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 14/09/1396مرکس تحقیقات علوم آزمایشگاهی مورخه صورتجلسه شورای پژوهشی 

 

سأع  14/09/1396زْلویي خلؼِ ؿَسای دظٍّـی هشکض سطقیقبر ػلَم آصهبیـگبّی سٍص ػِ ؿٌجِ هَسظ 

ظْش ثب ضوَس اػوبء هطششم ؿَسا دس داًـکذُ دیشادضؿکی ثشگضاس ٍ هَاسد ریل هَسد ثشسػی قشاس  12:30ػبػز 

 گشفز:

 

 antiاص اػشفبدُ "سطز ػٌَاى  فشدسلخبثیًشش سطقیقبسی ػشکبس خبًن ػیذُ ًبػوِ خبٍیذ ٍ خٌبة آقبی هدیذ  -

HER2-siRNA   ثشسػی اثشار آى دس هْبس سؿذ ػلَل ػشًبًی ٍHER2+ " ،هٌشش گشدیذ ٍ دغ اص ثشسػی

 دس اٍلَیز کبس هشکض قشاس ًگشفز.

 

ثشسػی ػشٍادیذهیَلَطی "سطز ػٌَاى  خشخبًی ٍ آقبی سهب كَهؼِاٍغل ًیبص  دکشش خبًنًشش سطقیقبسی  -

هٌشش ٍ هوي سلَیت "1396دس اػشبى گلؼشبى  دسػبل  HIVثیي افشاد آلَدُ ثِ ٍیشٍع  سَکؼَدالػوَصیغ

 هقشس گشدیذ هَاسد ریل اكالش گشدد:

 

 ػٌَاى اًگلیؼی ًشش ثِ كَسر صیش اكالش ؿَد:  -1

 "Investigating seroprevalence of toxoplasma gondii among HIV positive people in  

Gorgan, Iran, 2018" 

 دس ثخؾ زکیذُ: -2

.گشٍُ کٌششل قیذ ًـذُ اػز 

 ًیض زگًَگی ثشسػی سیشش اؿبسُ ؿَد. یضاسؼز االثِ سفؼیش ٍ 

 

  ثیبى هؼئلِ: دس ثخؾ -3

ّبی ریل ًیض ًَؿشِ ؿًَذ:گبمؿَد ثیبى هؼئلِ فقي دس دٍ ثخؾ اثشذایی سػبیز ؿذُ اػز. دیـٌْبد هی 
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ّبی سذاٍم هـکل، ساُ ضلی آهبسّب، ػَاسم ًبؿی اص سؼشیف هؼئلِ، سبکیذ ثش اّویز هؼئلِ ثب اسائِ

كَسر ّبی هدشی)اخشیبسی(، سٌبقوبر)دسهَخَد)اخشیبسی(، فَایذ ًبؿی اص اخشای ًشش، ساُ ضل

 .ٍخَد(، ّذف هدشی اص اخشای ًشش

ُای ًـذُ اػز.ثِ هشغیشّبی دهَگشافیک ٍ هَاسدی کِ دس دشػـٌبهِ آهذُ، اؿبس 

ای ًـذُ اػز.یؾ اؿبسُّب، گشٍُ کٌششل ٍ ًیض سفؼیش آصهبثبدیثِ سیشش آًشی 

 

 ثشسػی هشَى: دس -4

.ثِ هٌبلؼبر هـبثِ داخلی )دس كَسر ٍخَد(، اؿبسُ ؿَد 

ی ى ثِ هٌبلؼَِدس هَسد ثشسػی هشَى هشثBoughattas آیب هٌبلؼِ(8ی ؿوبسُ سفشًغ) ٍ ّوکبساى ، 

 هشثَى ثِ گشگبى اػز؟

 ی دیگش ّن ػبل ثیبى ؿَد(.هٌبلؼِ 5 ؿذُ، فقي دس اٍلی، ػبل ثیبى ؿذُ اػز)دسی ثیبىهٌبلؼِ 6اص 

ُاًذ ّن ًَؿشِ ؿَد.ثشسػی هشَى دس ساثٌِ ثب سفؼیش ًشبیح ٍ ػبیش هشغیشّبیی کِ دس دشػـٌبهِ رکش ؿذ 

 

 دس ثخؾ اّذاف ٍ فشهیبر: -5

 ،ّوبًٌذ ػٌَاى ثٌَیؼیذ صیشا ّذف ؿوب ثشسػی  ایي ّذف ساّذف اكلی ًشش ٍاهص ًیؼز

 ػشٍادیذهیَلَطی اػز.

