
 
 

در محل سالن جلسات   07/12/1396مورخ  دوشنبهروز  12:30 در ساعت شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عفونیجلسه 

 شورای پژوهشی آغاز گردید.ضمن عرض خوشامدگویی به اعضای محترم در ساختمان قلب سلیم  مراکز تحقیقاتی

 
 

 

 نانوذره یدییکلو محلول و پودر یستیفتوکاتال راث یبررس"با عنوان  ینیحس قهیصد دهیس دکترخانم  * طرح تحقیقاتی

ZnO به  زیر اصالحات با "کنسیآلب دایکاند فلوکونازول به مقاوم و حساس هیسو س،ینسیدابل دایکاند لمیوفیب مهار بر

به معاونت ارسال  شیخ عربیدکتر  آقای با تایید نهاییو مجریان رر شد پس از انجام اصالحات توسط مق تصویب رسید و

 :رددگ

 

 عنوان طرح اصالح شود.  .1

 عنوان انگلیسی مناسب با عنوان فارسی تغییر یابد. .2

  کاملتر نوشته شود.و روش اجرا موضوع  اهمیت و مسئله بیان خالصه .3

 تعریف واژه ها ارائه گردد. .4

 در قسمت مقدمه مشخص شود. "ساختمان"منظور از  .5

دلیل تکرار یا تفاوت  (براساس فهرست منابعده است )انجام شتوسط مجری محترم  ا توجه به دو مطالعه ایی کهب .6

 های این مطالعه با مطالعات قبلی بیان گردد.

 است. یکاربرد-یادیبن طرح نوع .7

 .  گردد یطراح تر حیصح اتیفرض مطالعه بودن یلیتحل به توجه با .8

چرا واحد و نحوه اندازه دالیل انتخاب شرایط روشنائی و تاریکی ذکر گردد.   ب ( در قسمت جامعه اماری: الف (  .9

 در جدول متغیرها ذکر نشده است. کاندیدا دابلینسیسمتفاوت است.   ج (  2با  1گیری متغیر 



 

 پاتولوژی یا آسیب شناسی مخمر در مقدمه در مورد افراد بیمار و سالم بصورت مجزا و شفاف توضیح داده شود. .11

 .ر قسمت مقدمه نامفهوم استو سایر داروها د HIVارتباط حساسیت مخمر مورد نظر با  .11

حساسیت به به عوامل مختلف بصورت کلی و مبهم بیان شده است.  کاندیدا دابلینسیسموضوع مقاومت و حساسیت  .12

 کدام عوامل بطور دقیق در مقدمه اشاره شود.

اظ مقاومت اشاره ای به اثر عوامل ضد قارچی )حساسیت یا مقاومت( در مقدمه نشده است. موارد نام برده شده از لح .13

 .و حساسیت ذکر شوند

 اشکاالت نگارشی و متنی در مقدمه برطرف شوند. .14

ارتباط بین بعضی از رفرنسها و متن مورد نظر در قسمت مقدمه و سایر بخشها  نامشخص و گاها اشتباه است. همگی  .15

 اصالح شوند و از هر رفرنسی در جای مناسب خود دقیقا استفاده شود.

قاالت مختلف و روش تحقیق فعلی اشاره به مواردی شده است که عملکرد مهاری بهتری دارند با توجه به اینکه در م .16

 ضرورت تحقیق و استفاده از این مهارکننده چیست.

 از اثر فوتوکاتالیستی به عنوان روش نام برده شود نه به عنوان هدف. .17

 هدف اصلی این طرح همراه با اصالح عنوان، اصالح شود. .18

 کننده به دو حالت پودری و محلول کلوییدی در مقدمه یا روش کار بیان شود.دالیل بررسی مهار .19

 قسمت متغیرها کامل شود. .21

 .در این طرح پیشنهاد میگردد IC50بررسی  .21

 رفرنسهای انتهای طرح از انسجام و نظم برخوردار نیستند. همگی یا به روش هاروارد یا ونکوور نوشته شوند. .22



 الح و مرتب شود.ترتیب رفرنسهای انتهای طرح اص .23

 برمهار تشکیل بیو فیلم ذکر گردد. ZnOمکانیسم چگونگی اثر نانو ذره  .24

 :واضح نبوده و مطلب مورد نظر را بدرستی به خواننده انتقال نمی دهدجمله زیر  .25

 HIV" ه ایدز های وسیع الطیف و بیماران مبتال به عفونت تصور میشود که علت جدا شدن دابلینسیس از محوطة و مبتالیان ب

نباشد. اما تحقیقات  1991+ دهانی افراد داروهای متعدد ضد قارچی توسط این افراد در طول دهة HIVبیارتباط با مصرف 

نشان داده است که این گونه نیزنسبت به اکثر داروهای ضد قارچی مرسوم و داروهای جدید  تحت بررسی حساس می 

 نویسی شود.بهتر است این جمله به طور کامل باز "(.2باشد)

برای بهبود کیفی و علمی تحقیق مورد نظر پیشنهاد می شود که از مقاالت اشاره شده در ادامه نیز استفاده شود و به  .26

 بررسی متون اضافه گردند.

