
                                                                 

در   بدلیل شرایط فعلی و شیوع ویروس کرونا بصورت مجازی مرکز تحقیقات بیماری های عفونیشورای  جلسه پانزدهمین

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1400 /  12/ 15   تاریخ 

 

 در اهایدیکروسپوریم وعیش زانیم یررسب" عنوان با  آقای دکتر حامد کالنی و علی خراشادی زاده پایان نامه ای یقاتیتحق طرح* 

-1397 سال در گرگان یرازیش ادیص مارستانیب به کننده مراجعه یبرونکوسکوپ دیکاند مارانیب به مربوط شده رهیذخ یها نمونه

 :گردد ارسال معاونت به  انیمجر توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با " 1398

 

 یبرونکوسکوپ دیکاند کلمه یجا به ادیص مارانیب در شده یبرونکوسکوپ مارانیب به مربوط شده رهیذخ نمونه نعنوا در .1

 .شود استفاده

 .گردد اضافه "گرگان" ،یدیکل کلمات به .شود انیب قیتحق زمان و مکان ده،یچک آخر خط .2

 .شود انیب قیتحق زمان و مکان مساله، انیب آخر خط .3

 دارند، انسان در یریدرگ لیتما شتریب اهایدیکروسپوریم یها پیژنوت از یمعدود تعداد نکهیا به توجه بادر اهداف مطالعه،  .4

 تواندیم آنها یها پیژنوت یبرخ و کنند مشخص را مطالعه تحت مارانیب در شده ییشناسا پیژنوت نوع شود مقدور اگر

 آورده رهایمتغ در که چرا. شود افزوده "شغل" ولا یاختصاص هدف یانتها پرانتز به .کنند جادیا disseminated منتشر

 . شده

 .شود آورده ها ریمتغ جدول در هم پیژنوت نوع .5

 آخر مطالعه به .شود افزوده مطالعه مکان و زمان متون، یبررس در مطالعات همه به .گرددیم هیتوص شتریب منابع از استفاده .6

 .شود افزوده هم کار روش

 از منظور .شود افزوده رهایمتغ به "یشگاهیآزما یفاکتورها" و "هیر یریدرگ نوع" هداف،ا به توجه بادر جدول متغیرها  .7

 است؟ ییفاکتورها چه قاًیدق یشگاهیآزما یفاکتورها

 انیب مرهایپرا سکانس. ستین یجدول یول شده آورده 2و 1 جدول در مرهایپرا سکانس که شده انیبدر ابزار و روش اجرا  .8

 .شود

 

 ی اختهی تک مهم یها گونه وعیش یبررس " عنوان با   حامد کالنی و محمدجواد حسنی ترآقای دک یان نامه ایپا یقاتیتحق طرح* 

 شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با " 1401 سال گرگان، شهر در خام جاتیسبز در انسان ی کننده آلوده ومیدیپتوسپوریکر

 :گردد رسالا معاونت به  انیمجر توسط اصالحات انجام از پس

 

 کرد یریجلوگ ان عوارض و انگل نیا ریتکث از توان یم یادیز تاحدود استاندارد شستشو بااموزش توانیم نکهیا به توجه با درواقع .1

 است یضرور طرح انجام میتصم مورد در اریبس گذشته یباکارها ان تفاوت و طرح انجام ییچرا جهت یلیتکم حاتیتوض

 برد، یم باال را خطا احتمال و درصد نمونه شیافزا یطرف از و باشد، یم ادیز اریبس شده انتخاب یها یتعدادسبز پژوهش نیا در .2

 یم مصرف خام بطور که یسبز نوع 5-6 تعداد شود یم هیتوص لیدل نیهم به ابدی یم شیافزا اریبس پژوهش نیا یهانهیهز نیهمچن

 پخته صورت به را آنها بصورت دیبا حتما و شوند ینم مصرف خام شده برده نام یها یسبز از یبعض چون. شود یبررس و انتخاب شود



                                                                 

