
در محل سالن جلسات مراکز    1397/  11/  15مورخ  دوشنبهدر روز شورای پژوهشی مرکز عفونی جلسه یازدهمین 

 شورای پژوهشی آغاز گردید.، ضمن عرض خوشامدگویی به اعضای محترم  12:30 در ساعت تحقیقاتی

 

 تیفیک یابیارز "با عنوان   ریملیحه دوستی نوخانم  مجتبی رییسی و آقای دکتر پایان نامه ای  * طرح تحقیقاتی

 با مشترک با دانشگاه علوم پزشکی مشهد " مشهد شهر یدانشگاه یها مارستانیب در یمارستانیب یها غذا یکروبیم

 به معاونت ارسال گردد: و  بیتصومجریان رر شد پس از انجام اصالحات توسط مق به تصویب رسید و زیر اصالحات

 عنوان انگلیسی متناسب با عنوان فارسی تغییر باشد. در عنوان سال بررسی قید گردد. .1

 .گردد ذکر اجرا روش خالصه نیهمچن و یاصل هدفاست، ناقص پروپوزال دهیچک .2

 است. یشتریب متون یبررس هب ازین .3

 .است یمقطع یبررس. باشد ینم "ینیبال ییکارآزما ای یا مداخله" مطالعه نوع .4

 ازه گیری آنها تکمیل گردد.اندتمامی ستون های جدول متغیرها و مقیاس  .5

 مواد یها یباکتر شمارش و یجداساز در استفاده مورد مراجع نوع، ها داده یآور جمع روش و ابزار مورد در .6

 آنها شماره به و شود گرفته بهره زویا یالملل نیب استاندارد یها العملردستو از همچنین . گردد ذکر ییغذا

 .گردد ذکر میضما در فادهاست مورد یمرهایپرا جدول. گردد اشاره

در دانشگاه  ه قسمتیچو شود قسمتی از کار در دانشگاه مشهد انجام  توضیح داده شود که قرار است چه .7

 گلستان ؟

مرکز دانشگاه علوم پزشکی گلستان )مشخص گردد سهم بین دو دانشگاه می باشد که در آن  نیاز به تفاهم نامه .8

 طرح چگونه است؟ در چاپ مقاله منتج ازتحقیقات عفونی( 

 

 میسد ناتیآلژ پوشش اثر یبررس "با عنوان  مجتبی رییسی و مهزاد حسینیآقای دکتر پایان نامه ای  * طرح تحقیقاتی

 یماندگار شیافزا بر( شده اصالح اتمسفر در یبندبسته و کیآئروب) یبندبسته نوع دو با مویلبه و خکیم اسانس یحاو

به تصویب رسید  زیر اصالحات با مشترک با دانشگاه فردوسی مشهد "(C°4) خچالی یدما در شده ینگهدار مرغ نهیس

 به معاونت ارسال گردد: و  بیتصومجریان رر شد پس از انجام اصالحات توسط مق و

 

 مساله انیب از یبخش یحاو فقط دهیچک. شود نوشته حیصح بطور "یمغذ" کلمه پروپوزال یمابق و دهیچک در .1

 .است نشده کار روش به یا اشاره چیه و است

 از قبل ها نمونه یکروبیم بار بودن کسانب:ی . شود عنوان یریگ نمونه محل شهر است بهتردر روش اجرا  الف :  .2

 کار روش در د:. شود انجام کانت توتال نمونه هر یبراج: پیشنهاد میشود  شود؟ یم یابیارز چگونه مداخله انجام

 مورد ابزار PH یریگ اندازه بخش دره: . شود داده شرح کار وشر شود یم شنهادیپ MBC و MIC یبرا



 .است شده نوشته بار دو اجرا روش از یادیز بخش و: .شود دیق کردن زهیهموژن یبرا استفاده

 است قرار آنچه هر و مستقل ریمتغ( کی) بعنوان ماریت یها گروه. است نشده نوشته حیصح بطور ها ریمتغ جدول .3

همچنین  .شوند ثبت رهایمتغ جدول در اسیمق با همراه وابسته یرهایمتغ بعنوان شود یابیارز و یریگ اندازه

 .اند نشده ذکر حیصح بطور رهایمتغ مشخصات

 ست؟یچ نمونه هر یبرا تکرار بار 3 محاسبه یمبنا، یریگ نمونه روش و نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه مورد در .4

