
                                                                 

  بدلیل شرایط فعلی و شیوع ویروس کرونا بصورت مجازی مرکز تحقیقات بیماری های عفونیشورای  جلسهچهاردهمین 

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1400 /  12/12   تاریخ در 

 

 یولوژیدمیسرواپ یبررس" انعنو با پایان نامه ای خانم دکتر میترا شربتخوری و آقای یعقوب خان نتاج یقاتیتحق طرح* 

 از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با " 1401 سال در گرگان شهر یزیالیهمود مارانیب در توکسوپالسموز

:گردد ارسال معاونت به  انیمجر توسط اصالحات انجام  

 
 :شود اصالح صورت نیا به است بهتر عنوان .1

 1۴۰1 سال در گرگان شهر در زیالیهمود تحت مارانیب در توکسوپالسما ضد IgG و IgM یها یباد یآنت یسرم وعیش زانیم یبررس

 سالم کنترل گروه با سهیمقا در

 عنوان انگلیسی متناسب با عنوان فارسی تغییر یابد. .2

 .گردد لیتکم دهیچک .3

 .است ازین یشتریب حیتوض یزیالیهمود مارانیب انتخاب ضرورت مورد مساله،در انیب در .۴

 مارانیب مورد در .شود داده یشتریب حاتیتوض شده ذکر مقاله هر مورد درهمچنین  شوند مرتب سال بیترت هب متون یبررس .5

 .است ازین دتریجد منابع یزیالیهمود

 .شوند منتقل یفرع اهداف به ۴ و 3 یاختصاص اهداف .6

 .شوند کیتفک هم از سواالت و اتیفرض .7

 .است یکاربرد طرح نوع .8

 مطالعه کی طرح که مساله نیا شده داده حیتوض کنترل گروه مورد در پروپوزال از قسمتدر این  تنها مطالعه، مورد جامعه مورد در .9

 .شود نوشته کامل خروج و ورود یارهایمع و کنترل گروه انتخاب. شود لحاظ قسمتها تمام در دیبا است یموردشاهد

 رهاییمتغ مورد در و شود نوشته یشتریب حاتیتوض شود یم لیتکم که یا پرسشنامه مورد درا،ه داده یآور جمع روش و ابزار مورد در .1۰

 .شود داده حیتوض زین

است.همچنین در مورد  بوده شخص تیرضا با شده گرفته خون مقدار نیا سالم کنترل گروه از که شود ذکر،یاخالق مالحظات مورد در .11

 محدودیت های مطالعه نیز نوشته شود.

 در توکسوپالسما یباد یآنت سطح که دارد تیاهم چرا و کرد خواهد مارانیب به ینیبال لحاظ از یکمک چه طرح نیا انجام نکهیا مورد در .12

 .است الزم یشتریب حاتیتوض شود یریگ اندازه عالمت یب فرد

 

 یپاروسم ییایبو اختالل وعیش یبررس " عنوان با  آقای دکتر عبدالحلیم رجبی و آقای دکتر علیجان تبراییی قاتیتحق طرح* 

(parosmia )دیرس بیتصو به ریز اصالحات با "زیمتاآنال و کیستماتیس مرور مطالعه کی صورت به: 19-دیکوو به مبتال مارانیب در 

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

 .شود حذف مطالعه عنوان از صورت به مطالعه،کلمه عنوان در .1

 کنون تا ابتدا از یجار مطالعه در یبررس مورد یزمان بازه رود یم انتظار گذردیم سال 3 از کمتر یماریب نیا شروع نزما از نکهیا به توجه با -



                                                                 

 .شود داده قرار نظر مد آن یجهان گستره مکان مورد در و شود گرفته نظر در( 2۰19-2۰22)

 مورد ،یمقطع) یا مشاهده مطالعات: شود انجام است قرار یمطالعات چه یرو بر نظامند مرور نیا که است نشده مشخص مطالعه عنوان در -

 ینیبال ییکارآزما مطالعات ای( کوهورت ای یشاهد

 .شود نوشته یفارس عنوان با مطابق یسیانگل عنوان .2

 دیکوو به مبتال مارانیب در را یپاروسم وعیش دارد نظر در مطالعه نیا": شود نوشته قایدق دیبا مسئله انیب قسمت درپروپوزال، دهیچک در .3

 "دینما یبررس 19

 :است نشده نوشته کامل”Covid“ واژه دیکل قسمت نیا در. شود نوشته بطورجامع است بهتر شود یم نوشته جستجو یاستراتژ اگر -

- (covid 19 OR (SARS-CoV-2 Infection*) OR (Infection, SARS-CoV-2*) OR (2019 Novel 

Coronavirus Disease) OR...... 

