
 
 

، ضمن عرض  12 در ساعت در محل سالن جلسات مراکز تحقیقاتی   1397/  10/  03مورخ  دوشنبهجلسه در روز 

 شورای پژوهشی آغاز گردید.خوشامدگویی به اعضای محترم 

 

 ل فعا اعضایدو نفراز از ابتدا با توجه به نقش موثر اعضای هیات علمی در کسب روند روبه رشد امتیاز ارزشیابی مرکز ، 

 تقدیر شد. و کارشناسان مرکز دکتر یزدانی( -)دکتر تبراییشورای پژوهشی مرکز

 احمد سهرابی( معرفی شدند. -دکتر مجتبی رئیسی-شورای پژوهشی مرکز )دکتر سعید محمدیعضای جدید همچنین ا

نگره علوم آزمایشگاهی اجرایی ک -در کمیته علمی به پیشنهاد آقای دکتر تبرایی مقرر گردید این مرکز تحقیقات  ونیز 

 همکاری داشته باشد.
 

 نانوذرات از استفاده یابیارز "با عنوان  دکتر وحید عرفانی مقدم و سمانه مشرقی کاشان پایان نامه ای * طرح تحقیقاتی

رر شد پس از مق به تصویب رسید و زیر اصالحات با "    Pseudomonas aeruginosa ییزا یماریب بر نیکورکوم یحاو

 به معاونت ارسال گردد:  و تایید نهایی آقای دکتر شیرزاد مجریانام اصالحات توسط انج

 

 :عنوان .1

 سودومونا ییزا یماریب بر نیکورکوم یحاو نانوذرات از استفاده ریتاث یبررس "عنوان پیشنهادی  -الف

 .سی اصالح شودمتناسب با عنوان فارانگلیسی عنوان . " (شود نگارش یفارس به یباکتر نام) نوزایآئروژ

ه و اضاف ییزا یماریب و نانو کلمه)شود نوشته عنوان با متناسب و روشهای بکار رفته از فادهتاس با یدیکل کلمات .2

 (دشو حذف ییایباکتر مقاومت و ییایباکتر ستیانتاگونکلمات 

 :دهیچک .3

 نوشتار چکیده اصالح شود. -الف

 نیاز به رفرانس دادن نباشد.  بهتر است از جمالتی در این قسمت استفاده شود که -ب

 انیب مطالعه هدف سپس شود نگارش مطالعه انجام ضرورت مورد در سطر دو یکی حد در ابتدابهتر است  -ج

 .شود داده حیتوض نیز خالصه روش اجرا.شود

 :بیان مساله .4

 که باید اصالح شود. باشد ن قسمت مییمربوط به ا بررسی متونقسمت بسیاری از  -الف

 کاربرد مورد در. شود انیب آن یاقتصاد و یبهداشت تیاهم و یکیوتیب یانت مقاومت مسئله ،ارقام و ارآم با -ب

 و آن سمیمکان و نیمکورکو به سپس و شود داده حیتوضبیشتر  یکیوتیب یآنت مقاومت بر غلبه یبرا ییروشها



 .شود انیب مطالعه هدف و یریگ جهینت و شود اشاره نانو یفناور از استفاده

 . نشود استفاده یسیانگل کلمات ازبیان مساله  متن در -ج

 خواص یبررس" جملههمچنین در این قسمت . شود داده حیتوض هم نیکومرکو ییایمیش خواص مورد در-د

 به ودارد مطالعات ان به یده رفرانس ازمندین "است شده یبررس مطالعات از یاریبس توسط نیکورکوم اریبس

 .رددگ ذکر خواص نیا اختصار

 :بررسی متون .5

 و تقدم مساله نیهمچن.شود نقد و یابیارز اتییجز با مطالعات و گردد نگارش قیدق مطالعات یاجرا روش -الف

و هم از لحاظ بهم ریختگی اعداد و پرانتزهای کلمات  متن دربررسی و اصالح هم  -ب. گردد تیرعا مطالب تاخر

 دو که است شده زده مثال پرانتز در یمنف گرم یها یباکتر اعانودر زمان استفاده از اصطالحات انگلیسی دارد)

 (.شود یم دهید آن در مثبت گرم یباکتر

 :یکل هدف .6

 .دنشو نگارش تر واضح اهداف. شود یگذار شماره یاختصاص اهداف. شود نگارش عنوان با متناسب -الف

 ای و( AFM ای SEM، TEM) یالکترون کروسکوپیم با)نوع دستگاه مورد استفاده دقیق ذکر گردد -ب

 شود؟ یم کار ها روسهایو یرو ایآ یفرع اهداف بخش در.(شد خواهد انجام DLS دستگاه

 .شود نگارش اهداف و عنوان با متناسب ،رهایمتغ جدول  .7

 :ها داده یآور جمع روش و ابزار مورد رد .8

 به نسبت مقاومت یالگو نییتع و انجام مثال)نباشد ها شیازما از یکسری انجام به ازین که رسد یم نظر به -الف

 (باشد ینم طرح نیا اهداف یراستا در مختلف یها کیوتیب یآنت

 کردن حل لیدل به MIC نییتع زمان در شود یم استفاده استاندارد سوش از متن طبق با توجه به اینکه -ب

 تست نیا در شد؟ دخواه یبررس ها حالل نیا خود یبازدارندگ اثرات چگونه متانول و اتانول در نیکورکوم

 . شود مشخص دیبا که باشد یم چاهک دو تعداد به یمنف و مثبت یها کنترل ازمندین

باهم  مساله نیا که باشد یم ساعت 25 تا 5 ها خوانش که یدرحال شده عنوان ساعت 18 کردن انکوبه زمان -ج

