
                                                                 

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

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1400 /  02 /  22   تاریخ 

 

 یروسیو ضد اثر یابیارز" عنوان با  محمدحسین تازیکی و خانم وحیده حمیدی صوفیانیآقای دکتر  یقاتیتحق طرح* 

و   ریز اصالحاتمطرح شد و مقرر گردید بعد از انجام  "Vero یسلول کشت در HSV-1 یبررو( گوش وکس) سرومن

 :برسد بیتصو بهتایید نهایی دکتر تبرایی 

 

 1 یانسان مپلکسیس هرپس روسیو یرو بر سرومن یمهارکنندگ تیخاص یابیارز ":شود اصالح صورت نیبد فارسی عنوان .1

 "سلول کشت وشبر

 .ابدی رییتغ مطابق عنوان فارسی یسیانگل عنوان .2

3. earwax  بصورت footnote نوشته شود یا درون پرانتز. بجای Dry و Wet  از معادل فارسی استفاده شود. نتایج این

خاصیت مطالعه نمی تواند رهیافتی برای درمان باشد. به این صورت اصالح شود: نتایج حاصل از مطالعه، جهت تعیین 

 هست شده ذکر مطالعات در سرومن هرپس ضد اثرات همچنین  .ضد ویروسی سرومن مورد استفاده قرار خواهد گرفت

 .است نشده مطالعات نیا به یا اشاره متون یبررس در یول

 و یفارس معادل ابتدا دارد وجود یفارس معادل اگر. شود نوشته متن تمام در earwax بصورت ear was مساله، انیب در .4

 از یاتیکل شامل تنها طرح و نشده انیب یبخوب مساله انیب. شود نوشته یسیانگل کلمه footnote در ای پرانتز داخل

 مطالعه در. باشد یم سرومِن ییایباکتر ضد خواص
https://www.researchgate.net/publication/14679756_The_anti-

infective_properties_of_mammalian_earwax_in_Russian )کیتحر با سرومِن که است شده آورده 

 ن،یبرا عالوه .نشده موضوع نیا به یا اشاره چیه طرح نیا در. دارد مپلکسیس هرپس ضد خواص یذات یمنیا پاسخ

 تیوضع خصوص در یا داده چیه و است نشده داده حیتوض مپلکسیس هرپس روسیو یبرا یدرمان مطالعات تیاهم

 موضوع تیاهم .است نشده ازائه روسیو نیا توسط شده جادیا یبهداشت و یاقتصاد Burden و یماریب نیا حاضر

 .شود ذکر شفاف بطور است شده ارائه یکاربرد-یادیبن مطالعه کی بعنوان مطالعه نیا نکهیا به توجه با مطالعه

 تیماه دهنده ننشا که یا مطالعه چیه باشد یم 2009 تا 1995 یسالها نیب مقاله 4 شامل که متون، یبررس در .5

  .است نشده یا اشاره باشد بیترک نیا یروسیضدو

 داشته تواند یم یروسیو ضد تیخاص سرومِن از اجزاء ای جزء کدام که شود دهیپرس سوال. باشد تر یجزئ تواند یم اهداف .6

 باشد؟

 در یریمس چه یودگآل وجود صورت در. است نشده داده حیتوض کامل سرومِن کردن لیاستر روش مطالعه، یاجرا روش در .7

 داده پاسخ مساله نیا به چگونه است، متفاوت مختلف افراد سرومن ندکسیا کیچموتاکس. شد خواهد گرفته شیپ



                                                                 

 چگونه ونیتراسیت شد؟ خواهد استفاده یروسیو تریت چه از است؟ نشده داده حیتوض روسیو کشت شد؟روش خواهد

 یسم روسیو و سلول یبرا سرومِن حالل نیا ایآ شد؟ خواهد ساخته سرومِن از رقت الیسر گرفت؟چگونه خواهد صورت

 .شود داده رفرانس حیتصح از پس شده گفته مطالب شد؟ خواهد یبررس چگونه است؟

 اضافه دیبا و است وابسته یرهایمتغ جزو روسیو تریتهمچنین  .گردد اضافه جدول به ، یروسیو ضد رها،اثریمتغ جدول در .8

نیز  رهایمتغ یریگ اندازه وهحن .شود اضافه یشتریب یرهایمتغ اجرا روش و اهداف در شده گفته مطالب به باتوجه. شود

 .شود ذکر

 .است نشده ارائه یبدرست یبند زمان .9

 .شود استفاده متون یبررس و مساله انیب تیفیک بهبود یبرا آن از و شود استفاده دتریجد منابع از .10

 
 

, یکیهماتولوژ یفاکتورها نیب ارتباط یبررس  " عنوان با  دکتر مصطفی میرعلیجان تبرایی و دکتر آقای ی قاتیتحق طرح* 

 در شده یبستر19 دیکوو به مبتال مارانیب یمولکول یابیارز از حاصل(Cyclic Threshold) CT با یکیوسرولوژ ییایمیوشیب

 به ییتبرا دکتر یینها دییتا و  ریز تاصالحا انجام از بعد دیگرد مقرر و شد مطرح "گلستان یپزشک علوم یرازیادشیص مارستانیب

 :برسد بیتصو

 

 .ستین مشخص مطالعه زمان یول است شده ذکر مکان، هعمطال عنوان در .1

 عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فارسی تغییر یابد. .2

 و ستین کامل دهیچک !؟nCov-2019 عفونت مثال بطور. دارد وجود پروپوزال کل و دهیچک در یعلم راداتیا پروپوزال، دهیچک در .3

