
                                                                               

 سالن محل در   1398/   10/  09   مورخ روزدوشنبه در  یعفون یها یماریب قاتیتحق مرکز یشورا جلسه  نیهفتم

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

 

 در( GILZ)دیکوئیگلوکوکورت توسط شده القا پریز نیلوس نقش" عنوان با یمحمد دیسع دکتر یآقا یقاتیتحق طرح* 

 و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با " سالمونال عفونت به یماکروفاژ یمنیا پاسخ ی بواسطه شده جادیا ی تهیپراسموالریها

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

 "سالمونال یباکتر با مواجهه در یماکروفاژ یمنیا پاسخ...... " یفارس یشنهادیپ عنوان .1

 دو یها سمیمکان و لیدخ یها ژن و ماکروفاژ و یباکتر نیب نتراکشنیا از جمله دو حد در دهیچک در شود یسع .2

 ذکر پرانتز در را شده برگردانده یفارس به که یکلمات یسیانگل اصطالح گردد یم شنهادیپ. گردد ارائه مطلب آن طرفه

 .کنند

 : متون یبررس و مساله انیب قسمت در .3

 .شود مشخص طرح در سالمونال یسلول داخل یباکتر انتخاب لیدل:  الف                    

 لیدل. ندینما مشخص را آنها است شده اشاره یانسان و یموش ماکروفاژ اتیخصوص تفاوت به یقبل یکارها در چنانچه: ب

 شود؟ یم استفاده هم موش رده از چرا ستین فرض هم یتفاوت و شد خواهد کار انسان هم و موش سلول رده در هم نکهیا

 نیا ریغ در گردد حذف یموش ماکروفاژ یها سلول تواند یم نهیهز کاهش یبرا شد خواهد اخذ انسان رده با جینتا اگر

 .گردد انیب فرض، حد در یحت شود ذکر ها تفاوت صورت

 یبررس تهیپراسموالریها طیشرا در یگرید سلول اگر مثال) کنند ذکر را مشابه یکم یکارها موجود مشابه کار چنانچه: ج

 (.است شده یبررس سلول داخل یباکتر هر یماکروفاژ مختلف یمارهایت در چنانچه ای و است شده

. گردد ذکر مجزا صورت به یانسان و یموش یسلول رده نوع دو مشخصات است بهتر مطالعه، مورد جامعه مورد در .4

 .گردد ذکر لطفا شده استفاده ان از که دارد یخاص مشخصات یانتخاب سالمونال یباکتر استاندارد سوش اگر



                                                                               

 چه اساس بر که اهداف اساس بر شود مشخص. است نشده وارد یدرست ها،به داده لیتحل و هیتجز روش مورد در .5

 .شد خواهد یبررس ییرهایمتغ چه یتست نوع

 نجایا در و ردیگ انجام گلستان یپزشک علوم دانشگاه تیحما مورد است قرار کار قسمت کدام که گردد مشخص .6

 .شد خواهد انجام

 

 

 و یساز نهیبه" عنوان با یطاهر هیمهد خانم و کوین یرضو یمحمدهاد دیس دکتر یآقا یا نامه انیپا یقاتیتحق طرح* 

 از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز حاتاصال با "18 پیت روسیو لومایپاپ E7 یها رونوشت انیب سطح یکم سنجش

 :گردد ارسال معاونت به تهمتن رضایعل دکتر یینها دییتا و انیمجر توسط اصالحات انجام

 ست؟یچ یساز نهیبه از منظور. است نشده اشاره استفاده مورد یها نمونه نوع به عنوان در .1

 وجود E7 ژن چند لومایپاپ روسیو در. است شده عنوان E7 یها ژن انیب یبررس مطالعه از هدف ده،یچک در .2

 . ستین شفاف دهیچک در کهیدرصورت ،18 پیت روسیو E7 که شده گفته مطالعه عنوان در دارد؟

 .است نشده ارائه یدیکل کلمات .3

 ی پروسه که شده عنوان مساله انیب در نکهیا به توجه با رایز کنند انیب شفاف را مطالعه ینواور یها جنبه .4

 انجام به ازین لیدل پس شود یم شروع E6 ,E7یها نییانکوپروت انیب شیافزا با کسیسرو سرطان در ییزا سرطان

  ست؟یچ حاضر مطالعه

 تواند ینم و باشد یم کار مراحل از یجزئ که باشد یم استاندارد یمنحن رسم یراستا در اهداف از 3 تا 1 موارد .5

 .شود ذکر هدف بعنوان

 .ستندین مناسب هیفرض و سواالت نیبنابرا هستند، شده رفتهیپذ یاصلها  بعنوان شده، ارائه اتیضفر و سواالت .6



                                                                               

 نشده گفته....  و خروج و ورود یارهایمع ه،یته نحوه ها، نمونه تعداد ،ینیبال یها نمونه نوع طرح، یاجرا روش در .7

 .است

 .ندارد وجود یحیتوض چیه یریگ هنمون روش و نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه با ارتباط در .8

 .است نشده ذکر...  و یسپالزید درجه لیقب از گرید یرهایمتغ. باشد ریمتغ تواند ینم روسیو لومایپاپ .9

 در. شد خواهد یتوال نییتع نمونه 20 تعداد که شده ذکر ،یتخصص خدمات و شاتیآزما یها نهیهز قسمت در .10

 .ندارد وجود یحیتوض کار روش در یتوال نییتع با ارتباط

 

 و پیژنوت یبررس" عنوان با نژاد انیزاهد لوفرین خانم و ییتبرا جانیعل دکتر یآقا یا نامه انیپا یقاتیتحق طرح* 

