
، ضمن عرض   13در ساعت در محل سالن جلسات مراکز تحقیقاتی   1397/  02/  23مورخ  دوشنبهجلسه در روز 

 شورای پژوهشی آغاز گردید.خوشامدگویی به اعضای محترم 

 

 بر نیسین و نیلیاگزاس اثر یبررس  "با عنوان  دکتر عبداهلل اردبیلی و آقای نجاری اولپایان نامه ای  * طرح تحقیقاتی

 با " یشگاهیآزما طیشرا در نیلیس یمت به مقاوم سیدیدرمیاپ لوکوکوسیاستاف در icaA ژن انیب زانیم و لمیوفیب یرو

و تایید نهایی مجریان رر شد پس از انجام اصالحات توسط مق به تصویب رسید و زیر اصالحاتریال و با   67،850،000مبلغ 

 به معاونت ارسال گردد: تهمتنآقای دکتر 

 .گردد اضافه هم Gene expression است بهتر یدیکل کلمات رد .1

 یرو بر نیسین و نیلیاگزاسغلظتهای مختلف  اثر یبررس "پیشنهاد می شود عنوان به این صورت اصالح گردد:  .2

 طیشرا در نیلیس یمت به مقاوم سیدیدرمیاپ لوکوکوسیاستاف در icaA ژن انیب زانیم و لمیوفیبتشکیل 

 "یشگاهیآزما

 شود اشاره متون یبررس در بیترک دو از استفاده یهمزمان خصوص در مطالعه یروشها به .3

 .شود انیب طرح انجام ضرورت و شده یبند جمع مطالب پاراگراف کی در ی بیان مسالهدرانتها .4

 .شود داده حیتوض شتریب مطالعه تیاهم با ارتباط در .5

ست، و قسمت اهداف و فرضیات نمایش داده نشده با توجه به اینکه طرح در سامانه پژوهشیار ثبت گردیده ا .6

 است،  لطفا اضافه گردد.

 . یلیتحل یفیتوص نه باشدیم یا مداخله مطالعه نوع .7

 گروه یساز یتصادف و دوز نییتع یچگونگ مداخله مورد یها گروه تعداد شود داده حیتوض تر شفاف اجرا روش .8

 مشخص(  شده ذکر یتصادف کامالً طرح قالب در لیورفاکت روش زیآنال روش قسمت در که نیا به توجه با) ها

 .گردد

 یبیترت یفیک به دیبا ریمتغ نوع ردیگیم قرار استفاده مورد غلظت از یخاص سطوح اگر غلظت ریمتغ مورد در .9

 .شود اصالح مداخله گروه ریمتغ حاتیتوض. کند رییتغ

 یبرا ها نمونه از یشتریب تعداد از است بهتر ینیبال یها نمونه در ونیموتاس ای و یکیژنت تفاوت امکان به توجه با .10

 شود استفاده مناسب لیتحل

. باشد دوم روش با دو هر ستین بهتر. شودیم استفاده Real Time یبرخ و PCR موارد یبرخ در کار یبرا چرا .11

 .کرد لیتحل توانیم باشد کار روش یدارا اگر متون یبررس

 .است نشده انیب واضح ربطو یکنترل طیشرا و مطالعه مورد یگروهها .12

 عنوان طرح خیلی کلی است، بیهتر است دقیقتر و واضحتر نوشته شود. .13

 در مورد روش نمونه گیری بیشتر توضیح داده شود،ایزوله بالینی از کدام قسمت بالین جدا شده است. .14



 ایزوله های مورد بررسی بیشتر توضیح داده شود. .15

 ان گردد.ویژگی ایی که باعث انتخاب استاف میشود بی .16

 غلظت های مختلف اگزاسیلین و نیسین در تشکیل بیوفیلم توضیح داده شود. .17

 

 زیآنال  "با عنوان  پایان نامه ای دکتر سید محمد هادی رضوی نیکو و خانم خلخالی اصل * طرح تحقیقاتی              

 با "گرگان شهر ینیبال یها نمونه از شده جدا یها روسیو روتا non-structural protein 4 (NSP4) ژن یها سکانس

