
در محل سالن جلسات مراکز    1397/ 08/ 28مورخ  دوشنبهدر روز  شورای پژوهشی مرکز عفونی جلسههفتمین 

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

 

 ,HSV1, HSV2 یها وسریو ییشناسا"با عنوان  دکتر تبرایی و علی واعظ انآقایپایان نامه ای  * طرح تحقیقاتی

CMV, HBV روش به Multiplex Real Time PCR زیر اصالحات با "بارور و نابارور افراد یمن عیما یها نمونه در 

 به معاونت ارسال گردد: مجریان رر شد پس از انجام اصالحات توسط مق به تصویب رسید و

 

 سپس و روسهایو نیا همزمان صیتشخ جهت تست کی یساز نهیبه طرح نیا انجام از هدف رسد یم نظر به که ییآنجا از .1

 .گردد اصالح اساس نیهم بر یستیبا عنوان لذا باشد، یم ماریب افراد یها نمونه در آن یبررس

 .یمن عیما در روسهایو یبررس مثل شود، استفاده یکاف بطور موضوع با مرتبط دیجد منابع متون، یبررس در .2

 یها روسیو ارتباط ایآ ؟چیست همزمان ییشناسا از منظور یاصل هدف در .باشد ینم هدف خود کردن کلون ،5 هدفدر  .3

 شد؟ نخواهد یبررس اسپرم یها نمونه تیفیک با مذکور

 اسم ویروس در قسمت روش اجرا بدرستی نوشته شود. .4

 از ایآ ست؟یچ مثبت کنترل نمونه) شود مشخص کامال کنترل و مطالعه مورد جامعه اتیخصوص ،مطالعه یاجرا روش در .5

 (شود مشخص ها نمونه عدادت شود؟ یم استفاده مثبت کنترل عنوان به شده کلون یژنها

 .است نشده ذکربصورت صحیح  یریگ اندازه نحوه بعالوه رهایمتغ یعلم فیتعر .6

 .گردد ذکر ازیموردن یمارآ یها تست .7

 .شود انیب ان نبود صورت نیرایدرغ شود ذکر هست مطالعه در یتیمحدود اگر .8

 بدرستی نوشته نشده است. طرح یاجرا مراحل یندزمانب .9

 شود. اصالحجدول مواد مصرفی  .10

 

 HBX ژن انیب سنجش"با عنوان  نفیسه یوسف پور خانم دکتر تبرایی و آقای پایان نامه ای  طرح تحقیقاتیدر مورد *

مقرر  و مطرح شد زیر اصالحات " B تیهپات به مبتال افراد در Rorγt وT-bet,Foxp3یها ژن و B تیهپات روسیو

 :و به معاونت ارسال گردددر صورت تایید خانم دکتر بشارت تصویب پس از انجام اصالحات توسط مجریان  گردید

 Rorγt وT-bet,Foxp3یها ژن و B تیهپات روسیو X ژن انیب سنجش: ، عنوان پیشنهادی  گردد اصالح یفارس ناعنو .1

 مطابق با عنوان فارسی تغییر یابد.عنوان انگلیسی و  B تیهپات به مبتال افراد در

 نیبنابرا شود یم انجام روستا کی درو  مزمن B تیهپات به مبتال ماریب یتعداد یرو بر طرح نیا پروپوزال متن به توجه با .2

 .شوند مشخص عنوان در قایدق دیبا جامعه و مطالعه محل

 . باشد ینم حیصح طرح یاجرا روش خالصه نینهمچ. است نشده ذکر یخوب به مطالعه نیا تیاهم مساله انیب خالصه در .3

 باشد؟ یم یبررس قابل TaqMan با یسلول یها ژن ایآ  شد؟ خواهد یجداساز PBMC از روسیو ژنوم چطور

 شده ذکر یژنها یبررس تیاهم مورد دردر قسمت  چکیده در مورد شیوع هپاتیت در منطقه رفرنس داده شود و همچنین  .4



 .شود داده حیتوض

 سهیمقا یماریب در یشاخص چه با ژن نیا انیب کاهش ای شیافزا. است مبهم روسیو X ژن مطالعه از هدف مساله، انیب در .5

 گردد؟ یم

 سال بیترت به متون یبررس بیترت. شود داده مطالعه هر مورد در یشتریب حاتیتوض و شود نوشته کاملتر دیبا متون یبررس .6

 .شود مرتب

 ای هستند تیهپات مزمن نوع به مبتال افراد نیا که نشده مشخص اجرا روش در نکهیا به توجه بااهداف و سواالت،  مورددر  .7

 سندهینو خود گفته طبقو دوم هدف اول  .ندیآ ینم درست نظر به شده نوشته سواالت از یبعض ریخ ای اند گرفته یدرمان

 بار ارتباط شود یم شنهادی گردد. باشد، پس حذف ه نمیمطالع نیا اهداف جزو و است شده انجام یگرید طرح در قبال

 .شود وردهآ اهداف در ها ژن از کی هر انیب با یروسیو

 نوع مطالعه بدرستی نوشته شود. .8

 که شودیم یا هسته تک یها سلول وارد B تیهپات روسیو ایآ *: دارد اصالح ای و حیتوض به ازین نکته چند اجرا روش در .9

 TaqMan روش با یسلول یها ژن انیب زانیم یبررس یبرا * کرد؟ ییشناسا ار یروسیو یها ژن انیب سلولها نیاز بتوان

 ؟شده است گذاشته TaqMan کار روش که موجود هست یا نمونه نیچن ایآ. باشد یم استاندارد نمونه به ازین

 نقش آن، وهمچنین نقش شود ،اصالح"روسیو لود" به روسیو با یآلودگ" ریمتغ ، بازبینی شود.است ناقص رهایمتغ جدول .10

 .می باشد وابسته

 .گردد مشخص نمونه حجم محاسبه اساس .11

 در روش کار موارد زیر اصالح شوند: .12

 شود داده حیتوض دیبا استفاده مورد یمرهایپرا مورد در. 

 گردد دیق روسیو لود یریگ اندازه روش. 

 . است ازین نامه تیرضا، یاخالق مالحظات مورد در .13

 .باشد برخوردار ینرمال عیتوز زا تواند ینم ژن انیب ریمتغ عیتوز .14

 .است یبررس موردی ها نمونه و مکان تیمحدود،  مطالعه نیا یتهایمحدود  از .15

 مقدار که جدول ییانتها یفهایرد در خصوصب ؛است شدهن نییتع مناسب و حیصح بطور یمصرف لیوسا و مواد یها نهیهز .16

 .است نشده نوشته نیز ازیموردن

 د.منابع بدرستی نوشته نشده ان .17

 انشگاهد از نهیهز تماماینکه  لیدل شود انجام مشهد در کار تمام است قرار اگرسهم دانشگاه ها به وضوح مشخص شود ،  .18

 شده است ، توضیح داده شود. درخواست گلستان

 

  

 نیسولان و گلوکز سطح یبررس  "عنوان بای ریکب لوفرین ی و خدابخش بهناز دکترخانم  طرح پایان نامه ای نهاییگزارش *

 .رسید تصویببه و قرائت  "  96-1395 سال ، گرگان شهرستان مزمن B تیهپات به مبتال مارانیب در در سرم



 

  

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