ثبیؼز ّذف ًَؿشِ ؿَد. الجشِ هی 12سب  2ی دظٍّؾ هٌبػت ّؼشٌذ اهب ثشای فشهیبر ؿوبسُ ػَاالر

گشدد ایي اّذاف ٍ فشهیبر خضء اّذاف فشػی ًَؿشِ ؿًَذ صیشا ّذف اكلی هطقق، سؼییي سَكیِ هی

 ػشٍادیذهیَلَطی اػز.

ثِ کبسثشد ایي ًشش، اؿبسُ ؿَد 

 

 ًَع ًشش،کبسثشدی اػز. -6
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 سطلیلی ثٌَیؼیذ.-ًَع هٌبلؼِ سا هقٌؼی ثب سٍیکشد سَكیفی -7

 دس قؼوز سٍؽ اخشا: -8

اؿبسُ، سفشًغ دادُ ؿَد ػؼی کٌیذ ثشای سٍؽ اخشای هَسد. 

گیشی، ػٌَاى هثبل ًَع هٌبلؼِ، سٍؽ ًوًَِسشی اسائِ ؿَد )ثِػؼی ؿَد سٍؽ اخشا دس ػبخشبس هٌظن

سٍؽ اخشا ٍ...( ٍ هَاسدی ّوسَى گشٍُ کٌششل، هؼیبسّبی ٍسٍد ٍ خشٍج ثِ هٌبلؼِ، هلشف داسٍ ٍ 

 ... ٍاهص ًَؿشِ ؿَد.

 ثْشش اػزIgG Avidity Test اًدبم ؿَد. ّن ثشای ثشسػی ٍهؼیز اثشال 

ؿَد. رکشؿَد، گیشی هیّب ًوًَِهطلی کِ ثیوبساى هشاخؼِ ٍ اص آى 

.ثِ سٍؽ سدضیِ ٍ سطلیل سؼز االیضا اؿبسُ ؿَد 

ِدٍ ًیض اػشفبدُ ّبی دیگشی ّوسَى کبیثبیؼز اص آصهَىهٌظَس ثشسػی هشغیشّبی دهَگشافیک هیث

 كطجز ؿَد(. کٌیذ )لٌفبً ثب هـبٍس آهبسی

 ِگشدددشػـٌبهِ ثِ دشٍدَصال اهبف. 

 

 هشغیشّب: -9

ٌِای ّؼشٌذ هبًٌذ ػي، سطلیالر ٍ ... .دس خذٍل هشغیشّب، ثؼیبسی اص هشغیشّب صهی 

  ای ًـذُ اػز؟هشغیش خٌغ اؿبسُ ثِزشا 

ِسلطیص ؿَداػزی اثشال ثِ ایذص،کوی ًَؿشِ ؿذُ ػبثق !. 

َُخبک،کیفی اػوی ّؼشٌذ، اكالش گشدد.ی هلشف ػجضیدبر ٍ سوبع ثب ًط 

ِخبی دشػـٌبهِ ثٌَیؼیذلٌفبً ث: ( زک لیؼز ثجز هـخلبر ثیوبسPatient sheetِیب دشػـٌبه ) ی

 .دهَگشافیک

 هـخق ؿَد. 12ٍ  11ًَع هشغیشّبی سدیف 
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ؿَد کِ ؿَد، یب ثِ افشاد اًویٌبى دادُ هیهالضظبر اخالقی ثب خضئیبر ًَؿشِ ؿَد ، هثالً ًبم افشاد رکش ًوی -10

 .هبًذّب هطشهبًِ ثبقی هیاًالػبر آى

ّبی دسًظشگشفشِ ؿذُ زٌذ سؼشی ّب ٍ سؼذاد ثبصًگشی ؿَد )کیزی کیز، ّضیٌِّضیٌِ ًششدس ثخؾ  -11

 سؼز صیبد ًیؼز؟( 100کیز ثشای  7ّؼشٌذ؟ آیب 

 

 دس ثخؾ فْشػز هٌبثغ: -12

(7ٍ  1ی ثبؿٌذ )هبًٌذ سفشًغ ؿوبسُّب خیلی قذیوی هیثشخی سفشًغ...ٍ. 

(12ٍ13ی ؿوبسُدّی دس ثشخی هٌبثغ سػبیز ًـذُ اػز )هبًٌذ سفشًغ ػجک سفشًغ. 

فْشػز هٌبثغ ثش اػبع فشهز اػشبًذاسد، سکویل ؿَد. 