 .یقمر کلم مانند نمود مصرف

 .خواهدکرد رییتغ زین اتیفرض و سواالتو  اهداف جاتیسبز تعداد کاهش صورت در .3

 باشدیم استاندارد یشستشو و متعارف یشستشو شستشو، بدون روش سه در انگل وجود عدم ای وجود سهیمقا به لزوم اگر اجرا روش در .4

 .شود حذف اجرا روش در سهیمقا نیا است بهتر صورت نیا ریدرغ شود آورده سواالت و اهداف عنوان، در سهیمقا نیا دیبا

 گرم 750 یسبز هر از چون گردد حذف دیبا یسبز وزن .شود اضافه رهایمتغ به دیبا هم ومیدیپتوسپوریکر گونه و ومیدیپتوسپوریکر .5

 .است کسانی وزن که شود یم استفاده

 .کند رییتغ دیبا عنوان در شده شنهادیپ راتییتغ اساس رها،بریمتغ جدول .6

 ضمن در. ستین گونه ییشناسا به یازین و کندیم تیکفا genus-specific یمرهایپرا یطراح اما است، مناسب دهیا نظر از .7

،زیاد کرد استفاده کلروفرم-فنل مثل DNA تخراجاس یدست یها روش از توانیم که یحال درDNA استخراج یبرا تومان 13500000

 می باشد.

 بررسی متون کامل تر نوشته شود. .8
 

 انتاموبا ستیک یمولکول صیتشخ " عنوان باآقای دکتر حامد کالنی و سید نیما مدرس  پایان نامه ای یقاتیتحق طرح* 

 با "1401 سال در گرگان شهر در یمصرف امخ جاتیسبز انواع در multiplex PCR روش با یموشکوفسک/سپارید/کایتیستولیه

 :گردد ارسال معاونت به  انیمجر توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات

 هیتوج لیدال باشد یم یریشگیپ قابل یسبز یشستشو و بهداشت تیرعا با انتاموبا یماریب نکهیا به توجه موضوع،با تیاهم مورد در .1

 .باشد ینم کننده قانع

 .گردد اضافه "رانیا" و "گرگان" یدیکل کلمات به .2

 کدام منظور انتامبا، شده ذکر فقط که یمطالعات .گردد ذکر کار روش و یبررس مکان زمان، شده، انیب مطالعات همه متون،در یبررس در .3

 .شود انیب قیدق است؟ گونه

 یشستشو و متعارف، یشستشو شستشو، بدون شامل شستشو روش سه ریتاث: که شده انیب کار روش در مطالعه، یاجرا روش در .4

 عنوان، در نه موضوع نیا .ردیگ یم قرار یبررس مورد یموشکوفسک/سپارید/کایتیستولیه انتاموبا به جاتیسبز یآلودگ زانیم در استاندارد

 .گردد اضافه مذکور یها قسمت همه به ای د،شو حذف کار روش از کامالً ای. است آمده رهایمتغ در نه اهداف، در نه مساله، انیب در نه

 

 Semi-nested روش به ایاردیژ ستیک صیتشخ " عنوان باخانم دکتر فریده توحیدی و آیدا آبایی   پایان نامه ای ی قاتیتحق طرح* 

PCR توسط حاتاصال انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با "1401 سال در گرگان شهرستان یآب منابع در 

 :گردد ارسال معاونت به  انیمجر

 

 .....ستیک یفراوان یبررس :شود اصالح صورت نیا به عنوان .1

 .شود اصالح یفارس عنوان طبقعنوامن انگلیسی  .2

 در دیبا محترم یمجر و است شده استفاده یابیارز روش کی از یا مطالعه هر در که است نیا است مطرح که یا مسالهمتون، یبررس در .3

 .کنند ذکر زین را حاضر روش انتخاب لیدل و بدهند حیتوض شتریب است مطرح که یمختلف یها انتخاب خصوص

 .شود نوشته یفراوان نییتع مطالعه اهدافدر  .4

 است؟ چقدر....در ایاردیژ ستیک یفراوان :شوند اصالح صورت نیا به سواالت .5



                                                                 

 نمونه مکان و یآب منبع ی وریگ نمونه زمان مانند یموارد. وابسته هشد نوشته آنهم که است ایاردیژ ستیک شده نوشته که یریمتغ تنها .6

