس IFرد انجام تست در مو .10

 ورده شود.آفر با هواپیما در قسمت روش اجرا سضرورت سفر به تهران )پاستور( و تعداد آن و همچنین ضرورت  .11

 .است نشده اشاره مطالعه نوع به طرح در .12

 جدول متغیرها نیاز به بازنگری دارد. .13

 .است نشده اشاره یآمار آزمون نوع به .14

 .شود آورده طرح انجام در یاحتمال ییاجرا یها تیمحدو و مشکالت .15

 .ندارد یپرسنل نهیهز طرح .16

 

 



 

 لوپوس، به مبتال مارانیب ینیبال نمونه در Stealth روسیو ییشناسا "با عنوان   یمحب رضایعلآقای  * طرح تحقیقاتی

 زیر اصالحات با " Next Generation Sequencing و سلول کشت ،یملکول روش به یزوفرنیاسک و یدوقطب اختالالت

یک ویروس شناس   یا با نظرو مقرر شد پس از انجام اصالحات توسط  مجریان  به تصویب رسید و ريال 111083000 با مبلغ 

 :در جلسه بعدی شورا مطرح گردد

 
 .ستین کامل حاتیتوض کار روش مورد در طرح خالصه در .1

 .شود نگارش مطلب یزوفرنیاسک و یدوقطب اختالالت و لوپوس منیا خود و یعصب یماریب 3 مورد در بند چند مساله انیب در .2

 اهداف کامل تر بیان گردد. .3

 .ستین مشخص طرح یاجرا ضرورت .4

باشند. بدون بررسی کارهای  2010هستند باید حداقل نیمی از منابع بعد از  1999الی  1990تمام منابع استفاده شده بین سال های )دارد یشتریب منابع به ازین .5

 جدیدتر و استفاده از نتایج آنها برای پرورش ایده، انجام طرح بی معنی می باشد. (

 که ییها رفرنس از کدام چیه در. شوند نوشته مشابه مطالعات فقط و شوند حذف ندارند یارتباط عنوان با که یموارد متون یبررس در .6

 .ندارند عنوان نیا به یربط ای هستند مورد گزارش صورت به ای. ستین مشابه کار شده داده

 دارد ازین هیفرض و سوال .7

 شود؟ یم انجام لوپوس شده مثبت مارانیب از یسلول کشت فقط اهداف در چرا .8

 بیان گردد فرضیه باید جامع تر و کامل تر .9

 .    شود استفاده نییتع از یبررس یبجا اهداف در .10

 متفاوت کامال گرید یماریب دو کهیحال در ست یمنیخودا یماریب کی لوپوس یماریب. است شده انتخاب ناهمگن اریبس یآمار جامعه .11

 ..داشت نخواهد یخاص یمعنا گروهها نیب سهیمقا تاینها نیبنابرا. هستند( psychological) یروان یها یماریب و بوده

 است. نشده داده یحیتوض یریگ نمونه روش مورد در .12

 شود نوشته تعداد دیبا شود گرفته یگرید طرح از ها نمونه اگر .13

 است دهیردنگ ارائه درست طرح یاجرا روش .14

 است دهیگردن ارائه درست مطالعه خروج و ورود اریمع .15

 است شدهن ارائه درست اطالعات یگردآور وهیش .16

 .دان شدهن بیان درستی به مطالعه نوع به توجه با اطالعات آوری جمع های روش و ابزار .17

 .است نشده داده یحیتوض یفرد یرهایمتغ مخصوصا یبررس مورد یرهایمتغ مورد در .18

 .است اشتباه کامال که اند شده نوشته یا رتبه یفیک یزوفرنیاسک و یدوقطب اختالل مانند ییرهایمتغ .19

 توالی یابی شود. % پارتیکل نمی باشد.100نشاندهنده   PcRگذاشتن  .20

 انجام شود سپس کارهای دیگر مانند کشت انجام شود. RNAو  DNAابتدا استخراج  .21

 آورده شود. –کنترل + و  .22

 
 



 

 یمنفر  گررم  یلهایباس یفراوان یبررس "عنوان با یزنجان صفرپور زهراو خانم  یخدابخش بهنازدکتر خانم  نهاییگزارش *

پرس از قرائرت    "آذر پرن   مارسرتان یب در یبسرتر  مارانیب ینیبال یها نمونه در فیالط عیوس بتاالکتاماز یها میآنز مولد

 .بعدی از سوی کارشناس مرکزجهت ارسال به معاونت  صورت پذیرد مقرر گردید اقدامات تصویب و 

 

 مبتال مارانیب اتیخصوص و یاوانفر یبررس "عنوان با یخداوندگار زهرا و خانم  یعباس عبداهلل دکترآقای گزارش نهایی *

تصویب و مقرر گردیرد  پس از قرائت  "1394 سال اسفند انیپا تا 1390 سال نیفرورد از گلستان استان در روزیلپتوسپ به

 .بعدی از سوی کارشناس مرکزجهت ارسال به معاونت  صورت پذیرد اقدامات 

 

 اتیخصوصر  و یفراوانر  یبررسر  "عنروان  با ینیحس یجد سماساداتو خانم  یعباس عبداهلل دکترآقای گزارش نهایی *

تصرویب و  پرس از قرائرت    "1394 سال اسفند انیپا تا 1390 سال نیفرورد از گلستان استان در بروسلوز به مبتال مارانیب

 .بعدی از سوی کارشناس مرکزجهت ارسال به معاونت  صورت پذیرد مقرر گردید اقدامات 

 

 

 صلوات به پایان رسید. با ذکر 14:00  جلسه در ساعت 

 

 