 

ثیبى دشٍسئیي "سطز ػٌَاى دکشش ػیذ هطوذ ّبدی سهَی ًیکَ ٍ خبًن ًبصًیي لشػشبًی ًشش سطقیقبسی آقبی  -

VP6 سٍسب ٍیشٍع(اًؼبًیRV4دس ػیؼشن ثیبًی دشٍکبسیَسی ث)هٌشش ٍ  "ِ هٌظَس اسصیبثی سَلیذ آًشی ثبدی

 سلَیت هقشس گشدیذ هَاسد ریل اكالش گشدد:هوي 

ی ّذف اكلی ًشش ثبؿذ ٍ ػٌَاى اًگلیؼی دٌّذُای کِ ًـبىگًَِسش ًَؿشِ ؿَد ثِػٌَاى فبسػی، ٍاهص -1

 ّن هشٌبػت ثب آى سغییش کٌذ.

 دس ثخؾ زکیذُ: -2

کبس ، ٍ ًیض اسصؽ اقشلبدی ّبی ؿبیغ ٍ...س ایشاى ّوسَى سیخدس خلَف ٍهؼیز ایي ثیوبسی د

 سَهیص دادُ ؿَد.

 آیب ػکبًغVP6 ِّبی ؿبیغ سوبم هٌبًق یکؼبى اػز؟دس ػَی 

ِی آى اؿبسُ ؿَد.ثِ هضیز ػیؼشن ثیبًی هَسد ًظش ٍ هقبیؼ 

ِؿَد؟ؿَد یب سَػي هطقق اًدبم هیی طًی ٍ ٍسٍد ثِ ٍکشَس، ػفبسؽ دادُ هیی قٌؼِسْی 
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دس ثخؾ ثیبى هؼئلِ، دس كَسسیکِ کیز االیضا ٍخَد داسد، ثبیذ هَسدی سا کِ هدشی ًشش دس ًظش داسد  -3

 رکش ؿَد. ثْجَد ثجخـذ

 

ثِ ػیؼشن ثیبًی ٍ...( ٍ ّوسٌیي سش ؿَد )هثال اص ًظش سٍؽ کبس، کبهلهَاسد رکش ؿذُ ثشسػی هشَى، دس -4

 .ؿَد اؿبسُّبی کًٌَی ٍ ایٌکِ زِ هشٍسسی ثشای اًدبم ایي کبس ٍخَد داسد، اؿکبالر هَخَد دس کیز

 

 دس ثخؾ اّذاف ٍ فشهیبر: -5

 اّذاف ًجَدُ ٍ دس خضء  6ٍ  5، 3دس ثخؾ اّذاف اخشلبكی )ٍیظُ( ًشش، ثشخی هَاسد اص خولِ هَسد

 سٍؽ کبس هذًظش قشاس گیشد.

.ثْشش اػز ػَاالر ثبصًَیؼی ؿذُ ٍ هشٌبػت اّذاف ًَؿشِ ؿَد 

 

 کبسثشدی اػز، ایي هَسد قیذ ؿَد.-ًشش، ثٌیبدی ًَع -6

دس ساثٌِ ثب ًَع هٌبلؼِ، ثب سَخِ ثِ ایٌکِ دس هٌبلؼِ ػَال هٌشش ؿذُ، دغ هٌبلؼِ سَكیفی ثَدُ ٍ ّوسٌیي  -7

سطلیلی ثَدُ ٍ ثِ ػَال -ی ضبهش سَكیفیگیشین، دغ هٌبلؼِهطشَا، هٌبلؼِ سا سطلیلی ًیض دس ًظش هیثش اػبع 

 ٍ فشهیِ ًیبص داسد.

 سٍؽ اخشا: دس قؼوز -8

ّب دس قبلت آیب ثب سَخِ ثِ ػٌشض طى هَسد ًظش، اهکبى ػبخز سَػي ؿشکزPET-28 ِكَسر هؼشقین ث

 ثبؿذ؟ًوی

سػذ ثٌظش هیSDS-PAGE ٌِػبصی ثبیؼشی ثش هجٌبی سٍؽ ًـبى دادى ثبؿذ ٍ ثْیIPTG دهب ٍ یب ّش ،

 ی هشثًَِ اكالش ؿَد.فبکشَس دیگشی كَسر ثگیشد، دغ ثبیذ خولِ

ٌِػبصی آى ّن اقذاهی خَاّذ ؿذ؟آیب دس هَسد هیضاى سضسیق یب ثْی 

ّب ٍ... اؿبسُ ؿَد.ثِ گشٍُ کٌششل، سؼذاد خشگَؽ 
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ِثبؿذ؟ ٍ هٌظَس اص ایي آًشیثبدی سْیِ ؿذُ اص خشگَؽ هیی آخش ایي ثخؾ، آیب هٌظَس آًشیدس خول-

 هًََکلًَبل ثَدُ یب دلی کلًَبل؟ ثبدی، آًشی ثبدی

ثٌذی ًشبیح یب آصهَى خبكی ثِ ّیر سٍؽ آهبسی ثب هالک اسصیبثی ًشبیح، اؿبسُ ًـذُ اػز، آیب خوغ

