
 

 

، ضمن عرض  12:30 در ساعت در محل سالن جلسات مراکز تحقیقاتی  10/07/1396مورخ  دوشنبهجلسه در روز 

 شورای پژوهشی آغاز گردید.خوشامدگویی به اعضای محترم 

 

 به منجر یعفون علل یفراوان عیتوز یبررس "با عنوان   گلشا و آقای گورانپایان نامه ای خانم دکتر  * طرح تحقیقاتی

به  زیر اصالحات با "1395 یال 1393 یها سال در یرازیش ادیص مارستانیب به کننده مراجعه ESRD مارانیب در یتربس

 به معاونت ارسال گردد: مجریان رر شد پس از انجام اصالحات توسط مق تصویب رسید و

 

1- ESRD  .در عنوان بطور کامل بیان شود 

 دی ذکر گردد.به میال انجام مطالعه سال ،انگلیسیدر عنوان  -2

 در مورد ضرورت انجام طرح توضیحات بیشتر و بهتری داده شود. -3

 درمورد شاخص ورود بیماران بیشتر توضیح داده شود. -4

 است؟ موجود ها پرونده در مارانیب از مخدر مواد مصرف مورد در قیدق اطالعات ایآ اد،یاعت ریمتغ مورد در -5

 تغییر یابد. "مربوط ....  عواملو  تعیین توزیع فراوانی علل عفونی "هدف اصلی به  -6

)محل سکونت و قومیت در اهداف شده اصالح شود در اهداف نوشته ها براساس فاکتور هایی که جدول متغییر -7

 (ذکر نشده اند

 تغییر یابد. "سنیبه تفکیک " صورتبه  "تعیین میانگین سنی "در قسمت اهداف ویژه،  -8

 حذف رهایمتغ نیب ارتباط نییتع به مربوط اهداف شود یم هیتوص است، یمقطع نوع از طرح نکهیا به توجه با -9

  شوند

دقیق نوشته  روش جمع آوری نمونه، استفاده از نرم افزار، آزمون های آماری مورداستفادهنحوه آنالیز آماری در  -10

 شوند.

 است یلیتحل-یفیتوص یمقطع نوع از مطالعه -11

 منابع کم است. -12

 نظر در یا نهیهز یول شود نوشته طرح در افراد تیفعال دیبا که یحال در. است نشده آورده ها نهیهز جدول -13

 .نشود گرفته

 .گردد ارائه چک لیست مورد نظر برای جمع آوری داده ها در پایان پروپوزال -14

 .است نشده ارائه یحیتوض یاخالق مالحظات مورد در -15

 

 



 علل یفراوان عیتوز یبررس "با عنوان   یانمیرسلیم عارفهگلشا و خانم خانم دکتر پایان نامه ای  * طرح تحقیقاتی

 یال 1393 یها سال در یهموپتز تیشکا با یرازیش ادیص یآموزش مارستانیب به کننده مراجعه مارانیب در یهموپتز

 به معاونت ارسال گردد:مقرر شد پس از انجام اصالحات توسط  مجریان  به تصویب رسید و اصالحات با "1395

 

 تصحیح شود ل به میالدی سا عنوان انگلیسیدر -1

 عنوان فارسی اصالح شود. دوبار از کلمه هموپتزی استفاده شده است. -2

 ضرورت اجرای طرح بیشتر توضیح داده شود. -3

 شود.)محل سکونت و قومیت در اهداف نیست( اصالحبراساس فاکتور های موجود در اهداف  هاجدول متغییر -4

 منابع کم است. -5

 ش حتما توضیح جامع داده شود.درمورد هموپتزی و درجه بندی ا -6

)روش جمع آوری نمونه، استفاده از نرم افزار، آزمون های آماری  نحوه آنالیز آماری بخوبی بیان شود -7

 مورداستفاده(

اشاره شده  95است در حالی که در جاهای دیگر تا سال  94و  93در قسمت چکیده زمان بررسی بین سال های  -8

