
در محل سالن جلسات    1397/  12/  19مورخ  یکشنبه در روز  مرکز تحقیقات بیماری های عفونی  جلسهدوازدهمین 

 شورای پژوهشی آغاز گردید.، ضمن عرض خوشامدگویی به اعضای محترم  12:30 در ساعت مراکز تحقیقاتی

 

نامه ایی به تمامی اعضای شورای مرکز و تقدیر به رسم یاد بود *در ابتدای جلسه خانم دکتر گلشا سرپرست مرکز 

 همکاران جهت تشکر از زحمات و تالش های یکساله اعضا در جهت پیشبرد اهداف مرکز تقدیم نمودند.

 

: سلول درون به ییگوند توکسوپالسما انگل ورود نحوه یبررس "با عنوان  آقای دکتر حامد کالنی * طرح تحقیقاتی

رر شد مق به تصویب رسید و و بعد از تایید نهایی دکتر یزدانی زیر اصالحات با "ونیناسیواکس مطالعات یبرا یکردیرو

 به معاونت ارسال گردد: مجریان پس از انجام اصالحات توسط 

 کردیرو قسمت نظر به نیهمچن. شود نوشته اهداف با متناسب است بهتر و است نشده انتخاب یدرست به عنوان .1

 .گردد حذف است بهتر واکسن

 .گردد اصالح یفارس عنوان رییتغسب با متنا .2

ارتباط اهداف و کارها با بیان کلمه واکسن در عنوان بهتر بیان گردد. درصد زیان و ضرر های این  در بیان مساله،  .3

 .بیماری در انسان با آمار عددی بهتری گزارش گردد

 هدف یا نوآوری طرح بیشتر توضیح داده شود. .4

 شود. آورده مختلف مطالعات انجام سالی استفاده گردد و از منابع بیشتردر بررسی متون، .5

 .شود حذف "ونیناسیواکس مطالعات یبرا یکردیرو"،  اهداف مطالعه در  .6

 .باشد داشته هم هیفرض تواند یم مطالعه نیابیان شد،  انگل ورود نحوه مورد دربا توجه به اینکه در بیان مساله، .7

 انگل اتصال رییمتغ مشخصاتو همچنین  .متغیر ها مستقل نیستندتمامی دول متغیر ها ناقص است. همچنین ج .8

 .گردد ذکر یگوند توکسوپالسما انگل تیزوئ یتاک هیته روشو 

داده  نه ها از کجا تهیه می شوند توضیحاینکه نمو،ر مورد جامعه مورد مطالعه، حجم نمونه و روش نمونه گیرید .9

 .شود

 .تست های اماری مورد استفاده و ارتباط انها با متغیر ها ذکر گرددنوع  در مورد روش تجزیه و تحلیل داده ها، .10

 .نوشتن پروپوزال حذف گردد،زمانبندی مراحل اجرای طرحدر  .11

               

 کوچک یها سگ ریتاث تحت یدگیگز سگ کیولوژیدمیاپ تیوضع ایآ "با عنوان  احسان اهلل کلتهآقای  * طرح تحقیقاتی

زیر به تصویب  اصالحات با "(1397 سال شان،یگم و گرگان یها شهرستان یمورد مطالعه) ؟است گرفته قرار یعروسک و

 به معاونت ارسال گردد: مقرر شد پس از انجام اصالحات توسط مجریان  رسید و

)از حالت سوالی نیز تغییر یابدو عنوان باید معرف کل کار باشد وهدف بررسی جامع می باشد  ,بر اساس اهداف .1



 .خارج شود(

 .شود اصالح یفارس عنوان با مطابقعنوان انگلیسی  .2

 و بررسی متون : مساله انیب در

در بررسی متون مطالعات ب:  .جمالت در بیان مساله از هم گسسته بوده و پیوستگی مطلب رعایت نشده استالف: 

نوع ج: .نوان را برساندمطالعات خاصی ذکر نشده که ضرورت اجرای این عاین طرح بسیار کلی بوده و در مورد عنوان 

عنوان شده است که میزان حیوان گزیدگی در ایران افزایش بار نشان می دهد ولی د: ویروس و اسم آن ذکر گردد. 

