
                                                                 

در   بدلیل شرایط فعلی و شیوع ویروس کرونا بصورت مجازی مرکز تحقیقات بیماری های عفونیشورای  جلسه دومین

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1399 /  02 / 10   تاریخ 

 

 و نیستیکل یداروها سمیرژنیس اثر  " عنوان با سام الدین شیرزادح دکتر یآقا خانم دکتر رقیه گلشا و یقاتیتحق طرح* 

 ینیبال یها هیجدا هیعل نیکلیگسایت مروپنم، پنم،یمیا یداروها با نیسیفسفوما و طرف کی از گریکدی بر نیفامپیر

 انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با "کارباپنماز ای بتاالکتاماز کننده دیتول هیپنومون الیکلبس

 :گردد ارسال معاونت هب  انیمجر توسط اصالحات

 

 نیکلیگسایت مروپنم، پنم،یمیا یداروها با نیسیفسفوما و نیفامپیر با نیستیکل یداروها سمینرژیس اثر: یشنهادیپ عنوان .1

 کارباپنماز ای بتاالکتاماز کننده دیتول هیپنومون الیکلبس ینیبال یها هیجدا هیعل

 .گردد اصالح یفارس عنوان رییتغ از پس یسیانگل عنوان .2

 سم،ینرژیس ،ییدارو مقاومت ه،یپنومون الیکلبس:  یپبشنهاد یدیکل کلمات گردد، حذف یدیکل کلمات از چکربورد کلمه .3

 کارباپنماز بتاالکتاماز،

. گردد ارائه ها کیوتیب یآنت جز به یباکتر نیا درمان عیشا یراهها خصوص در یحاتیتوض است الزم مسئله انیب در .4

 .دارد لیتکم به ازین حتما مسئله انیب در ایدن روز به یدرمانها از استفاده خصوص در حاتیتوض

 .باشد یم یشتریب متون یبررس به ازین است شده ارائه نهیزم نیا در که یا گسترده مطالعات به توجه با .5

 .است نشده ارائه سواالت و اتیفرض و اهداف .6

 روشی چه با و چگونه -  دارد؟ را بیوتیکی آنتی قاومتم نوع چه استفاده مورد استاندارد سویه -مطالعه:  اجرای روش رد .7

 است؟ شده ثابت پنومونیه کلبسیال کلینیکی های جدایه در ها کارباپنم به مقاومت و ها بتاالکتاماز حضور

 لپروپوزا در البته که) اهداف به توجه با موارد سایر. گردد اضافه بتاالکتاماز به مقاومت. باشد می ناقص ها متغیر جدول .8

 شوند مشخص( نیست

 یا بیمارستانی های نمونه نوع شود؟ می استفاده بیمارستانی های ایزوله از مطالعه این در آیا -1مطالعه، مورد جامعه مورد در .9

 است؟ گردیده تعیین اساسی چه بر و چگونه نمونه حجم -2   گردند. مشخص علمی تعریف اساس بر بیمارستانی غیر

 گرفته نظر در کمتر تواند می کشت های محیط از استفاده میزان ها نمونه حجم به توجه با مصرفی وسایل و مواد های هزینه .10

 .شود

 



                                                                 

 وزیشمانیل یماریب وعیش یبررس " عنوان با برومند سایپر خانم و یکالن حامد دکتر یآقا پایان نامه ای یقاتیتحق طرح* 

-1389 یها سال در کاووس گنبد شهرستان بهداشت مرکز در سالک صیتشخ مرکز به کننده مراجعه افراد در یپوست

 :گردد ارسال معاونت به  انیمجر توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با "1398

 

 مورد مطالعه این در را شیوع جز به دیگری اپیدمیولوژیک عوامل توان می که این و مطالعه بودن نگر گذشته به توجه با .1

 مطالعه عنوان شود می داده پیشنهاد اجرا روش در که ارزیابی مورد متغیرهای افزایش با میشود پیشنهاد داد قرار ابیارزی

 مراکز به کننده مراجعه بیماران در پوستی لیشمانیوز بیماری اپیدمیولوژیک بررسی: پیشنهادی عنوان. یابد تغییر

 1398-1389 های سال در گلستان استان سالک تشخیص

 .گردد اصالح فارسی عنوان تغییر از نوان انگلیسی پسع .2

 با -   .شود نوشته آینده صورت به افعال -   .شود داده توضیح بیشتر خالصه در متغیرها و اجرا روش پروپوزال، چکیده در .3

