
                                                                 

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

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1400 /  08/  08  تاریخ 

 

 و یمولکول یراوانف یبررس " عنوان با سیده دل افروز حسینیآقای دکتر علیجان تبرایی و خانم  یقاتیتحق طرح* 

 "گرگان یرازیش ادیص دیشه یدرمان-آموزش مرکز به کننده مراجعه باردار زنان در یانسان روسیتومگالوویسا کیسرولوژ

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

 د.شو دیق مطالعه انجام زماندر عنوان مطالعه  .1

 عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فارسی تغییر یابد. .2

 .شود دیق زین دهیچک در طرح انجام زمان .3

 دهد؟ حیتوض سوم بار یبرا را پژوهش نیا انجام لیدل محقق شده انجام استان نیا در گرید دوبار مطالعه نیا نکهیا به توجه با .4

 .شود طرح عنوان همان طرح یاصل هدف .5

 .شود آورده محقق نظر مورد کیتفک به کیگرافدمو یرهایمتغ اهداف در .6

 از خون نمونه انجام و بودن یمقطع به توجه با! است شده ذکر 1397 مطالعه انجام سال پروپوزال متن مطالعه،در مورد جامعه مورد در .7

 نمونه تعداد همان و است یپوردل مطالعه مشابه مطالعه اگر و شود ارائه یکاف حاتینگر؟توض ندهیآ ای است نگر گذشته مطالعه ایآ مارانیب

 دهد؟ یم ما به یدیجد اطالعات چه شود یبررس کسالی فاصله با است قرار

 .شود وارد یریگ اندازه اسیمق و یعلم فیرها،تعریمتغ جدول در .8

 سقط و یقبل یباردار سابقه ،یباردار سن رهایمتغ به دیبا شود یبررس است قرار آنچه به توجه با،ها داده یآور جمع روش و ابزار مورد در .9

 .شود اضافه شده ذکر اجرا روش در که....  و

 افراد قطعا ها نمونه و گذشته مطالعه از سال سه شود؟ استفاده مجددا 1397 سال اخالق کد از است قرار ای،یاخالق مالحظات مورد در .10

 .هستند یدیجد

 .است نشده ذکر ی مطالعهتهایمحدود .11

 .است نشده گرفته نظر در نفر 315 تعداد یریگ نمونه زمان مدت، رحط یاجرا مراحل یزمانبنددر  .12

 

 مرتبط عوامل یبررس " عنوان با خانم دکتر رقیه گلشا و خانم یاسمن علیدوستی یقاتیتحق طرح یینها گزارش نیگزیجا پایان نامه* 



                                                                 

 در ، گرگان شهرستان آذر 5 و یرازیش ادیص دیشه یها مارستانیب در یبستر مارانیب در نتوباکتریآس یباکتر منشا با یها عفونت با

 .دیرس بیتصو به "1396-98 سال

 

 مصرف یالگو یبررس " عنوان با عصمت حیدری خانم و گلشا هیرق دکتر خانم یقاتیتحق طرح یینها گزارش نیگزیجا نامه انیپا* 

 .دیرس بیتصو به "1398 سال در گرگان یرازیش ادیص مارستانیب در یبستر مارانیب در ها کیوتیب یآنت

 

 جدا اورئوس لوکوکوسیاستاف یها زولهیا مقاومت یبررس " عنوان با آقای دکتر سجاد یزدان ستاد یقاتیتحق طرح یینها گزارش *

 بیتصو به "آنها مقاومت با مرتبط یها ژن نییتع و دکونکس دیوسایب به یرازیش ادیص دیشه مارستانیب یطیمح سطوح از شده

 .دیرس



                                                                 

 