 الصم ًیؼز؟

 دس سٍؽ اخشا ػٌَاى ؿذُ کِ اص خشگَؽ ػفیذ ًیَصلٌذی اػشفبدُ خَاّذ ؿذ ٍلی دس قؼوز

ضیَاى اػشفبدُ ًخَاّذ یب ضشی اًؼبى ٍ بلیٌی اص ی ثّیر ًوًَِهالضظبر اخالقی ثیبى ؿذُ اػز کِ اص 

 هالضظبر اخالقی دس ًظش گشفشِ ؿَد.لٌفبً  ؿذ )دس ایي هَسد سٌبقن ٍخَد داسد(،

ای اص کبس ثِ ، یؼٌی سب زِ هشضلِ"ػفبسؽ طى ًَسشکیت"ثٌذی ًشش، دس ساثٌِ ثب ثب ًَخِ ثِ صهبى

 ؿَد؟ّبی خبسج داًـگبُ دادُ هیؿشکز

دس ًظش گشفشِ ؿَد اضشوبلی ّبیضل ساُ ّبی ًشش ٍهطذٍدیز ٍ هـکالر. 

 خذٍل هشغیشّب کبهل ؿَد. -9

 دس ثخؾ فْشػز هٌبثغ:-10

سٍصسش اػشفبدُ ؿَد.ّبی ثِثبؿذ، اص هقبالر خذیذ ثب سفشًغهی 2016 فقي یک هقبلِ زبح 

ِثبؿذ.ًظش خبی هٌبثغ فبسػی ضذاقل دس ثیبى هؼئلِ خبلی هیث 

ی هشٍسر اًدبم ًشش ثبؿذ.دٌّذُسش ؿَد، خلَكبً هٌبثؼی کِ ًـبىسَاًذ کبهلهٌبثغ هی 

 

سبثیش ّذبسیي ثش ػٌص  "سطز ػٌَاى  خبًن هْذیِ كفشصاد ٍ آقبی دکشش ضویذ سهب خَؿقبًیًشش سطقیقبسی  -

خشای سب دغ اص ثیبى هشٍسر ٍ کبسثشدی ثَدى ا ؿذهٌشش ٍ هقشس  "ثیلی سٍثیي هؼشقین دس دالػوبی ّذبسیٌِ

 ی ؿَسای دظٍّـی هشکض سطقیقبر هٌشش گشدد:ًشش ٍ ًیض اكالش هَاسد ریل، هدذداً دس خلؼِ

سٍثیي سَسبل سا ّن داسیذ، ثْشش اػز ایي گیشی ثیلیقلذ اًذاصُ ثب سَخِ ثِ ایٌکِدس قؼوز ػٌَاى ًشش،  -1

 هشغیش ًیض دس ػٌَاى لطبٍ ؿَد.
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 داسی اؿبسُ ؿَد.ثِ آصهَى کبی ٍ ػٌص هؼٌی، زکیذُدس ثخؾ  -2

ثیـشش ٍ خذیذسشی دس قؼوز ثشسػی هشَى، اغلت هٌبثغ ًَؿشِ ؿذُ خبسخی ّؼشٌذ، ٍ ًیبص اػز کِ هٌبثغ -3

 اهبفِ ؿَد.

 

 دس ثخؾ اّذاف، فشهیبر: -4

ًَؿشِ  "سؼییي ٍ هقبیؼِ"كَسر اّذاف اخشلبكی ثِؿشٍع ؿَد ٍ  "سؼییي"اّذاف ثب کلوِ  سوبهی

 ؿًَذ.

ِهـخق ؿَد. ًیض اّذاف کبسثشدی هٌبلؼ 

ػذین ّذبسیٌِ  سٍثیي هؼشقین دس دالػوبیثیي ػٌص ثیلی"ؿَد فشهیبر سا ایٌگًَِ ثٌَیؼیذ دیـٌْبد هی

ؿَد ػَاالر  ّوسٌیي دیـٌْبد هی ،"ّب ثب ثشًذّبی هخشلف، سفبٍر ٍخَد داسدٍ لیشین ّذبسیٌِ دس لَلِ

 . "سٍثیي هؼشقین دس دالػوبی...زقذس اػز؟ػٌص ثیلی" دظٍّؾ سا ثذیي كَسر ثٌَیؼیذ:

 

 سٍؽ اخشا: -5

ًفش اص ثیي زٌذ ًفش ثِ 20هثبل،ایي ػٌَاى ّب سَهیص ثیـششی دادُ ؿَد. ثِآٍسی ًوًَِدس هَسد خوغ-

سػذ سٍؽ ًظش هیثش اػبع هٌبلت ًَؿشِ ؿذُ، ثِ زشا کِکٌیذ؟ كَسر سلبدفی اًشخبة هی

 ثبؿذ.سدشثی هیكَسر ًَع هٌبلؼِ ًیوِغیشاضشوبلی اػز کِ دس ایي

،ًوًَِ هذر صهبى ًگْذاسی  ی اًالػبر،کٌٌذُآٍسیافشاد خوغ هَاسدی ّوسَى هؼیبس ٍسٍدٍخشٍج

 ٍ ... ًَؿشِ ًـذُ اػز.