 1392میزان گزش در سال ه: بر اساس چه اطالعاتی افزایش یافته است؟ و همچنین  میزان آن ذکر نگردیده است

در صورت موجود بودن اطالعات از سال های بعد از آن ذکر ،ه استعنوان شده است ولی سال های بعد ذکر نشد

به نظر نژاد ز:درست می باشد. لطفا معنی کلمه و اسم کامل این سازمان ذکر گردد.  (OIE) به نظر سازمانو: گردد. 

 .وزن حیوانات به جای پوند به کیلو بیان گرددح: صحیح می باشد.  (pitball) پیت بال

 و یزندگ سبک و شکل لیدل به انهیخاورم منطقه مطالعه وجود صورت در. گردد ذکر اتمطالع انتشار سال .3

 .شود آورده رانیا مطالعات اطالعات نیهمچن

 .عنوان بادی مطابق با اهداف از نو نوشته شودو همچنین   ست؟ یدسترس قابل حد چه تا یکاربرد اهداف .4

کیفی اسمی. متغییرهایی که به عنوان زمینه ای نام متغیری مانند تاریخ و ساعت گزش یک متغیر کمی ست نه  .5

 .برده شده اند اکثرا مستقل هستند مانند وضعیت ارجاع

 .وارد شده است اشتباهمقیاس اندازه گیری ها  .6

 .ذکر گرددو یا بصورت سرشماری  روش برآورد تعداد تخمینی  .7

 ه شود.در مورد محدودیتهای مطالعه توضیحات کافی ارائ .8

 ،نمونه موجود است و اکثر اطالعات در پرونده مرکز بهداشت موجود می باشد 2400نکه در کل با توجه به ای .9

نیز زیاد  و همچنین تعداد همکاران ت در نظر گرفته شدههزینه ها بسیار باال نوشته شده اند. تعدیل شود. ساعا

 .است

 .شوند اصالح. هستند ناقص 25 و 22 و 14 شماره مانند رفرنسها از یبرخ .10

 

 

 یبهبود زانیم بر یرو مکمل ریتاث یبررس " عنوان با خانم دکتر رقیه گلشا و خانم روشنک کاظمیان یقاتیتحق طرح* 

 به ریز اصالحات با "گرگان یرازیش ادیص یدرمان یآموزش مرکز به کننده مراجعه ییسرپا و یبستر مارانیب در بستر زخم

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

 حذف شود. عنوان از و رندیگینم قرار یبرس مورد مطالعه در ییسرپا مارانیب .1

 عنوان انگلیسی صحیح نمی باشد. .2



 کاملتر توضیح داده شود.و بیان مساله  پروپوزال دهیچک .3

 .هدف اصلی مشخص شود .4

 .شود اضافه هم عوارض و یبستر مدت طولو  شود استفاده روی مکمل ویزجت عبارت از است بهتر اتیفرض .5

 یانت از مارانیب االمکان یحت و شود یساز همسان مارانیب یکیوتیب یانت میرژ دیبا شاهد و ماریب انتخاب در .6

 و مورد گروه دو در زین زخم بهبود بر موثر یداروها و عوامل ریسا نیهمچن و کنند استفاده کسانی یها کیوتیب

 .شود همسان شاهد

 به کننده مراجعه سرپایی و بستری بیماران کلیه،یریگ نمونه روش و نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه مورد در .7

 به راجا روشدر  که باشد می ها بخش و ها درمانگاه کلیه هماهنگی و آموزش نیازمند شیرازی صیاد بیمارستان

 .است نشده داده توضیح خوبی

ردن سطح سرمی مابقی فاکتورها و همچنین تکرار مجدد علت انتخاب شربت زینک ذکر نشده است علت چک ک .8

 .و نحوه محاسبه آن توضیح داده شود PUSH همه فاکتورها بعد سه هفته ذکر نشده است معیار

 با ثبت در سامانه کارآزمایی بالینی کد ثبت ارائه شود. .9

 

