
                                                                 

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

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1400 /  01 /  28   تاریخ 

 

ر افراد شمانیوز جلدی دبررسی شیوع لی  " عنوان با  آقای دکتر حامد کالنی و آقای علیرضا اوالدی یقاتیتحق طرح* 

1399-1391مراجعه کننده به مرکز تشخیص سالک در مرکز بهداشت شهرستان آق قال در سال های   

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

 

 :شود اصالح صورت نیبد یسیانگل عنوان .1
Survey of cutaneous leishmaniasis prevalence in individuals referred to the Leishmaniasis Detection 

Center in Aq Qala Health Center in 2012-2020 
 .اند نشده وارد یدیکل کلمات .2

 .شود اصالح دیبا که است شده انتخاب( پژوهش میت توسط یشگاهیآزما یها تیفعال انجام) کالیومدیب اشتباه، به طرح طهیح .3

 قرار قال آق در کار عنوان، طبق که یحال در شده برده اسم کاووس گنبد شهرستان از مساله انیب یانتها مساله،در انیب در .4

 .ردیگ انجام است

. است نشده نوشته یزیچ آن یپوست نوع وعیش مورد در و استیشمانیل گونه و یماریب یکل وعیش مورد در متون یبررس .5

 .شود داده حیتوض شتریب بوده گلستان استان در که آخر مطالعه. است نشده برده ینام یرانیا ریغ مطالعات از نیهمپن

همچنین  .است اشتباه که شده نوشته وابسته هم ریمتغ نقش و شده نوشته دوبار سکونت محل رییرها،متغیمتغ جدول در .6

 .وابسته هن رسند یم مستقل نظر به درمان به پاسخ زین و یقبل یابتال یرهاییمتغ نقش

 نمونه حجم دیبا شود استفاده است قرار موجود یها داده از نکهیا به توجه با،نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه مورد در .7

 .شود نوشته ینیتخم

 .شود نوشته حیتوض قسمت نیا در رهاییمتغ مورد در،ها داده یآور جمع روش و ابزار مورد در .8

 .شود اصالح دیبا که ادهافت فاصله ماه کی سوم و دوم تیفعال نیب .9

 

 یاستنشاق گرم بخور یها دوره ریتاث یبررس  " عنوان با  دکتر ولی اهلل عالیشاهی و سید بهزاد میر حیدریآقای ی قاتیتحق طرح* 

 انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با "SARS-CoV-2 ( Covid-19 ) روسیو بردن نیب از و یرفعالسازیغ در

 :گردد ارسال معاونت به  انیمجر توسط حاتاصال

 

 ای و گرفت خواهد صورت شگاهیآزما در مطالعه ایآ که ستین مشخص. است نشده ذکر مطالعه مورد جامعه و یبررس نحوه مطاله عنوان در .1

 .ستین روسیو اسم و شودیم اطالق 2 سارس روسیو از یناش یماریب به 19دیکوو نکهیا و. نیبال در

 .شود اصالح دیجد عنوان با مطابق یسیانگل عنوان .2

 چه با ستین مشخص. ستین مطالعه عنوان یایگوو همچنین  .دارد یاصالحات به ازین درمان و کنترل گروه. دارد اصالح به ازین اجرا روش .3



                                                                 

 .شد خواهد دهیسنج روسیو رفتن نیب از و شدن رفعالیغ یروش

 یتنفس دستگاه ابتدا در 2 سارس روسیو که باشند داشته توجه محترم انیمجر. است یاساس راداتیا یدارا یعلم لحاظ از مساله انیب .4

 کیتحر روسیو با عفونت. باشدیم ینیبال میعال وعیش با همراه آن از بعد و کندیم ریدرگ را یتحتان یتنفس دستگاه سپس و یفوقان

 نیا در و است معروف ینیتوکایسا طوفان به که یتحتان یتنفس دستگاه در دیشد التهاب با همراه که هست یبعد عیوقا کننده

 هر ای و یاستنشاق بخور. بشود واقع موثر تواندیم که هست التهاب کنترل بلکه نداشته یموثر عملکرد یروسیضدو یداروها مرحله