 بیان صهخال شده، انجام گلستان استان در CL اپیدمیولوژی روی بر دور چندان نه گذشته در متعددی مطالعات که این

 این در است شده چاپ 2019 سال در که Jorjani et al مطالعه مانند شاخص مورد چند ).است کافی اطالعات فاقد مسئله

 وحدت و شده گفته جلدی لیشمانیوز کلیدی کلمات در-است.    نشده تبیین خوبی به اجرا ضرورت -   .(گردد ذکر قسمت

 پوستی؟ یا جلدی لیشمانیوز. شود نمی دیده واژگان گیری کار به در رویه

 ینواح مورد در بلکه نشده یا اشاره یاستان و یمل ،یجهان ارقام و آمار به تنها نه و شده نوشته ناقص اریبس مسئله انیب .4

 زین و آن از ینالش mortality و morbidity زانیم کشور، کل در ساالنه بروز موارد ران،یا در یماریب نیا کیاندم

 به یصحبت باشد داشته نقش مطالعه تیاهم شدن مشخص شتریب چه هر در تواند یم که گرید کیولوژیدمیاپ یرهایمتغ

 راتییتغ گردد، دیجد وعیش یکانونها جادیا به منجر تواند یم امروزه که یعوامل نیتر مهم از یکی -    .است امدهین انیم

   .شود اشاره آن به مسئله انیب در است بهتر که است یاجبار یها مهاجرت و ییروستا و یشهر مناطق ییجا جابه و یمیاقل

 به توجه اب و گردد انیب طرح یاجرا یایمزا ذکر با و یقبل گزارشات با یا سهیمقا صورت به یستیبا طرح یاجرا ضرورت -

 یتمام و نبوده مرکز کی یرو تنها تمرکز است بهتر استان اطالعات یتمام به یدسترس امکان و طرح نگر گذشته تیماه

 .باشد داشته یشتریب استفاده و میتعم تیقابل جینتا تا ریگ قرار یابیارز مورد استان



                                                                 

 .است نشده داده جینتا مورد در یکاف حیتوض یول اند شده ذکر دیجد منابع متون یبررس در که نیا با متون، یبررس در .5

 در اهداف مطالعه: .6

 افزوده زیر موارد اختصاصی اهداف به گردد می یشنهادپ و گردیده اصالح پیشنهادی عنوان اساس بر اصلی هدف

 دیگری عامل هر یا و شیوع و ساالنه بروز بر 1398 سال سیل مانند اقلیمی تغییرات اثر تعیین -2ساالنه بروز -1:شود

 به سفر آیا و گردد بیان تفکیک به شناسی جمعیت عوامل -3گردد. واقع مؤثر بیماری شیوع گسترش در تواند می که

 درمان نوع است بهتر درمان به پاسخ بررسی بر عالوه -4گیرد؟ می قرار بندی تقسیم این در...  و شغل اندمیک، مناطق

 -6گردد مقایسه بالینی عالئم نتایج با ها اسمیر نتایج -5شود  افزوده گلوکانتیم به نیز...  و کرایوتراپی مانند شده انجام

 تفکیک به بررسی -9مختلف مناطق به استان تفکیک -8روستایی و شهری کتفکی -7بیماری ایجاد عامل گونه و جنس

 زخم، نوع از منظور -11ایمنی؟ سیستم نقص های بیماری چیست؟ ای زمینه بیماری از منظور -10مراجعه ماههای

 .بیاورید متغیر هر علمی تعریف در و دهید توضیح است؟ مرطوب یا خشک نوع از زخم بالینی تظاهرات

 .گردد اصالح شده روز به اهداف اساس بر فرضیات و سواالت .7

 .بنیادی نه است کاربردی طرح .8

-   است. ناقص علمی تعاریف-   است. نادرست گیری اندازه های مقیاس-  گردد. اصالح اهداف اساس بر ها متغیر جدول .9

 (متدولوژیست با مشاوره)  گردد اصالح ها متغیر نقش

 مطالعه به ورود برای معیار یا سازی استاندارد گونه هیچ آیا :گیری نمونه روش و نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه مورد در .10

 دارند؟ استفاده قابلیت گزارشات کدام صورت این در ناقص نتایج وجود امکان به توجه با. داشت نخواهید

خطا استفاده  از درصدی چه با و داری معنی سطح چه با و آماری آزمونهای کدام از :ها داده تحلیل و تجزیه روش مورد در .11

 میشود.

