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 شورای پژوهشی آغاز گردید.خوشامدگویی به اعضای محترم 

 

 لمیوفیب لیتشک در آن انیب و PSM ژن یفراوان یبررس "با عنوان  دل خندان ابوالفضلآقای  * طرح تحقیقاتی

به تصویب  ریال  69920000و با مبلغ  زیر اصالحات با "1397 سال آذرگرگان 5 مارستانیدرب اورئوس کوسلوکویاستاف

 به معاونت ارسال گردد:  آقای دکتر اردبیلی  توسط و تایید نهایی مجریانرر شد پس از انجام اصالحات توسط مق رسید و

 

 یفراوان یبررس" تواند یم یشنهادیپ عنوان شند،با می مثبت لمیوفیب یها زولهیا مطالعه، مورد ی جامعهچون  .1

تغییر  "لمیوفیب ی کننده دیتول اورئوس لوکوکوسیاستاف یکینیکل یها زولهیا در آن انیب زانیم و PSM ژن

 مطابق با عنوان فارسی تغییر یابد.نیز یابد.عنوان انگلیسی 

 .است یلیتحل -یفیتوص: مطالعه نوع .2

مثال درمورد ایزوله های مورد استفاده برای بررسی ژن ویا اینکه چه ارتباطی روش اجرا ناقص نوشته شده است.  .3

 مورد بررسی قرار میگیرد، وهمچنین زمان نمونه گیری در چکیده و در روش کار باهم همخوانی ندارد.

 بهتر است قسمت چکیده فاقد رفرانس باشد.فرمت رفرانس نویسی مشکل دارد،  .4

 .خالصه ای ذکر شوده ها و روش اجرا نمودر مورد ن بایددر قسمت چکیده  .5

 در قسمت بیان مساله : .6

 .شود پرداخته قیدق و واضح طور به اورئوس لوکوکوسیاستاف در لمیوفیب لیتشک در PSM نقش و تیاهم بهالف(

 .شود ارائه حاضر مطالعه یاجرا از هدف و ضرورت و تیاهم آخر، پاراگراف در ب(       

 .ستین برخوردار یخوب یکپارچگی از مساله انیب یها پاراگراف نیب یاهنگهم ج(        

 و اورئوس لوکوکوسیاستاف در لمیوفیب لیتشک در PSM نقش با ارتباط در یمقاالت به ازین متون، یبررس در .7

 .است لمیوفیب لیتشک در آن ی کننده کد ژن انیب راتییتغ ریتأث نیهمچن

 اهداف لمیوفیب دیتول زانیم در آن نقش یبررس و ژن انیب) یابدتغییر  "نقش"در قسمت اهداف، کلمه بیان به  .8

 (.باشند جداگانه

 جمله از گرید یاختصاص اهداف. اند شده ارائه ناقص صورت به یاختصاص اهداف مطالعه، یطراح نوع به توجه با .9

 .شوند اضافه دیبا...  و PSM ژن انیب نییتع

 .شوند ینیبازب که است بهتر 3 و 1 شماره اتیفرض .10

 در روش کار: .11

 نمونه، حجم نییتع فرمول باشد؟ یم یقبل همطالع کدام از و وعیش زانیم کدام براساس نمونه حجم نییتعالف( 

 چه با آنها یآمار زیآنال و رهایمتغ نیب ارتباط .گردند ارائه دیبا....  و نانیاطم فاصله دوم، ای اول نوع یخطا زانیم



 رد؟یگ یم صورت ییها آزمون

 چه در PSM ژن یفراوان یبررس ؟چگونه است یریگ نمونه نحوه ؟شد خواهد یریگ نمونه یمارانیب چه ازب( 

 مثبت؟ لمیوفیب پیفنوت با یها زولهیا در فقط ای و همه در ایآ ؟شد خواهد انجام ییها زولهیا

 هدف،اگر .دش خواهد استفاده تیکروپلیم و رِد کنگو روش دو از لمیوفیب لیتشک یبررس یبراذکر شده که ج( 

