
                                                                 

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

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

 

 و فعال سل صیتشخ یبرا شده دیکاند یومارکرهایب یبررس  "با عنوان آقای دکتر حسام الدین شیرزاد  * طرح تحقیقاتی

رر مق به تصویب رسید و زیر اصالحات با" ژن انیب لیپروفا اساس بر آنها دییتا و نگینیتاماید کیتکن از استفاده با نهفته

 به معاونت ارسال گردد: مجریان شد پس از انجام اصالحات توسط 

 یبرا دیکاند یومارکرهایب یبررس":یشنهادیپ یسفار عنوان، است ندیفرا بلکه ستین روش کی یکاو داده مطالعه، عنوان در .1

 "ژن انیب لیپروفا اساس بر یکاو داده ندیفرا از استفاده با نهفته و فعال سل دییتا و صیتشخ

 عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فارسی تغییر یابد. .2

 :پروپوزال دهیچک در .3

 ومارکریب از آن یبجا و حذف ژن انیب. شود ادهاستف یکاو داده از نگینیتاماید واژه یبجا یدیکل کلمات قسمت در -

 Biomarker و حذف Gene expression تنها و گردد اصالح صورت نیهم به زین یسیانگل یدیکل کلمات. شود استفاده

 .شود اضافه

 .شود استفاده TB یفراوان یواقع مقدار انیب یبرا WHO گزارش از است بهتر -

 ،نشده انیب یخوب به نهفته و فعال TB ییشناسا در مختلف یها ژن نقش متعاقباً و یاوک داده ندیفرا از استفاده تیاهم -

 نهیگز نیا از کی کدام در مطالعه نیا جینتا و یدرمان ای داشت خواهند یآگاه شیپ نقش حاصله یومارکرهایب شود مشخص

 .گرفت خواهد یجا ها

 . است نگرفته قرار توجه مورد دهیچک در بخش نیا ستا زیپروگنوز و صیتشخ جهت طرح نیا یاصل هدف ازآنجاییکه -

 .شود تر خالصه دهیچک قسمت در اجرا ندیفرا -

 .دهد ینم نشان را مساله تیاهم یبخوب مساله انیب بخشبین پاراگراف ها ارتباط خاصی و جود ندارد و  مساله انیب در .4

 .دارد یتر بروز مقاالت به ازین متون یبررس .5

 .است نشده ذکر مطالعه ،نوعمطالعه یاجرا روش در .6

 بدرستی انجام نپذیرفته است. رهایمتغ انتخاب رها،یمتغ جدول در .7

 نمونه حجم محاسبه فرمول- .است بوده اساسی چه بر نمونه حجم محاسبه نمونه،مبنای حجم مطالعه، مورد جامعه مورد در .8

 .شود اضافه

 چه DNAase 1 با ها سلول تیمار exon junction یمرپرا طراحی صورت ها،در داده آوری جمع روش و ابزار مورد در .9

 شد؟ خواهند کاندید ژن تا چند شود مشخص-داد؟  ضرورتی

 اضافه مطالعه یها تیمحدود به تیفیک با REAL Time دستگاه کی به یدسترس عدم ،مطالعه یتهایمحدود مورد در .10

 .شود

 .شود اصالح اجرا مراحل زمانبندی جدول .11



                                                                 

 برای مصرفی های هزینه گرفت خواهدقرار  استفادهدر طرح مورد  قبلی طرح از شده استخراج های RNA آنجاییکه از .12

 شود. اصالح RNA استخراج

 گونه نگیپیژنوتا و وعیش زانیم یبررس  " عنوان با خانم دکتر فاطمه لیوانی و آقای سینا علی محمدی  یقاتیتحق طرح* 

 با " 1399-1398 یها سال در یرازیش ادیص مارستانیب پوست بخش به کننده مراجعه افراد در دمودکس جرب یها

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

 و فولیکوالروم) مجزا صورت به انسان اختصاصی گونه دو هر بررسی صورت در که شود می پیشنهاد مطالعه، عنوان در .1

 دمودکس به آلودگی مانند) باشد می مطرح نیز زئونوز های عفونت به ابتال که صورتی در و. گردد ذکر نیز عنوان در( برویس

 .گردد تکمیل زئونوز و انسان اختصاصی اکتوپارازایتهای به ابتال اساس بر عنوان( سگ

 .گردد اصالح آن با مطابق ،یفارس عنوان حیتصح از پس یسیانگل عنوان .2

 نکتیه  چنید  اجیرا  روش خالصیه  نشود. همچنیین در  استفاده رفرنس از اجرا، روش و مساله انیب خالصه زال،پروپو دهیچک در .3

 مرجعیه  فیرد  108 از کیه  شودیم نیتضم چگونه - گردد؟یم یریگ نمونه زین عالمت فاقد افراد از ایآ -:گردد مشخص یستیبا

 محیل  شیغل،  ایآ -باشد داشته ادامه تعداد نیا به دنسیر زمان تا یریگ نمونه است بهتر  شود؟ افتی مثبت نمونه 21 کننده

 شود؟ ینم لحاظ یریگ نمونه در را خطر جادیا عوامل گرید و یزندگ

 .شود پرداخته زین اکوالر عوارض مثل دمودکس یپوست ریغ عوارض و اجرا ضرورتدر بیان مساله در مورد  .4

 در بیان مساله از منابع بروز تر هم می توان استفاده کرد. .5

 و. است مایت یک دمودکس چون شود نوشته مایت انگل، کلمه بجای است بهتر اختصاصی اهداف در، مطالعه اهدافدر  .6

