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 درخ و ناج دنوادخ مان هب

 

 ،تــشادهب ترازو داتــس يروانف و تاقیقحت تنواعم رد 2019 انوروک سوریو یناهج نارحب عورش زا سپ

 ،یلم تاقیقحت يزیرهمانرب و تیریدم تهچ COVID-19 تاقیقحت یلم هتیمک یکشزپ شزومآ و نامرد

 فــلتخم ياــههورگراکرد و تــفرگ لکــش COVID-19 يور رــب )تدــم هاتوک هژیوب( يدربراک و دنمفده
 :دناهدش يدنبهتسد ریز هطیح 7 رد هدش ماجنا تامادقا .دناسر ماجنا هب ار یتامادقا
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  يروانف هعسوت -1

 عاوـنا تخاـس روـظنم هـب ناـینب شـناد ياهتکرـش زا تـیامح تـهج يرواـنف و تاـقیقحت تنواعم يروانف هعسوت رتفد
 1425 رـب غلاـب تـیفرظ زا هدافتـسا و 19 دـیووک يراـمیب ناـمرد و صیخشت ،يریگشیپ هنیمز رد زاین دروم ياههدروآرف
 تمالـس هزوـح رواـنف هتـسه 800 نینچمه و يروهمج تسایر يروانف و یملع تنواعم رد هدش تبث ناینب شناد تکرش
 نونکاـت مولع ترازو هب هتسباو ياههاگشهوژپ و يروانف و ملع ياهكراپ و یکشزپ مولع ياههاگشناد دشر زکارم رد رقتسم
 :تسا هداد ماجنا ار ریز تامادقا

  .نامرد و يریگشیپ رد زاین دروم مالقا تسیل هیهت و یسررب تهج 19 دیووک يرامیب يروانف هتیمک لیکشت -1

 ،يراتـسرپ هـیال هـس و N95 کـسام ،ییاـسانش تیک :يرامیب نامرد و صیخشت ،يریگشیپ رد زاین دروم تسیل هیهت -2
 وراد ،یهاگشیامزآ تازیهجت ،یطیحم و يدرف هدننک ینوفعدض تازیهجت ،هدننک ینوفعدض لولحم ،یبط سکتال شکتسد
 هـتفه( .روتانژیـسکا و روتالیتنو ،يرامیب تبث و صیخشت رد ،شزومآ رد لاتیجید ياههناماس ،نسکاو ،یئوراد هیلوا داوم و
 )98 نمهب رخآ

 ياهتکرـش و اههتـسه ییاـسانش تـهج يرواـنف و تاـقیقحت ،موـلع ترازو و تـشادهب ترازو ياههاگشناد اب هبتاکم -3
 دنفـسا لوا هـتفه( .یتعنص ای و تولیاپ دیلوت هب لیدبت هلحرم رد رکذلا قوف تالوصحم زا کی ره هدننک دیلوت ناینبشناد

98( 

 زا زاـین دروـم تالوـصحم هوـبنا و تیفیکاب ،عیرس دیلوت هب دنمناوت ناینبشناد ياهتکرش و اههتسه يزیمم و باختنا -4
 وتیتـسنا هلمج زا تشادهب ترازو فلتخم ياهشخب زا ناسانشراک روضح اب یصصخت ياههتیمک رد نایعدم زا کیره نیب
 )98 دنفسا موس هتفه( .یصیخشت تیک صوصخب تیفیک دییات و یسررب يارب روتساپ

 يارب يروانف و یملع تنواعم يزاسيراجت و يرازگهیامرس تنواعم و ییافوکش و يروآون قودنص اب یگنهامه و هرکاذم -5
 )98 دنفسا مراهچ هتفه( :ریز حرش هب رترب و بختنم ياهتکرش زا تیامح

 رـخآ هـتفه( تکرـش 52 ناـیم زا یـعطق یلوـکلم صیخشت تیک هدننک دیلوت تکرش 9 یفرعم و باختنا -
  .)99 نیدرورف لوا هتفه( دیدرگ رازاب هب لخاد تخاس هنومن دورو هب رجنم هک )دنفسا

 اـنروک سوریو يدابیتنآ عیرس صیخشت ياهتیک هدننک دیلوت ناینبشناد تکرش 2 زا تیامح و ییاسانش -
 .)99 نیدرورف لوا هتفه( يژولورس شور هب

 و نارـهت رد دـیلوت شیازفا يارب هدامآ تکرش 32 نایم زا رتلیف ونان کسام هدننک دیلوت 5 یفرعم و باختنا -
 .)نیدرورف لوا هتفه( دش رازاب دراو هوبنا تالوصحم هک اهناتسرهش

 دنفـسا رـخآ هـتفه( دیلوت تیفرظ شیازفا و داجیا يارب هدننک ینوفع دض هدننک دیلوت 7 یفرعم و باختنا -
98(.  

