
                                                                 

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

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1400 /  06/ 16   تاریخ 

 

 ییشناسا در PCR و کشت یها روش یا سهیمقا یبررس" عنوان باآقای دکتر عبداله اردبیلی  یقاتیتحق طرح* 

 مارستانیب ICU بخش در یبستر مارانیب از ایلیمالتوف استنوتروفوموناس و یبومان نتوباکتریاس نوزا،یآئروژ سودوموناس

 معاونت به  انیمجر توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با "  گرگان یرازیش ادیص

 :گردد ارسال

 
 باشد ینم درست عنوان یبرا سهیمقا کلمه نیبنابرا شود یم استفادهکشت  روش از که مدتهاسته به اینکه رعنوان مطالعه با توجد .1

. زمان مطالعه هم در عنوان "....ها یباکتر نیا صیتشخ یبرو PCR روش یریبکارگ" شود گفته شود انجام نکاریا خواهدیم اگر بهتراست

 ذکر نشده است.

 فارسی اصالح شود.عنوان انگلیسی مطابق با عنوان  .2

که در ان  دیکن مطرح ار یپزشک بحث دیمگربخواه گنجدینم طرح نیادر  ینیبال یها صیتشخ که رسد یم پروپوزال،بنظر دهیچک در .3

 یا سهیمقا یبررس و کشت روش.  ود(شیم عوض کامال طرح دعنوانیده مانور پروگنوز ای یا نهیزم یماریب مباحث یرو دیبخواه اگر )دکن یم رییتغ مطالعه عنوانصورت 

 .باشد مطالعه یدیکل کلمات از هم

 Evaluation of three molecular typing techniques for:مناسب می باشد هم مطالعه نیمتون،ا یبررس در .4

nonfermentative Gram-negative bacilli 

 ؟ستیچ یا نهیزم یماریب و یماریب عواقب از منظور.کند رییتغ دیجد عنوان براساس یاصل هدف .5

 .ستین کامل و ندارد مطابقت اهداف با اتیفرض و سواالت .6

  ست؟یچ یابی یتوال لیدل پس شود یم استفاده یاختصاص یمرهایپرا از مطالعه،اگر یاجرا روش در .7

... و تیاختصاص و تیحساس یابیارز نحوه شودیم شنهادیپ. است نشده ذکر کار روش در 3 هدف،ها داده یآور جمع روش و ابزار مورد در .8

 .گردد ذکر کار روش در

 

 

 و نیلیوفیبتاکار بیترک ریتاث یبررس" عنوان با پایان نامه ای آقای دکتر علیجان تبرایی و سحر بریانی دولت ابادیی قاتیتحق طرح* 

 انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با " A549 یسلول رده در ریکلوویآس به مقاوم HSV-1 بر ریکلویآس

 :گردد ارسال معاونت به  انیمجر توسط اصالحات

 

 هرپس روسیو یرو بر گر،یکدی با بیترک در و ییتنها به ن،یلیوفیبتاکار و ریکلوویآس یروسیضدو تیفعال یابیارز" :یشنهادیپ عنوان .1

 " A549 یسلول رده در ریکلوویآس به ییالقا مقاومت با 1 -مپلکسیس

 ن فارسی اصالح شود.عنوان انگلیسی مناسب با عنوا .2

 .شود ارائه کار روش ی خالصه !است نشده نیلیوفیبتاکار به یا اشاره چیه ده،یچک بخش از مساله انیب ی خالصه در .3



                                                                 

 یحاتیتوض آن یکاربردها و اش یاحتمال یروسیضدو یها سمیمکان و خواص و ها یژگیو و نیلیوفیبتاکار ی ماده مورد مساله،در انیب در .4

 یبیترک و تنها صورت دو هر به باتیترک نیا ی استفاده به مساله، انیب پاراگراف آخر رسط عنوان، رییتغ صورت در .شود ارائه مختص

 .شود اشاره

 طرح فاقد بررسی متون است. .5

 سرویو نیا به یا اشاره کار روش تر مهم و مساله انیب ده،یچک عنوان، در یول است شده عنوان ریکلوویآس به حساس روسیو اهداف در .6

 .شود ینم دهید موارد نیا از یفیتعر پروپوزال در یول است شده عنوان SI و CC50، IC50 لیقب از یاصطالحات اهداف در .است نشده

 (.ییالقا مقاوم -حساس) باشد یم ریمتغ کی عنوان به هم هیسو رها،نوعیمتغ جدول در .7

 !شد خواهند دییتا و نییتع یچطور مقاوم و حساس روسیو که است نشده عنوان. است نشده انیب یدرست به کار روش .8

 شد؟ خواهد استفاده جینتا زیآنال یبرا یامار آزمون چه از .9

 . است شده عنوان باال یلیخ ها نهیهز دارد یکارشناس قیدق یبررس به ازینی،مصرف لیوسا و مواد یها نهیهز .10


