
                                                                 

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

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1399 /  10 /  02   تاریخ در 

 

 تیهپات روسیو ناقل مارانیب در 19 روسیکروناو عفونت وعیش   " عنوان باخانم دکتر بهناز خدابخشی  یقاتیتحق طرح* 

 مراجعه مارانیب در 19 روسیکروناو به مبتال مارانیب در ر،یتنوفو با یقبل درمان تحت ب تیهپات یماریب به مبتال افراد و ب

 انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با " 99-1398 سال در گرگان یرازیش ادیص مارستانیب به کننده

 :گردد ارسال معاونت به  انیمجر طتوس اصالحات

 

 سندرم) طرح با مرتبط تیاولو عنوان". گردد انتخاب یگرید تیاولو ثبت زمان در است بهتر. باشدیم نامفهوم مطالعه عنوان .1 .1

 .ستین درست نظر به "((یچاق ابت،ید باال، خون فشار ،یعروق یقلب یهایماریب) کیمتابول

 .گردد حیتصح یفارس عنوان با مطابق .2

 یدارو دهیچک یابتدا -. گردد حذف دیبا است یدیکل کلمات در که "یانسان یمنیا نقص روسیو " -  پروپوزال، دهیچک در .3

 با: باشد یم ناقص کار هدف که رسد یم نظر به -...   کیکلیآس دینوکلئوتا آنالوگ کی ریتنوفور یدارو: باشد یم غلط یدارا "ریتنوفو"

 روس،یو با مقابله در مناسب یدارو به یابیدست ازین و آن، از یناش ریم و مرگ آمار و 19 روسیکروناو یماریب ردهگست وعیش به توجه

 ،19 دیکوو به مبتال مارانیب یرو بر ریتنوفو یدارو یقبل مصرف حال شرح یاحتمال نقش یبررس به مطالعه نیا با تا میشد آن بر

 .رندیگ قرار مدنظر کنترل عنوان به زین یگروه مطالعه نیا رد است بهتر که رسد یم نظر به. میبپرداز

 .است نشده آورده متون یبررس در مختلف مطالعات .4

 .باشد یم نامفهوم یاصل هدف .5

 .بود خواهد کننده کمک کنترل گروه مطالعه،وجود مورد جامعه مورد در .6

آنطور که از روش اجرا بر می آید، در مورد تعداد نمونه های تخمینی یا مصرف دارو توسط افراد مورد بررسی مشکالتی وجود دارد . 7

 که باید برطرف شوند.

 

 
 یتنفس یها عفونت با مرتبط یها یباکتر حضور یابیارز "عنوان با  آقای دکتر عبداهلل اردبیلی و آقای علی واعظی قاتیتحق طرح* 

 گردید  مقرر وعنوان شد  "13998 سال ،PCR روش با گلستان استان یها مارستانیب در Covid-19 به مبتال یبستر مارانیب رد

 :گردد ارسال معاونت به تصویب و  ، انیمجر توسط اصالحات انجام از پس

 یبررس کار روش در کهیآنجائ از. یپیژنوت ای هست یپیفنوت بصورت حضور یابیارز که شود اشاره مطالعه نوع به عنوان در .1 .1

 .باشد...  یها یباکتر ژنوم حضور یابیارز مطالعه عنوان شودیم شنهادیپ است، شده عنوان ژنوم حضور

 .ابدی رییتغ یفارس عنوان براساس یسیانگل عنوان .2

 .شود نایب خالصه بصورت اجرا روش شودیم شنهادیپ و هست اجرا روش کامل شده یکپ اجرا روش خالصه .3

 هیشب 2 و 1 یاختصاص اهداف.باشد حیصح یفراوان نییتع رسدیم بنظر که است شده انیب همزمان عفونت زانیم نییتع یاصل هدف در .4



                                                                 

 .شود ذکر هم( فوت و بهبود) یماریب امدیپ اساس بر اهداف در شودیم شنهادیپ.باشدیم هم

 .کنند انیب را نیا لیدل دیبا محترم انیمجر که است شده محاسبه ها یاکترب از یکی یفراوان اساس بر ازین مورد یها نمونه تعداد .5

 ! طرح بودن یا نامه انیرپایغ و یدرخواست نهیهز به توجه با شود داده حیتوض شتریب طرح، یاجرا ضرورت و اجرا از هدف.  6

 



                                                                 

 