 .شود مشخص شود یم کیستماتیس وارد که یمطالعات نوع -

 .شود نوشته شوند یم مطالعه وارد که یمقاالت زبان -

 از زین و پروپوزال رشیپذ ریمس یط تا زمان گذشت به توجه با است شده گرفته نظر در "2۰22 هیژانو 3۰ " که سرچ زمان مورد در -

 تا یجار و ریاخ یماهها یط که یمقاالت در مطمئنا و افتهی وعیش رایاخ که است عیشا کرونیام هیسو در بخصوص عارضه نیا که آنجا

 بهتر دیباش داشته مقاله مناسب تعداد زیمتاآنال در آنکه یبرا. بود خواهد شتریب گردد یم ثبت اطالعات یگاههایپا در مقاله نگارش زمان

 .ابدی شیافزا سرچ زمان است

 است؟ شده ثبت prospero در ویویر کیستماتیس نیا پروتکل ایآ-

 زین گردد ریپذ بیآس یگروهها در ژهیبو هیتغذ سوء و ییاشتها یب موجب است ممکن که یپاراسم ریتاث به است بهتر مساله، انیب در .۴

 به توجه و صیتشخ در مهم نکات یکی شود یم دهید کودکان در رایاخ روسیو یهایسو از یبرخ آنکه به توجه با نطوریهم. شود پرداخته

 .گردد هیتغذ سوء و دهیکش طول ییاشتها یب موجب تواند یم آن به توجه عدم که است کودکان یسن گروه در یپاروسم

 یبهبود روند و یپاروسم یماریب و دیکوو به ابتال نیب یزمان فاصله ریمتغ دو به مربوط اطالعات شود یم شنهادیپ، مطالعه اهدافدر  .5

 انجام آنها یبرا یرگروهیز زیآنال بتوان آنها تعداد در یفراوان و متا لیتحل انجام صورت در تا شود استخراج لعاتمطا از زین... (  و یجیتدر)

 شده ذکر زین متون یبررس در که همانطور) باشد یپاروسم وعیش با مرتبط یفاکتورها از که سن و جنس رسد یم بنظرهمچنین  .داد

 .شود گرفته رنظ در یاختصاص اهداف در است بهتر( است

 حسب بر19 -دیکوو به مبتال مارانیب در( parosmia) یپاروسم ییایبو اختالل وعیش نییتع شود یم شنهادیپ، اتیفرض و سواالت در  .6

 .داد انجام آنها یبرا یرگروهیز زیآنال بتوان ازین صورت در تا شود آورده مطالعه یفرع اهداف جز سن

 جدول به مطالعات در شده مشاهده اختالفات در گذار ریتاث یفاکتورها از گرید یبرخ و تیجنس و سن یرهایمتغ رها،یمتغ جدول در .7

 .شود اضافه رهایمتغ

 .است نشده مشخص شوند یم وارد مطالعه نیا در که مطالعات انواع زین و مطالعات ورود یاهایتریمطالعه،کرا یاجرا روش در .8

 ،یفیتوص)گردد ذکر شود ویویر کیستماتیس نیا وارد است قرار که یمطالعات نوع تقسم نیا در است هترب مطالعه، مورد جامعه مورد در .9

 .شود نوشته هیاول مطالعات خروج و ورود یارهایمعو همچنین  ....( یشاهد مورد

 

 کیولوژیدمیاپ یبررس " عنوان با آقای دکتر حامد کالنی و خانم پریسا برومندی قاتیتحق طرحپایان نامه جایگزین گزارش نهایی * 

 یها سال در کاووس گنبد شهرستان بهداشت مرکز در سالک صیتشخ مرکز به کننده مراجعه مارانیب در یجلد وزیشمانیل یماریب

 به تصویب رسید. " 1389-1398



                                                                 

 