 .گردد استفاده تیکروپلیم رفرنس روش از گردد یم شنهادیپ ،ستنی روش دو ی سهیمقا

 جفت دو از چرا. است ناقص و رواضحیغ PSM ژن یمعمول PCR یبرا استفاده مورد یمرهایپرا مشخصاتد(

 یمعمول PCR به مربوط یمرهایپرا مشخصات جدول، کی در لطفا شود؟ یم استفاده یمعمول PCR یبرا مریپرا

 نیهمچن و استفاده مورد رفرنس و کونیامپل زیسا ورس،یر و فوروارد یها یتوال جمله از Real time PCR و

 .گردند ارائه میتا -لیر در پروب مشخصات

 (... و شود اضافه دیبا ژن انیب. ستین ریمتغ ،یباکتر) دارد اصالح به ازین رهایمتغ جدول .12

 انجام نیهمچن و استخراج نوع، و زانیم هر به لمیوفیب دیتول و یباکتر رشد عدم مانند) مطالعه یها تیدمحدو به .13

 .است نشده اشاره (میتا الیر واکنش

 .ردندا وجود کار روش در شده عنوان که سکانس نییتع در قسمت هزینه های آزمایشات  .14

 

 NSP4 ادجوانتت  از استفاده  "عنوان با طرح تحقیقاتی پایان نامه ایی آقای دکتر مرادی و خانم مریم آفتابی خطبه سرا*

 " یتومتور  موش مدل در 16 پیت یانسان یلومایپاپ روسیو E6/E7/L1 یهاژن کننده کد دیسمپال ییکارا شیافزا جهت

ریتال   99500000بتا مبلتغ    تبرایی دکتر یآقا یینها دییتا ومقرر شد پس از انجام اصالحات توسط  مجریان و  شده قرائت

 :گردد ارسال اونتمع بهتصویب و 

 

 .شود آورده یسیانگل و یفارس عنوان در C57BL/6 mice موش مدل .1

 .دوش داده یحاتیتوض خالصه بطور یمنیا یها پاسخ یابیارز یچگونگ مورد در دهیچک در .2

 ، آنهتا  نقش ، ها ادجوانت از استفاده ارتباط مورد در:  شود هفاضا آن ربهیز موارد و شود نوشته کاملتر مساله انیب .3

 متورد  در یاطالعتات  گونته  چیهت . است نشده داده یچندان حاتیتوض ها واکسن بهمراه ها آن از استفاده تیاهم

 یهتا  تتو   یاپ فرم ای هستند کامل طول با ها ژن نیا ایآ .است نشده ارائه E6/E7/L1 کننده کد یدهایپالسم

 در .گتردد  اضتافه ( NSP4 هم و E6/E7/L 1 هم)  شده استفاده یها دیپالسم اطالعات طرح است در بهتر آن؟

 .شود داده حیتوض نه ای شده انجام آن به کینزد ای مشابه قایدق کار ایآ نکهیا خصوص

 ؟نداشت وجود یمنف جینتا ایآ متون یبررس در .4

 شتده  جتاد یا یتومور ضد یمنیا پاسخ اثر نییتع: گردد اضافه ریز موارد و باشد ینم کامل طرح یاختصاص اهداف .5

 جتاد یا یتومتور  ضتد  یمنیا پاسخ اثر نییتع،  LDH Assay روش به E6/E7/L1 کننده انیب دیپالسم برابر در



 شتده  جادیا یتومور ضد یمنیا پاسخ اثر نییتع،  MTT روش به E6/E7/L1 کننده انیب دیپالسم برابر در شده

 جتاد یا یتومتور  ضد یمنیا پاسخ اثر نییتع ،نیتوکایسا یریگ اندازه با E6/E7/L1 کننده انیب دیپالسم برابر در

 تومور زیسا یریگ اندازه با E6/E7/L1 کننده انیب دیپالسم برابر در شده

 .گردد ذکر طرح اتیفرض در ناًیع ، شد نامبرده طرح یاختصاص اهداف یبرا که یموارد .6

 .باشد یم یکاربرد ع نو از مطالعه .7

 انیت ب دییت تا یبرا -1:  است نشده یا اشاره ریز موارد به .شود نوشته تر کامل و هست ناقص همطالع یاجرا روش .8