گیشی لطبٍ ًـذُایي هشغیشّب دس صهبى ًوًَِ) آیب ػي، خٌغ ٍ... ثش هقذاس ّذبسیي سبثیشگزاس ًیؼشٌذ؟-

 (.اًذ

ِسؼییي ضدن ًوًَِ ثش اػبع زِ فشهَل یب ی گضاسؽ کبفی ًجبؿذ. سػذ سؼذاد ًوًَِ خْز اسائًِظش هیث

 ًَؿشِ ؿَد. sample sizeفشهَل  یبدادُ ؿَد ٍلٌفبً سفشًغ  ای ثذػز آهذُ اػز؟هٌبلؼِ
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ُی ًؼخِسشی دادُ ؿَد ٍ ثِ ّب سَهیص کبهلدس هَسد سٍؽ آًبلیض دادspss ّوسٌیيّن اؿبسُ ؿَد ، 

ّبی ضذ هشکضی ٍ دشاکٌذگی ّب یب ؿبخقثْشش اػز ثشای اسائِ ًشبیح سَكیفی رکش کٌیذ کِ اص سٍؽ

 کٌیذ.)هیبًگیي ٍ اًطشاف هؼیبس( ًیض اػشفبدُ هی

 ثشای ثشسػی ثیؾ اص دٍ هشغیش، ثبیذ اص سؼزone-way ANOVA .اػشفبدُ ؿَد 

 

 سػذ ّذبسیي خضء هشغیشّب ًجبؿذ ٍ ثبیذ ضزف گشدد.ثٌظش هیدس خذٍل هشغیشّب،  -6

 

هیضاى ثیبى طى اثش ًبًَرسُ اکؼیذسٍی ثش ثشسػی "ًشش سطقیقبسی خبًن دکشش ػیذُ كذیقِ ضؼیٌی سطز ػٌَاى  -

هٌشش ٍ هوي سلَیت  "ًیؼشبسیي دس هقبیؼِ ثب داسٍی کبًذیذاآلجیکٌغ ٍاطیٌبل ًوًَِ ّبی   SAP1-3ّبی 

 هَاسد ریل اكالش گشدد:هقشس گشدیذ 

 

 ػٌَاى ًشش:دس قؼوز   -1

 ّبی ثشسػی هیضاى ثیبى طى"ػٌَاى دیـٌْبدی فبسػیSAP1-3 ًَِّبی ٍاطیٌبل کبًذیذا آلجیکٌغ ًو

ًبم طى ثَدُ ٍ ًیض " in vitroدسهبى ؿذُ ثب ًبًَرسُ اکؼیذ سٍی دس هقبیؼِ ثب داسٍی ًیؼشبسیي دس ؿشایي 

 هخفف.كَسر کبهل رکش ؿَد، ًِ ثِ

دغ اص ٍ ًیض  ػٌَاى اًگلیؼی، هٌبثق ثب ػٌَاى فبسػی، سغییش یبثذSAP1-3، ُی ٍاطGenes .ثیبیذ 

ثخؾ ػَاالر ٍ فشهیبر، ثِ خبی ًیؼشبسیي، دس ّبیی اص هشي ٍ ًیض دس ػٌَاى اًگلیؼی، قؼوز) 

 ، ایي هَسد اكالش ؿَد.(فلَکًَبصٍل رکش ؿذُ اػز

 ثیبى هؼئلِ:  -2

 اص اًدبم ًشش ًیض رکش ؿَد.دس ایي قؼوز، ّذف 

 خلَكیبر طى دس هَسدSAP1-3 ًَِهَاسدی ّوسَى کبًضسٍ ثَدى ایي طى دس  ٍ دشٍسئیي هشث(

 دادُ ؿَد. سوبم کبًذیذاّب ٍ...(، سَهیص
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.ثِ داسٍی ًیؼشبسیي ٍ اثش دسهبًی ایي داسٍ، اؿبسُ ؿَد 

