
 
 

، ضمن عرض ر محل سالن جلسات مراکز تحقیقاتید 1397/  05/  22مورخ  دوشنبهروز  11:30  در ساعت جلسه

 شورای پژوهشی آغاز گردید.خوشامدگویی به اعضای محترم 

 

 نییعت "با عنوان سید محمد هادی رضوی نیکو و خانم پریناز خلخالی اصل  دکتر آقایپایان نامه ای  * طرح تحقیقاتی

 جمع روس،یو روتا به آلوده شده دییتا یها نمونه در روسیو روتا non-structural protein 4 (NSP4) ژن پیژنوت

رر شد پس از انجام اصالحات مق به تصویب رسید وریال  95،100،000و با مبلغ  زیر اصالحات با "گرگان شهر از شده یآور

 اونت ارسال گردد:به مع  و تایید نهایی دکتر علیجان تبرایی مجریانتوسط 

 non-structural protein 4 (NSP4) ژن یپهایژنوت نییتع و یبررس :شود راستفادهیز عنوان از است بهتر .1

 گرگان شهر تیگاستروانتر به مبتال کودکان مدفوع از شده جدا یها روسیو روتا

 عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فارسی اصالح گردد. .2

 عیتوزبه . توضیحات کامل داده شود پیژنوت نییتع تیاهم خصوص رددر قسمت چکیده و بیان مساله  .3

یا خیر و  دنداریا درمانی  کیولوژیدمیاپ ارزش جینتاهمچنین درمورد اینکه . شود اشاره پهایژنوت ییایجغراف

 ، توضیحات بیشتری داده شود.دارد ارتباط پیژنوت با کالینیکل عالئم ایآ اینکه

 آورده شود. موارد گفته شده در باال ، رفرانسهای مورد نیاز در قسمت بررسی متون، درمورد .4

نیز بعنوان اهداف  کیدموگراف اطالعات و عالئم مثل یموارد ست؟یچ سوم هدف از منظوردر قسمت اهداف:  .5

 آورده شوند.

 .باشد ینم مطالعه اهداف با مطابق رهایمتغ جدول .6

 هزینه پرسنلی دانشجو و استاد حذف گردد. .7

               

 ارتب اط  یبررس   "عنوان با یاسک رزادیش نیالد حسام دکتر و یقائم اهلل عزت دکترطرح تحقیقاتی آقای  نهاییگزارش *

مق رر ش د پ س از انج ام     و  ش ده  قرائ ت  "سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما در ییدارو مقاومت و یتکرار یژنوم قطعات نیب

 :جهت ارسال به معاونت  صورت پذیرد مرکزاقدامات بعدی از سوی کارشناس اصالحات توسط  مجریان 

 در قسمت نتیجه گیری افعال و جمالت تغییر کند. .1

 بررسی متون و اهداف )با توجه به اینکه درمان حذف شده است(تغییر کند. .2

 

 اثرضد یبررس "با عنوان دکتر علیجان تبرایی و خانم فاطمه جوادی فارسانی  پایان نامه ای آقای * طرح تحقیقاتی 

 زیر اصالحات با "شگاهیآزما طیشرا در( H1N1)A پیت آنفلوانزا روسیو یبررو Punicalagin یاهیگ بیترک یوسریو



به معاونت ارسال    تهمتن دکتر  یآقا یینها دییتاو  مجریانرر شد پس از انجام اصالحات توسط مق به تصویب رسید و

 گردد:

 یررسب"عنوان پیشنهادی:  .؛ عنوان نیاز به ویرایش دارداشدب ینم اهیگ نام punicalagin مادهبا توجه به اینکه  .1

 در H1N1 آنفلوانزا روسیو یهمانندساز یرو بر( اهیگ یعلم نام) اهیگ از شده استخراج punicalagin اثر

 " یشگاهیآزما طیشرا

 عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فارسی تغییر یابد. .2

 گروه در آنفلوانزا روسیو ییزایماریب حدت به اشارههمچنین  .دارد  ینگارش اشکاالت پروپوزال دهیچکقسمت  .3

 به توجه با اما.است نشده مشاهده روسیو نیا در بیترک نیا اثر که و بیان شده است شده مارانیب مختلف یها

 یآنفلوانزا روسیو یرو بر بیترک نیا ریتاث مشابه کامالً یا مطالعه یط  2009 سال در شده انجامهای  یبررس

H1N1 یسلول رده در MDCK در این مورد توضیح داده شود. .است شده یبررس 

 (.شود انیب ها واژه دیکل در که ستین یازین یسلول رده نام ) است نشده استفاده مناسب یها واژه دیکل .4

 .نوشته شود طرح یاجرا روش خالصه و مطالعه تیاهم ،دهیچکدر  .5

 یبررس به ازین .است نشده ارائه یدرست به مطالعه نیا به ازین لیدل و مطالعه تیاهم ،در قسمت بررسی متون .6

 .باشد یم اثرات نیا یها سمیمکان و بیترک نیا یروسیو ضد اثرات با ارتباط در حیتوض و شتریب مطالعات

 شود. داده حیتوض( H1N1) روسیو هیسو نیا از استفاده لیدل .7

دلیل سنجش  .شد خواهد دهیسنج روسیو mRNA و روسیو RNA روس،یو تریت گفته شده که کار روش در .8

 نوشته شود.

