
                                                                 

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

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1399 /  04 / 31   تاریخ 

 

 مرتبط یفاکتورها سکیر یبررس  " عنوان با  یاسمن علیدوستی خانم دکتر رقیه گلشا وپایان نامه ای  یقاتیتحق طرح* 

 سال در رانیا گرگان، شهرستان یها مارستانیب در یبستر مثبت کشت مارانیب در نتوباکتریاس منشا با یها عفونت با

 :گردد ارسال معاونت به  انیمجر توسط اصالحات انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با "98-1396

 

 جمله از پروپوزال های قسمت سایر و عنوان در کامل طور به باکتری های گونه یا گونه و جنس نام -الفمطالعه:  عنوان در .1

 "گرگان شهرستان های بیمارستان" از باید عنوان در است، نظر مد درمانی مرکز دو که آنجایی از -ب گردد ارائه اجرا روش

 .گردد حاصال "گرگان شهرستان آذر 5 و شیرازی صیاد شهید های بیمارستان" به

 عنوان انگلیسی مطابق با عنوان فارسی اصالح شود. .2

 .است شده ذکر ها کلیدواژه در اسینتوباکتر جنس اسم فقط .3

 به خطر های فاکتور به مربوط عوامل است همچنین بهتر .گردد اصالح باید مطالعه عنوان در تغییر به توجه با اصلی هدف .4

 تعیین -2دموگرافیک مشخصات حسب بر اسینتوباکتر از ناشی عفونت وعشی تعیین -1مثال: ) شوند.برای نوشته جدا طور

 زمینه بیماری حسب بر اسینتوباکتر از ناشی عفونت شیوع تعیین -3درگیر عضو حسب بر اسینتوباکتر از ناشی عفونت شیوع

 به مبتالیان بهبودی درصد تعیین -5بیوتیکی آنتی مقاومت حسب بر اسینتوباکتر از ناشی عفونت شیوع تعیین -4ای

 دریافتی( داروی مقدار و نوع حسب بر اسینوباکتر

 گردد. اصالح اهداف طبق فرضیات بر و سواالت .5

 عنوان به "بستری زمان مدت" متغیر نقش -شود. همچنین الف تنظیم مطالعه اهداف های رمتغی با مطابق متغیرها، جدول .6

 .گردد اصالح "بالینی نمونه نوع" به "کشت نمونه نوع" متغیر -. ب"وابسته" نه باشد "مستقل" تواند می فاکتور ریسک یک

 ؟؟"سنجی حساسیت نتیجه" یا "بیوتیک آنتی" متغیر -ج

 بیمارستان آزمایشگاه پرسنل تجربه براساس فقط و نشده مشخص مطالعه این در( بیماران پرونده)  نمونه حجم تعیین روش .7

 .است شده نظر در عدد 120 تعداد به معین زمانی ی دوره یک برای مطالعه مورد های

 

 یها ژن یفراوان نییتع "پایان نامه جایگزین گزارش نهایی طرح خانم دکتر رقیه گلشا و مریم منتظری با عنوان * 

 در یبستر مارانیب از آمده بدست هیپنومون الیکلبس و یکول ایشیاشر یها زولهیا در یبتاالکتاماز یکیوتیب یانت مقاومت

 ارائه و به تصویب رسید. "98-1397 سال در گرگان شهرستان یرازیش ادیص دیشه مارستانیب

 

 یطیمح و یفرد عوامل یبررس "*پایان نامه جایگزین گزارش نهایی طرح خانم دکتر رقیه گلشا و ماندانا فتاحی با عنوان 

 رسید. ارائه و به تصویب "1391-1393 گرگان شهرستان در مثبت ریاسم یویر سل یماریب با مرتبط



                                                                 

 یفراوان یبررس"*پایان نامه جایگزین گزارش نهایی طرح آقای دکتر علیجان تبرایی و سیده دل افروز حسینی با عنوان 

 یرازیش ادیص دیشه یدرمان -یآموزش مرکز به کننده مراجعه باردار زنان در 2و1 پیت مپلکسیس هرپس یها روسیو

 ارائه و به تصوب رسید. "97 سال در گرگان

 

فراوانی سل اسکلتال  بررسی "له جایگزین گزارش نهایی طرح خانم دکتر رقیه گلشا و خانم اکرم علی نژاد با عنوان *مقا

 ارائه و به تصویب رسید. "1392-1384در استان گلستان در طی سال های 

 

 بالینی، بروز،عالئم بررسی "*مقاله جایگزین گزارش نهایی طرح خانم دکتر رقیه گلشا و سیده نیلوفر حمیدی با عنوان 

 گرگان شهرستان بهداشت مرکز به کننده مراجعه ریوی خارج سل انواع به مبتال بیماران در درمان نتایج و تشخیص نحوه

 ارائه وبه تصویب رسید. "1386-95 سال از

 

 دیاسات یابیارزش یا سهیمقا یبررس "*مقاله جایگزین گزارش نهایی طرح خانم دکتر رقیه گلشا و سمیه آزادفر با عنوان 

 ارائه و به تصویب رسید. "گلستان یپزشک علوم دانشگاه در آنان، یابیارز خود با رانیفراگ دگاهید از ینیبال گروه

 



                                                                 

 