 داشته ینقش یتحتان یتنفس دستگاه یسلولها داخل از روسیو حذف در تواندینم کند ریدرگ را یتنفس طیمح که یگرید مداخله

 .باشد

 یاول مطالعه. ندارد انسان بدن طیمح در شده انجام مطالعات به یارتباط اند شده انجام کشت طیمح در که یمطالعات متون، یبررس در .5

 است ممکن که گفتند ها آن خود ایثان و است کم اریبس نمونه تعداد اوال که چرا کرد استناد آن به شودینم اصال شده ذکر که

 .است غلط کامال مطالعه روش نیا ثالثا . باشد داشته وجود جینتا در ییسوگرا

 جهت یروش محترم انیمجر ایشد؟آ خواهد انجام یروش چه با یساز رفعالیغ درصد سهیمقا و نییتع ستین مشخص، مطالعه اهداف .6

 !دارند؟ نظر در روسیو تعدا شمارش

 سنجش و انجام نحوه و شکل نیا به یبند گروه یعلم نظر از. باشدیم یاساس راداتیا یدارا یاخالق هم و یعلم لحاظ از هم اجرا روش .7

. باشدیم رادیا یدارا مارانیب از یتیحما یها درمان حذف شرط یاخالق نظر از. ستین یشدن انجام حذف و شدن رفعالیغ زانیم

 گرید طرف از. دارد وجود شدن یمنف احتمال هم یتیحما یداروها بدون یحت ییسرپا مارانیب مورد در روز چند از بعد pcr انجام

 یبدرست کار نیا کرد حاصل نانیاطم توانیم طرح انیمجر نظر از ایآ گرفت؟ خواهد صورت چگونه بخور گروه در آب یدما میتنظ

 یکسانسازی مطالعه جامعه تمام در که گرفت خواهد قرار مارانیب دست در ساز بخور دستگاه ایشد؟ خواهد انجام مارانیب توسط

 نیاخر اساس بر یماریب سطح صیتشخ و است ناقص ورود اریمع.شود داده حیتوض بخش نیا شفاف بصورت است الزم. ردیگ ورتص

 گرفته درنظر است الزم مارانیب یویر یریدرگ زانیم و یاتیح عالئم. شود میتنظ COVID-19 درمان و صیتشخ فلوچارت نسخه

 . شود

 گردند اضافه است الزم که شدند گرفته دهیناد رییمتغ جدول در مطالعه یکل اطالعات و میعال یرهاییمتغ از یاریبس رها،یمتغ جدول در .8

 .گردد اصالح مطالعه اهداف و اتیفرض براساس و

 گرفته درنظر مطالعه زشیر .گردد اضافه آن نییتع فرمول ؟ است بوده چگونه نمونه حجم نییتع نحوه مطالعه، مورد جامعه مورد در .9

 .است نشده

 .است نشده دیق زیانال در استفاده مورد و الزم یتستها ها، داده لیتحل و هیتجز روش مورد در .10

11.  

 با یکاف ییآشنا محترم انیمجر. باشدینم یاخالق یها پروتکل با مطابق و. باشدیم رادیا یدارا یاخالق نظر از، یاخالق مالحظات مورد در .12

 .ندارند را ینیبال ییکارآزما مطالعه کی یطراح نحوه

 .دارد دتریجد یرفرانسها با ینیگزیجا به ازین رفرانس نمونه چند، منابع ستیل .13

 

 در 19-دیکوو به مبتال مارانیب خون فشار تیوضع یبررس  " عنوان با  صادق بزیآقای دکتر علیجان تبرایی و ی قاتیتحق طرح* 

 :گردد ارسال معاونت به  انیمجر توسط حاتاصال انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با "گلستان استان

 عنوان به فشارخون ایآ: شود نوشته تر قیدق عنوان بهتراست است، یکل یلیخ عنوان .است نشده ذکر مکان زمان، مطالعه، عنوان در .1

 شود؟ یم گرفته نظر در کننده ییشگویپ عامل



                                                                 

