
  
  
  
 

  دانشگاه معاونت پژوهشيدفتر : مكان برگزاري 10-12:زمان جلسه 27/2/88:تاريخ جلسه -2  4: شماره جلسه

 :نوع فراگيران و اولويت بندي آن بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت ITدر خصوص آموزشهاي رابطين   -1
  انمايندگان وب سايت و كاركنان سمعي بصري واحدهجهت دوره آموزشي فتوشاپ  
  نمايندگان وب سايت و كاركنان سمعي بصري واحدها جهت دوره آموزشي فلش 
  واحدها  ITكارشناسان كامپيوتر واحدها و رابطينجهت تكنسين شبكه  
 واحدها  ITجهت كارشناسان كامپيوتر واحدها و رابطين TCP/IPرايانه كار  

 واحدها  ITبطينتعميركار عمومي رايانه شخصي جهت كارشناسان كامپيوتر واحدها و را 

 جهت كارشناسان كامپيوتر واحدها SQL Server2005برنامه نويس  

 جهت كارشناسان كامپيوتر واحدها SQL Server2005مدير  

  آقاي نادي+ جهت كارشناسان كامپيوتر واحدها  asp.netبا  Enterpriseتوسعه وب هاي  

 .در دانشگاه موافقت گرديد Domainاجراي  بابا توجه به گسترش شبكه دانشگاه و لزوم افزايش ضريب ايمني  -2

جهـت اسـتفاده   آقاي مهندس طائي تهيـه و  توسط  Shareجزوه آموزشي نحوه  ،مقرر گرديد Sharingدر خصوص انجام  -3
 .دانشگاه قرار گيرد ITكاربران در اختيار مديريت 

  

  
  

 

  دكتر مهرداد فرزندي پور
  آوري اطالعات دانشگاهفنو سرپرست آمار

  عليرضا يزداني مهندس 
  دانشگاه  ISPكارشناس مسئول 

  مرتضي نادي 
  مسئول وب سايت دانشگاه 

  

  مهندس جواد اميدي
  ستاد مركزي دانشگاه  IT كارشناس

  ي ئي طاموسمهندس 
     بيمارستان شهيد بهشتي  IT كارشناس

  عباس دليريان  
  بيمارستان متيني IT كارشناس

 

  محسن فرهادپورمهندس 
ونت آموزشي دانشگاه معا IT كارشناس

 

  رضا معصومي
 دانشكده پرستاري و مامايي ITرابط 

  مهندس زهرا عصاريان
  دانشكده پيراپزشكي  IT كارشناس

 

  مهندس فاطمه حيدري مقدم
  معاونت پژوهشي دانشگاه IT كارشناس

  مهندس مليحه روحاني
  و بيدگلشبكه آران  ITكارشناس 

  فاطمه بصيرتي
  نبيمارستان اخوا ITرابط 

  مهندس مريم يزداني
  كارشناس مسئول نرم افزار دانشگاه

  رضا رضايي
  معاونت غذا و دارو ITكارشناس 

  مهندس نمديان
  معاونت بهداشتي ITرابط 

  حميدرضا ملكوتي شاد
  معاونت درمان ITرابط 

  
  مهندس سقاحضرتي

  هسته گزينش ITكارشناس 
  داوود رزاقي

  معاونت دانشجويي، فرهنگي ITرابط 
    

  

  دانشگاهITكميته فنيصورت جلسه



 :چکيده
 و زمينه � ها چالش از يکي بعنوان امروزه يوتيک ب ي آنت به مقاوم � ها عفونت به مبتال يماران ب درمان �

 ها يه سو پيدايش : ف اهدا
 مطرح ها يه سو ين ا از ناشي � ها يوتيک ب ي آنت مورد در جمله از رابطه ين ا در � . است شده انجام بتاالکتام

 ياد ز يقات تحق و است
 بت � ها يم آنز جمله از �SHV و TEM ر باکت در � رابر ب در آن شدن اوم مق ث باع شياکلي ي اشر

 ها يم آنز توليد � االکتاماز
 ين ا همچنين . است شده مختلف بتاالکتام � بتاالکتامازها يد تول به قادر � يف الط يع وس (ESBLs) . هست ز ي ن

 ها يوتيک ب آنتي � باکتر
 از هدف � ها يوتيک ب آنتي به نسبت يوتيکي ب ي آنت يت حساس � ژن وجود يرامون پ يق تحق و بتاالکتام

 الگوها ي بررس يق تحق ين ا انجام
 ها � بتاالکتاماز � blaSHV و blaTEM ها نمونه در � باليني E .coli .باشد مي

 ها نمونه از اشريشياکلي يه سو ٢٠٠ يق تحق ين ا انجام � مغز مايع زخم، خلط، ادرار، شامل مختلف � از ي، نخاع
 برا :ي بررس روش �

Disk diffusion روش با وگرام بي ي آنت تست ها، نمونه اومت مق ن تعيي �برا شد  �تهران بيمارستان ۵  
 آور وجمع ايزوله

وتاآسسف يديم، سفتاز : از بودند عبارت ي بررس تحت � ين، يپروفلوآساس س آآسون،  گرفت صورت � سفتر يم، 
 ها يوتيک ب ي آنت

MIC سپس .(BBL) ،پيپراس و ن پيپراسيلي سين، جنتاماي اسين، آميك يلين، س آربني پنم، ايمي سفتيزوآسيم 
 تازوباآتام/يلين

 � ها بيوتيک آنتي به نسبت شده جدا � روش به پنم ايمي و سفتازيديم Micro dilution پروتکل ق طب) د ش تعيين
 ها سوش

 برا � ود وج ي بررس ESBLs ها يه سو در � روش از شده ايزوله Disk diffusion يپي فنوت تست از استفاده با
.(NCCLS 

 Phenotypic Confirmatory) روش از استفاده با و د گردي استفاده PCR ها ژن � blaSHV و blaTEM در
Test=PCT)� تأييد 

 ها سويه � .گرفتند قرار بررسي مورد شده ايزوله
 مقا زان ي م شترين ي ب ين همچن .( ٨٩

For bla SHV 

5’- GGGTTATTCTTATTTGTCGC-3’ 
5’-TTAGCGTTGCCAGTGCTC-3’ 
Reactions were performed in a DNA thermal cycler 
(Techne, UK) in 20μl mixtures containing 1.5 U Taq 
polymerase (Genome, India) and 1× buffer consisting 
of 10 mM Tris HCl (pH-8.3), 1.5 mM MgCl2, 50 
mM KCl, 0.01 μg of gelatin, each deoxynucleoside 
triphosphate at a concentration of 200μM and each 
oligonucleotides primer at a concentration of 50 
picomoles/μl. PCR profile was an initial denturation at 
940C for 5 min followed by 35 cycles of 940C for one 
min, 520C for one min and 720C for one min and a final 
extension cycle at 720C for 10 min. PCR products were 
analyzed by electrophoresis with 1.5 per cent agarose 
gel. After staining with ethidium bromide the gel was 
photographed on an ultraviolet light transilluminator 
by gel documentation system (Sigma, USA). 
Qual i t y cont rol f or ESBLdet ect i on i soel ect r i c f ocussi ng    ,   
andPCR : K pneumoni ae.  ATCC700603 (CMC, 

  


