
                                                                 

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

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1399 /  06 /  12   تاریخ 

 

 رایآرتروسپ یاستخراج رهعصا اثر یبررس  " عنوان با  خانم دکتر بهناز خدابخشی و آقای فرید یوسفی یقاتیتحق طرح* 

  انیمجر توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با " 19-دیکوو به مبتال مارانیب بهبود بر

 :گردد ارسال معاونت به

 

 یبررس دیکوو به انیمبتال یهامشخصه از کیکدام بر گردد مشخص و شود ذکر کامل عنوان.)دارد اصالح به ازین عنوان .1

 به مبتال مارانیب یشگاهیآزما و ینیبال عالئم بهبود بر رایآرتروسپ یاستخراج عصاره یاثربخش یابیارز: : مثال عنوان به.ردیگیم صورت

 (ینیبال ییکارآزما: 19-دیکوو

 .ابدی رییتغ یفارس عنوان براساس یسیانگل عنوان .2

 .شود ذکر زین دیکوو به مبتال ماریب ینیبال ای و یشگاهیآزما یهامشخصه از یکی یدیکل کلمات در .3

 موجودات دسته کدام از شود ذکر و شود داده حیتوض آن اتیخصوص و نایرولیاسپ مورد در یمختصر: الف: مساله انیب در .4

 زانیم که داد نشان هیر بافت مشاهده و یتنفس حاد یها عفونت به مبتال یموش یها مدل یرو بر مطالعات": جمله نیا: ب است؟

 یالتهاب یها نیتوکایسا نیهمچن و داشت یریچشمگ کاهش بودند نکرده مصرف نیانیکوسیف که ییها مدل به نسبت هیر بافت بیتخر

(TNF-𝛼 ,IL1𝛽, IL-6 و CINC-3)که شده انیب قسمت نیا در: ج است؟ حیصح افتهی لیتقل ؛"است افتهی لیتقل اریبس 

 شده انیب نیهمچن: د. است نشده ذکر رفرنس یول "اند داده را دارو نیا اثر یبررس بر یمبن یشنهاداتیپ آلمان و کایآمر یدرکشورها"

 شود گفته دارو دوز ذکر با دیبا جمله نیا,  " است خطر یب کامال و ندارد یجانب عوارض و تیسم چگونهیه نیانیکوسیف" که است

 باتیترک یتمام یتیسیتوکس رایز است کیتوکس ریغ یدوز هر در گفت توانینم تیقاطع با است نشده ذکر دارو دوز کهیدرصورت

 چه باشد امده رونیب سربلند یوانیح فاز از مطالعه نیا دیبا حتما نکهیا مهم موضوع و: ه.  باشد یم دوز به وابسته کیسنتت و یعیطب

 یانسان اصال که کند بدتر را یماریب تیضعو و باشد داشته تداخل کرونا درمان در استفاده مورد یداروها با عصاره نیا یهمراه که بسا

 .ستین

.  شود یگذارشماره دیبا متن در ورود بیترت به و دارد اصالح به ازین متن در هارفرنس یگذارشماره: الف: متون یبررس در .5

 ریتکث از یریجلوگ به قادر نایرولیاسپ عصاره که دهد یم نشان جینتا نیا یرو بر 2015 سال در وهمکارانش چن مطالعات" جمله: ب

.  دارد اصالح به ازین "است ریویاوسلتام برابر در مقاومت که ییها هیسو جمله از ، آنفلوانزا روسیو یها هیسو در پالک لیتشک و یروسیو

 (.مورد 2) شده اورده محدود کامال زانیم به و مثبت فقط جینتا نیهمچن: ج

 اثر مقاالت در نکهیا به توجه با و.دارد اصالح به ازین ینگارش نظر از کنیول دارد، قتمطاب مساله انیب و عنوان با مطالعه اهداف .6

 .کرد ذکر اهداف جزء و دیسنج زین آنرا یگوارش اثرات یفرع هدف عنوان به توان یم شده ذکر وتایکروبیم و یگوارش عالئم بر نایرولیاسپ

 

 با:ب بلوک؟ ای است ساده صورت به یساز یتصادف. شود ذکر کامل بطور یساز یتصادف نحوه: الف مطالعه، یاجرا روش در .7



                                                                 

 صورت در شودیم هیتوص کردند دایپ یشتریب ییآشنا هاپژوهش با زین مارانیب و گذردیم یماریب شروع از یادیز مدت نکهیا به توجه

 دهیسنج جیرا یدارو کی با ای و شود داده سبوپال ای کنترل گروه به) شود انجام کور سو دو صورت به مطالعه پالسبو، هیته یبرا امکان

 چه توسط دارو:د(. شود ذکر اتیجزئ با و کامل ییدارو اطالعات) شود داده پاسخ سواالت نیا به ییدارو بخش مورد در: پ(. شود

 اگر و شود ذکر ثبت شماره و شرکت کامل اطالعات شودیم هیته آماده صورت به اگر:  ت  شد؟ خواهد هیته یداروساز ای و شرکت