 .است آمده عنوان در که همانطور 1395 یال 1393 سال یط شود نوشته قیدق مطالعه انجام الساست.  

causes in hemoptysis distribution assessment of  ycFrequen: یسیانگل یشنهادیپ عنوان -9

in sayad shirazi hospital admittedpatients  

 .شود مرتب مطالعه انجام سال بیترت به دیبا متون یبررس -10

 .باشد تر یجزئ و زتریر اهداف سمت به هدف نیمهمتر از دیبا یصاختصا اهداف بیترت -11

 .شوند آورده سواالت و اتیفرض قسمت در دیبا اهداف یتمام -12

 .است نشده آورده رهایمتغ در گاریس مصرف -13

 نظر در یا نهیهز یول شود نوشته طرح در افراد تیفعال دیبا که یحال در. است نشده آورده ها نهیهز جدول -14

 .نشود گرفته

 مشاهده می شود. متن من جمله قسمت خالصه . مشکالت تایپی و رعایت نکردن عالیم نگارشی در تمام  -15

 .است نشده ارائه یحیتوض یاخالق مالحظات مورد در -16

 

 

 :حت عنوانتوب یزدانی قدکتر یعبا نویسندگی  ISIمقاله *
 Indole-3-carbinol induces G1 cell cycle arrest and apoptosis through aryl hydrocarbon 

receptor in THP-1 monocytic cell line 
 جایگزین گزارش نهایی طرح  تحقیقاتی با عنوان:



و افراد  SLEمبتال به  بیماران ماکروفاژهای حاصل از مونوسیهای خون محیطی پیامبر های RNA یلپروفا بررسی

 ارائه شد.  AHR تور رونویسیفاککننده بقایای سلولهای آپوپتوزی وفعال به  پاسخدر سالم 

 

 و IL-6 ،  IL-17 ینهایتوکایساا  یبررسا  "عناوان  باا  ینیحس دیس فخرالسادات و یزدانی عقوبی دکتر نهاییگزارش *

TGF-β مقرر شاد پاس از   و  شده قرائت "سالم افراد با سهیمقا در سیتوبرکولوز ومیکوباکتریما عفونت به مبتال افراد در

 :اقدامات بعدی از سوی کارشناس مرکزجهت تصویب و ارسال به معاونت  صورت پذیردریان انجام اصالحات توسط  مج

 

 صفحه دوم کارشناس ارشد به دکترای عمومی تغییر یابد.در -1

 .اصالح شودچکیده براساس عنوان -2

 .داده شود یتوضیح بیشتر 17در قسمت مقدمه و بیان مساله، در پایان رفرنس -3

4- P-VALUE  است. د، چون در قسمت های مختلف ،مقادیر متفاوتی ذکر شدهدرست شو 

 به دست آمده از این طرح نوشته شود.نتایج نتیجه گیری خالصه دقیقا براساس  -5

 

  IgGیبااد  یانتا  Avidity تست یبررس "عنوان با خدابخشی و خانم پریا گران دکتر طرح پایان نامه ای  گزارش نهایی*

 و به تصویب رسید. قرائت "یباردار اول ماهه سه در گرگان شهرستان داربار زنان در توکسوپالسموز

 

آقای دکتر تبرائی در خصوص استفاده از پتانسیل بالقوه اساتید هیات علمی با رشته مرتبط با بیماری های عفونی برای 

 مودند.همکاری در آزمایشگاههای مراکز آموزشی درمانی توضیحاتی ارائه نموده و پیشنهاداتی مطرح ن

 کشوری مصوب تحقیقات مراکز ی ساالنه ارزشیابی راهنمای همچنین و تحقیقاتی مراکز تاسیس جدید نامه آئیندر پایان 

 عنوان و قرائت گردید.

 

 با ذکر صلوات به پایان رسید. 14:00  جلسه در ساعت 

 
 


