
                                                                 

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

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1400 /  12/ 24   تاریخ در 

 

 یها نیپوپروتئیل سطوح نیب ارتباط یرسبر" عنوان با  خانم دکتر ثمین زمانی و خانم نگار عسگری پایان نامه ای یقاتیتحق طرح* 

 و سیاسکلروز پلیمولت به مبتال مارانیب در سیپاراتوبرکلوز گونه ریز ومیآو ومیکوباکتریما یمولکول و یسرولوژ ییشناسا و سرم

 به  انیمجر وسطت اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با " کنترل افراد با سهیمقا در دیروماتوئ تیآرتر

 :گردد ارسال معاونت

 

 کلمه و یاختصار عالمت نه( multiple sclerosis) شود نوشته کامل بصورت عنوان در یماریب نام است بهترانگلیسی  عنوان در .1

serum کلمه یابتدا به lipoprotein ریز مانند. گردد اضافه:   

2. - Evaluation of the relationship between serum lipoprotein levels and Mycobacterium avium SSP. 

Paratuberculosis in 
3.  

4. patients with multiple sclerosis and rheumatoid arthritis compared to healthy control subjects- 

 و MS یماریب دو یرسبر مطالعه هدف رایز. گردد حذف "1 نوع ابتید" است بهتر مسئله انیب خالصه قسمت در پروپوزال، دهیچک در .5

RA روش به که یقسمت در است بهتر. است نشده دهیچک قسمت در آن به یا اشاره اما باشد یم کنترل سیک نوع از مطالعه .باشد یم 

 لیتحل و هیتجز یچگونگ مورد در .شود یم دهیسنج زین کنترل گروه در نظر مورد یپارامترها یبررس که شود نوشته زین دارد اشاره اجرا

 گونه ریز ومیآو ومیکوباکتریما " نوشتن یجا به: یدیکل کلمات .شود نوشته خالصه بصورت رفته بکار یآمار یروشها و ها ادهد

 .شود نوشته یدیکل کلمات بعنوان جداگانه بصورت سیپاراتوبرکلوز و ومیاو ومیکوباکتریما کلمات از کدام هر " سیپاراتوبرکلوز

. شود داده حیتوض شتریب کرد خواهد یکمک چه و دارد یفوائد چه آن انجام نکهیا و پژوهش نیا نجاما ضرورت خصوص ردمساله، انیب در .6

 یرو بر ،MS بر عالوه که یحال در. شود یم دهیسنج MS به مبتال افراد در که است شده نوشته آخر جمله در بخش نیا انیپا در

 .شود یم انجام هم RA به مبتال مارانیب

 یمقاالت گردد استفاده زین شده منتشر آن از بعد و 2020 یسالها یعنی 2019 از بعد که یمقاالت از گردد یم نهادشیمتون،پ یبررس در .7

 .نداشتند مثبت یجینتا یحت که

 :دارد اصالح به ازین، مطالعه اهداف .8

 پویل سطوح ارتباط یبررس همطالع اهداف نیمهمتر از یکی یاختصاص دراهداف .گردد استفاده یاصل هدف یابتدا در "نییتع" کمله از .9

 به یا اشاره یاختصاص اهداف از کیچیه در که یحال در. باشد یم سیپاراتوبرکلوز گونه ریز ومیآو ومیکوباکتریما با نهایپروتئ

 جهتو با. است شده نوشته یفیتوص قسمت تنها گرید یسو از .گردد اضافه اهداف از کی هر در دیبا که است نشده ومیآو ومیکوباکتریما

 به بایتقر. گردد اضافه دیبا زین شاهد و مورد گروه دو در رهاییمتغ یبرخ سهیمقا مانند یلیتحل اهداف است، یشاهد مورد مطالعه آنکه به

 نیپروتئ پویل سطوح سهیمقا :مثال نوشت زین یلیتحل یاختصاص اهداف توان یم شده نوشته یفیتوص یاختصاص اهداف که تعداد همان

 .سالم شاهدان گروه با RA و MS به مبتال مارانیب روهگ دو در...... 

 . شود نوشته یپژوهش هیفرض کی ،یفیتوص ریغ هدف هر یبرا و یپژوهش سؤال کی یفیتوص هدف هر یبرا .10

. ستا شده نوشته نهایپروتئ پویل تنها رهاییمتغ جدول در. شود نوشته رهاییمتغ دیبا اهداف و مطالعه عنوان اساس رها،بریمتغ جدول در .11



                                                                 

-  سن-  مثبت.. ومیاو ومیباکتر کویما یباد یآنت-  MS به مبتال ماریب-  RA به مبتال ماریب - :گردد اضافه جدول نیا به دیبا ریز موارد

 BMI- شغل-  جنس

 دیبا که است شده نوشته "رییمتغ عنوان" یاختصار عالئم ترجمه صرفا "یعمل و یعلم فیتعر" ستونهمچنین در جدول متغیرها  .12

