
                                                                 

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

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1400 /  10/ 20   تاریخ در 

 

 یها پارک درخاک اه انگل وعیش یبررس" عنوان باخانم دکتر فریده توحیدی و خانم مهسا شاد  یقاتیتحق طرح* 

 هب  انیمجر توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با " 1400 سال در گرگان شهر یعموم

:گردد ارسال معاونت  

 .شود ذکر یبررس مورد یانگلها نوع است بهتردر عنوان فارسی، .1

 .شود داده رییتغ یفارس عنوان به توجه باعنوان انگلیسی  .2

 شد؟ خواهند انتخاب چگونه پارکها نکهیا و. شود داده حیتوض ها داده لیتحل و هیتجز روش مورد درت چکیده در قسم .3

 یمیقد منابع است بهترهمچنین  .شوند حذف لطفا. باشند ینم خاک ی نمونه یرو بر ۹ و ،۶ ،۵ مطالعات متون، یبررس در .4

 . شود ذکر یشتریب حاتیتوض است شده آورده که یا مطالعه هر مورد در.شوند نیگزیجا و حذف 2010 از تر

 زین یاختصاص اهداف در.شود استفاده یفراوان از است بهتر. ستین کار نیا یبرا یمناسب کلمه وعیشدر قسمت اهداف،  .۵

 .ردیبگ قرار یبررس مورد است قرار ییانگلها چه شود ذکر قایدق است بهتر

 .شود وشتهن یمقطع-یفیتوص مطالعه مطالعه،نوع یاجرا روش در .۶

 شیآزما" ای و "اشباع میسد تراتین با ونیفلوتاس شیآزما". همچنین شود لیتکمکامل نیست،  رهایمتغ جدول .7

 .ستین رهایمتغ جزو "ساکارز با ونیفلوتاس

 فصل و ماه و روز شود؟ یم انجام یزمان چه در و یا لهیوس چه با ها نمونه برداشت،ها داده یآور جمع روش و ابزار مورد در .8

 .باشند رگذاریتاث توانندیم هم

 دهید. ارائه یکاف حاتیتوض مطالعه یتهایمحدود مورد در .۹

 شود اضافه ستیل به مصرف بار کی دستکش و نمونه یآور جمع ظرف شود یم شنهادیپی،مصرف لیوسا و مواد یها نهیهز .10

 .باشد کرده هیته را انها قبل از محترم یمجر نکهیا مگر

 

 جدا SARS-CoV-2 در S ژن یونهایموتاس یبررس " عنوان با دهیره بهیط دهیس خانم و  رجبلو اکبر یلع یآقا  یقاتیتحق طرح* 

 به ریز اصالحات با "1401-1400 سال در گلستان استان درSanger Sequencing روش به COVID-19 به مبتال مارانیب از شده

 :گردد ارسال معاونت به  انیمجر توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو
 . isolated patients with  گردد اصالح یسیانگل عنوان در لطفا .1

 .شود اورده رفرنس 20 کمتراز CT یبرا دهیچک در .2

 .هستند یفرع اهداف واقع در 5 و4 و 3 یاختصاص اهداف ، طرح یاصل هدف به توجه با .3

 .گردد حذف جدول از ها متد و اضافه ها ریمتغ جدول به "ییمرگزا زانیم" ریمتغ .4

 .گردد دیق نمونه حجم امکان صورت در .5

 .شود کارنوشته ضرورت مساله انیب یدرانتها .6



                                                                 

 .شود شتریب متون یبررس .7

 .گردد ینیبازب یفارس یگرامر نظر از اجرا روش یبند جمله .8

 به ورود شرط عنوان به و شود حذف دیبا و ستین رییمتغ کی 2019 روسیکروناو یماریب -1)شوند نوشته اهداف یرو از دیبا ها ریمتغ .9

 ریمتغ کی RT PCR -3.       است کار انجام یروشها از یکی. شود حذف دیبا و ستین ریمتغ کی real-time RT PCR -2.  شود ذکر مطالعه

.       شود اضافه دیبا استاندارد شده شناخته یها یتوال با تفاوت وجود ریمتغ -4.    است cDNA ساخت یبرا کار انجام روش. شود حذف دیبا و ستین

 شدت با جهش ارتباط نییتع یبرا)  شود اضافه دیبا ماریب ینیبال میعال شدت ریمتغ -6.     شود اضافه دیبا جهش( شنیپوز) تیموقع ریمتغ -5

 وابسته ریمتغ چیه جدول نیا در -8.   شود اضافه S نییروتپ فانکشنال و یساختمان رییتغ در جهش یگذار اثر زانیم ریمتغ -7(.             یماریب

 (است نشده یمعرف یا

 .شود اصالح تناسب به دیبا ها داده یآور جمع روش .10

 .ندارد پتنت تیقابل مذکور طرح .11

 یابی یتوال روش در تیمحدود -2   نمونه تعداد در تیمحدود -1. است نشده ذکر مطالعه یها تیمحدود .12

 شود اصالح ریز شرح به لطفا است غلط کامال مراحل و یزمانبند ولجد .13

 ماریب نمونه یآور جمع -1

 cDNA ساخت و ژنوم ریتکث -2

 یابی یتوال -3

 یجهان استاندارد و شده شناخته یها نمونه با مارانیب یها یتوال یا سهیمقا یابیارز - 4

 اطالعات لیتحل و هیتجز -5

 گزارش هیته -6

 .شود اصالح است ناقص 15 و 14 و 9 و 6 و 4 و2 شماره یرفرنسها .14

 

 کمپ در ساکن مخدر مواد کنندگان مصرف در Cتیهپات یغربالگر " عنوان با قزل یعبدالهادآقای ی قاتیتحق طرحگزارش نهایی * 

 به تصویب رسید. " 13۹۹ سال در گلستان استان ادیاعت ترک یها

 

 نوع, کیدموگراف مشخصات سهیمقا و یبررس " عنوان با  لشا و خانم دکتر سمیرا عشقی نیاخانم دکتر رقیه گ طرحگزارش نهایی * 

 نیفرورد) چهارم و( 13۹۹ ید تا آبان) سوم موج در شهرگرگان یمارستانهایب در یبستر 1۹دیکوو به مبتال مارانیب در جینتا و درمان

 به تصویب رسید. " یماریب(  1400 بهشتیارد و

 



                                                                 

 


