
در محل سالن جلسات مراکز     1398/ 02/  16 مورخ دوشنبه در روز  مرکز تحقیقات بیماری های عفونی  جلسه اولین

 شورای پژوهشی آغاز گردید.، ضمن عرض خوشامدگویی به اعضای محترم  12:00 در ساعت تحقیقاتی

 

 یآنت مقاومت یالگو فاکتور، سکیر یبررس"با عنوان  خانم دکتر گلشا و مهرناز مرادی پایان نامه ای * طرح تحقیقاتی

 شهرستان یرازیش ادیص دیشه مارستانیب در یبستر مارانیب در الیکلبس از یناش یها عفونت در ینیبال امدیپ و یکیوتیب

به  مجریان رر شد پس از انجام اصالحات توسط مق به تصویب رسید و زیر اصالحات با " 1396-98 سال در رانیا گرگان،

 ارسال گردد: معاونت

 ر؟یخ ای است یمارستانیب عفونت شود مشخص عنوان در .1

 Assessment of Risk factors, Antibioticعنوان انگلیسی پیشنهاد می شود به صورت زیر تغییر یابد: .2

Resistance Pattern and clinical outcomes of Klebsiella Infections isolated from Patients 

Admitted to Shahid Sayyad Shirazi Hospital in Gorgan Iran in 2017-2019 

 و است نشدهی به آن ا اشاره مساله انیب مانند ها قسمت هیبق در که شده استفاده LTCFs کلمه از دهیچک در .3

 .شود نوشته هم کاملنام 

 :اجرا روش خالصه و مسئله انیب در .4

  گردد ارائه یتر قیدق حاتیتوض.شود مشخص یاصل و قیدق هدف. 

  بهتر منطقه در تیاهم تا گردد ارائه آمار گلستان واستان رانیا و ینیبال یها نمونه در الیکلبس وعیش خصوص در 

 .شود مشخص

  مانند.شود نوشته بار نیاول یبرا هم کامل فرم، یسیانگل اختصار به کلمات نوشتن از بعد HAIs ای MDR. 

 نیز آورده شود. رانیا مطالعاتاز  است یشتریب مقاالت ارائه به ازین متون یبررس در .5

  :و سواالت یاختصاص اهداف قسمت در .6

  خواهد الیکلبس از یناش عفونت به انیمبتال یها فاکتور سکیر نییتع به قادر مطالعه ایا ها پرونده یبررس با 

 ممکن ماریب که چرا ادد ارتباط الیکلبس به را ان کامل توانینم دیا یم بوجود ماریب یبرا که ینیبال یامدهایپ بود؟

در این باره .باشد خود خاص یماریب به مربوط هم امدهایپ و باشد شده یبستر یگرید لیدال و هایماریب با است

 توضیح کامل داده شود.

 یاریمع چه با یکیوتیب یآنت درمان که شود مشخص کامالو  است؟ مدنظر ییها کیوتیب یآنت چه مقاومت یالگو 

 .شوند نوشته ها ریمتغ باجدول مطابق سواالت.  است

 .شود نوشته تر کامل اجرا روش .7

 اصالح اطالعات یماریب امدیپ نیهمچن و استفاده مورد مان در و کیوتیب یآنت خصوص رها،دریمتغ جدول در .8

 .شوند اصالح ها ریمتغ فیوتعر گردد

 مشخص شود؟یم استفاده ینیلبا یها نمونه چه از، یریگ نمونه روش و نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه مورد رد .9



 از یواکتساب یمارستانیب عفونت نمونه یجداساز مکان و نمونه نوع نظر از است نظر مد ییها نمونه چه گردد

 .گردند مشخص جامعه

 در دارد یبازنگر به ازین که است شده گرفته نظر در ساعت 150 یآمار زیآنال خصوص دردر مورد هزینه پرسنلی،  .10

 ازین یپرسنل نهیهز است یخوان پرونده فقط مطالعه نکهیا به توجه باو  وگرامیب یآنت و الیکلبس صیتشخ خصوص

 .باشد ینم

 .است نشده اشاره شده استفاده هم اگر ای نشده استفاده متن داخل در 20-16 منابع از که رسدیم نظر به .11

 

               