 با کپسول هر: ج  دارد؟ وجود موثره ماده مقدار چه پاف هر در:  ث.  شود ذکر یریگ عصاره و هیته نحوه شودیم هیته داروساز توسط

 ییدارو بازار در موجود فرآورده از باشد قرار کهیصورت در: چ...   و ؟یگرم یلیم چند موثره؟ ماده زانیم شود؟یم مصرف یدوز چه

 کجا در یریگ عصاره: ح.    گردد اصالح و مشخص مورد نیا متن در لذا داشت، نخواهد وجود آن یبرا پثنت ثبت امکان گردد دهاستفا

 .شود ارائه دیبا عصاره کروماتوگرام حتما: خ. شودیم انجام یکیتکن چه با و

 اندازه نحوه ،یعمل-یعلم فیتعر مورد در مرتبط حاتیتوض با کامل طور به رهاییمتغ که است ازین: الف:  رهایمتغ درجدول .8

 و جنس سن،: پ. شود ذکر قایدق شود دهیسنج است قرار که یالتهاب و یخون یفاکتورها:ب.  شود ذکر یریگ اندازه اسیمق و یریگ

 زین.... و یالح یب و ضعف سرفه، مثل ینیبال عالئم است قرار اگر:ت. شود ذکر زین مداخله نوع نیهمچن و یا نهیزم یفاکتورها ریسا

 اسیمق و یریگ اندازه نحوه ،یعمل-یعلم فیتعر که است ازین نیهمچن. شود ذکر کامل اطالعات با رهاییمتغ جدول در شود دهیسنج

 .شود ذکر....( وسته،یپ ،یفیک ،یکم) رییمتغ نوع و. شود ذکر کامل طور به یریگ اندازه

 شد؟ محاسبه یفرمول چه با و یساسا چه بر نمونه حجم:  مطالعه مورد جامعه مورد در .9

 ؟یگراف با ای و یشگاهیآزما ای و است ینیبال دیکوو صیتشخ گردد مشخص-

 .شود نوشته کامل و مجزا طور به خروج و ورود عدم ورود، یارهایمع-

 از بعد 5 و صبح 9 بار 2 یروز مثال مارانیب همه یبرا ای و است یمشخص ساعت در ماریب هر یبرا خون فشار سنحش شود ذکر قیدق-

 شود؟یم یریگاندازه ظهر

 (.نشده مشخص واضح طور به یاصل متن در اما شده ذکر خالصه در) شود ذکر مطالعه مدت واقع در و دارو مصرف یروزها تعداد-

 هست؟ ریتفس قابل و ارزشمند CT در راتییتغ مطالعه، نیا انجام و دارو مصرف کوتاه مدت یط ایآ-

 

 قایدق که است ازین و ستین موجود وستیپ به هاداده یگردآور ابزار و هاپرسشنامه: ها داده یآور جمع روش و ارابز مورد در .10

 .شودیم استفاده صورت چه به و ابزار کدام از که باشد مشخص

 ریسا و( یفیک یرهاییتغ یبررس) کرونا به ابتال یها_نشانه و عالئم پرسشنامه ،یعموم اطالعات پرسشنامه نامه،تیرضا فرم-

 .شود ذکر یکم یهاداده گزارش و سنجش یبرا هاپرسشنامه

 .شود نوشته مستقل طور به یفیک و یکم یها داده سنجش ها،نحوه داده لیتحل و هیتجز روش مورد در .11

 .انجامدیم طول به مدت چه مطالعه از بخش هر شود ذکر قیدق طرح یاجرا مراحل یزمانبند در .12

 .دارد اصالح به ازین یگذار شماره بیترت بعمنا در .13

 

 
 مهار یها ژن یانیب یالگو راتییتغ یبررس  " عنوان با  علیجان تبرایی و آقای سید محمدعلی هاشمیآقای دکتر ی قاتیتحق طرح* 



                                                                 

 به ریز حاتاصال با "معده ینومایآدنوکارس و تیبورک لنفوم یسلول یها رده درEBNA-1 کردن ترانسفکت دنبال به P53 کننده

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

 .گردد ارائه مطالعه یاجرا روش از یکوتاه حیپروپوزال،توض دهیچک در .1

 -2. است نادرست مطلب نیا که شده ذکر معده سرطان ebv روسیو با مرتبط سرطان نیعتریشا مورد در -1:  مساله، انیب در .2

 -3.  "کند یم یریجلوگ آن عملکرد از p53 تیفعال مهارکننده یژنها از یکسری انیب شد مشخص بعدها اما": ندارد وجود جمله نیا یرفرنسها

 ! است ناقص و یمیقد اریبس p53 یعملکرد نقص هیتوج جهت B یتهایلنفوس در ebv یریتکث کلیس به مربوط یرفرنسها و اطالعات

 .شوند ینم دهید اند، گرفته قرار EBNA1 مولکول ریتاث تحت که نظر مورد یژنها انیب رییتغ با مرتبط متون،مطالعات یبررس در .3

