
                                                                 

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

 .به تمامی اعضای شورای مرکز عفونی ایمیل گردید   1399 /  09 /  09   تاریخ در 

 

 الکتات ی دهنده یآگه شیپ ارزش یبررس  " عنوان با  خانم دکتر بهناز خدابخشی و مطهره مهقانی یقاتیتحق طرح* 

 انجام از پس شد مقرر و دیرس بیتصو به ریز اصالحات با " گرگان شهر در 19 دیکوو به مبتال مارانیب در دروژنازیده

 :گردد ارسال معاونت به  انیمجر توسط اصالحات

 

 ریمتغ کی اساس بر فقط و باشد رت جامع صورت به عنوان( ها ریمتغ جدول اساس بر) یبررس مورد یرهایمتغ به توجه با عنوان.1

LDH مارانیب در ریمتغ 4 ای 3 ارتباط یبررس: مثال عنوان به. نباشد ... 

 .ابدی رییتغ یفارس عنوان براساس یسیانگل عنوان.2

 .گردد اضافه یستیبا گرید مرتبط منابع از یبرخ است، ناقص متون، یبررس.3

 امروزه و باشد یم باال اریبس یماریب انیب به مربوط مطالب انتشار سرعت کهیآنجائ از نیهمچن. است شده نوشته بهتر  مساله، انیب.4

 .گردد انیب طرح ینوآور است شده مشخص یماریب وخامت در یشگاهیآزما افتهی نیا ریتاث

 صیهتو باشدیم هپروند یبررس طرح نیا کهیآنجائ از. گردد شتریب اریبس یمارهایب یبررس بازه است بهتر مطالعه، یاجرا روش در.5

 یبررس یزمان بازه عنوان به مهرماه یانتها تا است گرفته صورت بهتر مارانیب یها افتهی انسجام که بعد به نیفرورد 15 از که گرددیم

 .گردد نییتع مارانیب

 ابزار احتماال کهیآنجائ از. ابدی رییتغ یبررس زمان مدت و نمونه حجم ،یریگ نمونه روش و نمونه حجم مطالعه، مورد جامعه مورد در.6

 افتهی".گردد اشاره یدسترس نحوه و سامانه نوع به لطفا باشد یم HIS ای و ناب ای و شفا مانند جامع یها سامانه از ها داده یگردآور

 .گردد ذکر یبررس مورد اطالعات.ابدی بسط تواند یم "یماریب بدتر یها

 شد؟ خواهد یبررس ییها تست نوع چه با یموارد چه. رددگ انیب یبررس اتیجزئ با ها داده لیتحل و هیتجز .7

 
 ادیص مارستانیب در ها کیوتیب یآنت مصرف یالگو یبررس "عنوان با  خانم دکتر رقیه گلشا و عصمت حیدریی قاتیتحق طرح* 

کی از داوران، و تایید نهایی ی انیمجر توسط اصالحات انجام از پس گردید  مقرر وعنوان شد  "1398 سال در گرگان یرازیش

 :گردد ارسال معاونت به تصویب و 

 در ها کیوتیب یآنت مصرف یالگو یبررس: شود اصالح لیذ شرح به گردد یم شنهادیپ.شود مشخص مطالعه مورد جامعه عنوان در .1

 (کند دایپ رییتغ 99 به سال است بهتر) 1398 سال در گرگان یرازیش ادیص مارستانیب در یبستر مارانیب

 .ابدی رییتغ یفارس عنوان براساس یسیانگل انعنو .2

 یها غلط نیهمچن.است نشده اشاره جامعه از یاکتساب یها عفونت با آنها تفاوت و یمارستانیب یها عفونت تیاهم به مساله، انیب در .3

 مطرح شتریب رانیا در یمارستانیب یها عفونت در خصوص به یکیوتیب یآنت ی ها مقاومت شده منتشر یآمارها به اشاره.گردد اصالح ینگارش

 رفرنس دادن به یازین دهیچک در نیهمچن. آمارها مورد در بخصوص گردد استفاده شده روز به یها رفرنس از که هست ازین مطالب اغلب.گردد

 .ردیبگ قرار مدنظر زین مطالعه نیا در است بهتر که شده صحبت تخت یازا به مصرف زانیم مورد در. ستین



                                                                 

 نیا در یشتریب مقاالت کنون تا که باشد یم 93 تا 91 یسالها یبرا متون یبررس یها گزارش رایز.شود تیآپد حتما متون، یبررس  .4

 .دارد یبازنگر به ازین که اند شده گزارش خصوص

 .است یکاربرد مطالعه نوع .5

 یلیتحل اهداف یبرا و شود نوشته سوال دیبا یفیتوص اهداف یبرا نیهمچن. شوند اصالح. هستند هم مشابه یفرع و یاختصاص اهداف .6

 .هیفرض

 ریغ عفونت از یمارستانیب یها عفونت کیتفک گردد ینیب شیپ حتما بخش نیا در که یا نکته نیتر مهم مطالعه، مورد جامعه مورد در .7

 تیقابل ها داده گرنه و شوند یبررس متفاوت وهگر دو نیا دیبا حتما ها سمیکروارگانیم تیماه و ها پاتوژن تفاوت به توجه با که است یمارستانیب

 .ریخ ای و شد خواهند مطالعه وارد گروه دو هر که گردد مشخص خصوص نیا در حتما. ندارند را جا کی سهیمقا

 .گردند اضافه لزوم صورت در گروهها نیب سهیمقا. شوند کامل یامار اطالعات ها، داده لیتحل و هیتجز روش مورد در .8

 .گرفت نظر در جینتا ارائه و زیانال یبرا را یزمان هست الزم طرح یاجرا مراحل ینبندزما در .9

 

 عفونت کیولوژیدمیسرواپ یبررس  " عنوان با  رمیترا شربتخوریخانم دکت یقاتیتحق طرح یینها گزارش نیگزیجا نامه انیپا* 

 .دیرس بیتصو به "1397 سال در گرگان یطالقان مارستانیب به کنندهمراجعه ساله 15 تا 3 کودکان در توکسوکارا

 

 منیا  " عنوان با  سیدمحمدهادی رضوی نیکو و خانم سحر آل شیخ دکترآقای  یقاتیتحق طرح یینها گزارش نیگزیجا نامه انیپا* 

 .دیرس بیتصو به " کلونال یپل یباد یانت دیتول جهت A گروه یانسان روسیو روتا با یهند خوکچه یساز

 

 یبررس" عنوان باا ین یغرو عبدالصمد و آقای زاده یصوف وبیا دکترآقای  یقاتیتحق طرح یینها گزارش زینمقاله جایگ* 

 .دیرس بیتصو به "1398 سال در تپه مراوه شهرستان در یجلد وزیشمانیل یماریب کیولوژیدمیاکواپ

 

 کی هیپا بر ییایمیالکتروش حسگر ساخت " عنوان با مهدی شیخ عربی دکتر یآقا یقاتیتحق طرح یینها گزارش نیگزیجا مقاله* 

 .دیرس بیتصو به "یآب های نمونه در میکادم و سرب یسم یها ونی همزمان یرگی اندازه یبرا دیجد یسنتز  تینانوکامپوز

 

 



                                                                 

 