 یم اضافه دیجد اصالحات مطابق که یدیجد یرهاییمتغ مشخصات ضمنا شود؟ نوشته " LDL" مثال یعلم فیتعر و گردد صالحا

 .شود نوشته زین گردد

 یشاهدها و مارانیب ست؟یچ مطالعه به شاهدها و مارانیب خروج و ورود یارهایمع که شود مشخص دیمطالعه،با مورد جامعه مورد در .13

 .است نشده نوشته نمونه حجم محاسبه نحوه گردند؟ یم یآور جمع کجا از سالم

 دقت با دیبا. است شده نوشته ناقص و خالصه اریبس متاسفانه که است آن یاجرا روش کالیومدیب مطالعات مهم اریبس یقسمتها از یکی .14

 .شود نوشته آزمونها ستفادها مورد یدار یمعن سطوح زین و لیتحل و هیتجز یبرا مرتبط یآمار یآزمونها .شود نوشته شفاف و

 .شود نوشته تهایمحدود نیا کاهش یراهها و شود گرفته نظر در مطالعه یتهایمحدودهمچنین  شود نوشته کامل دیبای اخالق مالحظات .15

 .شوند منتقل یمصرف جدول به دیبا و باشند یم یمصرف یهمگ یمصرف ریغ لیوسا و مواد جدول در شده نوشته موارد .16

 

 یبررس " عنوان باخانم دکتر میترا شربتخوری و آقای حمیدرضا ذاکرزاده خوشرودی  پایان نامه ای یقاتیتحق طرح* 

 و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با "1401 سال در گرگان آذر 5 مارستانیب روان بخش مارانیب در توکسوپالسموز یولوژیدمیسرواپ

 :گردد رسالا معاونت به  انیمجر توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر

 دسته دو در مطالعه نکهیا به توجه با همچنین  ...روان و اعصاب بخش در یبستر مارانیب شود نوشته روان بخش مارانیب یبجادر عنوان  .1

 .شود اشاره موضوع نیا به عنوان در شودیم انجام شاهد و مورد

 عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فارسی تغییر یابد. .2

 .است نشده نوشته دهیچک در ها داده زیآنال روش و کار روش .3

 ستین مشخص آن جهینت کاربرد و کار نیا یاجرا ضرورت .4

 گردد حذف. ندارد مطالعه موضوع به یربط 10 شماره رفرنس .5

 مارانیب در شده نوشته یکاربرد هدف .شوند اصالح. هستند یفرع اهداف جزو شده نوشته یاختصاص اهداف در که بعد به 3 هدف از .6

 شود اصالح ز؟یالیهمود

 . هستند اتیفرض جزو بعد به 3 شماره ازی. فراوان شود نوشته وعیش یبجا سواالت در .7

 .ست یکاربرد طرح نوع .8

 هستند وابسته اول رییمتغ رها،دویمتغ جدول در .9

 
 

 یهاکنه و جوندگان در ایشمانیل ییشناسا " عنوان با خانم دکتر فریده توحیدی و اقای اباذر نجاتی پایان نامه ای یقاتیتحق طرح* 

 انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با "ITS1- PCR روش به برون نچهیا و قال آق مناطق در آنها سخت

 :گردد ارسال معاونت به  انیمجر توسط اصالحات

 Aq Qala Inche , :شوند وشتهن ریز صورت به برون نچهیا و قال آق کلمات و in از from ی کلمه یجا به لطفادر عنوان انگلیسی  .1

Broun 

 ها داده زیانال روش مورد در آن یبجا و .شود اصالح قسمت نیا. ستین طرح یاجرا مراحل تمام نوشتن به الزم پروپوزال، دهیچک در .2



                                                                 

 بار دو یفارس یدیکل کلمات .شود ذکر کایتروپ و ماژور ایشمانیل ی گونه ییشناسا به مربوط باند ی اندازه لطفا.شود آورده یا خالصه

 است. شده انیب

 .شود اضافه دتریجد مطالعات .شود نوشته آن مورد در یشتریب حاتیتوض شده آورده یا مطالعه که یمورد هر دردر بررسی متون  .3

 موضوع کی که انگل نیا به ها کنه یآلودگ یفراوان شده نوشته اهداف در یول شده نوشته ها کنه نیا در ایلشمان یبررس عنوان در .4

 دارد یمتفاوت یریگ نمونه به ازین و است متفاوت

 اتیفرض و سواالت .شوند اصالح عنوان براساس یاختصاص و یاصل اهداف .هستند یفرع اهداف واقع در شده نوشته که یاختصاص اهداف .5

 آن یبرا توان یم است نظر مورد یلیتحل رابطه و دهند یم قرار یبررس مورد یگرید رییمتغ کیتفک به را یهدف یوقت. شوند اصالح

 .نوشت هیفرض

 .است نشده ذکر رهاییمتغ جدول در اما شده استفاده DNA استخراج از ایشمانیل گونه نییتع یبرا .6