Stanić V, Dimitrijević S, Antić-Stanković J, Mitrić M, Jokić B, Plećaš IB, et al. Synthesis, characterization and 

antimicrobial activity of copper and zinc-doped hydroxyapatite nanopowders. Appl Surf Sci. 

2010;256(20):6083–9 

Stanić V, Dimitrijević S, Antić-Stanković J, Mitrić M, Jokić B, Plećaš IB, et al. Synthesis, characterization and 

antimicrobial activity of copper and zinc-doped hydroxyapatite nanopowders. Appl Surf Sci. 

2010;256(20):6083–9 

  

 ی ها عفونت انواع یفراوان عیتوز یبررس "با عنوان  یعاشور اینادو   گلشا دکتر خانمپایان نامه ایی  * طرح تحقیقاتی

 با "1397-1395 یها سال در گرگان یرازیش ادیص دیشه مارستانیب در ژهیو یها مراقبت یها بخش در یمارستانیب

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

 

 و بازنویسی گردد. .شود حذف "عیتوز یبررس" کلمات که است بهتردر عنوان انگلیسی  .1

 در تعریف واژگان، تعریف دقیق از عفونت بیمارستانی ذکرگردد. .2

 نو ع مطالعه توصیفی است. .3

 .شود اورده کار هدف خالصه طور بهو  است نشده داده یحیتوض یآمار زیآنال مورد در در چکیده پروپوزال، .4



 در معیار ورود باید دقت و ذکر شود که شخص به هنگام مراجعه به بیمارستان با عفونت واردنشده باشد. .5

 .شود مرتب مطالعه انجام سال بیترت به دیبا متون یبررس .6

 .شود آورده هیفرض یلیتحل اهداف یبرا و سوال یفیتوص اهداف یبرا .7

 محسوب وابسته ریمتغ تواند یم است زمیکروارگانیم نوع که یاصل ریمتغ رسد یم نظر به رهایمتغ جدول در .8

 .شود

 موارد جدول متغیرها و اهداف با هم همخوانی ندارند. .9

 .ندارد وجود طرح در یزمانبند .10

 .شود چک( Cross-Sectional) کلمه یامال .11

 

 

 

 گرم یها لیباس یفراوان یبررس "با عنوان  یمشرق بهارو  یعباس عبداهللآقای دکتر پایان نامه ایی  * طرح تحقیقاتی

 گرگان یرازیش ادیص دیشه مارستانیب در یبستر مارانیب ینیبال یها نمونه در فیالط عیوس بتاالکتاماز میآنز مولد یمنف

قرر شد پس از انجام اصالحات م به تصویب رسید و ریال 37.280.000 و با مبلغ  زیر اصالحات با "1396 - 1397 سال در

 به معاونت ارسال گردد:مجریان  توسط

 

عنوان  .است آمده وعیش یسیانگل در یول آمده یفراوان یفارس در چون ندارد انطباق یفارس با یسیانگل عنوان .1

 پیشنهادی انگلیسی : 

Frequency of extended-spectrum β-lactamase (ESBL)-producing Gram-negative bacilli in clinical samples 

of hospitalized patients  in Sayyad Shirazi Hospital, Gorgan ,2017-2018 

 

رت خالصه اولین بار باید بصو خالصه طرح باید باکمی خالقیت در متن نگارش شود و اصطالحات انگلیسی بعد از .1

 آورده شود.

 

 یروشن ابعاد و پرداخته ،شده اشاره طرح در که یاهداف و رهایمتغ همه به یستیبا متون یبررس و مسئله انیدرب .2

 .شود انیب آنها از

 : ردیگ قرار نظر مد یولوژیدمیاپ لحاظ از ریز مقاله .3

Hamed Ebrahimzadeh, Leyla badlo, et al.   EXTENDED-SPECTRUM BETA-LACTAMASE PRODUCING GRAM 

NEGATIVE BACTERIA IN IRAN: A REVIEW. Afr J Infect Dis. 2017; 11(2): 39–53. 



