
                                                                 

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

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1399 /  04 / 10   تاریخ 

 

 در یبستر مارانیب در یربتج یتراپ کیوتیب یآنت  " عنوان با هلیا بروجردی  خانم دکتر رقیه گلشا و یقاتیتحق طرح* 

 به ریز اصالحات با " آن یها امدیپ و مارانیب نیا مثبت کشت با تطابق و یرازیش ادیص مارستانیب یجراح و یعفون بخش

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

 

 بیماران در بالینی و میکروبیولوژیکی نتایج و تجربی تراپی یوتیکب آنتی بین همخوانی میزان ارزیابی":پیشنهادی عنوان .1

 "شیرازی صیاد بیمارستان جراحی و عفونی های بخش در بستری

 .شود اشاره آنها های بیماری و بالینی اهمیت و بیمارستانی شایع دارو چند به مقاوم ارگانیسم چند نام مساله بیان در .2

 و میکروبیولوژیکی نتایج و تجربی تراپی بیوتیک آنتی بین همخوانی میزان تعیین :گردد اصالح زیر صورت به اصلی هدف .3

 شیرازی صیاد بیمارستان جراحی و عفونی های بخش در بستری بیماران در بالینی

 .شود اضافه اختصاصی هدف به توجه با هم "بیمارستان بخش نوع" متغیر .4

 باشد؟ می فرمول کدام براساس نمونه حجم تعیین روش .5

 

 شمارش یصیتشخ ارزش یبررس" عنوان با خانم دکتر رقیه گلشا و روشنک کاظمیان پایان نامه ای یقاتیتحق طرح* 

 نیب یرازیش ادیص دیشه مارستانیب در یبستر یابتید یپا زخم به مبتال مارانیب یآگه شیپ در یخون یها سلول کامل

 پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با "نگر ذشتهگ مطالعه کی: آنها امدیپ به توجه با 1398 و 1396 یها سال

 :گردد ارسال معاونت به  انیمجر توسط اصالحات انجام از

 .است صحیح complete blood cell countدر  عنوان انگلیسی  .1

 (سلولی تمایز و سلولی شمارش. )گردد مشخص آزمایشات هزینه .2

 .شود وارد و محاسبه دقیق بطور...(  و ها لیست چک پرونده، ثبت) شده خریداری مواد و وسایل هزینه .3

 

 علل و یده گزارش زانیم یبررس  "با عنوان  بهناز خدابخشی و پری هاشمیخانم دکتر پایان نامه ای  * طرح تحقیقاتی

 با" 1398 سال در آذر 5 و یرازیش ادیص مارستانیب در درمان کادر انیم در کیاست دلین با مواجهه یده گزارش عدم

 به معاونت ارسال گردد: مجریان رر شد پس از انجام اصالحات توسط مق به تصویب رسید و زیر اصالحات

 

 عنوان انگلیسی بصورت صحیح نوشته شود. .1

 نیدل راه از منتقله عوامل به بایستی که است شده اشاره کلی صورت به درمان و پیشگیری اهمیت به فقط مساله بیان در .2



                                                                 

 .شود اشاره مختصر صورت به کانسر و سیروز, مرگ مثل احتمالی پیامدهای و ها هپاتیت عانوا و ایدز مثل استیک

 .هستند قدیمی منابع سایر و است 2017 به مربوط منبع جدیدترین .3

 .است نشده اورده اهداف در که هست دهی گزارش عدم علل بررسی مطالعه این مهم اهداف از یکی .4

 ش شود.سواالت و فرضیات مطابق با اهداف نگار .5

 اموزشی مثالکالسهای المللی بین احتیاطات اموزشی های دوره گذراندن تواند می متغیرها از در جدول متغیرها، یکی .6

 .باشد استیک نیدل از پیشگیری

 شود. اورده مطالعه انجام از پس تقریبی درمورد حجم مورد مطالعه: تعداد .7

 .شود ضمیمه پرسشنامه .8

 

 نقشاه  "عناوان  باا  یاالسالم خیش سادات آمنهو  یچرات یزدانی دیجمش  دکترای دکتر آقگزارش نهایی جایگزین  مقاله*

ماورد   " یتجربا  ی زیا ب یهموارسااز  از استفاده با  1386-91 یسالها یط گلستان استان در سل یماریب بروز نرخ یبند

 یب قرار گرفت.تصو
 

 



                                                                 

 


