
 
 

، ضمن عرض  12:00 در ساعت در محل سالن جلسات مراکز تحقیقاتی   1397/  07/  08مورخ  دوشنبهجلسه در روز 

 شورای پژوهشی آغاز گردید.خوشامدگویی به اعضای محترم 

 

 به مبتال مارانیب در ازیلوفومون یماریب وعیش زانیم یبررس  "با عنوان آقای د کتر حامد کالنی  * طرح تحقیقاتی

 اصالحات با "1398-1397 سال در یرازیش ادیص مارستانیب به کننده مراجعه یبرونکوسکوپ دیکاند یتنفس یهایماریب

و تایید نهایی دکتر  مجریان رر شد پس از انجام اصالحات توسط مق به تصویب رسید و  ریال 125،401،000 مبلغو با  زیر

 به معاونت ارسال گردد:شربتخوری 

 

 Evaluation of lophomoniasis prevalence in.... :شود نوشته لیذ صورت به یسیانگل عنوان است بهتر .1

patients  

 یم هم را یبرونکوسکوپ و شود نوشته یتنفس یها یماریب ،یتنفس دستگاه یبجا یدیکل کلمات در است بهتر .2

 .نمود اضافه یدیکل کلمات به توان

 .شود تر وستهیپ و تر منظم دیبا اطالعات و شود تیرعا دیبا مسئله انیب و دهیچک در مطالب تأخر و تقدم .3

 انجام ستمیس نیا یبررس یبرا یشیآزما چیه چون شود حذف یمنیا ستمیس تیدوضعیبا یاختصاص اهداف در .4

 .شود حذف یمنیا ستمیس به مربوط سئواالتدر قسمت سواالت و فرضیات، .شود ینم

 نحوه" سکونت محل فیرد در. شود اصالح "ریمتغ قشن" یانهیزم یماریب فیرد در رها،یمتغ جدول در .5

 .شود اصالح "ییروستا/ یشهر" به "یریگاندازه

 یوعیش یبرا و شود آورده فرمول نمونه حجم یبرا ،یریگ نمونه روش و نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه مورد در .6

 .شود انیب Exclusion Criteria. شود انیب رفرنس هم شود یم گذاشته فرمول در که

 انجام اختهیتک نیا یرو یمولکول مطالعه تاکنون کهنیا به توجه با ،ها داده یآور جمع روش و ابزار مورد در .7

 ییهاسکانس چه یرو از و یاساس چه بر را الزم یمرهایپرا که دهند حیتوض کار روش در دیبا نیمحقق نشده،

 کنند؟یم یطراح

 

 

  

 آکانتامباا  یهاگونه نگیپیژنوت و یفراوان یبررس "عنوان باخوری و آقای عظیمی خانم دکتر میترا شربت یقاتیتحق طرح* 

مقرر شد پس از انجام اصالحات توسط  و  شده قرائت "  گرگان شهر در( گردوغبار و آب خاک،) یطیمح منابع از شده جدا

 :ارسال به معاونت  صورت پذیردخانم دکتر بشارت  تایید نهاییو  مجریان 



 

 خااک، ) یطا یمح منابع از شده جدا آکانتامبا یهاگونه نگیپیژنوتا و یفراوان یبررس"نهادی فارسی عنوان پیش .1

 " 99-97 سال گرگان، شهر در( گردوغبار و آب

 عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فارسی تغییر یابد. .2

؛ چاون  اسات  شدهن ارائه یکاف و حیصح بطور یدیکل کلمات و اجرا روش و مساله انیب خالصه پروپوزال، دهیچک .3

 د بهتر است در افراد و مکان خاص انجام شود.باش زایماریب دتوان یم خاص طیشرا در آکانتامبا

 .است نشده آورده یدیکل کلمات .4

 تیا اهم. است نشده داده یکاف حیتوض هم بیآم نیا وعیش مورد در .است نشده روشن یخوب به موضوع تیاهم .5

 دارد گونه چند آکانتاموبا ؟ است آنها متفاوت درمان ای ییزایماریب ایآ ست؟یچ در بیآم نیا مختلف یها پیژنوت

 گوناه  کادام  ؟اسات  شاده  جدا یچشم تیکرات از شتریب گونه کدام؟ هستند زایماریب انسان یبرا ها گونه کدام و

 مکادا  ؟اناد  شاده  گازارش  انساان  از هاا  پیژنوتا کدام؟ است شده جدا یبیآم گرانولوماتوز تیآنسفال از شتریب

 یبا یآم گرانولومااتوز  تیآنسافال  از شاتر یب پیژنوتا کدام ؟است شده گزارش یچشم تیکرات از شتریب پیژنوتا

 .شود ذکر مطالعه انجام از هدف ؟است شده گزارش

 بیا آم نیا ا مختلاف  یهاا  پیژنوت تیاهم زین متون یبررس در. شود مرتب سال بیترت به متون یبررس بیرتت .6

