
 
 

در محل سالن جلسات مراکز    98 /  03 /  27 مورخ  در روز دوشنبه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی شورای  جلسه

 شورای پژوهشی آغاز گردید.، ضمن عرض خوشامدگویی به اعضای محترم  12:00 در ساعت تحقیقاتی

 

 ژنوم یکم نییتع و ییشناسا" باعنوان زاده آقای دکتر علیجان تبرایی و آقای علی حسن یا نامه انیپا یقاتیتحق طرح*

 شهرستان یبهشت دیشه مارستانیب ییرمالنومایغ پوست سرطان یها نمونه در( MCPyV) مرکل سلول روسیوماویپول

 به تصویب رسید.با توجه به برطرف شدن موارد مطرح شده در جلسه قبل، و شده قرائت مجددا  "بابل
 

بررسی سرولوژیکی و ژنتیکی مایکوباکتریوم "باعنوان نم دکتر ثمین زمانی و مائده مقدمخا پایان نامه ای طرح تحقیقاتی*

به تصویب رسید  زیر اصالحات با "یموتو و افراد کنترلآویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در بیماران مبتال به تیروئیدیت هاش

 به معاونت ارسال گردد: دکتر تهمتنآقای و تایید نهایی  مجریان رر شد پس از انجام اصالحات توسط مق و

 عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فارسی تغییر یابد. است تکنیک مورد استفاده ذکر گردد ودر عنوان بهتر  .1

 تر نگارش شود.بررسی متون کامل .2

سواالت و فرضیات باید براساس عنوان و اهداف نگارش شود و اهداف فرعی باید براساس اهداف اختصاصی .3

 نوشته شوند.

 معیار ورود و خروج ذکر گردد. روش کار کاملتر و واضحتر نوشته شود. .4

 ی ارائه شود.کاف حاتیتوض ها، داده لیتحل و هیتجز روشدر مورد  .5

 به اصالح دارد، متغیر وابسته ذکر نشده است.جدول متغیرها نیاز  .6

 جدول هزینه ها بازنگری گردد.  .7

 

 نییتع و یجداساز"باعنوانآقای دکتر سیدهادی رضوی نیکو و سمیرا عیسی زاده   یا نامه انیپا یقاتیتحق طرح*

 "Yersinia enterocolitica نصاب حد ادراک ستمیس بر شده جدا مخمر ریتاث یبررس و کامبوجا یها مخمر مشخصات

 به  و تایید نهایی خانم دکتر حسینی انیمجر توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با

 :گردد ارسال معاونت

 اثر و کامبوجا از شده جدا مخمر مشخصات تعیین و یجداسازمی شود عنوان به این صورت تغییر یابد:  شنهادیپ .1

 . Yersinia enterocolitica یباکتر نصاب حد ادراک سیستم بر آن

 .شود استفاده زین گرید دیجد بعامن از متون، یبررس در .2

 سواالت و فرضیات و جدول متغیرها براساس اهداف نگارش شود. .3

http://217.219.179.25/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9NzM3MjY5MA--TXpBd013JTNEJTNE
http://217.219.179.25/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9NzM3MjY5MA--TXpBd013JTNEJTNE


نوشته  قسمت نیا در کاملتر حاتیتوضی،ریگ نمونه روش و نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه مورد دردر روش کار:  .4

توضیح داده  .شوند گرفته نظر در رییمتغ عنوان به توانند یم اند شده ذکر اجرا روش در که یمواد یبرخ شود.

شود که از چه پرایمرهایی استفاده می شود و چه ژن هایی بررسی می شوند و نیز چه فاکتورهایی در بیوفیلم 

 استفاده می شود.

 و گردد نییتع یپزشک علوم دانشگاه کرد نهیهز محل و سهم زانیم باشد یم یا نامه انیپا طرح نکهیا به توجه با .5

 .گردد یبارگذار سامانه در

        

 وی روس  علی ه  ایمن ی   زانی  م یبررس" عنوان با  دکتر نغیمه حاجی مرادلو و رخساره ابن قاسم ها خانم نهاییگزارش *

مق رر ش د پ س از انج ام     و  ش ده  قرائ ت  "گلس تان  یپزشک  علوم دانشگاه 1397 سال ورودی دانشجویان در  هپاتیت

و ارسال به معاونت  ص ورت  دریافت تاییدیه نظارت اقدامات بعدی از سوی کارشناس مرکزجهت اصالحات توسط  مجریان 

 :پذیرد

در جمعیت م ورد بررس ی    تریت بودن نییپا یاحتمال لیدل، در مورد یریگ جهینتدر چکیده ارائه شده در قسمت  .1

 توضیح داده شود.

 .شود لحاظ پاراگرافها یانتها گذاری در رفرنس، در متن گزارش .2

 .شود مطابقت متن با رانیا در هپاتیت ب وعیش یجهان نقشه .3

 .است نشده HBs Ag سنجش به یا اشاره کار روش در .4

 در فصل نتایج:   .5

 شود کامل ولاجد نیعناو. 

 شود آورده جدا جدول رییمتغ هر یبرا. 

 ستین رسا جینتا دوم جدول. 

 شود آورده ونیناسیسواک سابقه جینتا. 

 :بحثفصل  در .6

 است نشده اشاره مطالعات در متفاوت یها پاسخ ییچرا به. 

 بع د توض یح بیش تری در م ورد آن داده ش ده و      ابتدا یستیبا و باشد ینم مفهوم بحث آخر پاراگراف 

 .شود قضاوت

 آورده شود. یماریب نیا یکن شهیر و راستا نیا در یجهان بهداشت یها هیتوص 

 

 

 ییشناسا "عنوان با  پور عیشف السادات میمر و خانم یاسک رزادیش نیالد حسام دکترآقای  یینها ارشگز* 



 روش از استفاده با گلستان استان در سل یماریب به مشکوک مارانیب از شده جدا سیرتوبرکلوزیغ یها ومیکوباکتریما

PCR-Sequencing  " و به تصویب رسید. قرائت 

 

قرائت شد و از اعضای  "حمایت ازفعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی و محققین دانشگاه آیین نامه"*درپایان 

به ایمیل در اسرع وقت ، و فناوری حاضر درخواست شد که نظرات و پیشنهادات خود را جهت انعکاس به معاونت تحقیقات

 مرکز ارسال نمایند. 

 

 

 

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

 
 