 یا مطالعه کدام از مربوطه ریمتغ انسیوار و ؟است ریمتغ کدام اسبهمح یمبنا؟ است شده استفاده یفرمول چه از

 است؟ شده استخراج

 (است گروه 2 از شیب گروهها تعداد نکهیا به توجه با) ست؟یچ مطالعه نیا در یتنیو-من تست کاربرد .5

 .است نشده ارائه یحاتیتوض مطالعه یتهایمحدود مورد رد .6

 .است شده برآورد الزم مقدار از شیب شاتیآزما انجام زمان مدت .7

 .دارد شدن پتنت تیقابل طرح نیا .8

 کارهایی در دانشگاه گلستان ؟ه چو شود کارهایی در دانشگاه مشهد انجام توضیح داده شود که قرار است چه  .9

در چاپ  دانشگاه علوم پزشکی گلستان )مرکز تحقیقات عفونی(نیاز به تفاهم نامه است و مشخص گردد سهم  .10

 طرح چگونه است؟مقاله منتج از 

 

 مداخالت یبررس "با عنوان  محسن عسکر زادهدکتر دکتر علی آرین نیا و  انآقایرزیدنتی پایان نامه  * طرح تحقیقاتی 

 و آذر 5 یمارستانهایب در یبستر مارانیب در عمل از پس عوارض و پلورال و یویر سیتوبرکلوز به مبتال مارانیب در یجراح

به  رر شد پس از انجام اصالحاتمق به تصویب رسید و زیر اصالحات با "97 تا 95 یسالها رد گرگان شهر یرازیش ادیص

 معاونت ارسال گردد:

 در یبستر پلورال و یویر سیتوبرکلوز به مبتال مارانیب در یجراح عمل از پس عوارض یبررس: یشنهادیپ عنوان .1

 97 تا 95 یسالها در گرگان شهر یرازیش ادیص و آذر 5 یدرمان یآموزش مراکز

 .شود اصالح یفارس عنوان براساسعنوان انگلیسی  .2

 .شود داده حیتوض دهیچک در کار روش مورد در .3

 یاصل هدف و طرح یاجرا ضرورت مورد در نیهمچن. است نشده تیرعا یخوب به مساله انیب مطالب یوستگیپ .4

 .شود داده یحاتیتوض مساله انیب آخر پاراگراف در دیبا طرح

 ق و به اندازه کافی نمی باشد.بررسی متون دقی .5

 و زانیم نییتعالف :  :شود انجام ریز صورت به اهداف اصالحات. باشد مطالعه نیا هدف تواند ینم وعیش نییتع .6

بر اساس جنس ، سن و  عمل از پس عوارض و (پلورال سل) یویر سل به مبتال مارانیب در یجراح مداخالت نوع

 محل سکونت



 تغییر یابد.سواالت متناسب با اهداف  .7

 .است یکاربرد طرح نوع .8

 در دیبا پلورال سل و یویر سلو همچنین  هستند مطالعه یاصل هدف که یجراح عوارض و یجراح عمل نوع .9

 .شوند آورده رهایمتغ جدول

 .شود آورده مارانیب ینیتخم تعداد است، نگر گذشته مطالعه نکهیا به توجه با .10

 .شود آورده اجرا روش در یستیبا پلورال و یویر سل صیتشخ روش .11

 یبررس مورد عوارض از یبرخ چون باشند هم تست یت و دو یکا شامل توانند یم استفاده مورد یها آزمون .12

 .شوند یم دهیسنج رهایمتغ ریسا با آنها ارتباط و هستند یفیک

 .شود داده حیتوض کامل مطالعه از وخروج ورود یارهایمع .13

 .است مطالعه یتهایمحدود جمله از ها پرونده از یبرخ نبودن کامل .14

 شود. آورده یبند زمان جدول .15

 .شوند گرفته نظر در صفر ها نهیهز تاینها و شود نوشته افراد تک تک نقش دیبا .16

 .شود نوشته ونکوور صورت به رفرنسها فرمت .17

 

 و یپیفنوت یبررس "با عنوان پایان نامه ای آقای دکتر عبداهلل اردبیلی و خانم فاطمه نعمتی شهری * طرح تحقیقاتی

 با "Rep-PCR کیتکن با آنها یبند پیت و نوزایآئروژ سودوموناس یکینیکل یها زولهیا روالنسیو یفاکتورها یپیژنوت

