
                                                                 

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

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1400 /  07/  07  تاریخ 

 

 همزمان حضور یابیارز " عنوان با سمانه پیرجانیآقای دکتر علیجان تبرایی و خانم  پایان نامه ای یقاتیتحق طرح* 

-Real روش با گلستان استان COVID-19 به مبتال مارانیب در EBV و B ، RSV پیت آنفلوانزا یتنفس یها روسیو

time PCR ، به  انیمجر توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز صالحاتا با "1398-1399 سال 

 :گردد ارسال معاونت

 دواژهیکل عنوان به "همزمان حضور یابیارز" عبارت یبرا یمناسب اصطالح.شوند ارائه جداگانه یسیانگل و یفارس ورتص به ها دواژهیکل  .1

 .شود نیگزیجا

 .گردد اصالح اجرا روش خالصه پروپوزال، دهیچک در .2

 خواهند یریگ جهینت در گذار ریتاث که رالیو یآنت یها درمان ارتباط و تیاهم. گردد روز به ایدن در 19 دیکوو آمار لطفا مساله، انیب در .3

 .گردد ذکر یالتهاب ضد یها درمان نیهمچن. بود

 یبررس ها روسیو نیا حضور با آنها ارتباط و رالیو یآنت یها درمان و Ventilation به ازین ،یبستر زمان مدت گردد یم شنهادیپ .4

.  گردند لحاظ خروج و ورود اریمع در امکان صورت در. بود هندخوا یریگ جهینت در گذار ریتاث که رالیو یآنت یها درمان بخصوص. گردد

 .باشند کننده مخدوش ریمتغ توانند یم زین یالتهاب ضد یها درمان نیهمچن

 .است یلیتحل -یفیتوص نوع از مطالعه .5

 هدف عنوان به B یانفلوانزا روسیو یها گونه نییتع. نشود استفاده هدف در "یابیارز" واژه از .گردد اصالح فیتعار ،اهداف در .6

 پرداخته موضوع نیا به( ها گونه یاختصاص یمرهایپرا) مرهایپرا جدول در نه و کار روش در نه که یحال در است شده مطرح یاختصاص

 و تب ،یا نهیزم یها یماریب) یکینیکل اطالعات براساس نظر مورد یتنفس یها روسیو با همزمان عفونت یفراوان نییتع ".است نشده

 ای و یبهبود مانند یموارد ها ریمتغ جدول در. است شده دیق "19 -دیکوو به مبتال مارانیب( مرگ ای یبهبود شامل یماریب اقبعو زین

 .است مهم شیپا مدت و کنند فوت افراد منزل در و یبستر از پس است ممکن ها مرگ از یاریبس که خصوص به است نشده دیق مرگ

 ریمتغ عنوان به "COVID-19 مثبت یها نمونه" ؟ روسیو ژنوم حضور مطالعه نیا در مثال وانعن به. گردد اصالح ها ریمتغ جدول .7

 یماریب عواقب و یا نهیزم یها یماریب . گردند لیتکم یریگ اندازه اسیمق و یریگ اندازه ی نحوه به مربوط یها ستون .باشد ینم

 قابل "یماریب شدت" ریمتغ صورت، نیا در. گردند ارائه رهایمتغ جدول در دیبا لذا و بوده مطالعه اهداف عنوان به( مرگ ای یبهبود)

 .شود یم ارائه یماریب عواقب و یا نهیزم یها یماریب قالب در بودهو حذف

 بود؟ خواهند چه ها داده لیتحل و هیتجز یبرا یآمار یآزمونها .8

 .نشود استفاده "نییتع" ی واژه از سواالت، یتمام در .9

 ست؟یچ نهنمو 600 انتخاب اریعم .10

 .گردد ستیل است شده یبررس پروپوزال طبق که ییها مریپرا طفال .11

 دارد؟ وجود نامه تیرضا افتیدر امکان مطالعه بودن نگر گذشته به توجه با ایآ .12



                                                                 

 .شود وارد حیصح استفاده مورد یها تیک تعداد !ال؟یر اردیلیم 55. باشد ینم حیصح طرح نهیهز .13

 

 از بعد روسیو کرونا عفونت به ابتال زانیم یبررس " عنوان با لشا و دکتر سمیرا عشقی نیادکتر رقیه گخانم ی قاتیتحق طرح* 

 به ریز اصالحات با "1400وریشهر تا 1399 بهمن از گرگان شهرستان یآموزش یمارستانهایب در شاغل کارکنان در ونیناسیواکس

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

 

 .ابدی رییتغ 19دیکوو یماریب به روسیکروناو عفونت به ابتالاز  مطالعه، نوانع .1

 عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فارسی تغییر یابد. .2

 .است نشده ذکر موضوع تیاهم و ستین کامل دهیچک .3

 ارائه مطالعه نیا انجام به ازین لیدل و موضوع مورد در موجود دانش موضوع، با مرتبط عوامل موضوع، تیاهم و ستین کامل مساله انیب .4

 .است نشده ارائه آنها اثرات زانیم و رانیا در استفاده مورد یها واکسن انواع با ارتباط در حیتوض بخصوص. است نشده

 .باشد ینم یکاف مورد منابعبررسی متون،  .5

 هم استفاده مورد یها واکسن نوع. شود آورده هم اکسنو دوز تک با افراد در عفونت یبررس شودیم شنهادیپ، اتیفرض و سواالتدر  .6

 .ردیگ صورت نشده و شده نهیواکس گروه دو نیب یا سهیمقا و نشود خارج مطالعه از نشده نهیواکس افراد نیهمچن. شود یبررس

 .ستین پروپوزال با منطبق مطالعه نوع .7

 .است نشده وارد حیصح اطالعات یبرخ و ستین کامل رهایمتغ جدول .8

 .شود داده شرح نمونه حجم یآور دست به روش .9

 

 

 یاکولوژ و فون نییتع " عنوان با آقای احسان اهلل کلته و دکتر ایوب صوفی زاده یقاتیتحق طرح یینها گزارش نیگزیجامقاله * 

 .دیرس بیتصو به " 1398 گلستان استان در عقربها

 
 

 



                                                                 

 