 با که است شده عنوان سرطان پروسه در آن یاحتمال نقش و P53 مهارکننده یها ژن انیب در EBNA1 نقش نیتع طرح یاصل هدف .4

 .رسدینم بنظر حیصح کار روش به توجه

 .است نشده نییتع یبدرست مطالعه نوع مطالعه، یاجرا روش در .5

 دچار یبراحت مطالعه انیبن و ترانسفکشن کار اساس لذا شود، ینم یریگ اندازه EBNA1 ژن خود یحت ای و نیپروتئ انیب کهییآنجا از .6

 .شود داده نشان آن انیب رییتغ( ولها یتمام) شده ترانسفکت یسلولها یتمام در و ردیگ صورت یستیبا حتما یبررس نیا در لذا شد، خواهد خدشه

 یالگو در رییتغ) نظر مورد راتیتاث لذا باشد، یم یموقت نظر مورد دیپالسم از استفاده با EBNA1 یاحتمال انیب شیافزا کهییآنجا از .7

 زمان نیهمچن و مذکور دیپالسم با ترانسفکشن) مشابه مطالعات اساس بر یستیبا نظر مورد زمان ترانسفکشن، از پس روز 3-1 همان در( ژنها انیب

 .ردیگ صورت(( رفرانس ذکر) دیتول از پس EBNA1 یگذار اثر

 و اختالل دچار...(  و مهار و زیتما و ریتکث با مرتبط یژنها خصوصا) ژنها انیب یدرسازمانده یهمگ یسرطان یسلول یها رده کهییآنجا از  .8

 اثر یبررس و( است EBV با مرتبط تیبورک لنفوم از مشق خود که BL28 خصوصا) آنها انتخاب لذا باشند، یم متفاوت کامال ژنها انیب یالگو

EBNA1 یبررس و اصالح، یستیبا حتما موضوع نیا و دهد نشان را یواقع ریتاث کی تواند ینم وجه چیه به آنها در نظر مورد یژنها انیب بر 

 EBNA1 انیب شیافزا یدارا که ییسلولها ای سلول رده سلولها، آن ترانسفکشن یجا به شودیم شنهادیپ اساس نیهم بر. گردد انجام یشتریب

 یژنها انیب بر آن اثرات و شده سرکوب EBNA1 انیب( گرید یروشها ای و ShRNA مثل) یمهار یسمهایمکان طرق از سپس و انتخاب هستند

 .گردد یبررس نظر مورد

 اتصال عدم ای و اتصال که ییجا و اتیحدس و احتماالت و یکیوانفورماتیب مطالعات اساس بر صرفا EBNA1 موتانت شکل یبررس  .9

 به موتانت شکل نیا اتصال یشگاهیآزما یبررس نکهیا مگر ست،ین ریپذ هیتوج دارد، ادیز شبهه و شک یجا خود هدف نییپروت به موتانت شکل

 !باشد شده اثبات و انجام هدف نیپروتئ

 با ارتباط در نیهمچن. است نشده ارائه حیتوض دیپالسم در ژن انیب یابیارز و دییتا با ارتباط در کار روش مطالعه،در مورد جامعه مورد در .10

 .شود ارائه یکاف حاتیتوض شده جادیا ونیموتاس وجود یابیارز

 .است نشده ارائه حیتوض آن انجام یچگونگ و Real-Time روش نوع با ارتباط در کار روش در .11

 مطالعه اهداف همه یبرا( یرسرطانیغ( )یوحش) هیاول یسلول ی رده از انیمجر چرا که است نیا حاضر مطالعه یِاصل البته و یکل مسئله .12

 سلول ترانسفکشن یمارهایت با جینتا سهیمقا و کنترل دیپالسم با ماریت متعاقب مطالعه مورد یها ژن انیب یابیارز با یحت رایز !کنند ینم استفاده

 کار روش در شفاف طور به دیبا لیدل ن،یا بر اصرار صورت در. افتی دست قیدق طور به دارد، مطالعه که یا یاصل هدف به نتوان دیشا کشت، یها

 .شود ارائه پروپوزال

 .است نشده عنوان یآمار یها آزمون .13

 .باشد یم هیاول یسلول رده از ادهاستف عدم یاصل ی مسئله کی البته که نشده ذکر مطالعه مشکالت ای تیمحدود .14

 



                                                                 

 تیفعال یبررس  " عنوان باآقای دکتر عبداهلل اردبیلی و خانم عصمت کمالی ی قاتیتحق طرحپایان نامه جایگزین گزارش نهایی * 

 به تصویب رسید. "شگاهیآزما طیشرا در نوزایآئروژ سودوموناس لمیوفیب هیعل سلوالز و میدیسفتاز

 

 یبررس  " عنوان با رایی و خانم فاطمه جوادی فارسانیعلیجان تبآقای دکتر ی قاتیتحق طرحپایان نامه جایگزین گزارش نهایی * 

 به تصویب رسید. "شگاهیآزما طیشرا درA( H1N1 ) پیت آنفلوانزا روسیو یبررو Punicalagin بیترک یروسیو اثرضد

 

 



                                                                 

 