و تایید نهایی مجریان رر شد پس از انجام اصالحات توسط مق به تصویب رسید و زیر اصالحاتریال و با  68،820،000مبلغ 

 به معاونت ارسال گردد: تهمتنآقای دکتر 

 "گرگان شهر در" ذکر ، یریگ نمونه روش و نمونه حجم به توجه به یول است شده ذکر مکان و زمان عنوان در .1

 non-structural protein 4 (NSP4) ژن پیژنوت نییتع": شود نوشته است بهتر و ستین درست عنوان در

 "گرگان شهر از شده یآور جمع روس،یو روتا به آلوده شده دییتا یها نمونه در روسیو روتا

 عنوان انگلیسی منطبق بر عنوان فارسی اصالح گردد. .2

 .شودیم هیتوص تیگاستروانتر کلمه،  کلمه 4 یحداقل به توجه بادر کلمات کلیدی  .3

 لیدل یول است شده ذکر یبررس مورد نیپروتئ اثر سمیمکان و مطالعه قیدق حیتوضدر قسمت بیان مساله  .4

: شود اضافه ریز جمله گرددیم شنهادیپ. است نشده ذکر نیپروتئ نیا کننده کد ژن پیژنوت نییتع تیاهم

 "است مطالعه مورد منطقه یبرا مناسب یدرمان یپروتوکلها ینیب شیپ در مذکور ژن پیژنوت نییتع تیاهم"

 پیژنوت نییتع: یاصل هدف: گردد اصالح ریز شکل به گرددیم شنهادیپ. است نشده ثبت درست همطالع اهداف .5

 گرگان رد روسیروتاو غالب هیسو یفراوان نییتع: یکاربرد هدف روسیروتاو به آلوده یها نمونه در NSP4 ژن

 روسیروتاو هیسو نیعتریشا -: شود اضافه ریز شکل به سواالت گرددیم شنهادیپ. است نشده ذکر اصالسواالت  .6

 ست؟یچ گرگان در

 اساس بر و یمقطع یفیتوص نوع از مطالعه: شود اضافه ریز شکل به گرددیم شنهادیپ. است نشده ذکر مطالعه نوع .7

 یم.....  زمان مدت در...... به کننده مراجعه مارانیب در روسیروتاو به یگآلود نظر از شده دییتا ینیبال یها نمونه

 .باشد

 .است پیژنوت نییتع مناسب الحطاص و شود ینم انجام یابی یتوال مطالعه نیا در .8

 رییمتغ پیژنوت .شود ینم انجام اساساً چون شود حذف دیبا ژن یتوال نییتع. است اشتباه ها رییمتغ جدول .9

 .وابسته نه است مستقل

 گزارش تهران در% 79 حدود تا 6 رانیا یمرکز مناطق در% 10 از شیب حدود از که روسیروتاو یفراوان به توجه با .10

 اساس بر زین و. باشدیم 336 تا 104 حدود از گرگان، شهر کل به جینتا میمعت یبرا ازین مورد نمونه حجم شده،

 بهتر نیا بنابر. باشدیم 144 نمونه حجم شده، گزارش% 10 که یقبل مطالعه اساس بر گرگان در یآلودگ یفراوان



 محدوده و.....  زمان مدت در شده دییتا مثبت یها نمونه هیپا بر یمقطع یریگ نمونه بصورت مطالعه است

 .شود ذکر.....  ییایجفراف

 نمونه شیفزاا امکان عدم و یقبل مطالعه شده یآور جمع یها نمونه یرو شیآزما انجام مطالعه، نیا تیمحدود .11

 ت.اس نشده ذکر که است دیجد یها

با توجه به اینکه تعداد نمونه ها بسیار محدود است نتایج به دست آمده را تنها می توان به صورت توصیفی  .12

 گزارش کرد و ارتباطی بین عالئم بالینی و ژنوتیپ به دست آمده نمی توان به دست آورد.

 

 ارائه کردند.رش کاملی از تعداد و مراحل طی شده طرح های موجود در مرکز در انتهای جلسه، خانم دکتر بشارت گزا*

 

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

 
 