 ، دلیل تکرار این مطالعه ذکر گردد.2009کامال مشابه در سال  با توجه به انجام مطالعه ای .9

 نییتع: ابدی رییتغ صورت نیا به ستیبا یم اهدافبیان مساله و روش کار هم خوانی ندارد، اهداف، با چکیده و  .10

 ...و  پالک کاهش بر..  بیترک اثر

 معتبر رفرانس .شد خواهد یبررس ها زمان آن در بیترک اثر که است شده دیق مختلف زمان چند اجرا روش در .11

 .شود ارائه خصوص نیا در

 اثر ریتکث زمان بر بیترکآیا  ؟چیست RNA ریتکث مهارمنظور از  واضحتر بیان شود. دو و کی هدف از منظور .12

 دارد؟

 .شود اصالح اتیفرض و سواالت فوق موارد با مطابق .13

  .شود دیق یمناسب رفرانس روسیو یرو بر بیترک اثر یبررس یبرا شده نییتع یزمان جدول یبرا .14

 پالک، کاهش ،.. و..  یها ژن انیب لیقب از آن اثرات بلکه شود یریگ اندازه ستین قرار بیترک خود مطالعه نیا در .15

 .باشند رهایمتغ جزو دیبا نینیهماگلوت مهار و ،یسلول تیسم

مقیاس اندازه گیری سمیت  مثال یبرا .شوند کامل و اصالح ستیبا یم آنها یریگ اندازه نحوه و رهایمتغ نقش .16



 سلول و ...

 .است نشده داده حیتوض CC50 یریگ اندازه اهداف و کار روش در که شده ادی CC50 از رهایمتغ جدول در .17

 نیا در یدینما یریگ اندازه را ID50و هم  CC50هم  دیبا دیدار را Selectivity index یریگ اندازه قصد اگر .18

 .شود داده حیتوض کار روش در و باشد اهداف جزو دیبا زین SI یریگ اندازه صورت

 .شود حذف کار روش اول پاراگراف .19

 .یسلول رده نه و باشد یم روسیو مطالعه مورد جامعهدرمورد جامعه مورد مطالعه :  .20

 .اصالح شودروش تجزیه تحلیل داده ها  .21

 

 دیتول "با عنوان پایان نامه ای آقای دکتر سید محمد هادی رضوی نیکو و خانم سحر آل شیخ  طرح تحقیقاتیاصالحیه * 

 با یهند خوکچه یساز منیا "و با عنوان  قرائت "A گروه یانسان روسیو روتا ضد کلونال یپل یباد یآنت یساز خالص و

 ریال به تصویب رسید.96150000با مبلغ  و "کلونال یپل یباد یانت دیتول جهت A گروه یانسان روسیو روتا

 

 های سلول در( LncRNA) پروتئینی کننده کد غیر های توالی بررسی "*طرح گرنت آقای دکتر یعقوب یزدانی با عنوان 

 ب رسید.مطرح و به تصوی"یابد تغییر سالم افراد با مقایسه در لوپوس به مبتال بیماران در I3C با شده تحریک منوسیتی

 

 یبررس"خانم دکتر بهناز خدابخشی و خانم مهسا محمودی تحت عنوان پایان نامه ای *نامه اصالحیه طرح تحقیقاتی 

 کنترل، گروه با سهیومقا گلستان استان در درمان تحت مزمن C تیهپات به مبتال مارانیب در دیروئیت یهایباد یاتوآنت

شد. با توجه به مشکالت اجرایی همکاران طرح مطرح  روش کار و اف وخصوص تغییر عنوان و اهدر د  "1395-96 سال

زندان شهر  در C تیهپات به مبتال مارانیب در دیروئیت یهایباد یاتوآنت یبررس"مجریان درخواست اصالح عنوان به 

 .داشته که با نظر شورا این اصالحات به تصویب رسید "1397 سال کنترل، گروه با سهیمقا و گرگان

 

 به پایان رسید. 13:00  ه در ساعت جلس

 
 


