
 

 

 در محل سالن جلسات مراکز تحقیقاتی  18/10/1396مورخ  دوشنبهدر روز  شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عفونی جلسه

 شورای پژوهشی آغاز گردید. جدیدضمن عرض خوشامدگویی به اعضای  12:30 در ساعت

 

سامانه پژوهشیار، ساماندهی سخنان مبسوطی در خصوص تحقیقات و فناوری در ابتدا جناب آقای دکتر روشندل مدیر *

 مراکز تحیقات، داوری طرح های تحقیقاتی و ارتقای کیفیت طرح های تحقیقاتی بیان نمودند.

 

 روسیو یفراوان یبررس "با عنوان  ینیحس افروز دل دهیس -یتبرائ جانیعل دکترآقای پایان نامه ای  * طرح تحقیقاتی

 در گرگان یرازیش ادیص دیشه یدرمان-یآموزش مرکز به کننده مراجعه باردار زنان در 2و1 پیت مپلکسیس هرپس یها

 .به تصویب رسید  ريال157400000با مبلغ   " 1396-97 سال

 

 استان درCulex pipiens (Diptera: culicidae ) انتشار یمدلساز "با عنوان  زاده یصوف وبیا دکتر * طرح تحقیقاتی

ریال به تصویب  49960000با مبلغ  زیر اصالحات با "کیاکولوژ انیآش مدل کی MaxEnt مدل از استفاده با گلستان

 به معاونت ارسال گردد:مقرر شد پس از انجام اصالحات توسط  مجریان  رسید و

 مدل از استفاده باCulex pipiens (Diptera: culicidae ) پشه کولکس انتشار یمدلساز" عنوان پیشنهادی  .1

 گلستان استان در MaxEnt   کیاکولوژ انیآش

 .ابدی رییتغ یفارس عنوان به توجه با یسیانگل عنوان .2

 خالصه بیان مساله و اهداف کلی و کاربردی طرح نسبتا رساست. .3

 توضیحات جامع و کاملتری نوشته شود. MaxEntراجع به  .4

 چیست؟اقدام بعدی مجری محترم  دد نداروجو امکانات پیشگیری کننده با توجه به اینکه برای پشه  .5

 بررسی متون مرتبط با اهداف طرح کامل نیست و نیاز به منابع بیشتری دارد. .6

 اهداف کلی و اهداف اختصاصی مبهم است و باید واضحتر نوشته شود. .7

 سوال و فرضیه نیاز دارد. .8

.. در طرح جامعه اماری براساس مطالعات دیگر نوشته شده است، برای این موضوع باید تعداد روستاها تعداد الروها و . .9

 عنوان گردد.

 تعیین حجم نمونه درست نگارش نگردیده است. .10

 متغیرها و جدول متغیر ها بدرستی نگارش نگردیده است. .11

 چک لیست ارائه نگردیده است. .12

 کلید شناسایی الروها معرفی نشده است .13



 شیوه انتخاب روستا ذکر نشده است. .14

 ر گردد.شیوه جمع اوری الروها در چند نوبت می باشد ، باید ذک .15

 متغیر اصلی این پژوهش مشخص نیست. .16

مختصات جغرافیایی مشخص می شود. پس مختصات جغرافیایی مناطق نمونه گیری باید بعنوان  GISاگر با استفاده از  .17

 متغیر مطرح گردد.

 

 :حت عنوانت Web of knowledge نمایه شده در علیجان تبرایییدکتر تحقیقاتی مقاله *

Polymorphisms in CCR5 Δ 32 and Risk of HIV-1 Infection in the Southeast of Caspian Sea, Iran  جایگزین

 گزارش نهایی طرح  تحقیقاتی با عنوان:

 شد." موتانت الل یفراوان یبررس CCR5Δ32 مقاومت با مرتبطHIV1  و سالم افراد در HIV مثبت"

 

 فی  تخف واکس ن  کی  تیاثرانکوال یبررس   "عنوان با و آقای حسین واضح  یمراد عبدالوهاب دکترآقای  نهاییگزارش *

ب ه   " MCF-10A سالم و MDA-MB231  و  MCF-7 نهیس یسرطان یها سلول یها رده بر روسیوویپول افتهی حدت

 تصویب رسید.

 روسی  و پیژنوتا نییتع و یفراوان یبررس "عنوان با یتزرق عباس دیسو آقای  ییتبرا جانیعل دکترآقای گزارش نهایی *

 به تصویب رسید. " گرگان شهر در سالم افراد و سیاسکلروز پلیمالت به مبتال مارانیب در روسیو تومگالویسا و بار نیاپشت

 

 روسی  و یپه ا یژنوت نی ی تع و ییشناسا "عنوان با یجانپورآقاملکیعل مهتاب، ییتبرا جانیعل دکترآقای گزارش نهایی *

 ژن وم  یتوال نییوتع Nested PCR روش به ینومامریکارس سل اسکواموس بافت یها نمونه در( HPV)یانسان یلومایپاپ

 به تصویب رسید. ".1392-1391 سال در مازندران استان در

 نت رون یا  گاهیجا در سممورفی یپل  یفراوان یبررس "عنوان با یوسف خنجری، ییتبرا جانیعل دکترآقای گزارش نهایی *

 به تصویب رسید. " سالم کنترل و کیستمیس تماتوزیار لوپوس مثبت، HIVافراد در PD1 ژن4

 

 با ذکر صلوات به پایان رسید.  14:15  جلسه در ساعت 

 
 