 .است نشده مشخص

 .شده انیب رهاییمتغ عنوان تنها، دارد  یبازنگر به ازین هارییمتغ جدول .7

 اصاالح  را آن ایا  دییا بفرما حیتوض آن مورد در لطفا. شود ینم استفاده cloning واژه آکانتاموبا کشت روش در .8

 .دیکن

 گفتاه  اجارا  روش در اما دهند یم کشت یباکتر یحاو یمغذ ریغ آگار طیمح یرو بر ابتدا از را انگل،  منابع طبق .9

 .شود داده حیتوض ای و اصالح لطفا شود؟ یم اضافه طیمح به انگل، کشت بار چند از پس یباکتر که شده

 یهاا  تیا تروفوزوئ و هاا  ستیک شود نوشته بیآم یهاستیکبهتر است در روش اجرا بجای نوشتن جمع آوری  .10

 .بیآم

 هاا  ژن ایا  و( monolocus) ژن کادام  از نکاه یا انیا ب باشد، یم نگیپیژنوتا مطالعه یاصل هدف نکهیا لیدل به .11

(multilocus )یبرا PCR یجاا  به لطفا .باشد یم مهم شود یم استفاده نگیپیژنوتا تینها در و genotyping 

 .کند یم یابی یتوال نظر مورد شرکت که چون شود نوشته یابی یتوال ای sequencing کلمه

 (BLAST: مثال یبرا)شود دیق مجهول یها یتوال پیژنوتا نییتع ها،روش داده لیتحل و هیتجز روش مورد در .12

 .است نشده داده حیتوض است؟ بوده یاساس برچه نمونه حجم نییتع .13

 .دشو اصالحه که باید شد نوشته یآمار افزار نرم مورد در ابزار و یآور جمع روش یجا به .14

طقی است که گونه های بیماری منااین طرح، اطالع رسانی به مسئولین استانی درمورد  یاخالق مالحظات جمله از .15



 زا در آنجا یافت شده است.

 شود ینم محسوب طرح زمان جزو مقاله نوشتن یبرا ازیموردن زمان .16

 .شود دنظریتجد اند شده گرفته نظر در طرح یمجر یبرا که یپرسنل یها نهیهزدر  .17

 رسد ینم نظر به رایز شود انجام خاص یها مکان ای خاص تیجمع کی در مطالعات ریسا مانند کار نیا است بهتر .18

 ایا  آب مناابع  ماورد  در اماا . داد انجاام  یا رانهیشگیپ اقدام تاینها بتوان مثال پارکها در موجود وخاک گرد یبرا

 .گرفت درنظر طرح یبرا ینیبال کاربرد کی توان یم حداقل استخرها

 

 استان در یهار با مواجهه از پس یریشگیپ درمان یها نهیهز برآورد"با عنوان  یبا دیوحآقای  * طرح تحقیقاتی

رر شد پس از انجام اصالحات مق به تصویب رسید و  ریال   119،670،000مبلغ  و با  زیر اصالحات با "1397 سال در گلستان

 دکتر تبرایی به معاونت ارسال گردد:آقای و تایید نهایی  مجریان توسط 

 ،یفعل یها نهیهز ،یهار تیاهم یاصل موضوع ددرمور کرده اشاره کار هدف به پروپوزال،فقط دهیچک در .1

 اشاره زین کار روش به. اشاره شود خالصه طور به کشور و منطقه در شده انجام اقدامات و موضوع یولوژیدمیاپ

 شود.

 به مقایسه روشهای مطالعه دیگران با روش خود اشاره شود. مساله، انیب در .2

 را بیان نمایید. شده رهاشا که موجود یها یررسمزیت طرح خود نسبت به ب .3

 .است نشده آنها به یا اشاره مسئله انیب در که است یبررس مورد یادیز نکات دراهداف .4

 نشده اشاره یعمل بصورت ها نهیهز نییتع نحوه به و شده پرداخته هدف موارد انیب و حیتوض به ااجر روش در .5

 است.

 بررسی می شوند. اه نمونه همهبر چه استنادی  ،مطالعه مورد جامعه مورد در .6

 بیان شود. یآمار یها ها،آزمون داده لیتحل و هیتجز روش مورد در .7

 .باشد یم ازین استان مورد بهداشتمرکز  تیرضادر مورد مالحظات اخالقی،  .8

 

 Distribution and ecological aspects of sand flies (Diptera: Psychodidae) "با عنوان  ISI*مقاله 

species in Northeastern Iran." یدیتوح فریده ،ایوب صوفی زاده جایگزین گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دکتر، 

 ,L.major, L.tropica یها انگل به ها یخاک پشه یآلودگ و فون یبررس "تحت عنوان  یفیشر رجیا دکتر

L.infantum مطرح و به تصویب رسید. "1393 سال گلستان استان -تپه مراوه شهرستان در 

 

 به پایان رسید. 13:00  در ساعت  جلسه