 بروز لیدل به نیهمچن ؛شود پرداخته زین یالملل نیب مطالعات به یرانیا مطالعاتبه دلیل اهمیت موضوع در کنار  .4

 .شود یبررس یشتریب 2017 و 2016 مطالعات که رود یم انتظار مختلف مطالعات بودن

برگردان متون به فارسی در برخی سطوح بسیار ضعیف است که باید مجددا انجام شود. رعایت کردن کلمات و اصطالحات  .5

 .انگلیسی در تمام متن باید یکسان باشد . به کرات اصطالحات به فارسی و انگلیسی تواما استفاده شده است 

 .باشد متفاوت نمونه حجم نییتع روش دیبا رهایمتغ اساس بر اه نمونه لیتحل یبرا و است یفیتوص مطالعه .6

 نحوه انتخاب جامعه اماری بیان شود. ایا محدودیت نمونه برداری از بخش های مختلف لحاظ شده است یا خیر. .7

 .است نشده انیب یاطالعات شگاهیازما به ان ارسال طیشرا و مختلف یها نمونه از یریگ نمونه نحوه مورد در .8

در  پژوهشگر نمونه های بالینی را به آزمایشگاه ارسال کرده و در آزمایشگاه باسیل های گرم منفی جدا خواهد شده به اینکه با توج

 دارد. " باسیل های گرم منفی نمونه ها به ازمایشگاه ارسال خواهد شد"  قسمت چکیده و روش کار متن نیاز به اصالح کردن جمله

 و یکیوتیب یانت مقاومت نییتع شاتیازما انجام نیهمچن و ها یباکتر ییشناسا مرحله در طرح یاجرا روش .9

 .شود انیب یشتریب اتیجز با دیبا ها ESBL صیتشخ

 است نشده مشخص: طرح بندی زمان .10

 با توجه به اهداف نگارش شود. رهایمتغ جدول .11

 .شود آورده ها نهیهز جدول .12

 دارد تیمز یانتخاب وشر ایآ نشده یا اشاره متون یبررس در یبررس روش خصوص در .13

 .شود کسب یستیبا ماریب تیرضا همچنان یاخالق مباحث خصوص در  .14

 .است الزم هیفرض ای سوال بنظر .15

 

 و میدیسفتاز تیفعال یبررس "با عنوان  عصمت کمالیو دکتر عبداهلل اردبیلیپایان نامه ایی آقای  * طرح تحقیقاتی

به  کارشناس مرکز توسط مقرر شد به تصویب رسید و "شگاهیآزما طیشرا در نوزایآئروژ سودوموناس لمیوفیب هیعل سلوالز

 معاونت ارسال گردد.
 

 

 کیپروگنوست یفاکتورها سکیر یبررس "با عنوان  یلریبا نبیز و گلشا هیرق دکترخانم پایان نامه ایی  * طرح تحقیقاتی

به تصویب  زیر اصالحات با "97-96 یها سال یط  گرگان یرازیش ادیص مارستانیب مارانیب در یابتید یپا با مارانیب در

 به معاونت ارسال گردد:مقرر شد پس از انجام اصالحات توسط  مجریان  رسید و

 

 ذکر گردد."بیماران بستری شده در بیمارستان  "در عنوان ، کلمه .1



 عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فارسی اصالح شود. .2

 ریسک فاکتور به چکیده اضافه شود. .3

 تن ، فونتها تصحیح شود و اعداد تماما فارسی یا انگلیسی تایپ گردند.در کل م .4

 فعل جمالت اشتباه است. .5

 عنوان با هدف اصلی همخوانی ندارد. .6

 هدف اختصاصی اول حذف شود. .7

 جراحی در متغیرها اورده شود. .8

 پارامترهای ازمایشگاهی در روش اجرا  در اهداف هم بیاید. .9

 ن پای دیابتیک آورده شود.اطالعاتی در مورد جمعیت بیمارا .10

 از مطالعات انجام شده در داخل استان نیز استفاده گردد. .11

 روش اجرا تکمیل گردد. .12

 سندروم پای دیابتیک کامل اورده شود. .13

 هزینه های طرح نوشته شود. .14

 حجم نمونه،معیار ورود وخروج و شیوه گرداوری اطالعات  بیان گردد. .15

 

ناس پژوهشیار معاونت، در خصوص نحوه ثبت نام و کار با سامانه پژوهشیار ارش*در پایان خانم مانامحمد حسینی ک

 آموزش مقدماتی ایی بیان کردند.

 

 به پایان رسید. 14:00  جلسه در ساعت 

 

 


