
 
 

در محل سالن جلسات مراکز    1397/  10/  17مورخ  دوشنبهدر روز  شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عفونی لسهجنهمین 

 شورای پژوهشی آغاز گردید.، ضمن عرض خوشامدگویی به اعضای محترم  13 در ساعت تحقیقاتی

 
 

 ها پشه یالرو یها النه اتیوصخص و یا گونه تنوع یبررس"با عنوان  ایوب صوفی زادهدکتر  * طرح تحقیقاتی

(Diptera: culicidae )به تصویب رسید زیر اصالحات با " 1398 ران،یا شرق شمال گلستان، یمل پارک در:  

 

 :عنوان .1

 گونه گزارش نیبنابرا داده جا خود در را وزیشمانیل یماریب از ییباال بار گلستان استانبا توجه به اینکه  -الف

 ,Diptera: culicidae صورت به عنوان است بهتر و بوده برخوردار ییباال تیاهم از جنس نیا یها

Psychodidae شود داده رییتغ. 

 عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فارسی نگارش شود. -ب

 :دهیچک .2

 شبانه سه حداکثر و روز شبانه یک حداقل جنگل سمت هر از» :شده انیب که یریگ نمونه روش یبرا ایآ -الف

 دارد؟ وجود یمنبع «نمود خواهیم ییرگ نمونه روز

 :بیان مساله .3

 اهایالریف ،ییونزوئال یغرب یشرق یاسب یها تیانسفال فت،یر دره تب مانندبا توجه به اینکه بیماری هایی  -الف

 پشه تیاهم و ایماالر یماریب یرو شتریب دیبا نیبنابراکه به ان اشاره شده است در ایران وجود ندارد ....... و

 شود، متمرکز باشد یم دهیسیکول یها پشه جزء که آنوفل

 که باید از هم جدا شوند. با بررسی متون ادغام شده است و ندارد  یوستگیپ مسأله انیب -ب

 روش اجرا: .4

 .شود مشخص زین ها پشه( ماده و نر) تیجنس دیبا فون نییتع به توجه با -الف

عیت نور ضعیت مکانی گیاه و یا وض: درمورد ویریگ نهنمو روش و نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه مورد در-ب

در مورد تله انسانی که نوشته شده به نظر می رسد توضیحات بیشتری الزم است و  توضیح کامل داده شود.

 همچنین ممکن است اشکال اخالقی داشته باشد.

 دیجد یها گونه و جنس شیدایپ احتمال...(  و یبارندگ ،یاهیگ پوشش) ستمیاکوس میدا رییتغ به توجهبا  -ج

 در و باتوجه به اینکه باشد شده یراتییتغ دچار ها پشه تیفعال ولوژیکیب ساعت است ممکن و داشته وجود



 یها گونه شیدایپ احتمال و بوده برخوردار ییباال گزارش ارزش از روز طول در ها پشه تیفعال وجود صورت

 .شود گذاشته کار زین روز طول در جداگانه تله دو شود یم دشنهایپ نیبنابرا. کند یم مطرح ندهیآ در را دیجد

 کار با ارتباط در یاخالق مالحظات دیبا حتمآً دارد کار و سر زنده موجود با پژوهش نیابا توجه به اینکه -د

 .شود تیرعا واناتیباح

 هزینه ها بازنگری شود. .5

 

 سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما یها هیجدا یاصل یها ودماند نییتع "با عنوان  حسام الدین شیرزاددکتر  * طرح تحقیقاتی 

 :به تصویب رسید زیر اصالحات با "(SNP) یدینوکلئوت تک سمیمورف یپل زیآنال روش به گلستان استان در

 .گردد یم انجام ASO- PCR روش از استفاده با مطالعه که گردد ذکر قایدق طرح عنوان در .1

 ی نگارش شود.عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فارس .2

 در بیان مساله:  .3

 .شود یم انجام یگرید مطالعه یها نمونه یرو بر مطالعه گردد ذکر-الف

در مورد مطالعه  شده develop روش بودن مناسب نا ها، نمونه یبرخ دودمان ییشناسا عدم لیلدکه  ازآنجایی-ب

دد چند رو هم در متن بیان مسئله ذکر گپیشنهاد می شود هم در خالصه  ،روش تیماه نه و بودهبابائی و همکاران 

  ؟ in-house ارزیابی شده است و آیا روش انجام شده تجاری بوده یا MIRU-VNTR جایگاه به روش

 .شود داده یمختصر حیتوض شده ییشناسا یها دودمان در موجود پیژنوت هر درمان به پاسخ مورد درهمچنین  -ج

 مطالعات از یسر کی یبرا.  همچنین است نشده انیب کامل صورت به رانیا به مربوط طالعاتدر بررسی متون م .4

 .است نشده آورده رفرانس شماره 3 و 2 و 1 مانند

 در قسمت روش اجرا:  .5

 شده انجام کشت از بعد صیتشخ ایآ نکهیا و هیناح هر است، شده ذکر ها نمونه یجداساز محل که یقسمت در -الف 

  .گردد مشخص است

 .است یکاربرد -یادیبن مطالعه نوع -ب 

  .است دهینگرد ذکر یا وابسته ریمتغ چیه -ج 

  .شود یم یبررس یفیک صورت به SNP -د 

 رفرانس مانند جدول کی) شود وردهآ مناسب جدول کی در است بهتر مرهایپرا یتوال و انتظار مورد یباندها و مرهایارپ-ه

 Optimizing and accelerating the assignation of lineages in Mycobacterium tuberculosis using) کار روش و مطالعه یاصل

novel alternative single-tube assays) 2-   
 ییها گاهیجا چه یبرا طرح در شده استفاده مریپرا جفت 6 میده صیتشخ میبتوان که دارد وجود امکان نیا ایآ -و