  .)98 دنفسا رخآ هتفه( دیلوت تیفرظ شیازفا يارب یبط سکتال شکتسد هدننک دیلوت 5 یفرعم و باختنا -
 تـیفرظ شیازـفا يارـب يرازگهیامرس تنواعم هب دهشم و نارهت رد روتالیتنو هدننک دیلوت تکرش 2 یفرعم -

 نیدرورـف لوا هـتفه( يزرا ياـنما تایه هب دیرخ دادرارق و دیلوت تیفرظ شیازفا تالیهست تفایرد .دیلوت
99(.  

 یـفرعم و هدـننک دـیلوت یـلخاد ياهتکرـش زا روـتالیتنو تالوصحم دیرخ شیپ يارب يزرا يانما تأیه اب یگنهامه -6
 .)99 نیدرورف لوا هتفه( طخ زا جراخ يزاسزاب لباق هاگتسد

 زوـجم يراذگاو و اههاگشناد رد هدننک ینوفع دض داوم دیلوت زوجم رودص رد لیهست يارب وراد و اذغ نامزاس اب هبتاکم -7
 هـتفه ( دیدرگ راذگاو اههاگشناد هب تاموزلم و A سالک تازیهجت زوجم رودص اتیاهن هک هتیدیرکآ ياههاگشیامزآ هب رودص
 )98 نمهب مود

 حطـس رد دوـجوم CT هاگتـسد 15 يزاسون يارب يروهمج تسایر يروانف و یملع تنواعم زا یلام تیامح تساوخرد -8
 .)99 نیدرورف مود هتفه( يزرا يانما تأیه طسوت هدش یفرعم یکشزپ مولع ياههاگشناد
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 ياهوراد زا نیکورلک صوصخ هب ییوراد هیلوا داوم لمح رد لیهست يارب انورک يرامیب اب هلباقم هناخریبد زا تساوخرد -9
 .)98 دنفسا رخا هتفه( روشک لخاد يزاسوراد عیانص طسوت 19-دیوک يرامیب نامرد رد رثوم

 Remdesivir ییوراد هیلوا داوم تخاس يارب ناریا یمیش یسدنهم و یمیش هاگشهوژپ رد رقتسم تکرش اب هرکاذم -10
 مود هـتفه( هدنزاـس یـنیچ تکرش اب كرتشم يراکمه يارب للملانیب لک هرادا هب یفرعم و 19-دیوک يرامیب نامرد رد 
 .)99 نیدرورف

 يژوـلونکت يزاسیموب يارب یلصف يازنالوفنآ نسکاو ینیلاب ییامزآراک زوجم رودص يریگیپ نینچمه و یلام تیامح -11
 .)98 لاس( روشک لخاد رد نسکاو تخاس

 یـصصخت هـتیمک هـب دروـم 3 نونکاـت هک 19-دیوک نسکاو دیلوت ناکما یسررب يارب اههاگشهوژپ و اههاگشناد دصر -12
  .)99 نیدرورف موس هتفه( تسا هدش عاجرا یبایزرا يارب

 10 تخاـس يارـب يرواـنف و یـملع تـنواعم يزاـسيراجت و يرازگهیامرـس تنواعم زا یلام عبانم ذخا يارب يریگیپ -13
  .)98 دنفسا رخآ هتفه( ناهفصا رد ناینبشناد ياهتکرش زا یکی طسوت هیال هس کسام دیلوت هاگتسد

 هـیولیکهک هاگشناد دشر زکرم رد رقتسم روانف هتسه يارب هیال هس کسام تخاس هاگتسد ود صیصخت يارب يریگیپ -14
 .)99 نیدرورف مود هتفه( زیربت و

 ياههاگـشیامزآ حطـس رد تالوصحم شورف و رازاب هعسوت يارب ربیافونان هاگتسد هدنزاس ناینبشناد تکرش زا تیامح -15
 .)98( .یکشزپ مولع ياههاگشناد عماج

 وراد و اذغ نامزاس رد یتعنص و يدرف هدافتسا دروم طیحم هدننک ینوفع دض ردوپ دیلوت ینف شناد لاقتنا زا تیامح -16
  .)نیدرورف موس هتفه(

 طـباور قـیرط زا نیـچ و نارـیا نیـب یتاـعالطا و یـشزومآ ،دـیلوت ،یتاـقیقحت كرتشم يراکمه ياهبوچراچ هیهت -17
 .)دنفسا رخآ هتفه( للملانیب

 تـست تـهج يروشناد حیسم ناتسرامیب هب نزا دربراک اب یطیحم هدننک ینوفعدض تازیهجت ناگدننک دیلوت یفرعم -18
  .)99 نیدرورف لوا هتفه( يدرکلمع تیفیک

 رتناک لس و رزیلانآوتا دیلوت اب اههاگشیامزآ هدافتسا دروم زیلانآ ياههاگتسد هدننک دیلوت ياهتکرش زا تیامح -19

 نـیا زا يریگـشیپ يارـب یمـسر دانـسا رتاـفد رد تـشگنا رثا فذح يارب 19-دیوک يرامیب اب هزرابم داتس اب هبتاکم -20
  .)99 دنفسا رخآ هتفه( يرامیب