 در کلمه نیا است بهتر. است شده استفاده CT خالصه کلمه از دهیکچ در .است نشده عنوان مطالعه انجام ییچرا و موضوع تیاهم

 .گردد استفاده کامل بصورت طرح خالصه

 یها تست که است شده نعنوا!!! باشدیم زئونوز 19دیکوو که است شده عنوان مثال بطور. دارد وجود مساله انیب در یعلم راداتیا  .4

 یشناس روسیو تخصص با محترم انیمجر نبودن آشنا دهنده نشان که!! کندیم نییتع را روسیو RNA مقدارر 19دیکوو یمولکول

 .است نشده مطرح موضوع تیاهم و مسالههمچنین  .باشدیم

 که شده گفته ندارد قیتحق یاصل طهیح با یطارتبا یول هست مرتبط کرونا یماریب با که یا اضافه حاتیتوضهمچنین در بیان مساله   .5

 نا جمالت نمونه .شود داده حیتوض یماریب نیا در یکینیپاراکل ییایمیوشیب یفاکتورها در راتییتغ خصوص در یمطالب با تواندیم

 و ها نیتئنوکلئوپرو, ها نیپروتئ یپل از متشکل و بوده غشا یرو«  ینیپروتئ زوائد»  کیپیت ظاهر واجد روسیو نی" :مرتبط

 یتوالو   (.WHO 2020)است گرید یکمک یها نئیپروتئ و ها کسیهل,پروتئازها,مرازهایپل لیازقب ییغشا یها نیپروتئ

 2/96 نیچ(Yunnan)ونانی هیناح در( Rhinolophus affinis) سینیاف نوفلوسیرا خفاش در شده کشف یژنوم یدهاینوکلئوت

 یتفاوتها به توجه با. است روسیو نیا یعیطب زبانیم احتماالً خفاش نیا دهدیم نشان که دارد مشابهت روسیو نیا با درصد

 نشان را روسیو به شباهت درصد 99 حدوداً آن ژنوم که یکوچک پستاندار, نیپانگول مانند گرید حدواسط زبانیم کی وجود یکیژنت

 ". است محتمل دهد،یم

 جدا گردند.از هم  شده قیتلف هم با متون یبررس و مسئله انیب بخش .6



                                                                 

 !است شده ذکر فقط فاکتور چند اهداف در اما است شده ذکر یکیوسرولوژ ییایمیوشیب, یکیهماتولوژ یفاکتورها عنوان در .7

 داشت؟ خواهند یدسترس نیا به کجا از محترم انیمجر و شودینم ذکر CT زانیم ،PCR تست جهینت در مطالعه، یاجرا روش در .8

 .طرح مستقل رییمتغ نه و است طرح به ورود شرط کرونا یماریب وجود .ستین کار روش و اهداف با مرتبط رهایمتغ جدول .9

 یشهایآزما) هستند یآور جمع ای یریگ اندازه و مشاهده قابل میمستق که یاقالم تمام .اند شده نییتع برعکس قایدق ها رییمتغ نوع .10

 .هستند وابسته رییمتغ گردند،یم استنباط مستقل یها دهدا اقالم ریسا اساس بر که یاقالم.هستند مستقل ،....( و کیهماتولوژ

 نیب ارتباط وجود رییمتغ.هستند مستقل شوندیم برداشت مطالعه مورد جامعه از که ییها رییمتغ تمام یفیتوص مطابعه کی در .11

 .است طرح نیا وابسته رییمتغ ، CT با یشگاهیآزما یفاکتورها

 مطالعه کی نیا که شود ذکر مجدد دیبا ونهمن حجم نییتع بخش دری، ریگ نمونه روش و نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه مورد در .12

 از یکل یبرآورد میتوان  یحت .شد خواهند طرح وارد قیتحق ماهه شش دوره در شده ثبت مارانیب تمام و است یفیتوص یمقطع

 .ندینما ذکر ها یآزمودن یاحتمال تعداد

 مشخصات از کی چیه طرح نیا پرسشنامه در که گردد ذکر یاخالق مالحضات قسمت در ددگریم شنهادیپی، اخالق مالحظات مورد در .13

 یها داده اقالم مارستانیب یا انهیرا پرونده یرو از تنها و .ندارد یدسترس ها داده نیا به محقق یحت و شودینم درج مارانیب یفرد

 .گرفت خواهد قرار محقق اریاخت در و استخراج ازین مورد

 یشگاهیآزما یفاکتورها که یصورت در :که کنند اشاره تیمحدود نیا به محترم محقق گرددیم شنهادیپ، مطالعه یتهایحدودم مورد در .14

 قیتحق از بودند فاکتورها نیا در اختالل یدارا قبل از که را یافراد مینوانستیم بود یم دسترس در کرونا به ابتال از قبل مارانیب

 .دیگردیم مشخص یشتریب دقت با فاکتورها نیا با کرونا یماریب ارتباط و میینما خارج

 فرمت با منابع از یبرخ .باشند یریگیپ قابل بهتر هم متن در منبع هر کردن تیسا در تا شوند یگذار شماره منابع گرددیم شنهادیپ .15

 .اند نشده ذکر( ور ونکو) درست

 

 

 



                                                                 

 