 در گروه چند یجا -2 ؟ چرا و شود یم استفاده یباد یآنت چه از وسترن لهیبوس E6/E7/L1 کننده کد دیپالسم

 (ییتنها به کدام هر E6 ، E7 ، L1 یگروها) دیآ یم نظر به یخال جینتا بهتر زیآنال و طرح

9. LDH assay، و گاما نترفرونیا یریگ اندازه IL-12 و MTT شود گنجانده رهاییمتغ در دیبا. 

 چته  بته  شتده  یتومتور  یها موش ، ماه 2 فالوآ  از بعد. است نشده ذکر طرح ییاجرا یها تیمحدو و مشکالت .10

 د؟شون یم معدوم صورت

 .گردد حذف یپرسنل یها نهیهز گردد، اصالح ها نهیهز .11

 .شود تیرعا یده رفرانس بیترت .12

 

 کوباکتریهل عفونت نیب ارتباط یبررس " عنوان با دکتر حسام الدین شیرزاد و خانم دکتر بشارت یاآق یقاتیتحق طرح*  

 بیتصو به ریز اصالحات ریال و با  29،140،000مبلغ  با "زیمتاآنال و مند نظام مرور کی: روده یالتهاب یماریب و یلوریپ

 :گردد ارسال معاونت بهلی و تایید آقای دکتر وکی اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس

 

 استفاده:  عالمت از ،A systematic review and metaanalysis از قبل است الزم ،یسیانگل عنوان در .1

 .گردد استفاده Meta-analysis از ،metaanalysis یبجا شود یم شنهادیپ. گردد

 عفونت انیم ارتباط بر یمبن مطالعات جینتا انیم در ایآ .است نشده مطرح یخوب به کار انجام ضرورت .2

 .است یورضر رتیمغا وجود ذکر دارد؟ وجود یرتیمغا ،یالتهاب یماریب و کوباکتریهل

 شده، گرفته 23 رفرانس دهیچک مقدمه بخش از ناًیع متن شده یبند پازل ترجمه ده،یچک در مساله انیب خالصه .3

 ارائه خالصه در یدیکل کلمات .نگردد محسوب یعلم سرقت تا شود نوشته انیمجر زبان به بخش نیا است الزم

 .است نشده

 یقبل مطالعات در یهمگن عدم مشابه، مطالعات وجود رغم یعل مطالعه نیا یبررس علتدر قسمت بیان مساله:  .4

 شیافزا)  ست؟یچ ها یناهمگن نیا بردن نیب از جهت نیمحقق یاستراتژ ،یشنهادیپ مطالعه در. است شده ذکر

 دیبا یناهمگن بردن نیب از جهت اما ببرد نیب از را publication bias تواند یم زیتاآنالم در ها سیب تاید تعداد

 .(کرد استفاده sensitivity analysis و sub-grouping یها روش از



 Problem definition Hypothesis به ستیبا یم یمرور مطالعات طرح یمعرف و مقدمه بخش در .5

statement Description of study outcome(s) Type of exposure or intervention used Type 

of study designs used Study population قابل یاصل یها امدیپو  هیفرض به است بهتر شود، پرداخته 

 مجدد پرداختن ضرورت ،یمرور مطالعه 4 یاجرا ذکر وجود با بعالوه. شود پرداخته زین مطالعات در یریگ اندازه

 .است نشده گزارش ،یمرور مطالعه به

 اساس بر و شود ذکر دیبا first and second outcome. است شده نوشته مختصر اریبس یاختصاص اهداف .6

 .شود انیب یاختصاص اهداف آنها

 مطالعات کیمتدولوژ تیفیک اساس بر IBDs مارییب و لورییپ کوباکتریهل عفونت وجود نیب ارتباط نییتع" .7

 مفهوم "مطالعه نوع اساس بر IBDs مارییب و لورییپ کوباکتریهل عفونت وجود نیب ارتباط نییتع و " هیاول