 .شود اصالح دیجد عنوان با مطابق یسیانگل عنوان .2

 .ستین ایگو دهیچک .3

 .خون فشار تیوضع یوبررس ای است نظر مد پرتنشنیه یفراوان منظور ایا شود مشخص قیدق بطور مساله، انیب در .4

 .شود اورده یمنف موارد بخصوص یشتریب مطالعات است بهتر متون، یبررس در .5

 .خون ارفش تیوضع یوبررس ای است نظر مد پرتنشنیه یفراوان منظور ایا شود مشخص قیدق بطور ،مطالعه اهداف .6

 .شود نوشته آمار مشاور نظر از استفاده با نمونه حجم نییتع روش مطالعه، مورد جامعه مورد در .7

 چه فقط. و گردد مهیضم و شود دیق کار انجام روش در استفاده مورد ستیل چک ای پرسشنامه ،ها داده یآور جمع روش و ابزار مورد در .8

 .شود مشخص تعداد چه شهر هر از و شوندیم انتخاب مارانیب یا دوره

 شودیم انتخاب فشار کدام .9

 .است یضرور یاخالق نامه تیرضا وجود ،یاخالق مالحظات مورد در .10

 ییایمیوشیب لیپروفا یبررس  " عنوان با  و اقای سعید اردکانیان سید مصطفی میرآقای دکتر  پایان نامه ای یقاتیتحق طرح* 

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

 :گردد ارسال معاونت

 در عنوان زمان مطالعه ذکر گردد. .1

 یها فاکتور .شود مشخص قسمت نیا شود یریگ اندازه است قرار ییایمیوشیب یمارکرها چه که میشوینم متوجه دهیچک خواندن با .2

 .یسیانگل هم و یفارس به هم شود مشخص ییایمیوشیب

 پرداخته کم یلیخ طرح انجام ضرورت و یاصل مسئله به و است شئه ذکر مطالعه موضوع به نامربوط و یاضاف حاتیتوض مسئله انیب در .3

 یماریب کی یگذار اثر مورد در دیبا آن یجا به و ندارد مطالعه نیا به یربط روسیو انتقال نحوه به مربوط حاتیتوض مثال بطور.شده

 بدن در عیوس یالتهاب یندهایفرا شروع زین و بدن یکل سمیمتابول در یراتییتغ جادیا لیدل به خون، ییایمیوشیب یفاکتورها بر یروسیو

 شتریب ان تیاهم و کاربرد و شود انجام شده یریگ اندازه یمیوشیب موارد نهیزم در یشتریب سرچ است بهترهمچنین .گردد اشاره

 است ناقص هم کبد بیآس ییایمیوشیب شاخص و ستین یکاف ییتنها به( نازیک فسفو نیکرات) قلب شاخص.شود مشخص

همچنین . شود ذکر هم ییکرونا مارانیب در ییایمیوشیب لیپروفا با تیجنس و سن ارتباط ،یفرع اهداف عنوان به گرددیم شنهادیپ  .4

 .ندینما ذکر هم را یقبل یا نهیزم یماریب وجود یبررس

 Case) مارانیب یبررس مطالعه کی.مارانیب یبررس نه و است یفیتوص یمقطع یا مشاهده قیتحق کی مطالعه نیا طالعه،م یاجرا روش .5

Series )مختلف یمارستانهایب از یپراکندگ و تعداد نییتع نحوه و و مارانیب انتخاب نحوههمچنین  .پردازدیم مارانیب یمعرف به فقط 

 یروزها در شاتیازما نیا شوندیم انتخاب مارانیب دسته کدام است موثر ییایمیوشیب یمارکرها رب یماریب شدت. است نشده داده حیتوض

 است؟ شده انتخاب شیازما کدام و لهمرح کدام در است متفاوت یبستر مختلف

 یماریب دیبا لزاماا طرح یها یآزمودن تمام رایز.  است ثابت فاکتور کیو ستین رییمتغ کی کرونا یماریب وجود خود رها،یمتغ جدول در .6