 گزارشات یا و missing data مانند مطالعه های محدودیت مورد درتکمیل گردد.  اخالقی مالحظات و مطالعه محدودیتهای .12

 .دهید توضیح احتمالی موارد دیگر یا و استفاده قابل غیر

 .دارد وجود زمانبندی جدول در خالی جای .13



                                                                 

 .است زیادی زمان نگر گذشته عهمطال یک انجام برای ماه 14 .14

 شود. درخواست نباید ها داده آوری جمع برای ای هزینهازانجاییکه طرح پایان نامه است  .15

 چیست؟ گنبد به سفر بار 6 ضرورت .16

 

 ییایشمانیل ضد اثر یبررس  "با عنوان  و مهسا سیاوشی زنگیانی خانم دکتر فاطمه لیوانیپایان نامه ای  * طرح تحقیقاتی

به  زیر اصالحات با" ی تن برون طیمح در( Mentha piperita) یفلفل نعناع فرار روغن با شده پوشانده یرو رهذ نانو

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

 

 قرار ارزیابی مورد که انگلی اشکال چنین هم و میگیرد انجام آنها روی مطالعه که لیشمانیا انگل های گونه و جنس عنوان در .1

 .گردند ذکر گرفت خواهند

 آورده essential صحیح دیکته با essintial عبارت. گردد اصالح آن با مطابق فارسی، عنوان تصحیح از عنوان انگلیسی پس .2

 .شود

 :پروپوزال دهیچک در  .3

 موارد زیر عنوان گردد:. ب: شود اصالح "تیحلولم شیافزا " به "دارو تیحالل شیافزا نانوذرات دیفوا از" عبارت درالف:  .4

رفته  جدید داروهای سراغ به که اند شده نانوفرموله موجود داروهای آیا -   لیشمانیایی. ضد داروهای کردن نانوفرموله اهمیت

 بیشتری توضیحات یفلفل نعناع و روی لیشمانیایی ضد و انگلی ضد تاثیرات مورد در -   نانوفرموله.  داروهای عوارض -   اید؟

 مطالعه در هدف هر به رسیدن برای که آزمایشاتی اسامی باید. است نامفهوم و کوتاه بسیار اجرا روش خالصهج:  شود. داده

 صورت در د:  .شود بیان  کلی صورت به و مرحله هر در ها داده آنالیز نحوه نهایت در وشود  فهرست شود انجامقرار است 

 فرار یروغن عصاره ،یرو نانوذره" به "یتن برون ماژور، ایشمانیل ،یفلفل نعناع ،یرو نانوذره" از هاواژه دیکل عبارت دیصالحد

 .ابدی رییتغ "یتن برون شاتیآزما ماژور، ایشمانیل درمان ،یفلفل نعناع

 :اساس همین بر. نمیکند مشخص را مطالعه اجرای ضرورت و است ناقص بسیار مسئله بیان .5

 دارویی مقاومت جز به موفقیت عدم علت و میگیرد قرار استفاده مورد حاضر حال در دیگری داروهای چه یمکلوکانت جز به -



                                                                 

 نانوفرموله از شما هدف -   اند؟ شده هنانوفرمول موجود داروهای آیا -    چیست؟ دارویی مقاومت ایجاد علت -   چیست؟

 استفاده علت مورد در -    .کنید بیان را نانوفرموله داروهای از هاستفاد مزایای و معایب -   ؟... یا Delivery چیست؟ کردن

 تر کامل دهنده تشکیل ترکیبات اساس بر احتمالی لیشمانیایی ضد و انگلی ضد اثرات ایجاد علتی و فلفلی نعناع و روی از

 .دهید توضیح

 جستجو ها دیتابیس تمامی در و وشتهن جدید سینتکس بررسی مورد های متغیر تمامی اساس بر و شده روز به متون بررسی .6

 .گردد ارائه پیشنهاداتی و توضیحات همزمان و جدا صورت به دارو هر اثر پیشنهادی مکانیسم مورد در چنین، هم. گردد

 زا آن ارزیابی و دارو نانو سنتز که این به توجه با .شود نوشته ریز به و گردیده لیست اثر ارزیابی تا سنجش از ترتیب به اهداف .7

 بایستی نیز پیشنهادی روشهای است گردیده بیان جزئیات با اختصاصی هدف این که این به توجه با و است مطالعه اهداف

 و AFM -2   نانودارو Size, size distribution and zeta potential گیری اندازه برای DLS -1:گردند استفاده