 .ردیبگ قرار subgrouping قسمت در دیبا موارد نیا .ستین

 .گردد ارائه مطالعه نوع زین اهداف در شود یم شنهادیپ .8

 رابطه IBDs یماریب و یلوریپ کوباکتریهل عفونت نیب "هم آن و هیفرض کی فقط ست،ین قیتحق سوال به یازین .9

 .است یکاف "دارد وجود

 .شود اشاره هم ها داده لیتحل افزار نرم به شود یم شنهادیها،پ داده لیتحل و هیتجز روش مورد در .10

 ، به سوگیری ها اشاره شود.مطالعه یتهایمحدود مورد در .11

 یها یبند رگروهیز ،ارگذریتاث عوامل ییشناسا و inclusion/exclusion criteria براساس شود یم شنهادیپ .12

 .ردیپذ صورت یمناسب

 باشد، یم باال اریبس یشنهادیپ طرح در یبررس مورد یرهاییمتغ و مطالعات حجم احتماال نکهیا به توجه با .13

 Cochrane همانند مناسب registration افزار نرم کی از مطالعات یبند دسته جهت شود یم شنهادیپ

Register of Studies شود استفاده. 

 

 یکیوتیب یآنت مقاومت یها ژن یفراوان  " عنوان با پایان نامه ایی خانم دکتر گلشا و خانم مریم منتظری یقاتیتحق طرح* 

 مارستانیب یها بخش در یبستر مارانیب از آمده بدست هیپنومون الیکلبس و یکوال ایشیاشر یها هیجدا در یبتاالکتاماز

 مقرر و دیرس بیتصو بهریال  99740000و با مبلغ   ریز اصالحات با "1397 سال در گرگان شهرستان یرازیش ادیص دیشه

 :گردد ارسال معاونت بهآقای دکتر رییسی  و تایید نهایی اصالحات انجام از پس شد

 

 دارد مختصر اصالح به ازین یسیانگل عنوان. شود استفاده "یبررس" چون یفعل از است بهتر عنوان قسمت رد .1

 .است نشده انیب مطالعه مورد کشور ای و شهر مطالعات یبعض یبررس در متون یبررس قسمت در .2

 در قسمت اهداف/ فرضیات و سواالت: .3



 در یبتاالکتاماز یکیوتیب یآنت مقاومت یها ژن یفراوان نییتع": مطالعه عنوان به توجه با طرح یاصل هدفالف( 

 دیشه مارستانیب یها بخش در یبستر ارانمیب از آمده بدست هیپنومون الیکلبس و یکوال ایشیاشر یها هیجدا

 یاختصاص اهداف قسمت در مقاومت یژنها نیعناو. باشد یم " 1397 سال در گرگان شهرستان یرازیش ادیص

 .ستین الزم طرح یاصل هدف در و است شده ذکر کامل طور به

 .شود ذکر هدف هر یابتدا در نییتع کلمه اهداف هیکل نگارش درب( 

 بهتر هیمونوپن الیکلبس یبررس به توجه با نیهمچن، دارند ینگارش اصالح به ازین اتیفرض و تسواال از یبعضج( 

 .شود ذکر اهداف در هم گونه نام است

   یبردار نمونه ماریب از یزمان چه در دیده حیتوض لطفا. گردد ارائه رفرنس با همراه اجرا روش یها قسمت هیکل .4

 عفونت نیا دچار مارستانیب در و نبوده یماریب کمون دوره در یبستر یابتدا در ماریب شود مشخص که گردد یم

 .است شده

 و یبستر مدت جنس، سن، مثل اند نشده ذکر اهداف قسمت در که شده ییرهایمتغ به اشاره ها ریمتغ قسمت در .5

 شوند ذکر مطالعه یفرع اهداف در یبررس صورت در دیبا که کیوتیب یآنت مصرف سابقه

 شود انیب نونه حجم نییتع متد و شود کامل دیبا نمونه حجم نییتع و یریگ نمونه نحوه .6

 زمان نوشته شده در جاهای مختلف طرح با هم همخوانی ندارند. .7

 

 به پایان رسید. 13:00  جلسه در ساعت 

 
 


