
                                                                               

 

 

 سالن محل در    1398/  08/  27   مورخ دوشنبه روز در  یعفون یها یماریب قاتیتحق مرکز یشورا جلسه نیششم

 .دیگرد آغاز یپژوهش یشورا محترم یاعضا به ییخوشامدگو عرض ضمن ، 12:30  ساعت در یقاتیتحق مراکز جلسات

 

 کشاورزان در روزیلپتوسپ یماریب یسرم وعیش یسبرر " عنوان با ییکنتا یسلطان ریام دیس یآقا یقاتیتحق طرح* 

 :گردد ارسال معاونت وبه بیتصو اصالحات انجام از بعد شد مقرر و قرائت" 1398 سال در گلستان استان

 "... یماریب یسرم سطح یبررس" یفارس یشنهادیپ عنوان .1

 بروز به ازین ها رفرنس مساله انیب در. است نشده ارائه استان در وعیش زانیم و سابقه نظر از مطالعه تیاهم .2

 قسمت یبعض در. گردد ذکر کار انجام سال دیبا است شده داده وعیش ای و بروز زانیم آمار که یموارد در و. دارند یرسان

 ضد یباد یآنت یفراوان نییتع که شود مشخص نیهمچن و گردد اصالح دیبا که دارد وجود یپیتا اشتباه مساله انیب یها

 شود؟ یم یتلق مثبت ها تیک در یسرم اریع چه و است؟ یماریب وعیش انگرینما ینسبت چه با و چگونه رایپتوسپل یباکتر

 .باشد یم گلستان استان یها نمونه مطالعه بخصوص گرید مطالعات یبررس به ازین گردد، کامل متون یبررس .3

 یازین مطالعه بودن یفیتوص به توجه با. ابدی رییتغ عنوان با مطابق مطالعه اهداف یتمام عنوان، رییتغ صورت در .4

 .ندارد وجود هیفرض به

 اطراف در راکد یها آب و ها برکه وجود زانیم و( ماهانه متوسط) حرارت درجه توان یم:  رهایمتغ جدول در .5

 یریگ اندازه نحوه نیهمچن. گردد یبررس زین افراد یا نهیزم یها یماریب و گردد اضافه زین ها فرم کننده لیتکم فرد نیزم

 .است شده وارد اشتباه یریگ اندازه اسیمق و

 .گردد ذکر دیبا است شده نییتع نمونه تعداد اساس برآن که یرفرنس نمونه، حجم و جامعه مورد در .6



                                                                               

 متخصص کی با حتما دیبا آن لیتکم یبرا و دارد اصالح یجا داده،پرسشنامه یآور جمع روش و ابزار مورد در .7

 قرار اگر نیهمچن. باشند حضورداشته طرح در همکارطرح بعنوان یعفون متخصص کی است بهتر. گردد مشورت یعفون

 .              گردد اضافه زین پرسشنامه لیفا و شود داده شرح کار روش قسمت در شود انجام زایاال شیآزما است

 .گردد ذکر وابسته و مستقل یرهایمتغ باطارت یبررس یها تست نوع  ها، داده لیتحل و هیتجز روش مورد در .8

 .گردد ذکر یاخالق مالحظات قسمت در دیبا افراد مشخصات یکدبند روش .9

 لحاظ دینبا نهیهز شود، یم انجام مصاحبه و یریگ نمونه به ازین بدون داده یآور صرفاجمع اگر: ها نهیهز درمورد .10

 در شاتیآزما انجام لیدل. گردد لحاظ نمونه حجم به توجه با شیماهرآز نهیهز دیبا زین شیآزما انجام درصورت و گردد

 به داده زیآنال و یمشاورآمار و طرح تیریمد زمان. گردد لیتعد دیبا ها نهیهز. شود داده حیتوض آمل یخصوص شگاهیآزما

 .ابدی کاهش ساعت 50

 

 یکنندگ شالته و یدانیاکس یآنت تیفعال " عنوان با یخانیعال یمهد یآقا و یلیخل معصومه دکتر خانم یقاتیتحق طرح*  

 از بعد شد مقرر و گرفت قرار بیتصو مورد و قرائت"آهن بار اضافه یدارا یها موش در یعیطب بیترک چند توسط آهن

 :ردیپذ صورت معاونت به ارسال جهت یبعد اقدامات اصالحات انجام

 یبررس: یشنهادیپ عنوان شود، اورده یعیطب اتبیترک نام  عنوان در شود یم شنهادیپ است یکل یلیخ عنوان .1

