
                                                                 

  بدلیل شرایط فعلی و شیوع ویروس کرونا بصورت مجازی مرکز تحقیقات بیماری های عفونیشورای  جلسهسیزدهمین 

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1400 /  11/  11  تاریخ در 

 

 شدن الفع یبررس" نوانع با آقای دکتر سید محمدهادی رضوی نیکو و خانم سحرباذوق پایان نامه ای یقاتیتحق طرح* 

 توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با " 19-دیکوو به مبتال افراد در EBV مجدد

:گردد ارسال معاونت به  انیمجر  

 
( EBV) یماریب نیا فعال یآلودگ نیشیپ تیوضع چون. ستین حیصح عنوان در "مجدد شدن فعال یبررس" اصطالح: عنوان در .1

 .گردد ذکر مطالعه مکان و زمانهمچنین . ستین مناسب "مجدد" کلمه از استفاده ستین مشخص

 عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فارسی اصالح گردد. .2

 .شود عنوان طرح انجام ییپروپوزال،چرا دهیچکدر  .3

 .ها روسیو یاسام یحت شود نوشته کامل طور به اول بار یبرا اصطالحات یتمامو بررسی متون  مساله انیبدر  .4

 هدف همان 8 یاختصاص هدفهمچنین  .ابدی رییتغ....  در EBV روسیو مجدد شدن فعال زانیم نییتع به یاصل هدف شودیم شنهادیپ .5

 .باشد یم یاصل

 ظرن به.شود ینم اثبات یباد یآنت یبررس وجود با یحت فعال صورت به روسیو نیا نیشیپ تیفعال و بودن آلوده واقعااز انجایی که  .6

 . ستین مناسبدر اهداف  "مجدد" کلمه از استفاده

همچنین  .شود یم هیتوص دهایکواستروئیکورت از استفاده مخصوصا مارانیب درمان به توجه مارانیب یارهایمع در مطالعه، یاجرا روش در .7

 قرار یبررس مورد باشند مثبت EBV یباد یآنت نظر از که 1۹-دیکوو به مبتال افراد سرم نمونه 171 که است شده عنوان دهیچک در

 نیبنابراگرفت . خواهد قرار یسرولوژ و یمولکول یبررس مورد 1۹دیکوو نمونه 171 که است شده عنوان کار روش در اما. گرفت خواهد

 .شود نوشته دهیچک با مطابق و شفاف کار روش که است الزم

 نوع یارهایمع و یبستر ای ییسرپا مارانیب نکهیا و مکان نمونه وردنا دست به یچگونگ درمورد،ها داده یآور جمع روش و ابزار مورد در .8

 .است نشده داده یحیتوض کرونا مثبت تست ای یت یس براساس فیخف ای دیشد کرونا

 نیا در کهیصورت در. است دهیگرد محاسبه گرفته صورت یسرولوژ مطالعه اساس بر ازین مورد نمونه حجم در مورد جامعه مورد مطالعه : .۹

 ضرورت .ردیگ صورت نهیزم نیا در قیدق یبررس شودیم شنهادیپ. گرفت خواهد قرار استفاده مورد یسرولوژ و یمولکول روش العهمط

 ست؟یچ مطالعه نیا در لود رالیو نییتع

 .است نشده وارد یدرست به مستقل و وابسته رهایمتغ یها نقشدر جدول متغیرها  .10

 

 

 همزمان حضور یابیارز   " عنوان با و خانم معصومه نوروزی کتر سید محمد هادی رضوی نیکوپایان نامه ای آقای دی قاتیتحق طرح* 

 REAL-TIME PCR روش با گلستان استان COVID-19 به مبتال مارانیب در آدنو و نویر ، A پیت آنفلوانزا یتنفس یها روسیو

 :گردد ارسال معاونت به  انیمجر توسط اصالحات نجاما از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با "  1398-1399 سال ،

 به مبتال مارانیب در روسیو آدنو و روسیو نویر ، A پیت یآنفلوانزا یتنفس یها روسیو همزمان حضور یابیارز  :شود اصالح عنوان .1



                                                                 

COVID-19 روش با گلستان استان REAL-TIME PCR ، 13۹8-13۹۹ سال 

 سی تغییر یابد.عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فار .2

 داشت؟ خواهد ماریب امدیپ در یریتاث یهمزمان نیا ایآ. است الزم یشتریب حیتوض طرح یاجرا ضرورت مورد پروپوزال،در دهیچک در .3