 . همخوانی ندارد

 کی مطالعه مورد جامعه که یحال در است شده شاره ها زولهیا یرو بر شیآزما انجام به ها قسمت یبعض در -د

 .باشد یم       استاندارد سوش عدد

 .شود عنوان دیبا realtime PCR شاتیآزما در استفاده مورد یمرهایپرا -ه

 .شود نگارش قیدق دیبا سنجش نحوه و امدیپ سنجش -و

 

ست هایی چه مواردی بررسی خواهد شد و عنوان شود با استفاده از چه ت ها، داده لیتحل و هیتجز روش مورد در .9



 .تمامی این ارتباط ها در جدول متغیر ها عنوان گردد

 هزینه ها بازنگری شود. .10

 

 یمنومدوالتوریا اثرات یبررس "با عنوان پایان نامه ای دکتر علیرضا تهمتن و آقای سعید صمدی زاده  * طرح تحقیقاتی 

 با "یموش مدل در( RSV) یتنفس الیشیسنس روسیو منوپاتوژنزیا بر وزومین نانوذرات در شده کپسوله نیکورکوم

به   و تایید نهایی آقای دکتر عرفانی مقدم مجریانرر شد پس از انجام اصالحات توسط مق به تصویب رسید و زیر اصالحات

 معاونت ارسال گردد:

 گردد استفاده "پاتوژنز" واژه از مونوپاتوژنزیا واژه یجا به .1

 Investigation on immunomodulatory effects of nanoniosomal"انگلیسی عنوان پیشنهادی  .2

curcumin on the immunopathogenesis of respiratory syncytial virus (RSV) in a mice 

model" 

 .شود داده حیتوض RANTES و MIP1 یفاکتورها تیاهم .3

 شود. نوشته سواالت و اتیفرض .4

 .باشد یم درصد "وزومین ساختار از نیکورکوم شیرها زانیم" یریگ زهاندا اسیمقدر جدول متغیرها،  .5

 .مشخص گردد مطالعه مستقل ریمتغ  .6

 :در قسمت روش اجرا .7

 بود؟ خواهد دالتون لویک چند نانوذره ساخت در استفاده مورد کولیگل نیلیات یپل یمولکول جرم-الف 

 زانیم یریگ اندازه یبرا چرا باشد یم مترنانو 425 نیکورکوم ممیماکز موج طول نکهیا به توجه با -ب 

 شود؟ یم استفاده نانومتر 230 موج طول از نیکورکوم

  شود؟ یم استفاده میمستق ریغ روش از نانوذره به شده وارد نیکورکوم مقدار نییتع یبرا چرا -ج 

 ند؟ینما ینم یریگ ازهاند و استخراج کردن تیکیسون و متانول از استفاده با را نانوذره داخل نیکورکوم چرا-د
Indian J Pharm Sci, 2013 ;75(2): 178–184))     

 شده دیق نانومتر 560 پروپوزال در چرا. شود یم رصد نانومتر 570 موج طول در MTT از یناش فورمازان -ه

 است؟

 شود آورده رفرانس RSV یموش مدل جادیا روش مورد در و است یا مداخله و یوانیح مطالعهنوع مطالعه،  .8

 : ها ابزار و روش جمع اوری داده  .9

 نیکورکوم از استفاده لیدل. گردد انیب(  روسیو PFU 106×3 تریت) یروسیو تریت زیتجو و محاسبه حوهن-الف

 ست؟یچ( i.p) یصفاق درون روش به

 . است نشده ذکر شده چالش یها موش یدار نگه نحوه -ب

 . گردد ذکر دستورالعمل نام گرفت؟ خواهد صورت یاساس چه بر ها موش شدن کشته روش-ج



 لطفا بود؟ خواهد صورت چه به اند شده آلوده روسیو با که ها موش شده ییکالبدگشا یها الشه دفع نحوه-د

 .گردد ذکر

 درمورد مالحظات اخالقی:  .10

 اشاره گردد. آلوده یها نمونه حذف و ترحم با نتکش نحوه نیهمچن و واناتیح با کار نحوه العمل دستور

 در یکینتیفارماکوک مطالعه پروپوزال نیا در چرا باشد یم یریگ اندازه قابل خون در نیکورکوم نکهیا به توجه با .11

 گردد؟ ینم انجام وانیح

 .گردد اصالح real-time پیاستر و master mix یها نهیهز .12

 

 یدانیاکس یآنت و یضدچاق ،یمنیا محرک اثرات یبررس "*بررسی مجدد طرح دکتر حسام الدین شیرزاد با عنوان 

 انجام و به تصویب رسید. "یشگاهیآزما مدل عنوان به زبرا یماه از استفاده با وزیاستاچ کیوتیپرب

 

 در ساالک  زخم بهبود بر  یکوه درمنه اهیگ یمتانول رعصارهیتاث یبررس  "عنوان با یرستم معصومهخانم  نهاییگزارش *

  .قرائت شده و به تصویب رسید " Balb/c یموش مدل

 

 Thymusبررسای اثار اساانس گیاهاان       "عناوان  باا  پایان نامه طرح دکتر علیجان تبرایی و محمد یسااقی  گزارش *

Vulgaris  وMelissa Officinalis   بر ویروسHSV-1  در رده سلولیA549" و به تصویب رسید. شده قرائت 

  

 

 به پایان رسید. 14:00  جلسه در ساعت 

 

 