 حاصل که وابسته رییمتغ یفیتوص مطالعه در.طرح مستقل رییمتغ نه و است طرح به ورود شرط کرونا یماریب وجود.باشند داشته را کرونا

 .ستین انتظار مورد یاستنتاج جیه مطالعه نوع نیا در اصوال چون.  میندار باشد استنتاج

 جمع ای یریگ اندازه و مشاهده قابل میمستق که یاقالم تمام- .اند شده نییتع برعکس قایدق رهایمتغ مشخصات رها،یمتغ جدول در .7



                                                                 

 گردند،یم استنباط مستقل یها داده اقالم ریسا اساس بر که یاقالم-.هستند مستقل ،....( و ییایمیوشیب یشهایآزما) هستند یآور

 رییمتف-.هستند مستقل شوندیم برداشت مطالعه مورد جامعه زا که ییها رییمتغ تمام یفیتوص مطالعه کی در-.هستند وابسته رییمتغ

 .باشد وابسته رییمتغ تواندیم مختلف جنس و سن در ییایمیوشیب راتییتغ نیب یهمبستگ وجود

 وجود شده نییتع یمکان و یزمان بازه در که ییها یآزمودن تمام دیبا محقق و است یمقطع مطالعه کی نیا مطالعه، مورد جامعه مورد در .8

 را موجود یها یآزمودن تمام دیبا ها، نهیهز بر ، طرح به شده وارد یآزمودن تعداد یگذار اثر عدم به توجه با و دینما یسرشمار را دارند

 .ندینما طرح وارد دارند را الزم طیشرا که

 در کرونا به ابتال از قبل مارانیب یشگاهیآزما یفاکتورها که یصورت در:که دیکن اشاره تیمحدود نیا به، مطالعه یتهایمحدود مورد در .9

 با کرونا یماریب ارتباط و میینما خارج قیتحق از بودند فاکتورها نیا در اختالل یدارا قبل از که را یافراد مینوانستیم بود یم دسترس

 .دیگردیم مشخص یشتریب دقت با فاکتورها نیا

 

 

 

 یبررس  " عنوان با فاطمه نعمتی شهریر عبداهلل اردبیلی و خانم آقای دکتی قاتیتحق طرحپایان نامه جایگزین گزارش نهایی * 

 یبند پیت و گرگان شهر از شده یآور جمع نوزایآئروژ سودوموناس یکینیکل یها زولهیا روالنسیو یفاکتورها یپیژنوت و یپیفنوت

 به تصویب رسید. " Rep-PCR کیتکن با آنها

 

 یالگو فاکتور، سکیر یبررس  " عنوان با خانم دکتر رقیه گلشا و مهرناز مرادیی اتقیتحق طرحپایان نامه جایگزین گزارش نهایی * 

 ادیص دیشه مارستانیب در یبستر مثبت کشت مارانیب در الیکلبس از یناش یها عفونت در ینیبال امدیپ و یکیوتیب یآنت مقاومت

 به تصویب رسید. "1396-98 سال در رانیا گرگان، شهرستان یرازیش

 

 یصیتشخ ارزش یبررس" عنوان با روشنک کاظمیان و گلشا هیرق دکتر خانم یقاتیتحق طرح یینها گزارش نیگزیجا نامه انیپا* 

 سال نیب یرازیش ادیص دیشه مارستانیب در یبستر یابتید یپا زخم به مبتال مارانیب یآگه شیپ در یخون یها سلول کامل شمارش

 .دیرس بیتصو به " نگر گذشته مطالعه کی: آنها امدیپ به توجه با 1398 و 1396 یها

 

 یبررس  " عنوان با یرودسر یعیرب یمهدآقای دکتر عبدالوهاب مرادی و  یقاتیتحق طرح یینها گزارش نیگزیجا نامه انیپا* 

 ریویاسلتام یدارو بهA (H3N2 ) پیوت کیپاندمA (H1N1 ) پیت آنفلوانزا روسیو دازینینورآم ژن ییدارو مقاومت یها ونیموتاس

 .دیرس بیتصو به "مازندران استان در 96 تا 94 یها سال یط
 

 



                                                                 

 


