
                                                                 

در   بدلیل شرایط فعلی و شیوع ویروس کرونا بصورت مجازی مرکز تحقیقات بیماری های عفونیشورای  جلسه دهمین

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1400 / 09 / 30   تاریخ 

 

 و زانیم بر نایس بنا و یراز یاهیگ بیترک یمنیا و یاثربخش یبررس " عنوان با اقای مهدی زروندی یقاتیتحق طرح* 

 دیرس بیتصو به ریز اصالحات با " ینیبال ییآزما کار کی: یابتید افراد در یتنفس ستمیس با مرتبط سندرم به ابتال شدت

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

 
 عنوان در مطالعه مورد جامعه شودیم شنهادیپنین همچ ی و نوع مطالعه مشخص گردد.ومکان یزمان ریمطالعه،متغ عنوان در .1

 .تغییر یابد دوم نوع یابتید افراد به

 عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فارسی تغییر یابد. .2

 یچگونگ، همچنین ... یگروهبند نمونه، حجم ،یبیترک یدارو از استفاده نحوه .است نشده داده شرح یدرست به کار روش .3

 .شود داده حیتوض شفاف طور به اجرا روش در کنترل و مداخله گروه دو به( مارانیب یدفتصا صیتخص) یساز یتصادف

 بیترک) نیگزیجا( "نایس ابن و یراز" یاهیگ بیترک) عبارت شودیم شنهادیپ دهیچک بخش در یاصل هدف نگارش در .4

 .شود( مذکور یاهیگ

 .است نشده نگارش دهیچک در اجرا روش خالصه .5

 مطالعه اگر نیهمچن و یابتید مارانیب در موردنظر اهانیگ از شده استفاده یرفرانسها و منابع هست زم،البررسی متون در .6

 گردد اضافه شتریب مدرن مطالعات منابع باشدیم الزم یطرف از. گردد اضافه دارد، وجود 19-دیکوو در انها اثرات یبرو یا

 از استفاده که کردند اشاره 19 رفرانس متون یبررس در محترم( انیمجر) یمجر که همانطور.ابتید یماریب در مخصوصا

 حیتوج چگونه خود ونیفرموالس در را اهیگ نیا حضور دارد، مصرف منع نیگوکسید و ابتید ضد یداروها کنار در صبرزرد

 یبرو را اثر نیمهمتر و نیشتریب 19-دیکوو خود یحت و است یقلب یماریب با همراه ابتید یماریب اکثرا یطرف از د؟یکنیم

 .شود گرفته نظر در یماریب و ییدارو تداخالت تمام که باشد تیاهم زیحا نکته نیا رسدیم بنظر گذارد،یم قلب

 و. باشد مناسبتر ردیگ قرار یاختصاص اهداف جز بنظر شدند ذکر یفرع هدف بعنوان که یاهداف از یبرخ،مطالعه اهدافدر  .7

 .شود ابجاج یفرع بعنوان هشد ذکر یاختصاص اهداف برعکس

 بر اٌیثان ،(طرفه کی اتیفرض صورت به)شود نگارش کندیم فکر محقق که همانطور اوالٌ مطالعه اتیفرض شودیم شنهادیپ .8

 . شود نگارش مطالعه اهداف اساس

 یزمان بازه است بهتر. گردد اصالح خروج و ورود یارهایمع ماران،یب جنس. دارد یبازنگر به ازیمطالعه،ن یاجرا روش .9

 ؟کجایکس چه توسط و دارو ساخت نحوه .گردد قیدق کنترل دارو یاحتمال عوارض تا گردد کوتاهتر مطالعه در هایریگیپ

 .است نشده داده دارو مورد در یاطالعات.شد خواهد هیته

 شد؟ خواهد رصد چگونه دارو یفتیس و عوارض .10

 .است شده گرفته نظر در کوتاه اریبس نمونه حجم نیا با،طرح یاجرا مراحل یزمانبند .11

 .است یکارشناس ریغ عنوان و نوع به توجه با ها نهیهز زانیم .12



                                                                 

 نیا یفتیس و یاثربخش ابتدا ابت،ید در 19-دیکوو دهیچیپ تیریمد و شده ذکر ییدارو تداخالت لیدل به شودیم شنهادیپ .13

 .شود یبررس سالم افراد یبرو بیترک

 

 

 

 الیشیس نیس روسیو یولوژیدمیاپ مولکوالر یبررس " عنوان بااز رمزعلی آقای دکتر علیرضا تهمتن و خانم مهنی قاتیتحق طرح* 

 به ریز اصالحات با "  1400 سال در گرگان یطالقان مارستانیب به کننده مراجعه یتنفس حاد عالئم با کودکان در( RSV) یتنفس

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

 وعیش بروز مانند. گردد استفاده یگرید مناسب واژگان از و ستین مناسب عنوان یبرا " یولوژیدمیاپ مولکوالر یبررس" واژه از ستفادها .1

.... 

 .شود اضافه یاصل هدف در نییتع ی کلمه .2

 .شود حذف رهاییمتغ عنوان از نییتع کلمه .3

 .دیکن انیب را "14۰۰ سال یسرما فصل" تنها انتخاب لیدل مطالعه جامعه قسمت رد .4

 یماریب نوع یریگ نمونه از قبل یماریب چنانچه ندارد؟ تیاهم ها یباکتر و ها روسیو ریسا به بودن آلوده ایآ خروج و ورود یارهایمع در .5

 فهاضا مطالعه به خروج یارهایمع نیهمچن شد؟ خواهد حذف یریگ نمونه از ایآ باشد داشته آنفوالنزا یقطع دییتا مثال شود مشخص آن

 یانتقال طیمح از بود؟ خواهد تر ای و خشک انتقال. گردد مشخص شگاهیآزما به کودکان از الینازوفارنژ سواپ نمونه انتقال نحوه.گردد

 شد؟ خواهد استفاده

 .دیینما انیب کامل طور به را طرح نیا یها داده زیآنال یبرا مناسب یآمار یها تست .6

 شود؟ یم استفاده DNA به RNA لیتبد یراب یمریپرا نوع چه از RT عمل انجام یبرا .7

 

 

 



                                                                 

 