 تیریمود  و یولوژیدمیو اپ رونود  نیوی تع " عنووان  با خانم دکتر بهناز خدابخشی و خانم  سارا رضاپور  یقاتیتحق طرح* 

 اصوالحات  انجوام  از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با "گرگان دزیا مشاوره مرکز در HIVمبتالبه مارانیب

 :گردد ارسال معاونت به  انیمجر توسط

ت اپیدمیولوژی ن مطالعه وضعیولی در ایبررسی روند اپیدمیولوژی طی بازه زمانی بررسی می گردد.باتوجه اینکه  .1

ه بوه روش اجورا و اهوداف    امکان ندارد. بوا توجو   (trend) بررسی خواهد شد. بنابراین بررسی روند 97در سال 

 .بررسی ریسک فاکتورهای ایدز نیز به عنوان اضافه گردد

واژه درسوتی بورای ایون عنووان       processعنوان انگلیسی متناسب با عنوان فارسی وبه درستی ترجمه گردد. .2

  .نیست

 در اهداف : .3

در  اسوت، نتیجوه درموان   ب: اگر قصد انجام طرح،بررسی در این مطالعه چیست؟  "مدیریت بیماران"منظور از الف : 

در این مطالعوه امکوان پوذیر نیسوت.      "تعیین روند اپیدمیولوژی"ج:جدول متغیرها متغیر نتیجه درمان اضافه شود. 

 نمی باشد.عنوان طرح متناسب با اهداف فرعی د:  .)آن قابلیت انجام داردتعیین وضعیت اپیدمیولوژیک و ریسک فاکتورهای )

 .شود اصالح سواالت  .4

با توجه به ولی در این مطالعه در صورتی قابلیت محاسبه دارد که جمعیت پایه سالم را داشته باشید  HIV شیوع .5

 مال قابلیت ندارد.پس ع  می باشند HIV اینکه همه بیماران شرکت کننده در این مطالعه مبتال به

 اسوت  قورار  اگور . تصحیح گوردد  سن ریمتغ. گردد اضافه جدول در یریگ اندازه یها اسیمق و یریگ اندازه نحوه .6



 .شود اضافه رهایمتغ جدول در شود یبررس HIV وعیش

 شده ثبت مارانیب کل تعداداست  بهتر است یسرشمار مطالعه نیا یریگ نمونه مطالعه،روش مورد جامعه مورد در .7

 مبوتال  مارانیب ی همه ایآ. شود زده نیتخم فرمول قیطر از نمونه حجم دیبا نصورتیا ریغ در آورده شود. موجود

 کنند؟ یم مراجعه مشاوره مرکز نیا به گرگان شهر HIV به

 .گردد ذکر دیبا استفاده مورد یآمار یها آزمون .8

 .روش انجام تستهای آزمایشگاهی ذکر شود .9

 

 D نیتوام یو یسرم سطح تیوضع یبررس " عنوان با  حمت اهلل شریفی فر و خانم فاطمه زرگرانیدکتر ر یقاتیتحق طرح* 

کوه   "97 سوال  یط گرگان شهرستان بهداشت مرکز به کننده مراجعه یویر سل به مبتال مارانیب در ویداتیاکس استرس و

 .دیرس بیتصو بهمجددا در جلسه مطرح شد 

 

 زنان در سینالیواژ کوموناسیتر فریدوکسین افتهی جهش ژن یبررس   "عنوان با سمیه مقصودلوراد خانم  نهاییگزارش *

اقدامات بعدی از سوی کارشوناس مرکزجهوت   مورد نظر ناظر طرح مقرر شد پس از انجام اصالحات و  شده قرائت " آلوده

 :تصویب و ارسال به معاونت  صورت پذیرد

 در قسمت نتایج، باید فقط یافته های طرح خودتان اورده شود. .1

 

صحبت شد و مقرر گردید در اولین جلسه شورا در سال بعد  1398درمورد برنامه عملیاتی و استراتژیک مرکز در سال *

 در مورد تصویب موارد آن تصمیم گیری نهایی صورت پذیرد.

 

 با ذکر صلوات به پایان رسید. 14:30  جلسه در ساعت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