ُکٌیذ؟ی اکؼیذ سٍی اػشفبدُ هیزشا اص ًبًَرس 

ّب سفشًغ ًذاسًذ.ثشخی اص دبساگشاف 

 دس ثخؾ ثشسػی هشَى: -3

ٍُاطیٌبل کبًذیذا ثشای دسهبى ٍ یب دیگش ًبًَرسار ی اکؼیذ سٍی ثِ هقبالر ٍ هٌبلؼبسی کِ اص ًبًَرس(

  ّبی قبسزی اػشفبدُ ؿذُ، اؿبسُ گشدد.آلجیکٌغ( ٍ ثیوبسی

ُثبؿذ؟ؿَد؟آیب داسٍی اًشخبثی ثشای دسهبى هیی اکؼیذ سٍی ثب ًیؼشبسیي هقبیؼِ هیزشا اثش ًبًَرس 

 

 دس ثخؾ اّذاف، فشهیبر: -4

شدد.ّذف اكلی، هٌبثق ثب ػٌَاى ًشش، اكالش گ 

ِسغییش یبثذ. "سؼییي"ثِ  "ثشسػی "ی دس ّذف اكلی ًشش، کلو 

 رکش ؿَد.ایي ًشش ّن ّذف کبسثشدی 

 ُی اکؼیذ سٍی دس هقبیؼِ ثب داسٍی ًیؼشبسیي هَخت هْبس سؿذ آیب ًبًَرسُ"، ثِ كَسر 1ػَال ؿوبس

 اكالش گشدد.  "ؿَد؟هی in vitroکبًذیذا آلجیکٌغ دس ؿشایي 

 ،ضزف ؿًَذ سب ثلَسر خجشی ؿَد  "ػالهز ػَال"ٍ  "آیب"دس ثخؾ ػَاالر/فشهیبر دظٍّؾ

 )صیشا فشهیِ ّؼشٌذ، ًِ ػَال(.

 سٍؽ اخشا: -5

ًَع هٌبلؼِ اسائِ ؿَد ،ذای سٍؽ اخشادس اثش. 

 2ًفش دسًظش گشفشِ ؿذُ اػز کِ ثِ لطبٍ آهبسی ٍ ثب سَخِ ثِ صهبى اًدبم ًشش ) 10خبهؼِ آهبسی 

. ثؼالٍُ، هَاد هلشفی ی آهبسی سلطیص ؿَدّضیٌِ، ثؼیبس هطذٍد اػز، ثٌبثشایي خبهؼِػبل( ٍ 

 هشٌبػت ثب سؼذاد ًوًَِ ًَؿشِ ؿَد.
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ِیبلٌفبً سفشًغ دادُ ؿَد ٍ ای ثذػز آهذُ اػز؟سؼییي ضدن ًوًَِ ثش اػبع زِ فشهَل یب هٌبلؼ 

 ًَؿشِ ؿَد. sample sizeفشهَل 

 ُاص سٍؽ اخشا، ًیبص ثِ سفشًغ داسد. 4قؼوز ؿوبس 

ًَِای اػز؟ی اػشبًذاسد اػز؟کٌششل هٌفی زِ ًوًَِآیب کٌششل هثجز، ًو 

ایوشّبی هَسد اػشفبدُ ثشای زٌبًسِ دشHouse keeping gene  دشایوشّبیٍ ًیضForward   ٍ

Reverse ثشگشفشِ اص هقبالر ٍ هٌبلؼبر قجلی اػز، سفشًغ هشثًَِ رکش ؿَد. ،هشثَى ثِ طى 

.سَالی هشثَى ثِ سوبم دشایوشّب قیذ گشدد 

اًذاصُ ًبًَرسار هَسد اػشفبدُ زقذس اػز؟ 

( ِرکش ؿَد. هؼیبس ٍسٍد ٍ خشٍج هٌبلؼ )...ٍ هَاسدی ّوسَى هقبٍم ثَدى یب ًجَدى 

ُی داخل هشي،کِ ثْششیي ثیبى دس هطیي ثب سَخِ ثِ اؿبسBSA ضبهش، اص  ثبؿذ، هطقق دس هٌبلؼِهی

 کٌذ؟زِ هطیٌی اػشفبدُ هی

ِایٌک RNAؿَد،آیب دلیل خبكی داسد؟ آیب هیضاى ثیبى طى دس قبسذ دس فبص لگبسیشوی اػشخشاج هی ی

 هشضلِ ثیـشش اػز؟ایي 

 آیب اػشخشاجRNA گیشد؟سَػي کیز كَسر هی 

 ًِشبیح هشثَى ثReal-Time PCR ؿَد )کوی یب کیفی؟(، سَهیص دادُ ؿَد.ثِ زِ كَسسی اسائِ هی 

