
 در    ۱۳۹۸/   02/  ۳0  مورخ دوشنبه روز در ۱۳۹۸ سال در  یعفون یها یماریب قاتیتحق مرکز یشورا جلسه نیدوم

 آغاز یپژوهش یشورا محترم یاعضا به ییخوشامدگو عرض ضمن ، ۱2:00 ساعت در یقاتیتحق مراکز جلسات سالن محل

 .دیگرد

 

 ژنوم یکم نییتع و ییشناسا  " عنوان با  زاده حسن یعل و ییتبرا دکتر یآقا یا نامه انیپا یقاتیتحق طرح* 

 مقرر و شد قرائت " بابل شهرستان ییرمالنومایغ پوست سرطان یها نمونه در( MCPyV) مرکل سلول روسیوماویپول

 .گردد مطرح شورا یبعد جلسه در یمجر توسط اصالحات انجام از بعد دیگرد

 بابل یبهشت دیشه مارستانیب درعنوان است بهتر است بابل شهر در یخاص مارستانیب به متعلق ها نمونه چون .۱

 .شود عنوان بابل شهرستان یجا به

 .ابدی رییتغ یفارس عنوان با مطابق یسیانگل عنوان .2

 تیماه جهت به PCR انجام یبرا تومرال ریغ از تومرال یسلولها یجداساز نحوه مورد در: پروپوزال دهیچک در .۳

 .شود داده حیتوض مشکل نیا حل با رابطه در. ستین مشخص و باشد یم دشوار ییمالنوما ریغ یتومرها یتهاجم

 یتهاجم تیماه بخاطر یپاتولوژ یها نمونه در: یریگ نمونه روش و نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه مورد در .4

 موارد یاریبس در راینمود،ز دیاهخو کیراتفک آنها چگونه اند ختهیآم درهم سالم و میبدخ بافت ییمالنوما ریغ یتومرها

 بودن تومرال ای نرمال از افتنی نانیاطم یبرا که یروش دیبا و است کینزد تومر به اریبس زین نمونه سالم یها نیمارژ یحت

 .شود انیب است شده جدا سلول

 و استفاده مورد دستگاه PCR روش به دیبا پرونده مطالعه بر عالوه:  ها داده یآور جمع ابزار و روش درمورد .5

 .شود اشاره PCR انجام جهت یشگاهیآزما تیک

 .است یاصل تیمحدود PCRانجام یبرا سالم از تومرال یسلولها یجداساز:  مطالعه یتهایمحدود مورد در .6

 می تایید دوم پاتولوژیست توسط اولیه پاتولوژی تشخیص آیا اولیه تشخیص تایید و انتخاب نحوه خصوص در .7

 شود؟ نمی استفاده کنترل برای پوستی کانسر غیر مشکل با افراد سالم بافت از چرا شود؟

 .شود یبررس روسیو وجود عدم ای وجود ییمالنوما ریغ تومر صیتشخ با یها نمونه در .۸

               
 "مثبت ریاسم یویر سل به تالاب خطر با اضطراب و یافسردگ نیب ارتباط مطالعه  " عنوان با کلته اهلل احسان یآقا یقاتیتحق طرح* 

 .گردد مطرح شورا یبعد جلسه در یمجر توسط اصالحات انجام از بعد دیگرد مقرر و شد قرائت

 یناش و یافسردگ لیدل به سل عفونت بروز احتمال شیافزا زانیم یبررس بر هدف اهداف، و مساله انیب به توجه با: عنوان .۱

 وجود ریتاث یبررس: یشنهادیپ عنوان. ابدی رییتغ کامل طور به عنوان دیبا نیابرابن. باشد یم یمنیا ستمیس قدرت کاهش از

 مثبت ریاسم یویر سل مارانیب در فاکتور سکیر عنوان به اضطراب و یافسردگ

 .ابدی رییتغ یفارس عنوان با مطابق یسیانگل عنوان .2



 و یبند جمع و ردیگ قرار یبررس مورد شتریب سل یماریب و یافسردگ نیب ارتباط و مطالعه تیاهم است، ناقص مسئله انیب .۳

 شتریب سل یماریب بروز در موارد نیا ریتاث احتمال لیدل نیهمچن. شود مطرح کامل طور به مسئله انیب یانتها در موضوع تیاهم

 .گردد مطرح

 .است ناقص و کم اریبس متون یبررس .4

 یمورد مطالعه لیتحل نیا یبرا -نگر ندهیآ صورت به ای و گردد ارائه یهمگروه صورت به شود یم هیتوص مطالعه نیا .5

 یمعلول و علت رابطه کی جهینت در و شود فرد در یافسردگ جادیا باعث تواند یم یمزمن یماریب هر رایز. باشد یم فیضع یشاهد

 .آورد دست به توان ینم

 موارد یبعض در اسیمق و یریگ اندازه نحوه ر،یغمت نوع ، ها ریمتغ از یبعض مشخصات: باشد ینم حیصح رهایمتغ جدول .6

 .است اشتباه

 .شود ارائه میضما قسمت در جداگانه بصورت یا word لیفا در نمونه حجم فرمول .7

 لیتقل ساعت 50 به ساعت 50 یباال یها ساعت. ابدی کاهش یکم کار حجم به توجه با و گردد اصالح یپرسنل یها نهیهز .۸

 .ابدی

 تست و باشد یم سل مرکز اطالعات از استفاده بر قرار فقط کهییانجا از:  یتخصص خدمات و شاتیآزما یها نهیهز .۹

 یدولت و دانشگاه نهیهز با سل مرجع شگاهیآزما مرکز در نیروت صورت به "ومیکوباکتریما نظر از خلط میمستق ریاسم شیآزما"

 .گردد حاظل دینبا قسمت نیا در یا نهیهز چیه نیبنابرا شود یم انجام

 نمونه چیه به ازین موجود یها تابانکید از ها داده استخراج و جینتا یبررس لیدل به ،یمصرف لیوسا و مواد یها نهیهز .۱0

 .نگردد لحاظ یبردار نمونه ظرف نهیهز دیبا و باشد ینم محقق توسط یبردار

 .شود اصالح ۳ شماره رفرانس .۱۱

 .باشد یم روانپزشک ای روانشناس همکار کی رهمشاو و یهمکار از استفاده به ازین .۱2

 .شود مشاوره رابطه نیا در یآمار مشاور کی با دارد، شیرایو به ازین یآمار متد .۱۳

 توجه با عفونت بروز شیافزا بر یافسردگ میمستق ریتاث که یاصل هدف طرح نگارش طبق که رسد یم نظر به یکل صورت به .۱4

 در اضطراب و یافسردگ زانیم یپراکندگ و زانیم به تنها یآمار لیتحل و هیتجز و شد نخواهد یرسبر یمنیا ستمیس قدرت کاهش به

 انیب و اطالعات ارائه نحوه در یجد یبازنگر به ازین طرح نیا انجام. پرداخت خواهد انها کیدموگراف یها شاخص اساس بر ماریب افراد

 .داشت نخواهد انجام تیقابل حاضر فرمت با پروپوزال نیا. دارد پروپوزال

 

 انیآش مدل استفاده باCulex pipiens (Diptera: culicidae ) انتشار یمدلساز "عنوان با زاده یصوف وبیا یاقا یینها گزارش*

 .دیرس بیتصو به و شده قرائت "  گلستان استان در MaxEnt کیاکولوژ

 

  

 

 .دیرس انیپا به صلوات ذکر با ۱4:00   ساعت در جلسه



 