 .است نامفهوم ترتیب این به چون شود، برده نام باید خطر واملع

 عالوه چنین هم .شوند آورده تک تک هم متغیرها جدول در باید شده برده نام اهداف در که خطر متغیرها،عوامل جدول در .7

 .باشد پیشنهادی متغیرهای از یکی میتواند نیز ژنوتیپها ژنتیکی فاصله میزان ها ژنوتیپ توصیف بر

 مورد این. شود داده بیشتری توضیح گیری نمونه روش مورد در میشود پیشنهاد، نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه مورد در .8

 .است شده انتخاب اساسی چه بر تعداد این و رسید یدخواه مثبت نمونه 21 به حتما نمونه 108 از چگونه که

 نیز پوستی های عارضه شدت عارضه بروز محل اساس بر بیماران میشود پیشنهاد، ها داده آوری جمع روش و ابزار مورد در .9

 .پذیرد صورت مقایسه کننده، آلوده های دمودکس ژنوتیپ در تفاوت وجود صورت در تا شوند بندی تقسیم

 .است نشده داده توضیحی...  و ML tree رسم و ژنتیکی اطالعات آنالیز مورد ها،در داده تحلیل و تجزیه شرو مورد در .10



                                                                 

 ... و کاذب منفی یا مثبت موارد مانند. شود داده توضیح اجرا روش در مطالعه های محدودیت مورد در .11

 .شوند مشخص جدول در ایرانی فروشنده شرکت و سازنده شرکت سازنده، کشور شود می پیشنهاد .12

در آخرین مقاله بررسی متون، بیان شود که مطالعه مذکور در کجا انجام شده است. همچنین مطالعات مشابهی از خارج از  .13

 ایران که با روش مولکولی تعیین گونه یا ژنوتایپ کردند نیز به بررسی متون اضافه گردد.

 

 ادیپ اعت تپر   یهپا  کمپ   در ساکن نیمعتاد در C تیهپات یغربالگر " عنوان با عبدالهادی قزل یآقا یقاتیتحق طرح* 

 بپه   انیپ مجر توسپط  اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با "1398 سال در گلستان استان

 :گردد ارسال معاونت

بکار رود  معتاد واژه از دهاستفااگز جایگزین بهتری برای  و.ابدی رییتغ 99 به مطالعه سال شود یم شنهادیمطالعه،پ عنوان در .1

 بهتر است.

 عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فارسی تغییر یابد. .2

و . شود آورده کامل طور به ، است شده گرفته بکار متن در که یاختصاص یها واژه قیدق فیتعار پروپوزال یابتدا در .3

 .کاملتر نوشته شود طرح مسئله انیب و مقدمه همچنین

 در بررسی متون : .4

  وعیش درصد ،یقیرتز رمخد ادمو به یندمعتا مانند پرخطر یها وهگر در روسیو انتقال و یس تیهپات ارتباط مورد در -

 .شود اضافه یشتریب مطالعات

 تیهپات روسیو وعیش و یفراوان به اشاره منبع سه) انیمجر کار با مرتبط منابع بودن کم بر ،عالوه شده ذکر منبع پنج در-

 یبررس در شده ذکر منبع کی تنها ،(است انیمجر کار با مرتبط منبع دو و دارد رانیا و کشورها در آن یها پیژنوت ، یس

 . باشند یم یمیقد منابع گرید است و 2016 متون

 .شود اضافه. باشد ینم پروپوزال در رانهمکا و آتمر مطالعه به مربوط رفرانس-

 ،  HCV تست دیرپ از بعد است قرار  اشد همچنین از آنجاییکهباید بهدف اختصاصی اول همان هدف اصلی ، مطالعه اهداف .5

 .اشاره شود یفرع اهداف قسمت در موارد نیا به ، کنند یبررس روسیو ژنوم وجود نظر از را مارانیب

 .سوال برای هدف توصیفی و فرضیه برای هدف تحلیلی نوشته شود، فرضیات و سواالت در  .6

 : از است عبارت که دارد وجود یادیز مبهم نقاط اجرا روش در .7

 ( یاساس چه بر)  است نشده ذکر نمونه 2120 انتخاب و  محاسبه نحوه( الف-

 .... و کنند یم افتیدر دارو است نشده ذکر کامل خروج و ورود یها اریمع( ب-



                                                                 

 .است نشده آنها سکانس و روسیو یمرهایپرا به اشاره PCR ای یمولکول قسمت در( ج-

 ها رییمتغ جدول به یستیبا تست دیرپ با یباد یآنت یریگ اندازه و روسیو ژنوم یبررس. دارد یبازنگر هب ازینمتغیرها  جدول .8

 اعتیاد؟ و همچنین نوع .اضافه کنید جدول در را HCV بادی آنتی شیوع همان که اصلی متغیر خود همچنین.شود اضافه

 یستیز یمنیا سطح چه به ازین یس تیهپات روسیو یبرو کار یبرا .)است نشده پیشبینی، مطالعه محدودیتهای مورد در .9

 و یفتیوسیبا چه در روسیو ژنوم استخراج نحوه ، آلوده ینیبال یها نمونه تیریمد به ی اشاره چیه همچنین ؟! است  سطح

 (.نشده است کار از حاصل یها زباله دفع ، ها نمونه با کار الزامات گرید

 است؟ منظور چه به علمی مشاور -.نیست هزینه به نیازی پروپوزال تدوین و طرح مدیریت در هزینه های پرسنلی، برای .10

 .شود نوشته دقیق باید فرد هر فعالیت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 