TEM 3    بودن دسترس در دلیل به و پیشنهاد عنوان به- Drug release study (مهم)   4- Cellular uptake نانو 

 فلورسنت میکروسکوپ یا سایتومتری فلو روش به دارو

 با شده پوشانده روی ذره نانو عملکرد اختصاصیت " شود می بیان گردد. وقتی اصالح اهداف تغییر از فرضیات، پس و سواالت .8

 می ارزیابی چگونه و چیست منظور دقیقا ".باشد می گلوکانتیم داروی از بهتر آماستیگوت روی بر فلفلی نعناع فرار روغن

 هر سواالت یا و فرضیات بیان میشود؟ استفاده عملکرد اختصاصیت بررسی برای روشی چه است تنیبرون مطالعه چون شود

 .هستند کافی تنهایی به کدام

 .شود تعریف کاربردی -بنیادینوع مطالعه  .9

 .دارد پتنت قابلیت .10

 دیگری بخش در و شود تعریف هم ای رتبه اسمی و کیفی یکبار باید و است مستقل متغیر "نانودارو" متغیرها، جدول در .11

 تمامی -.شود تعریف پیوسته/  کمی وابسته متغیر عنوان به تواند می "فرار روغن درون نقره نانوذرات بارگیری میزان"

 شوند اضافه متغیرها به بایستی اختصاصی اهداف به شده افزوده متغیرهای

 شود؟ می تهیه شرایطی چه با و صورت چه به تجاری، شرکت کدام از عصاره این مطالعه، مورد جامعه مورد در .12



                                                                 

 می سانتریفیوژ دقیقه 5 مدت به g × 14000 در را پلیت سپس " عبارت در ها، داده آوری جمع روش و ابزار مورد در .13

 طرز-   . شوند سانتریفوژ ها پلیت که هست نیاز واقعا آیا کند می حل کامال را چیز همه DMSO آنکه به توجه با ".کنیم

: باشد صورت این به بایستی تیمار کروههای بندی گروه -توضیح داده شود.    رفرانس ،براساساست ناقص روی ذره نانو تهیه

 بر بایستی را تیمار غلظت بهترین چنین همعصاره  همراه به دارو نانو تنهایی، به حامل نانو تنهایی، به فلفلی نعناع عصاره

 و میگردد استفاده لیشمانیا سوش کدام از -     آورید. دست به DLS اطالعات از سایز بهترین و زتا پتانسیل بهترین اساس

 میگیرد؟ مانجا آزمایشگاه کدام در آزمایشگاهی مطالعات-   دارد؟ وجود درمان به مقاوم بالینی های ایزوله جداسازی امکان آیا

 آنالیز برای افزاری نرم چه از میشود؟ انجام صورت چه به ها داده آنالیز مرحله هر در ها، داده تحلیل و تجزیه روش مورد در .14

 گردد؟ می استفاده بخش هر

  شود؟ می مهار چگونه آزمایشگاه محیط در انگل این انتشار خطر اخالقی، مالحظات مورد در .15

 است. نشده ارائه کافی توضیحات مطالعه محدودیتهای مورد در .16

 .گردد انجام اصالح تغییرات انجام از تخصصی پس خدمات و آزمایشات های هزینه .17

 

 

 نانو ییایشمانیل ضد اثر یبررس " عنوان باو خانم زهرا عاطف  یوانیل فاطمه دکتر خانم پایان نامه ایی یقاتیتحق طرح* 

 بیتصو به ریز اصالحات با " یتن برون طیمح در( Ulva fasciata) سبز جلبک عصاره با شده دهیپوش یرو دیسلن ذره

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

 

 از مرحله کدام روی مطالعه اینکه بررسی، مورد لیشمانیای سوش و گونه و جنس میشود مطالعه،پیشنهاد عنوان در .1

 .گردد ذکر عنوان در میشود، گرفته بومی ناحیه کدام از جلبک اینکه و دمیشو انجام انگل زندگی چرخه

 گردد اصالح فارسی عنوان تغییر از عنوان انگلیسی پس .2

 پروپوزال: چکیده در .3

 با قسمت این نگارش میشود پیشنهاد. است شده نیز بالینی فلز وارد و شده پیشنهاد لیشمانیا برای متعددی واکسنهای تاکنون -



                                                                 

 مورد در -      .گردد ذکر استفاده مورد آزمایشگاهی روشهای نام حداقل اجرا، روش خالصه در-      شود. انجام یشتریب احتیاط