 سـخیق طًَسیذی ثبPCR-RFLP ِثِ زِ هٌظَسی اػز؟ ثشای سـخیق کبًذیذا،آصهبیؾ ایدبد لَل-

 ی صایب کبفی ًیؼز؟

ِی ًبضیITS1-ITS2  هشثَى ثِ زِ قؼوشی اص طًَم اػز؟ 

 آیبSPA ّبی خضء طىConserve قیذ ؿَد. ایي هَسد دس هشي،ثبؿذ؟ قبسذ هی 
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 کیت هَسد استفبدُ ثشایReal-Time  سبیجش گشیي یب( چیستTaqMan؟) 

ثِ کبًذیذا آلجیکٌس استبًذاسد ًیبصی ًیست؟ 

دس ًظش گشفتِ ضَد احتوبلی ّبیحل ساُ ّبی عشح ٍهحذٍدیت ٍ هطکالت. 

ِی عشح، پیَست گشدد.پشسطٌبه 

 تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب: -6

ِتشی ًَضتِ ضَد.عَس کبهلث 

 ٍاسیبًس یک گشٍُ کیفی ثبیذ داضتِ ثبضین کِ دس جذٍل هتغیشّب هطخع ثب تَجِ ثِ آصهَى اًبلیض

 ثبضذ.ًوی

 

 هتغیشّب: -7

"ثبضذ، تػحیح ضَد.هتغیش ٍاثستِ هی" ثیبى طى 

چشا هتغیش ثیَفیلن، رکش ضذُ است؟ 

َُاغالح گشدد. "ثیبى طى"ی اًذاصُ گیشی هتغیش تؼشیف ػلوی ٍ ًیض ٍاحذ ٍ ًح 

 طىSAP1-3 ِرکش ضَد.ػٌَاى هتغیش ث 

ِػٌَاى هتغیش رکش ضَد.ًیستبتیي ث 

َُتػحیح ضَد "ًبًَرسُ اکسیذسٍی "گیشی هتغیش ی اًذاصٍُاحذ ٍ ًح. 

 

 ّبی عشح:دس ثخص ّضیٌِ -8

ٌِسبػت پیص ثیٌی  250کل سبػت کبس ثشای ایي تحقیق عجق جذٍل ّبی پشسٌلی، دس جذٍل ّضی

  .سبل است 2گشدیذُ ٍلی صهبى اًجبم عشح 

ٌِثٌذی ضذُ است، ثبصًگشی ضَد.ّبی هَاد هػشفی اضتجبُ جوغّضی 

ٌِثیبى گشدد ّبی پشسٌلی(ّضیٌِ ی کل ثب جوغ ثٌذی کلی )هَاد هػشفی +ّضی 
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 فْشست هٌبثغ: -9

ُّبی هَجَد دس هتي ٍ فْشست هٌبثغ، هغبثقت ًذاسًذ.هٌبثغ هشتت ًجَدُ ٍ ضوبس 

.اص هٌبثغ جذیذتش استفبدُ ضَد 

 

 

ّبی ثبکتشی ضٌبسبیی "تحت ػٌَاى هجتجی سئیسی  دکتش آقبی ٍی شیخو یهشتضآقبی دکتش عشح تحقیقبتی  -

گلستبى ثب استفبدُ اص سٍش ّبی هستقل ٍ ٍاثستِ ثِ  استبىّبی سٌتی ٍ غٌؼتی داهذاسیخبم  شیضثیوبسیضا دس 

 هغشح ٍ ضوي تػَیت هقشس گشدیذ هَاسد ریل اغالح گشدد:" کطت

 

 ػٌَاى عشح:دس قسوت   -1

 ًایي ثب تَجِ ثِ ایٌکِ دس هتي پشٍپَصال، صهبى ثشسسی کطت )فػل ثْبس ٍ صهستبى( ثیبى ضذُ است، لغفب

 هَسد دس ػٌَاى فبسسی لحبػ ضَد ٍ ػٌَاى اًگلیسی ًیض هتٌبست ثب آى تغییش ًوبیذ.

 

 ثیبى هسئلِ:  -2

.پشٍپَصال عشح ثِ فشهت جذیذ ًَضتِ ضَد ٍ حتوبً چکیذُ دس آى قیذ ضَد 

ّبی ثب تَجِ ثِ ایٌکِ دس ّذف اغلی عشح ثیبى ضذُ است کِ ٍضؼیت هیکشٍثی ضیش خبم داهذاسی

-گیشد، پس هقبیسِ دٍ ثِ دٍ آىبى ثِ دٍ سٍش کطت سٌتی ٍ هَلکَلی غَست هیسٌتی ٍ غٌؼتی است

 ّب ثبیذ ًَضتِ ضَد.