 به معاونت ارسال گردد:رر شد پس از انجام اصالحات مق به تصویب رسید و زیر اصالحات

 

 .گردد مطرح عنوان در ان سال و نوزایآئروژ سودوموناس یکینیکل یها زولهیا یجداساز محل کردن مشخص .1

 .ابدی رییتغ ان با متناسب یفارس عنوان رییتغ صورت در .2

 .گردد یم شنهادیپ کلمه 6 حدود تا مرتبط یدیکل کلمات از استفاده .3

 شود پرداخته قیدق گرید یکارها به نسبت مطالعه نیا تیمز به .4

 .باشد یم اشتباه "کلونال یالگو" ریمتغ .5

 نیا انتخاب منبع. دارد یادیز ابهامات "یمولکول نگیپیتا" قسمت:  ها داده یآور عجم روش و ابزار مورد در .6

 لطفا ست؟یچ "شود یم گرفته نظر در کسانی کلون کی عنوان به زوله،یا دو در باند دو از کمتر در تفاوت" روش

 کیونومریب مانند ییهازاراف نرم از یبند کالستر و پیت نییتع یبرا است بهتر. شود اورده رفرانس

(BioNumerics )بر یبند ازیامت نحوه نظر به. باشد متفاوت یلیخ تواند یم باندها نیهمچن. شود استفاده 

 یمعتبر جینتا و کند وارد خلل کار انجام در و نباشد یمناسب وهیش "(صفر) حضور عدم و( کی) حضور " اساس

 .دیاین بدست



 وجود و یپیفنوت اتیخصوص نیب ارتباط. گردد انیب یشتریب حیتوض دیبا ها، داده لیتحل و هیتجز روش مورد در .7

 .شود یبررس یامار یها تست با دیبا تیخصوص آن با مرتبط یها نژ

 دیبا نظر به "کیپیفنوت اتیخصوص نییتع" زمان زانیم ،زولهیا 97 در یپیفنوت یبررس حجم نیابا توجه به  .8

 . ابدی شیافزا

 آن به متن در که است شده انیب "ها ژن یتوال نییتع"، یتخصص خدمات و شاتیآزما یها نهیهزدر قسمت  .9

 .است نشده اشاره

 

 شهرستان در یجلد وزیشمانیل یماریب کیولوژیدمیاکواپ یبررس "با عنوان آقای دکتر ایوب صوفی زاده * طرح تحقیقاتی

 به معاونت ارسال گردد:حات رر شد پس از انجام اصالمق به تصویب رسید و زیر اصالحات با "1398 سال در تپه مراوه

 Eco-epidemiological survey of cutaneous leishmaniasis in: شود اصالح یسیانگل عنوان .1

Maraveh Tapeh County, 2019 

 گلستان استان تپه، مراوه ،یجلد وزیشمانیل ،یپاپاتاس فلبوتوموس: شود اصالح یدیکل کلمات .2

 نابع وجود دارد.اشتباهاتی در رفرنس دهی در متن و قسمت م .3

 پشره  از یگرر ید یها گونه نامبرده پشه بر عالوه گلستان در یماریب نیا ناقلبا توجه به اینکه  -1 مساله، انیب در .4

 و یشرتر یب حاتیتوضر  -2. ”یاصرل  ناقرل  ”شود گفته است بهتر نیبنابرا ،باشند یم زین فلبوتوموس جنس یها

 یهرا  گونره  یپراکندگ بر دما ریتاث مورد در شتریب حاتیوضت به -3 است الزم degree day مورد در یتر روشن

 .است ازین یجلد وزیشمانیل وعیش بر ریتاث متعاقبا و یخاک پشه

 .است نشده اشاره نهیزم نیا در ات مشابهمطالع به .5

 در هدف اصلی سال تصحیح شود. .6

 .شود انیب ریمتغ نوع و نقش یخاک پشه یفصل تیفعال یبرا. شود لیتکم دیبا رهایمتغ نقش ستون .7

 :...یپاپاتاس فلبوتوموس پشه( یشناس دهیپد) یفنولوژ شود گفته است بهتردر مورد ابزار و روش اجرا :  .8

 

 یها پیژنوتا ییدارو مقاومت و یلوژنیف ارتباط ها، پیژنوتا یبررس "عنوان باحامد کالنی  دکتر یآقا یقاتیتحق طرح*  