 بیتصو به ریز اصالحات با "ریکلوویآس به شده مقاوم 1پیت مپلکسیس هرپس روسیو نازیک نیدیمیت یمولکول کینامید

 :گردد ارسال معاونت به  یکالن محمدرضا دکتر یآقا یینها دییتا و انیمجر توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس

 .شود اشاره کار ضرورت خالصه در یشگاهیآزما یها هیسو یرو بر کار انجام تیاهم خصوص در .1

 :متون یبررس و مساله انیب قسمت در .2

 مقاومت یمولکول سمیمکان بودن مشخص عدم به گردد یم دشنهایپ. است نشده اشاره یخوب به کار انجام ضرورت به:  الف

 .ندینما اشاره دیجد نسل یداروها در آن تیاهم و ریکلوویآس به

 زولهیا بر کار انجام عدم علت و شود داده حیتوض یشگاهیآزما ییالقا یها ونیموتاس یرو بر کار تیاهم خصوص در: ب

 .شود ذکر زین مقاوم ینیبال

 .شود دیق زین مطالعات انجام محل مطالعات، سال و نام بر الوهع متون یبررس در: ج

 .است کار روش از یقسمت و ستین مطالعه هدف HSV1 در ACV به مقاومت جادیا .3

 به را محقق آنچه ای و مطالعه یها مجهول است الزم قسمت نیا در. است نشده نگارش یدرست به طرح سواالت .4

 .ودش ذکر نموده قیتشو قیتحق انجام



                                                                               

 .دارد زین هیفرض به ازین است یلیتحل یفیتوص نکهیا به توجه با مطالعه .5

 رها،یمتغ جدول در .6

 نشده ذکر اصال مطالعه مستقل یرهایمتغ. شود محاسبه مستقل یها رییمتغ اساس بر است الزم وابسته رییمتغ کی: الف

 طیمح در کرده رشد یها یکلن تعداد دارو، مصرف با کپال تعداد دارو، مصرف بدون پالک تعداد دارو، غلظت مانند. )است

 به دارو یتینیاف ،(ساختار نییتع و یابی یتوال)قیتحق دوم مرحله به ورود یبرا شده انتخاب یجهشها تعداد دارو، یدارا

 سوم تارساخ مطالعه، مورد افتهی جهش یساختمانها با مولکول در یتینیاف زانیم ،یوحش ساختار با مولکول در TK میآنز

 ...( و افتهی جهش مولکول یبرا شده نییتع یساختمان مدل یجنبش یانرژ و RMSD افته،ی جهش میآنز در نیپروتئ

 .است مطالعه رییمتغ دارو غلظت بلکه ست،ین رییمتغ ریکلوویآس:  ب

 است مولکول ساختار به مربوط یرهایمتغ محاسبه روش بلکه ستین ریمتغ کی مولکول، ساختمان زیآنال: ج

 .شود اصالح دیبا و است نادرست ها ریمتغ مشخصات .7

 ها، داده لیتحل و هیتجز روش مورد در .8

 تمام یها داده برداشت امکان و است ادیز اریبس یاحتمال یجهشها تعداد  ها، داده لیتحل و هیتجز روش مورد در: الف

 .ستین ریامکانپذ آنها تمام کینامیدا مولکوالر و نگیکدا سپس و یمولکول ساختار محاسبه آنها، تمام یتوال نییتع و آنها

 است نشده ذکر یدرست به ها مولکول یساختار لیتحل و هیتجز روش:ب

 یا سهیمقا یفاکتورها به سپس و جداگانه بطور سوم و دوم ساختمان سهیمقا به توانیم یساختار لیتحل یبرا:ج

 .کرد اشاره RG و RMSD, RMSF , ASA جمله از یساختار

 یتوال نییتع امکان عدم و جهشها ادیز تعداد ، طرح نیا یتهایمحدود جمله از شود، عنوان طرح یها تیمحدود .9

 .است جهشها تمام کینامیمولکوالردا یبررس یبرا پرسرعت وتریکامپ نبودن دردسترس زین و آنها تمام

 .ندینما لیتعد را طرح اهداف نکهیا شد،مگرکیم طول ماه 4 از شتریب اریبس سطح نیا در کیوانفورماتیب زیآنال .10



                                                                               

 مشخص هدف جهش تعداد طرح، اهداف در است بهتر نیبنابرا ستین ینیب شیپ قابل یاحتمال یجهشها تعداد .11

 گردد

 شده انتخاب یها جهش تعداد از کمتر تواندیم تعداد نیا شود، مشخص یابی یتوال مطالعه مورد یجهشها تعداد  .12

 باشد نتالمیاکسپر کار از

 یوحش ساختار کی و افتهی جهش ساختار کی به فقط شود کینامیمولکوالردا است قرار که ییساختارها تعداد  .13

 .شود محدود

  

 یها لیباس یفراوان یبررس"عنوان با یمشرق بهار خانم و یعباس عبداله دکتر یآقا یینها گزارش نیگزیجا نامه انیپا*

 سال در گرگان آذر پنج مارستانیب در یبستر مارانیب ینیبال یها نمونه در فیالط عیوس مازبتاالکتا میآنز مولد یمنف گرم

 .دیرس بیتصو به و شده قرائت "   1396 - 1397

   

 ادجوانت از استفاده"عنوان با یآفتاب میمر خانم و یمراد عبدالوهاب دکتر یآقا یا نامه انیپا طرح یینها گزارش*

NSP4 یهاژن کننده کد دیپالسم ییکارا شیافزا جهت E6/E7/L1 موش مدل در 16 پیت یانسان یلومایپاپ روسیو 

 .دیرس بیتصو به و شده قرائت " C57BL/6 یتومور

 

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

 



                                                                               

 