ِای کِ دس هٌبثغ هَسد استفبدُ دس ایي پشٍپَصال ثِ چٌذ هَسد آى اضبسُ گًَِایي هغبلؼِ تکشاسی ثَدُ، ث

ػٌبٍیي تکشاسی  ثبضذ هگش ایٌکِ هحققیي دس قسوت اّذاف،ضذُ است، لزا ضشٍستی ثِ اًجبم آى ًوی

دًجبل عشح هسبئل جذیذ ثبضٌذ ٍ ثبصًگشی کبهلی ًسجت ثِ اّذاف ٍ سٍش کبس غَست سا حزف ٍ ثِ

 ثگیشد. 
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 دس ثخص اّذاف، فشضیبت: -3

 تش اص ّذف اغلی است ٍ ثْتش است تػحیح جبهغ 1اّذاف اختػبغی عشح، ّذف ضوبسُ دس قسوت

  استفبدُ ضَد. "تؼییي"اص  "ثشسسی"کِ دس ایي ّذف ثِ جبیضوي آى ضَد.

:دس ثخص سَاالت ٍ فشضیبت عشح 

اّذاف اختػبغی ثبضذ، دس حبلیکِ دس ایي پشٍپَصال تؼذاد کل سَاالت ٍ فشضیبت ثبیذ ثشاثش -

 3سَال ٍ  3ّذف اختػبغی است ٍلی داسای  2سٌخیتی ثبّن ًذاسًذ )پشٍپَصال داسای 

 ثبضذ(.فشضیِ هی

دس هٌبثغ هَسد استفبدُ دس هتي  1ٍ2ٍ ًیض فشضیبت ضوبسُ  2ٍ  1پبسخ ثِ سَاالت ضوبسُ  -

 ثیٌی است.ٍجَد داسد ٍ کبهال قبثل پیص

 ًَع عشح ٍ ًَع هغبلؼِ هطخع گشدد. -4

 سٍش اجشا: -5

 ِ1هشحل: 

 چگًَگی اًتخبة داهذاسی سٌتی ٍ غٌؼتی ٍ ًیض تؼذاد ّش یک رکش ضَد.-

 ػٌَاى ًوًَِ ثبیذ هطخع ضَد(.هؼیبس ٍسٍد ٍ خشٍج هغبلؼِ تؼییي ضَد )ضشط اًتخبة ضیش ثِ-

ص ًظش ثیوبس ثَدى یب ًجَدى ثشسسی گیشد، ًجبیذ اّب هَسد آصهبیص قشاس هیآیب گبٍّبیی کِ ضیش آى-

 کٌذ؟ی کبس تغییشی ایجبد ًویضًَذ؟آیب ایي هَسد دس ًتیجِ

غَست ػلوی ٍ ثش اسبس اعالػبت آهبسی تؼییي ضَد. سِ ثبس تکشاس دس تؼییي حجن حجن ًوًَِ ثبیذ ثِ-

 .ضَدًجبم هیضَد ثلکِ ثشای استقبء کیفیت کبس اًوًَِ لحبػ ًوی

 ِاستخشاج هطخع ًیست : 4هشحلDNA  د یب پس اص کطت دس ضَهیهستقیوبً اص ضیش خبم اًجبم

-ّشیک ثِ ثبیذ اص اثتذاپس  . ٍقتی قشاس است دٍ سٍش هَلکَلی ٍ کطت هقبیسِ ضًَذّبی اٍلیِهحیظ

 عَس اختػبغی ٍ ثب سٍش خبظ خَدش اًجبم ضَد.
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 ِ5هشحل: 

ثِ ػٌَاى آصهَى تؼقیجی اًجبم  (Duncan) آصهَى داًکياثتذا ثبیذ آًبلیض ٍاسیبًس یکغشفِ ٍ سپس -

 ضَد.

 ًظشگشفتِ ضَد.ّبی اجشایی دس ثْتش است هالحظبت اخالقی ٍ هطکالت ٍ هحذٍدیت-

 

 هتغیشّب: -6

َُگیشی هتغیشّب رکش ضَد.ی اًذاصٍُاحذ ٍ ًح 

ِػٌَاى هتغیش رکش ضًَذ.داهذاسی سٌتی ٍ غٌؼتی ث 

 

 ّبی عشح:ّضیٌِ دس ساثغِ ثب -7

گیشد.ثِ هحققیي تؼلق ًویّضیٌِ پشسٌلی ای است، ًبهِآًجبییکِ عشح پبیبى اص 

 ،ُتػحیح ضَد.تفکیک ّضیٌِ ّبی سْن ّش داًطگب 

 

 فْشست هٌبثغ: -8

ِسٍصتشی اضبفِ ضًَذثْتش است هٌبثغ ث 

 ُاغالح ضَد.17فشهت سفشًس ضوبس ، 
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