 ی گونه که یصورت در و شوند آورده امرهیپرا یها یتوال و شده انیب خالصه بخش در که یروش لطفادرمورد ابزار و روشهای اجرا  .7

 در صورت نیا ریغ در شود آورده ماژور و کایتروپ یها گونه از کی هر به مربوط محصول ی اندازه لطفا شود یم ییشناسا هم ایشمانیل

 .گردد اصالح شود یم داده صیتشخ ایشمانیل ی گونه شده گفته نکهیا طرح، ی خالصه بخش

 یها وبیکروتیم ،DNA ماکر ای رفمع ،TBE بافر ،DNA فلورسنت رنگ آگاروز، رینظ گرید مواد به ازین حداقل PCR انجام یبرا .8

 نام شود یم شنهادیپ شود یم نیتام محترم یمجر قیطر از اگر ای و اضافه طرح به است ازین کهیصورت در باشد یم PCR مخصوص

 .شود گرفته نظر در صفر آنها ی نهیهز یول شود آورده یمصرف یها نهیهز ستیل در موارد

 

 به مبتال مارانیب یآگه شیپ یبررس" عنوان باکتر رقیه گلشا و آقای عرفان رضایی شیرازی  خانم د پایان نامه ایی قاتیتحق طرح* 

 با " 1400 سال گرگان یرازیش ادیص مارستانیب در شده یبستر هیاول یادرار و یسرم یشگاهیآزما یها افتهی اساس بر 19دیکوو

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

 

 .شود نوشته ادرار فقط و شود حذف یادرار-یسرم ها واژه دیکل در .است نشده یآمار زیآنال یمتدها به یا اشاره دهیچک در .1

 از یاریبس در که شود اصالح و شود یشتریب استفاده هم 2022 و 2021 سال منابع از تا است مناسبتردر بیان مساله و بررسی متون،  .2

 شودیم دهید یارگان چند یریدرگ ICU در یبستر موارد

 .رندیگ قرار یآگه شیپ در یابیارز مورد یتوپنیترومبوس و یلنفوپن زانیمدر سواالت و فرضیات  .3

 و اهداف قسمت در. است مطالعات نوع نیا در امدیپ یابیارز در مهم اریبس یرهایمتغ جزو سن خصوصا و جنس -در اهداف مطالعه ،  .4

 انیمجر نیشوند،همچنیم رییتغ دچار یعفون و یالتهاب یها یماریب تمام در ها ریمتغ نیا از یاریبس - .گردد اشاره آن به ها ریمتغ

 دچار امدیپ با ارتباط یبررس و جینتا یابیارز زمان در احتماال که اند داده قرار مدنظر را یقلب و یویکل و ،یکبد یمارکرها تمام محترم

 لیبدل که یکسان ایآ - .دیریگ قرار مدنظر یسرم یفاکتورها نیتر مهم از یتعداد دیبا شودیم شنهادیپ نیبنابرا .شد خواهند چالش

 شد؟ خواهند گرفته نظر در زین اند نموده فوت احتماال صیترخ از بعد و اند شده صیترخ موعد از زودتر تخت کمبود

 .باشد داشته هیفرض دیبا و است یلیتحل نوع از مطالعه ضمنا .گردد اصالح زین سواالت اهداف، هیاصالح اساس بر .5

 از خروج یها اریمع در .گردد ذکر( PCR مثبت تست) 19 دیکوو یقطع اریمع بودن دارا: ورود یرهایمتغ مطالعه،جزو یاجرا روش در .6

 .شود گرفته نظر در یعروق-یقلب ، هیکل هیاول یماریب و مشکالت محترم، انیمجر مدنظر یسرم یها تست به باتوجه: مطالعه



                                                                 

 الزم درمان افتیدر از بعد یماریب امدیپ: ماریب امدیپ یعلم فیتعر قسمت در .7

 .شود ذکر مطالعه یتهایمحدود .8

 قسمت در شود، یم انجام دانشجو یمجر توسط کامل بطور که آن، بودن یا پرسشنامه زین و حاضر طرح بودن یا نامه انیپا به توجه با .9

 شد، خواهد انجام طرح مشاور و راهنما دیاسات توسط صرفا که( شده ذکر بار 2) جینتا ریتفس زین و ها، داده یآور جمع " یپرسنل نهیهز

 .است محاسبه قابل یپرسنل نهیهز لیتحل و هیتجز قسمت در.  شود حذف

 

 ییشناسا" عنوان با  واعظ آقای دکتر علیجان تبرایی و آقای علی ی پایان نامه ای قاتیتحق طرح پایان نامه جایگزین گزارش نهایی*

 زنان نالیواژ یها نمونه در Multiplex Real Time PCR روش به( (HSV2,HBV )-(HSV1, CMV) ی ها روسیو همزمان

 مطرح و به تصویب رسید. "گرگان ادیص مارستانیب به کننده مراجعه باردار



                                                                 

 