 آهن بار اضافه یدارا یموشها در آهن کردن شالته در دیاس کیکافئ و دیاس کیفلور ن،یلیوان ریتاث

 .ابدی رییتغ یفارس عنوان با مطابق یسیانگل عنوان .2

 .است نشده دیق دهیچک در اجرا روش خالصه .3

 :متون یبررس قسمت در .4

 شود نوشته کاملتر و ینیبازب متون یبررس: الف

 . شود نوشته in vitro صورت به ترویو نیا.شود اصالح جمالت یبرخ نگارش: ب



                                                                               

 . شود داده حیتوض شتریب یسمیمکان صورت به دیاس کیفرول و دیاس کیکافئ اثر: ج

 انیب تر واضح طرح انجام ضرورت مورد نیا به توجه با ابدی یم شیافزا زانیم چه تا آهن مریآلزا به مبتال مارانیب در: د

 . گردد

 .شود نوشته کند یم رسوب آهن آنها در که ییبافتها رفرنس ذکر با: ه

 اهداف در نیتیفر زانیم و دسموتاز دیسوپراکس و کاتاالز تیفعال سنجش نکهیا به توجه با: اهداف قسمت در .5

 نشده دیالده ید مالون به یا اشاره چیه. شود داده حیتوض آنها به راجع مساله انیب در است بهتر شده، دیق یاختصاص

 .شود نوشته تر ییجز اتیفرض و سواالت. است

 کل آهن زانیم یریگ اندازه روش نیهمچن. است نشده انیب یمطلب نمونه حجم و مطالعه مورد جامعه مورد در .6

 سه با دیآلده ید مالون زانیم و دازیاکسپر کاتاالز، یها میآنز تیفعال زانیم سنجش.شود نوشته تر ییجز صورت به بافت

 .شود اصالح. شود یم یریگ اندازه تیک کی با ایگو که شده نوشته یا گونه به اما شود یم انجام مجزا تیک

 .شود نوشته کامل رهایمتغ یریگ اندازه نحوه و یعمل یعلم فیتعر رهایمتغ جدول در .7

 .شود نوشته رفرنس با نمونه حجم محاسبه فرمول .8

 .است نشده انتخاب یدرست به طرح نوع دارد، شدن پتنت تیقابل طرح است شده ذکر نکهیا به توجه با .9

 کارباحیوانات طرحهای انجام جهت آزمایشگاهی حیوانات با کار در اخالق کارگاه در شرکت گواهی ارائه .10

 .گردد آپلود میضما قسمت در حتما لطفا ست،یالزام آزمایشگاهی

 

 

 مقاومت یها جهش یبررس  "عنوان با پور کاوه ایمیک خانم و  کوین یرضو دکتر یآقا یینها گزارش نیگزیجا نامه انیپا*

 شده قرائت "مازندران استان در 96 تا 94 یها سال یط Bپیت آنفلوانزا روسیو دازینینورآم ژن در ریویاسلتام به ییدارو

 .گرفت قرار بیتصو مورد و



                                                                               

 

 ژن یها سکانس زیآنال  "عنوان با اصل یخلخال نازیپر خانم و  کوین یرضو دکتر یآقا یینها ارشگز نیگزیجا نامه انیپا*

NSP4) non-structural protein 4 )و شده قرائت " گرگان شهر ینیبال یها نمونه از شده جدا یها روسیو روتا 

 .گرفت قرار بیتصو مورد

 

 یبررس " عنوان با یکوچکسرائ یبابائ ایما خانم و یقائم اهلل عزت دکتر یآقا طرح یینها گزارش نیگزیجا  IsI مقاالت*

 از استفاده با گلستان استان در ینیبال یها نمونه از شده جدا سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما یها زولهیا یکیژنت تنوع

 .گرفت قرار بیتصو مورد و مطرح " MIRU-VNTR کیتکن

 

 یها زولهیا در آن انیب زانیم و PSM ژن یفراوان یبررس"عنوان با دل خندان ابوالفضل یآقا طرح یینها گزارش*  

 .گرفت قرار بیتصو مورد و شده قرائت "لمیوفیب ی کننده دیتول اورئوس لوکوکوسیاستاف یکینیکل

 

 .دیرس انیپا به صلوات ذکر با 14:00   ساعت در جلسه

 



                                                                               

 


