
                                                                 

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   1399 /  05 / 14   تاریخ 

 

 خطر کم یها پیژنوت یفراوان یبررس  " عنوان با  فاطمه لیوانی و حانیه روحیخانم دکتر پایان نامه ای  یقاتیتحق طرح* 

 با "1397 - 1398 یها سال در گرگان شهر یتناسل لیزگ به مبتال زنان در( HPV) یانسان یلومایپاپ روسیو پرخطر و

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

 

 اند؟ شده نگهداری ها نمونه یا است قبلی های نمونه روی کارآیا  شده؟ ذکر 98 تا 97 مطالعه سال مطالعه، چرا عنوان در .1

 .شود نگارش صحیح و فارسی عنوان با عنوان انگلیسی مطابق .2

 تحلیل و تجزیه روشهای و اجرا همچنین روش .شود اشاره پاپیلوما ویروس خطر کم و پرخطر های تیپ انواع چکیده به در .3

 است. نشده نوشته

 نگارش اساس این بر هم اهداف هست، پایلوما ویروس خطر پر و خطر کم های تیپ بررسی مطالعه عنوان اینکه به جهتو با .4

 .شود

 .شود نگارش اساس اهداف بر هم فرضیات و سواالت .5

 است. تحلیلی توصیفی و مقطعی مطالعه .6

 شوند نوشته دقیق و تفکیک به باید خطر فاکتورهای متغیرهای .7

 ذکر ادامه در اما شد خواهد انجام موجود های پروند روی از و نگر گذشته بصورت مطالعه که است شده عنوان اجرا روش در .8

 .دارد تناقض باهم که شد خواهد دریافت نامه رضایت انها از و کرد خواهند پر را پرسشنامه بیماران که است شده

 به تفکیک فعالیتها تکمیل گردد. بندی زمان جدول .9

 هم استفاده شود. خارجی مطالعاتاز  کنند. جایگزین منابع جدیدتر و حذف را گذشته سال 10 از تر قدیمی رفرنسهای .10

 

 یرحم درون انتقال امکان یبررس  " عنوان با آقای دکتر علیجان تبرائی و خانم دکتر الهام کاشانی  یقاتیتحق طرح*  

SARS-CoV-2 به مبتال باردار زنان در COVID-19 با "1399 گلستان استان ،یباردار جیتان بر روسیو اثرات و 

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

 مطرح می پردازد، مختلف های نمونه در ویروس ژنوم حضور بررسی به فقط کار روش آنجاییکه مطالعه، از عنوان در .1

 شود. مشخص نیز دقیق زمان است همچنین بهتر .باشد نمی مناسب رحمی ندرو انتقال امکان بررسی کردن

 .شود نگارش صحیح و فارسی عنوان با عنوان انگلیسی مطابق .2

 .نیست رفرنس به نیازی چکیده در .3

 سارس ویروس رحمی درون انتقال مختلف مطالعات در که است شده عنوان متون بررسی و مساله بیان ازآنجاییکه در .4



                                                                 

. نیست بیماری ویروس همچنین کرونا .شود ارائه حاضر مطالعه انجام جهت کافی دالیل بنابراین. ستا شده رد 2

 .شود شروع باید مساله بیان از رفرنسها شماره .شود اصالح

 .شود ذکر دقیق شده بررسی عوارض از منظور شده نوشته که ای مطالعه هر در است در بررسی متون بهتر .5

 ویروس ژنوم حضور که درحالیست این و شده عنوان رحمی درون انتقال میزان تعیین لیاص در قسمت اهداف : هدف .6

 چیست. بارداری نتایج از باشد. همچنین منظور نمی رحمی درون انتقال گویای

 حضور بررسی رحمی، درون انتقال امکان ازقبیل متغیرهایی. دارد اساسی وجود اصالحات به متغیرها،نیاز جدول در .7

 چیست؟نتایج منظور بالینی همچنین متغیرهای .شود اضافه باید...  و بارداری عوارض بر ویروس اثرات و ویروس ژنوم

 کننده رد یا کننده تعیین تواند نمی تنهایی به بادی آنتی است.وجود نشده نوشته است مهم متغیر یک که بارداری

 باشد. عفونت وجود

 می داده تشخیص غیرمبتال مادران از چگونه چیست؟ مبتال ادرم تشخیص تایید مطالعه،روش مورد جامعه مورد در .8

شوند؟  مطالعه وارد نوزاد و مادر تا باشد شده مثبت مادر تست باید زمانی بازه چه در شوند؟ مطالعه وارد که شوند

 .است نشده ارائه سرولوژی روش انجام همچنین دلیل

 هفتگی چند از و مادران .شود داده توضیح متغیرها و ستلی چک مورد ها،در داده آوری جمع روش و ابزار مورد در .9

 چطور؟ ایشان نوزادان و شوند می مطالعه وارد بارداری

 است. نشده نوشته اماری آزمونهای .10

 مصرفی مواد هزینه) .شود ذکر ها نمونه واقعی تعداد و کار روش طبق باید ها هزینه. است نشده وارد صحیح ها هزینه .11

 (؟RNA استخراج کیت 6. شود تعدیل مصرفی مواد هزینه کلی بطور !شده عنوان ریال میلیارد 33 حدود در

 شوند. جایگزین و حذف 2010 از تر قدیمی منابع .12

 
 