 . است مستقل ریمتغ هم ایاردیژ ستیک یفراوان و. باشند رهاییمتغ جزو توانند یم هم یریگ

 .شود نوشته یشتریب حاتیتوض، یریگ نمونه روش و نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه مورد در .7

 .شود نوشته یشتریب حاتیتوض نآ مراحل کارو انجام روش مورد در .8

 .شود آورده مرهایپرا یتوال لطفا .9

 اگر مثال عنوان به. شود نوشته یمناسبتر و تریقو حاتیتوض جامعه در جینتا یینها کابرد خصوص در است بهتر طرح، نهیهز به توجه با .10

 ؟میدار رو شیپ در یراهکار چه باالست ها نمونه نیا در ستیک نیا که دهند نشان جینتا

 

 روش به ومیدیپتوسپوریکر ستیاووک صیتشخ " عنوان باپایان نامه ای خانم دکتر فریده توحیدی و ایوب محمدی ی قاتیتحق طرح* 

Nested- PCR اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با "1401 سال در گرگان شهرستان یآب منابع در 

 :گردد ارسال معاونت به  انیمجر توسط

 .....ستیاووک یفراوان نییتع: شود اصالح صورت نیا به عنوان .1

 .شود اصالح یفارس عنوان طبقعنوان انگلیسی  .2

 چرا. و اینکه شود داده یشتریب حیتوض اند کرده انتخاب ستیاووس ییشناسا یبرا را روش نیا چرا نکهیا مورد دردر چکیده پروپوزال  .3

 باشد؟ ینم عدد کی تنها و باشد یم 864-826 دوم واکنش محصول

 شوند حذف است بهتر که هستند نامرتبط مطالعات یبرخدر بررسی متون  .4

 .شود اصالح ......یفراوان نییتعبصورت  مطالعه اهداف .5

 . است یکاربرد طرح نوع .6

 مکان و زمان مانند دموار ریسا. است یمستقل ریمتغ انهم که.... ستیاووس وجود: شود اصالح صورت نیا به شده نوشته که یریمتغ تنها .7

 .گرفت نظر در رییمتغ عنوان به میتوان هم را آب ی نمونه .شوند اضافه دیبا و هستند رهایمتغ جزو زین یریگ نمونه

 .شود آورده مرهایپرا یتوال لطفا .8

 .آگارز مثال یبرا. اند نشده وارد است ازین PCR انجام یبرا که یمواد .9

 

 تیوضع یبررس " عنوان با فریده توحیدی و آقای مرتضی منصوری رمضانیدکتر پایان نامه ای خانم ی قاتیتحق طرح* 

 مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با "(1391-1400)ریاخ سال ده در گلستان استان در یجلد وزیشمانیل یماریب یکیولوژیدمیاپ

 :گردد ارسال معاونت به  انیمجر توسط اصالحات انجام از پس شد

 

 .شود یم گزارش ریگ تک صورت به رانیا در اکنون در ایماالر یماریب چون گردد حذف/ ایماالر از بعد/ عبارت مساله نایب ی خالصه در .1

 .شود داده یشتریب حاتیتوض شده اورده متون یبررس در که یمطالعات از کدام هر مورد در .2

 .شوند اصالح دیبا و ستنده طرح یفرع اهداف واقع در اند شده نوشته یاختصاص اهداف قسمت در که یاهداف .3

 به دیبا کنند یم یبررس را رهاییمتغ نیب رابطه و هستند یلیتحل که اهداف ریسا و شوند یم نوشته سوال صورت به فقط یفیتوص اهداف .4

 .ندیایدرب هیفرض صورت



                                                                 

 .ست ینیبال طهیح به مربوط و است یکاربرد طرح نوع .5

 .است نشده نوشته رهاییمتغ جدول .6

 دارد؟ کامل بصورت را طرح نیا در یبررس مورد یرهاییمتغ یتمام یبهداشت پورتال ستمیس ایآ .شود نوشته ینیتخم نمونه حجم .7

 .است نشده نوشته استفاده مورد یآزمونها نوع .8