 روسیو X نیپروتئ انیب و نگیکلون" عنوان با خسروی مشیزیآقای دکتر تبرایی و مهال  یا نامه انیپا یقاتیتحق طرح* 

 با "miR-132 , mir22 , mir122, mir21 mir222 انیب زانیم در آن ریتاث و HepG2 یسلول رده در B تیهپات

 بهدکتر تهمتن آقای و تایید نهایی   انیمجر توسط  اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات

 :گردد ارسال نتمعاو

 عنوان نیاز به اصالح دارد.  .1

 نقش ینیبال دییتادارند به  میتصم نیمحقق نکهیا اساس بر و موردنیاز است مطالعه کردیرو در یکل اصالحات .2

 در یا مطالعه بپردازند، آن مطالعه به یسلول چرخه میتنظ در miR هر نقش اساس بر ای و پرداخته miR کدام

scale ژن در یراتییتغ جادیا با ای و نندک فیتعر ینیبال HBX  (خاص یانتیوار انتخاب مثال عنوان به )یتیمز 

 .گردند اصالح و یسینو باز اهدافبرهمین اساس،  .گردد یسینو باز ند،ینما جادیا قبل مشابه مطالعات به نسبت

 . دباش ییاجرا یروشها رندهیبرگ در و میمفاه اتیکل نشاندهنده یستیبا پروپوزال دهیچک .3

 . دارد تیتقو به ازین و است ناقص و یکل اریبس HCC ییزایماریب در HBX نقش به مربوط حاتیوضت .4

 مطالعات تاکنون HBX انیب راتییتغ با آنها ارتباط و HCC در شده دیکاند یها RNA کرویم نقش مورد در .5

 نابع پیشنهادی: )نمونه م.است نشده یا اشاره مطالعات نیا به که است رفتهیپذ انجام یا گسترده

  /https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3712307 الف-

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-3083.2007.01899.x - 

https://www.nature.com/articles/onc2013150 ت- 

https://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(14)00807-7/fulltext ث- 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25260533/ ج- 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4983788/ چ- 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4197427/ ح- 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5336563/ خ- 



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4600575/ 

 

 .(است مستقل ریمتغ x نیپروتئ انیب) است نشده فیتعر طرح در یمستقل ریمتغ چیه ست،ین کامل ها ریمتغ .6

 فیتعر فاقد و نشده ذکر یریگ اندازه اسیمقضمن اینکه متغیرها براساس تغییرات انجام شده کامل گردند. 

 .هستند مناسب

 گروه نحوه یستیبا یول باشد یم یتجرب نوع از مطالعه نکهیا با: یریگ نمونه روش و نمونه حجم ه،مطالع مورد جامعه مورد در .7

 ژن ایآ. گردد مشخص ها دییتا نحوه و ها تکرار تعداد ، HBX-transfected HepG2 cells گروه با سهیمقا یها گروه انواع ،یبند

X مزمن عفونت با یماریب سرم از تنها HBV جهت متفاوت طیشرا با ینیبال یها نمونه از دارد وجود امکان نیا ایآ گردد؟یم جدا 

 شیافزا با توانند یم HBX ژن در مختلف یونهایاسیوار که ییآنجا از گردند؟ سهیمقا و هیته مختلف یها کلون شده، استفاده سهیمقا

 یگاههایجا در شده دییتا یها SNV یدارا و وتمتفا ینیبال اتیخصوص با ییها نمونه از استفاده باشند، مرتبط HCC به ابتال سکیر

Functional ژن HBX مطالعه نیا به. کند کمک گذشته یتکرار عموما مطالعات به نسبت مطالعه ینسب تیمز جادیا به تواند یم 

 از HBX یجداساز امکان ایآ نیچن هم/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3712307: شود مراجعه

 (ینیبال یها زولهیا از PCR روش به یجداساز مشکالت کاهش) دارد؟ وجود ژن نیا یباال انیب با یسلول رده

 و HepG2 در HBX ژن نگیکلون بر یمبن یمشابه کامال و متعدد مطالعات کنون ات: ها داده یآور جمع روش و ابزار مورد در .8

 یمطالعات و پرداخته زین miR هر نقش یعملکرد یابیارز به گذشته مطالعات نیچن هم. است گرفته صورت ها miR نیهم انیب یبررس

