
                                                                 

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

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1400 /  09/  09  تاریخ 

 

 یها یباکتر یمولکول یفراوان یبررس " عنوان با دکتر ثمین زمانیآقای دکتر علیجان تبرایی و خانم  یقاتیتحق طرح* 

 نمونه آدر گونوره ایسرینا و هیآگاالکتاسترپتوکوکوس  سینالیواژ گاردرنال وم،یتالیژن کوپالسمایما س،یتراکومات ایدیکالم

 با "1397 سال در گرگان یرازیش ادیص دیشه یدرمان-آموزش مرکز به کننده مراجعه باردار زنان نالیواژ یشستشو یها

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

 .شوند کیتفک هم از لرگویو با ها جنس. شود نوشته بزرگ حروف با جنس اسم یابتدا عنوان انگلیسیدر  .1

 در مورد هدف کار و روش اجرا توضیح کاملتری نوشته شود. پروپوزال، دهیچک در .2

 HIV همچون یجنس ی منتقله یها عفونت ریسا به ابتال خطر شیافزا" دارد یشتریب حیتوض به ازین مقدمه در لهجم نیمساله،ا انیب در .3

 خواهند HIV یآلودگ به منجر ییایباکتر عوامل نیا حضور و ها عفونت نیا چگونه   ."ها عفونت نیا به ابتال عوارض یبرخ از HSV و

 شد؟

 دیبا نیهمچن. باشد است شده مطرح که ییها یباکتر انواع همه کننده منعکس دیبا متون یبررس موارد متون،اعداد یبررس در .4

 یبررس متون یشتریب تعداد به. دینما مطرح کار هدف شناساندن جهت در را است شده انیب مطالعه از پس که زین را گرانید یراهکارها

 نشان را کار ینوآور خود ک گردد انیب است بهتر ستین یا مطالعه چنانچه. است ازین ریاخ یها سال در هم و رانیا منطقه در هم شده

 .داد خواهد

 نوشته شود. اتیفرض و سواالت .5

 .است نشده انیب مطالعه نوع .6

 ضد و یباکتر ضد یها محلول از استفاده موضع، یشستشو دفعات تعداد رینظ ییرهاتغیم توان یم شنهادیپ عنوان رها،بهیمتغ جدول در .7

 .کرد اضافه ها ریمتغ به زین را...  ،یریگ نمونه از قبل هفته کی کیتویب یآنت مصرف موضع، یشستشو یبرا قارچ

 اخذ یگرید طرح در آن یها نمونه و بوده نگر گذشته که یطرح چگونه. است رادیا یدارا مطالعه جامعه مطالعه، مورد جامعه مورد در .8

 دارد؟ امهن تیرضا اخذ شامل خروج ورود اریمع کار نیا یبرا است شده

 عنوان. است شده انجام صورت چه به طرح آن در که گردد عنوان نیهمچن و بوده یقبل طرح در که شود عنوان دیبا یآور جمع روش .9

 طیمح نیا ایآ که گردد انیب دیبا طیمح نیا نوع عنوان ذکر با. شوند یم منتقل "یروسیو ترانسپورت طیمح" در ترشحات که است شده

 .ریخ ای و است بوده هم الیباکتر هنمون یبررس مناسب

 
 

 بررسی " عنوان با بهناز خدابخشی و اقای حسین ذاکریخانم دکتر  یقاتیتحق طرح یینها گزارش نیگزیجا پایان نامه* 

(  بیآس کاهش) DIC مراکز  به کننده مراجعه معتادین در HCV و HIV،HBV های ویروس با عفونت سرواپیدمیولوژی

 .دیرس بیتصو به "1390 سال در  شهرگرگان

 

 



                                                                 

 