 عبارت صالحدید صورت در-.      دهید توضیح بیشتر باشند داشته انگلی ضد خاصیت میتوانند که سبز جلبک فعال ترکیبات

 لیشمانیا درمان سبز، جلبک عصاره روی، سلنید نانوذره" به "تنی برون ماژور، مانیالیش سبز، جلبک روی، سلنید" از هاواژه کلید

 .یابد تغییر "تنی برون آزمایشات ماژور،

 مساله: بیان در .4

 ای مطالعه تاکنون آیا اینکه و دهید توضیح بیشتر باشند داشته انگلی ضد خاصیت میتوانند که سبز جلبک فعال ترکیبات مورد در -

 مورد در کافی توضیحات - ؟ میگردد یافت بیشتر ایران مناطق کدام در است؟ نموده مقایسه جهان مناطق دیگر با را ایرانی سبز جلبک

 از" عبارت در -  .است نگردیده بیان شده نانوفرموله روی سلنید از استفاده تورضر مورد در مطلبی -  .نشده گفته سبز جلبک اثرات

 .شود اصالح "محلولیت افزایش " به "دارو تحاللی افزایش نانوذرات فواید

 است نشده گزارش منفی متون،نتایج بررسی در .5

 در اهداف و فرضیات : .6

 جزئیات با اختصاصی هدف این که این به توجه با و است مطالعه اهداف از آن ارزیابی و دارو نانو سنتز که این به توجه با-

 :گردند استفاده بایستی نیز پیشنهادی روشهای است گردیده بیان

- DLs  گیری اندازه برای Size, size distribution and zeta potential نانودار 

- AFMو TEM بودن دسترس در دلیل به و پیشنهاد عنوان به 

- Drug release study )مهم( 

- Cellular uptake فلورسنت میکروسکوپ یا سایتومتری فلو روش به دارو نانو 

 گردد اصالح اهداف رییتغ از سپ اتیفرض و سواالت .7

 .شود تعریف کاربردی -بنیادینوع مطالعه  .8

 .دارد پتنت قابلیت .9

 .شوند اضافه رهایمتغ به یستیبا اهداف به شده افزوده موارد از آمده دست به جینتا یتمام .10



                                                                 

 شرایطی چه با و فصلی چه در ، کجا از جلبک های نمونه :گیری نمونه روش و نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه مورد در .11

 میگردند؟ اخذ تعدادی چه به و کسی چه توسط و

 :ها داده آوری جمع روش و ابزار مورد در .12

 می ارتباط این پایداری باعث که پیوندی-   دارد؟ وجود جلبک عصاره و نانوذرات میان ارتباطی چه دانست خواهیم کجا از -

 چه از جلبک عصاره اصوال -   شوند؟ نمی جدا هم از کامال فاز دو این یمبدان کجا از-     ؟... یا الکترواستاتیکی چیست؟ شود

 عصاره تهیه طرز -   .(شود آورده زمینه این در منابع بررسی باید) شود؟ تشکیل پوششی داریم انتظار که شده تشکیل موادی

 نانو تهیه طرز-.   گردد ذکر شده داستنا آن با که ای مقاله لطفا ؟(شستشو ،کردن خشک زمان و دما). است ناقص جلبک آبی

 عصاره: باشد صورت این به بایستی تیمار روههایگ بندی گروه-توضیح دهید.      رفرانساست با  ناقص روی سلنید ذره

 بهترین اساس بر بایستی را تیمار غلظت بهترین چنین هم جلبک همراه به دارو نانو تنهایی، به حامل نانو تنهایی، به جلبک

 امکان آیا و میگردد استفاده لیشمانیا سوش کدام از-.   آورید دست به DLSاطالعات از سایز بهترین و زتا پتانسیل

 میگیرد؟ انجام آزمایشگاه کدام در آزمایشگاهی مطالعات-   دارد؟ وجود درمان به مقاوم بالینی های ایزوله جداسازی

 آزمایشگاه چگونه مهار می شود؟ خطر انتشار این انگل در محیط  اخالقی: مالحظات مورد در .13

 میگردد؟ تامین کجا از موشی ماکروفاژ الین سل .14

 

 یپلو  یفراوانو  یبررسو  "عنووان  با آقای دکتر عزت اهلل قائمی و آقای اشکان مجیدیگزارش نهایی پایان نامه جایگزین *

 یب قرار گرفت.تصو مورد " نگیجیربیوغ نگیجیب هیسو سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما درhspx(acr ) ژن سمیمورف
 



                                                                 

 