 و ینیبال تظاهرات یبررس  " عنوان با  مریم کبوتری و پرندوش هاشمی زادهی پایان نامه ای خانم دکتر قاتیتحق طرح* 

 یط یرازیش ادیص مارستانیب به کننده مراجعه ونیپرتانسیها و 19دیکوو به مبتال مارانیب کیولوژیراد و یشگاهیآزما

 به  انیمجر توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با "99 نیفرورد و 98اسفند یماهها

 :گردد ارسال معاونت
 تظاهرات بررسی "عنوان پیشنهادی: .شود اصالح نسیونهیپرتا و19کووید به مبتال بیماران قسمت. است مبهم فارسی عنوان .1

 طی هایپرتانسیون سابقه با شیرازی صیاد بیمارستان در بستری 19کووید به مبتال بیماران رادیولوژیک و آزمایشگاهی و بالینی

 "99 فروردین و 98اسفند ماههای

 عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فارسی تغییر یابد. .2

 که هایپرتانسیون به مبتال افراد بین را 19-کووید به مبتال بیماران پیامد که باشد این مطالعه هدف است ربهت در بیان مساله، .3

 کنند. مقایسه اند کرده نمی مصرف دارویی و نداشته هایپرتانسیون که افرادی با را کنند می مصرف ACEI داروهای

 . شود اضافه بیشتری منابع .4

: شوند اصالح صورت بدین باید باشد می مختلف متغیرهای با 19-کووید عفونت بین رابطه عیینت مورد در که اهداف از مورد چند .5



                                                                 

 که صورتی این به )زیرا...و جنس و سن مانند فردی متغیرهای برحسب هایپرتانسیون و 19-کووید به مبتال بیماران پیامد تعیین

 ولی نیستند 19-کووید به مبتال که باشند داشته هم یگروه یک باید متغیرها و عفونت بین رابطه تعیین برای شده نوشته

 کنند( مقایسه گروه دو بین را متغیرها این و دارند هایپرتانسیون

 نیز فرضیه به نیاز مطالعه برای است تحلیلی توصیفی مطالعه چون نیز و شوند اصالح باید سواالت شد داده که توضیحاتی طبق .6

 .باشد می

 است. نشده ذکر ستهواب در جدول متغیرها متغیر .7

 است گذشته به مربوط مطالعه حالیکه در میشود گرفته بیمار از رضایت فرم که شده عنوان اخالقی، توضیح مالحظات مورد در .8

 .اند شده فوت یا ترخیص یا ،بیماران

 است. نشده ارائه کافی توضیحات مطالعه محدودیتهای مورد در .9

 شود. حذف باید پرسنلی هزینه است ای نامه پایان طرح اگر .10

 

 کیولوژیراد و ینیبال یبهبود زانیم یبررس  " عنوان با  مهدی خورشیدیی پایان نامه ای خانم دکتر مریم کبوتری و قاتیتحق طرح* 

 سال در گلستان استان یرازیش ادیص مارستانیب در صیترخ از بعد ماه سه covid 19 ییکرونا یپنومون به مبتال یابتید مارانیب در

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

 
 ... covid 19 از ناشی پنومونی به مبتال دیابتی بیماران در رادیولوژیک و بالینی بهبودی میزان بررسی:پیشنهادی عنوان .1

 .عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فارسی تغییر یابد.نشده است ذکر انگلیسی عنوان در شیرازی صیاد بیمارستان .2

 .شوند اصالح تایپی اشکاالت.شود حذف. نیست رفرنس به نیازی چکیده در .3

نشده  اشاره ازمایشگاهی و بالینی عالیم وبه شده اشاره رادیولوژیک تظاهرات به است فقط گنگ گیری بررسی متون نتیجه3 خط .4

 است.

 گیرند. می قرار فرعی اهداف جزو اهداف سایر دو و یک شماره اهداف بجز .5

 شود. نوشته فرضیه تحلیلی اهداف برای و سوال توصیفی اهداف برای .6

 ذکر نیز و شده داده توضیح ها درگیری انواع تفضیل به متون بررسی در ولی شده اشاره ریه درگیری درصد به فقط اجرا روش در .7

 شد. خواهد انجام کسی چه توسط CT تفسیر که نشده

 .شوند اصالح تایپی شود. اشکاالت داده توضیح نفر 138 نمونه حجم مورد رد .8

 ارجاع مرکز کدام به مجدد CT برای بیماران اینکه مورد در استان، در کووید شیوع ادامه به توجه اخالقی، با مالحظات مورد در .9

 .شود داده بیشتری توضیحات بود خواهد چگونه بهداشتی های پروتکل رعایت و شد خواهند

 به بیماران تمایل عدم و شود داده توضیح بیماران کامل های داده به دسترسی عدم مورد مطالعه،در محدودیتهای مورد در .10

 مجدد اشاره شود. مراجعه

 آخرین باشد، می اسفند و فروردین طی در بستری کووید به مبتال بیماران بررسی منظور اجرای طرح اگر مراحل در زمانبندی .11

 حاضر حال در اینکه محاسبه با که دهند ارجاع اسکن تی سی برای تیرماه پایان یعنی بعد ماه سه باید را فروردین ایانپ در نمونه

 .کند می مشکل دچار را مساله این مقدار یک هستیم مرداد ماه در

 



                                                                 

 