    است؟



 تعداد است ممکن هیسو هر یبرا نکهیا ای داشت؟ خواهد باند کی ژل یرو گذاشتن و PCR از بعد دودمان هر -ز

   شود؟ جادیا یمتفاوت یباندها

              دهااستف زین میمستق نمونه که نیا ای دیآ یم دست به کشت از ها نمونه گردد مشخص شود یم شنهادیپ -ح

 (.گردد اشاره( یبهداشت مراکز کدام از)  قبل مطالعه در یریگ نمونه نحوه) گردد یم

 Sanger یبرا یانتخاب صورت به ها نمونه از یبرخ ج،ینتا تیفیک و صحت شیافزا منظور بهپیشنهاد می شود  .6

Sequencing هزینه های   قسمت دراین هزینه در صورت تصمیم به توالی یابی،  .شوند ارسال و انتخاب

 .افزوده شود آزمایشات و خدمات تخصصی

 شود. انیب تیمحدود عنوان به ، DNA تیفیک نبودن مناسب .7

 

 یسرم سطح تیوضع یبررس "با عنوان  رحمت اهلل شریفی فر و خانم فاطمه زرگرانیدکتر تحقیقاتی طرح  بررسی * 

 سال یط گرگان شهرستان بهداشت مرکز به کننده مراجعه یویر سل به مبتال مارانیب در ویداتیاکس استرس و D نیتامیو

 مطرح گردد: ی این شورااز جانب مجریان در جلسه بعد اصالحاتبعد از انجام  مقرر گردید و انجام  "97

 استرس و D نیتامیو یسرم سطح بر سل ضد یداروها اثر یبررس)) با توجه به محتوای طرح عنوان پیشنهادی :  .1

 ....((یویر سل به مبتال مارانیب در ویداتیاکس

 عنوان انگلیسی مطابق باعنوان فارسی تغییر یابد. .2

 کلمات کلیدی نگارش شود. .3

 بیان مساله و بررسی متون: .4

 .بیان مساله کوتاهتر و رساتر شود -الف

 .استفاده گردد 2012منابع بروز تر از سال -ب

 .است طرح عنوان با ارتباط بدون D نیتامیو مورد در بخصوصذکر شده  طالعاتم-ج

 :هدافا .5

 طرح این باشد و بررسی سایر تستها در قالبمی  یوو استرس اکسیدات D شامل بررسی سطح سرمی ویتامین -الف

  باشد. نمی

با توجه به اهداف، استرس اکسیداتیو به طور کامل در این طرح اندازه گیری نمی شود بنابراین بهتر است در -ب

  عنوان فقط چیزی که اندازه گیری می شود آورده شود.

وش اجرا در مورد سل خارج ریوی نیز صحبت شده که در اهداف و نیز ر .گردد حذف اهداف از "تیوضع" کلمه-ج

 باید حذف شوند زیرا طول دوره درمان آن بسیار متفاوت است.

 ارتباط در زین ماریب یزندگ محل ارتفاع نیهمچن و دیخورش نور تابش زانیم با ید نیتامیو سطح آنجایی کهاز .6

 . رددگ ثبت زین ماریب یزندگ محل است بهتر اطالعات ثبت زمان در است



د افرادی بصورت گروه کنترل به مطالعه وش تر توصیه می واقعی در صورت امکان برای دستیابی نتایج بهتر و .7

 اضافه گردند.

اشاره  ماریب فوت نیهمچن و ماه 6 دوره طول در مارنیب یهمکار عدم مساله به  در مورد محدودیتهای مطالعه .8

 گردد.

 

 یهتا  ستال  یطت  گلستتان  استان در سل یماریب کیولوژیدمیاپ یبررس"ان با عنو فریده کوچکدکتر  * طرح تحقیقاتی

 مورد تصویب قرار نگرفت.بعلت تکراری بودن و انجام طرحی با همین عنوان توسط شخص دیگری  " 1391-1396

 

 "1396-1391 یها سال یط گلستان استان در سل یماریب از یناش بار "با عنوان  دکتر فریده کوچک * طرح تحقیقاتی

با توجه به اینکه طرح مشابه دیگری نیز از ایشان به صورت تکراری ثبت شده است پس از مذاکره با رر شد مق و مطرح شد

 .شود خوانده جلسه در مجددا طرح شده اصالح خواسته شده توسط داوران پس از انجام اصالحاتمجری محترم و 

 

کاربرد مدل چند سطحی در الگوی بروز "با عنوان  چرآتیدکتر مهناز شیخی و دکتر جمشید یزدانی  * طرح تحقیقاتی

 مطرح و به تصویب رسید. " 1383-88بیماری سل در استان گلستان طی سال های 

 

 در ستل  از یناشت  شده استاندارد یزندگ به دیام رفته دست از یها سال " عنوان با کوچک دهیفر دکتر یقاتیتحق طرح *

 صتورت  بته  شتان یا از زیت ن یگرید مشابه طرح نکهیا به توجه با و شد مطرح "1391-1396 یها سال یط گلستان استان

  .است شده رده محترم یمجر با مذاکره از پس است شده ثبت یتکرار
 

 زیتجو ریتاث یبررس "*گزارش نهایی طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای دکتر یعقوب یزدانی و آقای هادی بزازی با عنوان 

مطرح و بته تصتویب    "دیروماتوئ تیآرتر به مبتال مارانیب در  CD4+T Helper تیلنفوس یها گروه  ریز بر D نیتامیو

 رسید.
 

 به پایان رسید. 14:30  جلسه در ساعت 

 
 


