
                                                                 

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

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1400 /  10/  10  تاریخ 

 

 ومیآو ومیترکوباکیما یراوانف یبررس " عنوان با  پایان نامه ای خانم دکتر ثمین زمانی و نگار عسگری یقاتیتحق طرح* 

 بیتصو به ریز اصالحات با "کنترل افراد با سهیمقا در دیروماتوئ تیآرتر به مبتال مارانیب در سیپاراتوبرکلوز رگونهیز

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

 
 .است نشده ذکر مطالعه مکان و زمان مطالعه، عنوان در .1

 عنوان به هاست مدت زبانیم یها دیپپت و MAP یباکتر و EBV روسیو نیب یمولکول دیتقل" از مساله،منظور انیب در .2

 حیتوض متن در را یباکتر نیا از یناش یمولکول دیتقل یکم لطفا. ستیچ "اند شده گرفته نظر در RA کیپاتوژن سمیمکان

 شرح را آن یچگونگ لطفا. است شده عنوان مطالعه نیا جینتا کمک با MAP درمان به دنیرس کار اهداف از یکی .دیینما

 .دیده

 روش با سیپارراتوبرکلوز ومیآو ومیکوباکتریما یفراوان عیتوز نییتع -1 :شود نگارش صورت نیا به اهداف شودیم شنهادیپ .3

PCR سالم افراد با آن سهیمقا و دیروماتوئ تیآرتر به مبتال مارانیب در 

 سالم افراد با آن سهیمقا دویروماتوئ تیآرتر به مبتال افراد درMAP ضد یباد یآنت یفراوان عیتوز نییتع -2

 شود. یابیارز یمولکول روش با یباکتر یفراوان زانیم اساس بر نمونه حجم است بهتر .4

همچنین  .شوند خارج مطالعه از زین اکیسل یماریب سابقه یدارا افراد گرددیم شنهادیمطالعه،پ مورد جامعه مورد در .5

 گروه در تا شوند رد و شوند چک RA یماریب شدن دییتا با مرتبط یفاکتورها کنترل گروه افراد نمونه از گردد یم شنهادیپ

 یضرور گروه دو هر در جینتا کننده مخدوش یفاکتورها ذکر و توجه. نباشد یخوداظهار بر منوط تنها و رندیگ قرار کنترل

 .شود هتوج انها به است بهتر و باشد یم

 

 در S ژن یها ونیموتاس یبررس " عنوان با پایان نامه ای آقای دکتر علیجان تبرایی و خانم زهرا علی ابادی ی قاتیتحق طرح* 

SARS-CoV-2 به مبتال مارانیب از شده جدا COVID-19 روش به یشمال خراسان در Sanger Sequencing   " اصالحات با 

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

 ژنوم شیپا طرح کهییآنجا از. است نشده انجام یشمال خراسان استان در ها ونیموتاس یبررس تاکنون که شده عنواندر چکیده پروپوزال  .1

 .باشد یم دیبع مورد نیا رد،یگیم صورت تهران در مرکز نیچند توسط کشور کل در روسیکروناو

 .شود یرسان بروز 2 سارس یها انتیوار یاسام و 19دیکوو آماردر بیان مساله  .2

 .شود یرسان بروز استفاده مورد یها رفرنسدر بررسی متون  .3

 .شود دهیسنج هم یماریب امدیپ و شدت با ارتباط شود،یم شنهادیپدر اهداف مطالعه  .4

 ... ،s ژن ونیسموتا ،19دیکوو. رسندینم بنظر حیصح رهایمتغدر جدول متغیرها،   .5

 .است نشده داده زانیم نیا نییتع با ارتباط در یحیتوض اما شده گرفته نظر در 30 نمونه حجمدر مورد حجم نمونه ، .6

 



                                                                 

 

بررسی    " عنوان با آقای دکتر علیجان تبرایی و خانم نیلوفر زاهدیان نژاد ی قاتیتحق طرحپایان نامه جایگزین گزارش نهایی * 

 به تصویب رسید. "مقاوم شده به آسیکلوویر 1ولکولی تیمیدین کیناز ویروس هرپس سیمپلکس تیپژنوتیپ و دینامیک م

 

 Prime(DNA Vaccine)  هترولوگ یاستراتژ یریبکارگ و یطراح" عنوان با یقاتیتحق طرح یینها گزارش نیگزیجا ISI مقاله* 

– Boost(Recombinant protein )دیرس بیتصو به " روسیو الوتومگیسا ضد یمنیا یها پاسخ القا در. 

 

 



                                                                 

 


