
                                                                 

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

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1399 /  06 / 10   تاریخ 

 

 مرتبط یزندگ تیفیک سطح یبررس  " عنوان با  فاطمه لیوانی و فاطمه احمدیخانم دکتر پایان نامه ای  یقاتیتحق طرح* 

 اول ی مهین در گرگان شهر یاورولوژ و پوست یها کیکلن به کننده مراجعه یتناسل لیزگ به مبتال مارانیب در یسالمت با

 :گردد ارسال معاونت به  انیمجر توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با "1399 سال

 

 (.مقطعی-توصیفی مطالعه شود)یک آورده مطالعه نوع است بهتر عنوان انتهای در .1

 aشود. آورده مطالعه نوع است بهتر عنوان انتهای شود.در داده تغییر Gorgan city به Gorgan کلمه .2

cross-sectional study : 

 چیز یا هستند درصد که است نشده مشخص دوم خط در 90 و اول خط در 50 پروپوزال،اعداد چکیده در .3

 ؟دیگر

 طور به پاراگراف دو تا یک در است بهتر است زندگی کیفیت شما اصلی متغیر چوندر بیان مساله:  .4

 نام و شود آورده عنوان با مطابق مطالعه هدف پایان در تنها .شود اورده زندگی کیفیت مورد در اختصاصی

 .شود بیان پایانی خط در هم شهر

 تر جدید های پژوهش از است باشد.بهتر نمی عنوان با تبطمر غیر مطالعه آوردن به متون،نیازی بررسی در .5

 به قدیمی مطالعات از مطالعات انجام سال .شود اضافه مطالعه دو یا یک امکان صورت شود.در استفاده

 .شود تنظیم جدید مطالعات

 .نیست روان سالمت عنوان در ندارد مطابقت مساله بیان و عنوان با اهداف .6

 مطابق با اهداف نگارش شود. ها فرضیه و سواالت .7

 .دهد توضیح کار روش مورد در مختصری است بهتر مطالعه، اجرای روش در .8

، نیست فرعی اهداف ستلی در که است شده اشاره زندگی کیفیت متغیر های مقیاس خرده به جدول در .9

 .شود اشاره زندگی کیفیت به متغیرها جدول در است بهتر ضمن در شود اضافه است بهتر

 نوشته شود. گیری نمونه وهنح .10

 پایایی و روایی همچنین نشده اشاره گزاری نمره نحوه به نشده داده توضیح خوبی به پژوهش این ابزار .11

 .نشده اشاره هم ها مقیاس خرده به نشده ذکر ها پرسشنامه



                                                                 

 .گردد ذکر آماری های آزمون برای استفاده مورد افزار نرم نام .12

 آگاهانه رضایت داشتن به فقط است نکرده اشاره خوبی به های مطالعهو محدودیت  اخالقی مالحظات به .13

 .کردند اکتفا

 

 یاصل یها دودمان نییتع "با عنوان  آقای دکتر حسام الدین شیرزاد و خانم مریم سادات شفیع پورگزارش نهایی طرح * 

ارائه و  "گلستان استان در( SNP) یدینوکلئوت تک سمیمورف یپل زیآنال روش به سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما یها هیجدا

 به تصویب رسید.

 

 یها غلظت اثر یبررس "با عنوان  یشرف تکتم و یلیاردب عبداهللآقای دکتر *پایان نامه جایگزین گزارش نهایی طرح 

 یمت به مقاوم سیدیدرمیاپ لوکوکوسیاستاف در icaA ژن انیب زانیم  و لمیوفیب یرو بر نیسین و نیلیاگزاس مختلف

 ارائه و به تصویب رسید. "یشگاهیآزما طیشرا در نیلیس

 
 



                                                                 

  



                                                                 

 


