
در محل سالن جلسات مراکز     1398/   05/  07 مورخ دوشنبه در روز  مرکز تحقیقات بیماری های عفونی شورای  جلسهچهارمین 

 شورای پژوهشی آغاز گردید.، ضمن عرض خوشامدگویی به اعضای محترم   12:00 در ساعت  تحقیقاتی

 

 ینگهدار مرکز یفیک یارتقا و یساز نهیبه "با عنوان خلیلی آقای دکترحسام الدین شیرزاد و خانم معصومه  * طرح تحقیقاتی

رر شد پس از انجام اصالحات توسط مق به تصویب رسید و زیر اصالحات با " گلستان یپزشک علوم دانشگاه یشگاهیآزما واناتیح

 به معاونت ارسال گردد: مجریان 

 .باشد ینمو بروز  یکاف ها رفرنس متون،تعداد یبررس در .1

 .باشد یم ستیل چک بصورت که شود عنوان و گردد ذکر اجرا روش دهیچک در .2

 .شود صحبت قیتحق نیا با متناسب متون یبررس در رفته بکار یها روش و یساز مستند خصوص در مسئله انیب در .3

 ذکر یبهداشت عامل عنوان به ها نهیگز در و باشد یکاریکاش متر کی تا وارید پوشش است مطالعه،بهتر یاجرا روش در .4

 .شود

 .است نشده ذکر... و یمنیا ، کف، وارید پوشش ازجمله عوامل از یاریبس رها،یمتغ جدول در .5

 .دیینما ارائه دارد وجود یجیتوض اگر،مطالعه یتهایمحدود مورد در .6

 .است شده ذکر قسمت نیا در یمصرف ریغ یها دستگاه از یبرخی،مصرف لیوسا و مواد یها نهیهزدر قسمت  .7

            

  

 یرو بار  C نیتاام یو اثر یبررس "عنوان با   یکیتاز معصومه ی و خانمقائم اهلل عزت دکترطرح پایان نامه ایی آقای   نهاییزارش گ*

 به تصویب رسید.و با انجام اصالحات زیر  شده قرائت "کشت طیمح در سیتوبرکلوز ومیکوباکتریما

 فعل ها در روش کار اشتباه نگارش شده است. .1

 بر ماکروفاژ در مواجهه با باکتری چه تاثیری دارد؟ Cویتامین  .2

 و پیشنهادات برای مطالعات آینده نیز نگارش گردد. .3

  

 گرانولوماتوز تیلنفادن یفراوان یبررس"عنوان با خانم دکتر بهناز خدابخشی و خانم فضه حبیبی ییا نامه انیپا طرح  یینها گزارش*

 و شده قرائت " 1393-95 یسالها در گلستان یپزشک علوم دانشگاه تابعه یآموزش مراکز به یگردن توده با کننده مراجعه افراد در

 .دیرس بیتصو به

 

 در مخدر مواد به ادیاعت اثر یبررس"عنوان با خانم دکتر بهناز خدابخشی و عباس دولتی مقدم  ییا نامه انیپا طرح یینها گزارش*

 .دیرس بیتصو به و شده قرائت "1393 سال در گرگان شهر سل به مبتال مارانیب درمان به پاسخ

 

  یمدفوع ژن یانت یفراوان یبررس"با عنوان خانم دکتر بهناز خدابخشی و خانم فهامه رحیمی یی ا نامه انیپا طرح  یینها گزارش*

 یرازیش ادیص یرماند یآموزش مرکز به کننده مراجعه ،(تحت و حاد)هفته3 از کمتر یخون اسهال با مارانیب در کایتیستولیه انتاموبا

 .دیرس بیتصو به و شده قرائت"95 سال در گرگان



 

 با ذکر صلوات به پایان رسید. 14:00  جلسه در ساعت 

 



 


