
                                                                 

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

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1400 /   05 / 20 تاریخ 

 

 اتمشخص سهیقام و یبررس " عنوان باخانم دکتر رقیه گلشا و خانم دکتر سمیرا عشقی نیا   یقاتیتحق طرح* 

 تا آبان) سوم موج در شهرگرگان یمارستانهایب در یبستر 19دیکوو به مبتال مارانیب در جینتا و درمان نوع, کیدموگراف

 انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با " بیماری ( 1400 بهشتیارد و نیفرورد) چهارم و( 1399 بهمن

:گردد ارسال تمعاون به  انیمجر توسط اصالحات  

 
 .شود آورده مطالعه،سال عنوان در .1

 .ندارد مطابقت یفارس عنوان با یسیانگل عنوان .2

 .شود دیق اختصاصا ای و شود برداشته موج ،یدیکل کلمات صالح .3

 . شود دیق ریم و مرگ از یریجلوگ در هم زودرس کورتون با درمان ریویرمدس بر عالوه یکاربرد هدف مورد در است مساله،بهتر انیب در .4

 .شود داده رفرنس و گردد عنوان جز به یکشور العمل دستور. باشد روز به و جامع صورت به ستیبا متون یمتون،بررس یبررس در .5

 :شوند اصالح ریز صورت به یاختصاص اهداف. شود آورده عنوان همانند یبررس سال یاصل هدف در .6

 کیدموگراف مشخصات حسب بر 1۹-دیکوو به مبتال افراد سهیمقا و نییتع -الف .7

 یماریب شدت حسب بر 1۹-دیکوو به مبتال افراد سهیمقا و نییتع -ب .8

 .شوند منتقل یاصل اهداف به 4 و ،2 ،1 موارد یفرع اهداف در .۹

 .شود اصالح شده اصالح اهداف با ات،مطابقیفرض و سواالت .10

 .شوند میتنظ اهداف اساس بر ها رییمتغ جدول .11

 .است نشده وارد رهاییمتغ مشخصات .12

 که یناقل افراد نکهیا از منظور خروج اریمع سال؟در 14 یباال فقط چرا ورود اریمع در. ردیگ صورت یبازنگر خروج و ورود اریمع مورد در .13

 .میندار باشد یم ناقل یکس چه نکهیا از یاطالع ما چون شود حذف نجایا تا است ازین جمله نیا ست؟یچ بودند عالمت بدون

 

 

 به مبتال مارانیب در ازیلوفومون یماریب یفراوان زانیم یبررس " عنوان با آقای دکتر حامد کالنیی قاتیقتح طرح گزارش نهایی*

 .دیرس بیتصو به "1398-1397 سال در یرازیش ادیص مارستانیب به کننده مراجعه یبرونکوسکوپ دیکاند یتنفس یهایماریب

 

 جیبسفا اهیگ یها فراکشن و تام عصاره اثر یبررس " وانعن باآقای دکتر حامد کالنی ی قاتیتحق طرح گزارش نهایی*

(Polypodium vulgare )ماژور ایشمانیل انگل استاندارد هیسو یرو بر (MRHO/IR/75/ER )یتن درون و یتن برون طیمح در" 

 .دیرس بیتصو به

 

شناسایی و تعیین کمی  " عنوان با دهعلیجان تبرایی و علی حسن زا دکتر یآقا یقاتیتحق طرح یینها گزارشپایان نامه جایگزین *



                                                                 

 "در نمونه های سرطان پوست غیرمالنومایی بیمارستان شهید بهشتی شهرستان بابل (MCPyV) ژنوم پولیوماویروس سلول مرکل

 .دیرس بیتصو به

کیفیت میکروبی ارزیابی  " عنوان با مجتبی رئیسی و محمد هاشمی دکتر یآقا یقاتیتحق طرح یینها گزارشپایان نامه جایگزین *

 .دیرس بیتصو به "1398غذا های بیمارستانی در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد در سال 
 

 ریاسم یصیتشخ عملکرد سهیمقا و یبررس  " عنوان با نورمحمدمنصوری دکتر یآقا یقاتیتحق طرح یینها گزارش*

 در گلستان استان سل یامنطقه شگاهیآزما به یارجاع سل به مشکوک موارد در کشت روش با Xpert MTB/RIF و یکروسکوپیم

 .دیرس بیتصو بهبعنوان مرکز دوم  "1397-1396 یهاسال

 

های بیوتیکی در سویهبررسی الگوی مقاومت آنتی " عنوان بانورمحمدمنصوری  دکتر یآقا یقاتیتحق طرح یینها گزارش*

های گلستان، مازندران، سابقه درمان مبتال به سل ریوی در استان مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از موارد جدید و موارد با

 .دیرس بیتصو بهبعنوان مرکز دوم  "1397-1395های گیالن و سمنان در سال

 



                                                                 

 