به  ریز اصالحات با  "1398 سال در کاووس گنبد شهر در یجلد وزیمانشیل به مبتال مارانیب یها نمونه از شده جدا

 :گردد ارسال معاونت بهبعد از تایید خانم دکتر بشارت  تصویب رسید و مقرر شد

 .شود هیارا یفیتعر مساله انیب یابتدا در یلوژنیف به اجعر .1

 موجود گلستان استان از دهش منتشر آمار که یصورت در شود یم شنهادیپ .اند نشده نوشته ها دواژهیکل .2

 شده صحبت گنبد در یماریب نیا بودن کیاندم و گلستان استان مورد دربا توجه به اینکه  ؛آورده شود.است

 ، است



 مطالعه مورد تیجمع مورد در یقدر شده نوشته که یا مطالعه هر در. شود مرتب سال بیترت به مطالعات بیترت .3

 .شود صحبت زین آن یشناخت تیجمع مشخصات و

 .شود داده حیتوض شد خواهد حل استان از یمشکل چه مطالعه نیا جینتا آمدن بدست با نکهیا مورد در .4

 .باشد داشته هم هیفرض تواند یم مطالعه .5

 .رندیبگ قرار رهایمتغ جزو زین مارانیب یفرد مشخصات .6

 .شود آورده نمونه حجم نییتع فرمول .7

 .شود داده حیتوض،مطالعه یتهایمحدود مورد در .8

 در آنها ستیل و شوند یم انتخاب کجا از مارانیب نیا نکهیا مورد دردرمورد ابزار و روشهای جمع آوری داده ها،  .9

 و ها نمونه سکانس مورد در. شود گرفته یبهداشت معاونت از اجازه زین و شود داده حیتوض است موجود کجا

 .شود داده حیتوض شود یم گرفته مازندران دانشگاه از که یاستاندارد سوش زین و استفاده مورد یمرهایپرا

 .کرد اشاره آنها به یدسترس بودن سخت و ها نمونه یپراکندگ به توان یم مطالعه نیا یتهایمحدود جمله از .10

 انجام در شرکت. شود نظر دیتجد شده نوشته طرح همکاران همه یبرا بایتقر که مقاله سینو شیپ هیته مورد در .11

 .شود نوشته قیدق. ستین شده فیتعر تیفعال کی طرح مراحل یتمام

 کار روش در دیبا که شده برده نام خرگوش از یمصرف مواد جدول در؛یمصرف لیوسا و مواد یها نهیهزدر مورد  .12

 جدول در سکانس. شود داده حیتوض استفاده مورد یمرهایپرا مورد در نیهمچن. شود داده حیتوض آن مورد در

 به ها نمونه فرستادن مورد در نیهمچن. یمصرف مواد جدول در نه شود وردهآ دیبا یتخصص خدمات و شاتیآزما

 .شود داده الزم حیتوض کار روش در سکانس یبرا کره کشور

 .شود داده حیتوض کره به ها نمونه ارسال یبرا .13

 

 Polypodium) جیبسفا اهیگ یها فراکشن و تام عصاره اثر یبررس "عنوان باحامد کالنی  دکتر یآقا یقاتیتحق طرح* 

vulgare )ماژور ایشمانیل انگل استاندارد هیسو یرو بر (MRHO/IR/75/ER )با "یتن درون و یتن برون طیمح در 

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

 است نشده آورده اصال عنوان مشابه مقاله متون یبررس در .1

 .شود آورده انورو ساده اجرا روش .2

 .شود ذکر چه؟ یعنی مناسب رقت. شود آورده رهایمتغ و اجرا روش در موشها سن .3

 .شود آورده نمونه حجم نییتع مورد در رفرانس کدام به استناد .4

 .شود داده حیتوض شود؟ یم یتلق درمان به پاسخ عنوان به زخم قطر در کاهش زانیم چه .5

 .شود داده حیتوض، مطالعه یتهایمحدود مورد در .6

 .شوند روز به. هستند یمیقد منابع .7



 

 زانیم با آن ارتباط و A20 یضدالتهاب نیپروتئ انیب سطح یابیارز"*طرح گرنت آقای دکتر علیرضا تهمتن با عنوان 

مطرح و به تصویب  "(RSV) یتنفس الیشینسیس روسیو یموش مدل در هیر طیمح به یمنیا های سلول یفراخوان

 رسید.

 

 با ذکر صلوات به پایان رسید. 14:00  جلسه در ساعت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