 یم شنهادیپ ، دارند را حاضر کردیرو با یا مطالعه انجام قصد نیمحقق اگر لذا،. اند داده انجام...  و آپوپتوز ،یسلول چرخه میتنظ یرو بر

 از مارانیب دیگرد شنهادیپ قبل سؤال در اساس نیهم بر. گردد انجام مجدد یطراح و توجه یقبل مطالعات در موجود یها گپ به شود

 افتهی از استفاده با in vitro مطالعات دییتا. کنند استفاده یعملکرد یگاههایجا در ونیموتاس دارا یها X ژن یدارا متعدد یها نمونه

 به پاسخ در miR222 و miR21 اند داده نشان همکارانش و Bandopadhyay مثال عنوان به. است یگرید شنهادیپ زین ینیبال یها

HBX یابیارز ای یصیتشخ ارزش یسربر به ،ینیبال به یتجرب مطالعه از مطالعه کردیرو رییتغ با توانند یم نیمحقق. ابندی یم کاهش 

 oncomiR کردن نیاسکر قصد نیمحقق اگر ن،یچن هم. بپردازند آنها دییتا ای و یقبل مطالعات در شده مطرح یمولکول یها سمیمکان

 نیمحقق: سؤال. ندینما یمعرف را یدیجد یها miR و ندینما استفاده high-troughput یروشها از توانند یم دارند را یمتعدد یها

 دیجد یمش خط نییتع از پس شود؟ یم استفاده یداخل کنترل کدام از ها؟ mature-miR ای دارند را ها Pre-miR انیب یبررس قصد

 ...و نگیکلون دییتا یروشها افزودن با شده، مطرح یها پرسش به پاسخ و سهیمقا یها گروه کردن مشخص و

 .گردد دیق یدار یمعن ها،سطح داده لیتحل و هیتجز روش مورد در .9

 استفاده مختلف مارانیب از متفاوت یونهایاسیوار یدارا ینیبال یها نمونه از داور شنهادیپ بر بنا که یصورت در .10

 .دارد وجود آگاهانه نامه تیرضا اخذ به ازین شود

 .است نشده محاسبه یدرست به مرهایپرا نهیهز .11

 .هستند یتکرار 24 و 23 ،13 یرفرنسها .12

 

 القاا   همورال و  یسلول یمنیا پاسخ یبررس "عنوان با  پایان نامه ای آقای دکتر مرادی و سحر صدر ممتاز نهاییگزارش *

 ماوش  مادل  در NSP4 اجوانات  هماراه  باه  16 پیا ت یانساان  روسیا و لومایپاپE7/E6/L1 واکسن DNA توسط شده



C57BL/6" و به تصویب رسید. قرائت 

 

 درزناان  سینالیواژ کوموناسیتر فریدوکسین افتهی جهش ژن یبررس "عنوان با  مقصودلوراد هیسمخانم گزارش نهایی  *

 بیتصو مرکزجهت رشناسکا یسو از یبعد اقدامات انیمجر  توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر و شدهقرائت  "آلوده

 :ردیپذ صورت  معاونت به ارسال و

 آیا معیارهای ورود و  خروج از مطالعه در  انجام طرح درنظر گرفته نشده است؟ .1

 در قسمت بحث از منابع جدیدتر و به کارهای انجام شده در داخل کشور  در مورد موضوع طرح اشاره شود. .2

نسبت به  -239ژن فریدوکسین در نوکلئوتید  ´5شخیص وجود موتاسیون نقطه ای در ناحیه ی جهت ت "در قسمت آنالیز مولکولی آورده شده  .3

 در نظر گرفته شده -178ژن فریدوکسین در نوکلئوتید  5′آیا موتاسیون نقطه ای در ناحیه ". ....محل شروع ترجمه ژن فریدوکسین

 گزارش مالی اجرای طرح آورده شود. .4

  ود.نسینگ پیوست شئنمونه ای از سکو .5

 

  در پایان با توضیح روند جدید ثبت طرح های پایان نامه ای در سامانه پژوهشیار و  ارائه گزارش مقایسه ای  از

به  2018و همچنین ارائه مقاالت سال  97و  96تعداد طرحهای مرکز به تفکیک اعضا و بودجه طرح ها در سال 

 ن رسید.با ذکر صلوات به پایا 14:00  در ساعت تفکیک اعضا جلسه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


