
                                                                               

 سالن محل در   1398/   07/   07  مورخ کشنبهی روز در  یعفون یها یماریب قاتیتحق مرکز یشورا جلسه نیپنجم

 .دیگرد آغاز یپژوهش یشورا محترم یاعضا به ییخوشامدگو عرض ضمن ،  12:30  ساعت در یقاتیتحق مراکز جلسات

 

   " عنوان با رستگار یمصطف و یموریت نیحس انیاآق و تهمتن رضایعل دکتر یآقا ییا نامه انیپا یقاتیتحق طرح* 

 یها پاسخ و( RSV) یتنفس الیشینسیس روسیو ریتکث بر A20 یضدالتهاب نیپروتئ انیب تیتقو و مهار ریتاث یابیارز

 توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با "یسلول کشت مدل در یروسیو ضد یمنیا

 :گردد ارسال معاونت به  ییتبرا جانیعل دکتر یآقا یینها دییتا و انیمجر

 روسیو ریتکث بر A20 یضدالتهاب نیپروتئ انیب تیتقو و مهار ریتاث یابیارز: یشنهادیپ یفارس عنوان .1

 یسلول کشت مدل در یروسیو ضد یمنیا یها پاسخ و( RSV) یتنفس الیشینسیس

 مساله، انیب در .2

 گرید یپارامترها سنجش عدم و آن لیدال کندیم یبررس را شده ذکر فاکتور TNF & INF gama دو فقط چرا: الف

 .شود داده حیتوض

 .است نشده آن لیدال و مدل انتخاب به یا اشاره مختلف یسلولها در A20 نیپروتئ متفاوت رفتار به توجه با: ب

 یروشها به متون یبررس در.)دارد تیبلقا مسئله انیب در و ستین متون یبررس اول مورد دو متون، یبررس در .3

 (شود اشاره....  و قیدق جینتا شده، استفاده یسلولها شده، انجام یتستها نوع مطالعه،

 یها قسمت ریسا ای و) اهداف یتمام در "انیب تیتقو" از "انیب شیافزا" ی واژه یبجا: اهداف قسمت در .4

 یزمان یها دوره ودر شود آورده کنترل گروه با سهیمقا در اهداف هیکل در است بهتر نیهمچن. گردد استفاده( پروپوزال

 .شود یبررس متفاوت

 ریتاث یسلول کشت مدل در RSV روسیو تریت بر A20 نیپروتئ انیب مهار" یبند جمله پژوهش، اتیفرض در .5

 خواهد یسلول تکش مدل در RSV روسیو تریت زانیم رییتغ سبب A20 نیپروتئ انیب مهار" صورت به "داشت خواهد

 .گردند اصالح صورت نیهم به زین پژوهش سواالت ن،یهمچن و اتیفرض ریسا. گردد اصالح "شد



                                                                               

 مطالعه، یاجرا روش در .6

 نانیاطم شات،یآزما انجام از قبل پژوهش در استفاده مورد یتیتقو و یمهار یدهایپالسم نوع دو هر ییکارآ از چگونه: الف

 کرد؟ دیخواه حاصل

 ست؟یچ آن در A20 نیپروتئ انیب دییتا نحوه و سلول خابانت علت: ب

 .شود یم انجام کار نیا بالت وسترن روش با چگونه شودیم دهیسنج انیب زانیم نکهیا به توجه با: ج

 رها،یمتغ جدول در .7

 .شوند حذف دیبا و باشند ینم مطرح ریمتغ عنوان به A20 کننده انیب دیپالسم و shRNA کننده انیب دیپالسم: الف

 .وابسته نه هستند مستقل ریمتغ نقش در "A20 انیب تیتقو" و "A20 انیب مهار" یرهایمتغ: ب

 ریپذ القا TNF-a و IFN-g ژن انیب نظر از نظر مورد یسلول رده ایآ ها، داده یآور جمع روش و ابزار مورد در .8

 ابتدا لوتیپا تست یستیبا رفرانس نبودن صورت در و شود ارائه رفرانس حتما پاسخ بودن مثبت صورت در)باشد؟ یم

 (شود انجام

 پژوهش، جینتا با متناسب یآمار یها کیتکن از استفاده با رابطه ها،در داده لیتحل و هیتجز روش مورد در .9

 .شود ارائه مختصر حاتیتوض

 .شود اشاره یسلول یها رده با کار اصول تیرعا به ،یاخالق مالحظات مورد در .10

 مورد یسلول رده ترانسفکشن اگر مثال عنوان به)است نشده ارائه یکاف حاتیتوض مطالعه یتهایمحدود ردمو در .11

 موارد گونه نیکند؟ا یم انتخاب ینیگزیجا راه چه محقق ؛ باشد نداشته یانیب ای و ردینپذ صورت وکتور داخل یژنها با نظر

 (انیب رکوبس جهت A20 نیپروتئ خود انیب یحت و شود اشاره و ینیب شیپ

 ،یمصرف لیوسا و مواد یها نهیهز در .12

 یبررس بالت وسترن با نظر مورد نیپروتئ انیب و شود ینم مشاهده PCR تست انجام اجرا روش در نکهیا به توجه با: الف

 ست؟یچ مواد ستیل در pcr با مرتبط مواد وجود لیشود،دل یم



                                                                               

 یجا به Biolegend شرکت یزایاال یتهایک از ارسال، تسهول و متیق به توجه با شود یم شنهادیپ نیهمچن: ب

ebioscience شود استفاده. 

 

 تینانوکامپوز کی هیپا بر ییایمیالکتروش حسگر ساخت" عنوان با یعرب خیش یمهد دکتر یآقا یقاتیتحق طرح* 

 بیتصو به ریز حاتاصال با "یآب یها نمونه در میکادم و سرب یسم یها ونی همزمان یریگ اندازه یبرا دیجد یسنتز

 :گردد ارسال معاونت به و بیتصو انیمجر توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس

 .باشد داشته وجود رفرنس کی پاراگراف هر انیپا حداقل مساله انیب قسمت در .1

 .باشد طرح عنوان همان یستیبا یاصل هدف .2

 .شود نوشته تر خالصه چهارم و سوم مورد یاختصاص اهداف .3

 .شود نوشته یکاربرد هدف قالب در دیبا یاختصاص اهداف اخر مورد .4

 .ندارد هیفرض به ازین طرح .5

 سمیمورف یپل یبررس "عنوان با  پور عیشف السادات میمر خانم و یقائم اهلل عزت دکتر یآقا گرنت طرح یینها گزارش*

 .دیرس بیتصو به و شده قرائت " سل یماریب ینیبال عالئم با آن ارتباط و سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما در plcD ژن

 

  "عنوان با  یشربتخور ترایم دکتر خانم گرنت طرح یینها گزارش نیگزیجا IsI مقاله*

Seroprevalence of Hydatidosis in People Referring to Reference Laboratory of Gorgan, 

Golestan Province, Northern Iran 2017  " دیرس بیتصو به و شده قرائت. 

  



                                                                               

 و کردند ارائه جلسه یاعضا یبرا دانشگاه یقاتیتحق مراکز یداخل یابیارزش از یگزارش ، بشارت دکتر خانم انیدرپا*

 یحاتیتوض راهنما دیاسات طیشرا و  PhD by research یدانشجو رشیپذ بر یمبن مرکز درخواست درمورد نیهمچن

 .کردند ارائه

 

 .دیرس انیپا به 14:00   ساعت در جلسه



                                                                               

 


