
                                                                 

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

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1400 /  06/  20  تاریخ 

 

 B19 روسیپاروو یاوانفر یبررس " عنوان با آقای دکتر علیجان تبرایی و خانم سیده دل افروز حسینی یقاتیتحق طرح* 

 با "1400-1399سال در گرگان یرازیش ادیص دیشه یدرمان -یآموزش مرکز به کننده مراجعه باردار یها خانم در

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

 
 Evaluating of Parvovirus B12 frequency in pregnant:کند دایپ رییتغ ریز صورت به است بهترعنوان انگلیسی  .1

women referring to Sayyad Shirazi Hospital, Gorgan, 2020-2021 
 ابدی رییتغ 1۴۰۰-1۳۹۹ به 1۳۹۹ سال. شود آورده شود یم انجام روسیپاروو سنجش آن با که یروش مساله انیب یانتها در .2

 .شود میتنظ یمیقد مطالعات به دتریدج از مطالعات بیترتدر بررسی متون  .۳

 .شغل مثال یبرا شود انیب تر کامل کیدموگراف یرهایمتغدر جدول متغیرها  .۴

 تمام در شود یم استفاده nested روش از اگر باشد؟ یم PCR هدف DNA از قسمت کدام،ها داده یآور جمع روش و ابزار مورد در .5

 .شود داده قرار مرهایپرا یتوال مکانا صورت در. ابدی رییتغ nested-PCR به PCR متن

 

 

 

 امدیپ بر ریراویپیفاو هنگام زود شروع یدرمان اثر یبررس " عنوان با خانم دکتربهناز خدابخشی و سید محمد اسدی قاتیتحق طرح* 

  انیمجر توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با " 1400 بهشتیارد در 19-دیکوو به مبتال مارانیب

 :گردد ارسال معاونت به

 .ستین یکاف شده داده اطالعات یبستر ای ییسرپا مورد در. است نشده داده حیتوض مطالعه مورد مکان مورد مطالعه،در عنوان در .1

 ندارد یدیکل کلمات .2

 .است ناقص متون یبررس .۳

 است نشده داده حیتوض یدرست به یریگ نمونه روش .کنند ینم افتیدر را دارو نیا اغلب یبستر مارانیمطالعه،ب مورد جامعه مورد در .۴

 یاتیعمل شده ذکر یدرمان یها روش،است نشده داده یحیتوض یبردار ریتصو روش مورد در،ها داده یآور جمع روش و ابزار مورد در .5

 .باشد ینم

 شده یبستر مارستانیب در نیفرورد 18 از که یمارانیب همه یعنی. است شده انیب نمونه تعداد انتخاب یچگونگ طرح یاجرا روش در .6

 افتیدر زمان تمد ایا اند؟ کرده افتیدر دارو کسانی یها دوز همه ایآ مارانیب.است نشده دارو مصرف زمان مدت و دوز به یا اند؟اشاره

 است؟ بوده کسانی همه یبرا دارو

 .شود نشخص کامال دارو مصرف زمان مدت و دوز .7

 .شود یبررس زین یواکسن نوع چه و نه؟ ای است کرده افتیدر واکسن ماریب ایآ" ریمتغ .8

 .است نشده داده یحیتوض یاخالق مالحظات مورد در .۹



                                                                 

 

 

 عنوان با یچرات یزدانی دیجمش  دکترو  یاالسالم خیش سادات آمنهخانم  یقاتیتحق طرح یینها گزارش نیگزیجا   scopusمقاله * 

 بیتصو به " یتجرب ی زیب یهموارساز از استفاده با  1386-91 یسالها یط گلستان استان در سل یماریب بروز نرخ یبند نقشه "

 .دیرس

 

 

 



                                                                 

 