 کنند ینم جادیا یدیشد یتنفس یماریب روسینوویر و روسهایو آدنو دارد؟ یتیاهم چه یهمزمان نیا نییتع

 .شود اصالح دیبا و است یکی شده نوشته دهیچک با نایع مساله انیب اول قسمت .4

 ریسا وعیش درصد شده نوشته متون یبررس به باتوجههمچنین  .است نشده اشاره 2021 سال در شده منتشر مقاالت به متون یبررس در .5

 .است سوال ریز طرح یاجرا ضرورت و بوده اندک اریبس مارانیب نیا در یتنفس یروسهایو

 .هستند طرح یفرع اهداف واقع در اهداف نیا از یاریبس. رندیبگ قرار ینیبازب ردمو شده نوشته یاختصاص اهداف .6

 .شوند برداشته سواالت یابتدا از نییتع کلمه. شوند اصالح طرح سواالت .7

 .شوند ذکر رهاییمتغ تمام دیبا اجرا روش در .8

 نوشته قیدق طور به زین اجرا روش در. شود داده حیتوض یماریب شدت .است یاسم یفیک روسهایو ریسا ژنوم وجوددر جدول متغیرها  .۹

 .شود

 شود نوشته کامل طور به قسمت نیا دیبا. است نشده داده یحیتوض رهاییمتغ مورد در. است ناقص اجرا روش .10

 است نشده نوشته یاخالق مالحظات .11

 .شود اصالح دیبا که است یزمان یها فاصله یدارا جدول،طرح یاجرا مراحل یزمانبند .12

 .ندارند صفحه و مجله شماره و اند نشده نوشته درست رفرنسها .13

 

 در S ژن یها ونیموتاس یبررس   " عنوان با علیجان تبرایی و خانم زهرا علی ابادی دکتر یآقا یا نامه انیپا یقاتیتحق طرح* 

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

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

 

 Investigation of S gene mutations in SARS-CoV-2 isolated from patients with"به  یسیانگل عنوان .1

COVID-19 in North Khorasan by Sanger Sequencing method" گردد اصالح. 

 .شود یرسان بروز 2 سارس یها انتیوار یاسام و 1۹دیکوو آمار مساله، نایب در .2

 .شود یرسان بروز استفاده مورد یها رفرنس .3

 یماریب امدیپ و شدت با ارتباط شود،یم شنهادیپ .گردد ذکر یاختصاص اهداف در یماریب نوع .شود نوشته یکل هدف در قسمت اهداف : .4

 .شود دهیسنج هم

 .گردد ذکر یماریب نوع، اتیفرض و سواالتدر  .5

 "روسیو پخش شدت و تهیپاتوژنس" ایاهمچنین  ... ،s ژن ونیموتاس ،1۹دیکوو. رسندینم بنظر حیصح رهایمتغ رها،یمتغ جدول رد .6

همچنین  ست؟ین رهایمتغ بعنوان ستیل چک داخل موارد و شود اپلود حتما ستیل ستند؟چکین مطالعه نیا در یبررس مورد یرهایمتغ



                                                                 

 ؟!یفیک بصورتreal time pcr اس؟یمق.شود حذف یماریب

 .دیسیبنو کامل را هابخش نیا لطفا مطالعه، مورد جامعه مورد در .7

 ورود اریمع -ها نمونه یاور جمع مارستانیب اسم -یریگ نمونه نحوه -یا نمونه نوع چه -مطالعه کدام براساس -نمونه انتخاب نحوه

 یکس چه توسط -دیمارکویب صیتشخ -وخروج

 .شود اخالق اپلود تهیکم فرم و نامه تیرضا نمونه .8

 .شود دقت یبند زمان یها خانه درپرکردن در جدول زمانبندی ، .۹

 .شود حیتصح( ونکور) دانشگاه یها پروپوزال یسینو رفرنس وهیش براساس لطفارفرنس  .10

 

  ژن بیان و کلونینگ " عنوان با رویعلیجان تبرایی و خانم مهال خس دکتر یقاآ یقاتیتحق طرحپایان نامه جایگزین گزارش نهایی * 

HBx هپاتیت ویروس B سلولی رده در Huh-7 بیان در آن تاثیر و mir-132، mir-122، mir-22، mir-21 و mir-222" 
 به تصویب رسید.

 



                                                                 

 