 يراـمیب اـب هزراـبم یهدنامرف هب UV پمال ياجب هدننک ینوفعدض یئرم رون هدننک دیلوت ناینبشناد تکرش یفرعم -21
  .)نیدرورف مود هتفه( اهناتسرامیب رد هدافتسا يارب نارهت رد انورک

 هـتفه( ناـینبشناد تکرش طسوت یتعنص و یگناخ بآ هیاپ رد هدننک ینوفعدض لولحم دیلوت زا تیامح و ییاسانش -22
 .)نیدرورف مود

 عباـنم صیـصخت يارـب يرواـنف و شهوژـپ ياهقودنص هب يدرایلیم 100 رب غلاب يرابتعا طوطخ صیصخت يریگیپ -23
 .دنوشیمن ناینبشناد ناونع ذخا هب قفوم هک روانف ياههتسه هب یتیامح

 لـخاد رد وراد دـیلوت زا تـیامح و ینیلاـب ییامزآراک يارب هعلاطم تحت ياهوراد هیلوا داوم تادراو و دیرخ داهنشیپ -24
 ریواریپیواف لثم روشک

 و Can ،یـسفنت ياهيرپـسا رد یفرصم زاگ دیلوت و تخاس يدنمناوت دصر يارب اههاگشهوژپ و اههاگشناد اب هبتاکم -25

Valve روشک ییوراد تعنص هدافتسا دروم یتادراو دصرد دص. 

 هـب یـفرعم و دـیلوت تـیفرظ ندومن ربارب ود يارب یناتسرامیب زاسنژیسکا هدننک دیلوت ناینبشناد تکرش زا تیامح -26
  اهناتسرامیب رد هدافتسا تهج انورک يرامیب اب هزرابم داتس
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 صیخشت رد یعونصم شوه هعسوت ،انوروک سوریو نسکاو دیلوت ،CT هاگتسد دیلوت زا تیامح :یتآ ياهيزیرهمانرب
 سپ رثؤم و هعلاطم تحت ياهوراد دیلوت زا تیامح ،طیحم تشادهب و یناتسرامیب هلابز ءاحما اب طبترم تازیهجت ،يرامیب
 .اهنآ جیاتن ندش صخشم زا

 تالیهست زا هدافتسا يارب ناینب شناد ياهتکرش هب روانف ياههتسه لیدبت ریسم رتهب و رتشیب ییاشگهار اب تسا دیما
  .میرادرب مدرم تمالس زاین دروم تالوصحم نیمأت رد يرتدنلب ياهماگ میناوتب ییافوکش و يروآون قودنص

 

 يرامیب صیخشت -2

 زـکارم لیـسناتپ زا اـت دـش هـبتاکم يرواـنف و تاـقیقحت تـنواعم بوـصم یتاقیقحت زکارم و یکشزپ مولع ياههاگشناد اب

 دـنراد تسیژولویبورکیم ای و تسیژولونکتویب ای سانشسوریو هبرجت اب صصختم و rtPCR تاناکما و ییاناوت هک یتاقیقحت
 ياههاگـشیامزآ هکبـش هـب کـمک يارـب روـشک رسارس تاقیقحت زکارم لیسناتپ زا ناوتب رارطضا طیارش رد ات دندرگ جیسب
 راـیتخا رد اـهنآ تـسرهف و دـندرک یگدامآ مالعا روشک رسارس زا هاگشیامزآ 39 هک ددرگ هدافتسا انوروک سوریو صیخشت
 .تفرگ رارق ناریا روتساپ وتیتسنا و انوروک یلم داتس

 يژولویمدیپا -3

 و ینیلاــب ياهصخاــش یباــیزرا و ینیلاــب يژولویمدیپا يزکرمدنچ هعلاطم -1-3
 19-دیووک يرامیب ياهدمایپ

 تدم هاتوک ياهدمایپ ،ضراوع ،هتفرگ تروص ياهنامرد ،ینیلاب ریس ،مئالع 19-دیووک يرامیب دیدپون هب هجوت اب :همدقم
 هـسسؤم و تـشادهب ترازو ياـهيرامیب تـبث هـناخریبد .دراد موادـم لیلحت و يروآعمج هب زاین يرامیب نیا تدم دنلب و
 ینیلاـب تاـعالطا تـبث و يروآعـمج هـک تسا هدومن تخاسریز و هعلاطم کی یحارط هب مادقا یهورگراک لیکشت اب دامین
 و اههاگـشناد تکراـشم اـب و هدـش نیودـت یـلم حرـط کـی ناوـنع هـب حرـط نـیا .دزاسیم ریذپناکما ار دیووک نارامیب
  .دش دهاوخ ارجا راکمه ياهناتسرامیب

 

 ،ینیلاب ریس ،ینامرد و یصخشت ياهصخاش یسررب و ینیلاب يژولویمدیپا یلم هعلاطم يزاسهدایپ و یحارط :یلصل فده

 COVID 19 يرامیب هب التبم نارامیب ياهدمایپ و

  یصاصتخا فادها

 هعجارم 19 دیوک هب التیم یعطق و كوکشم نارامیب لغش و راک لحم ،یگدنز لحم ،یسنج ،ینس عیزوت .١
  هعلاطم راکمه ياهناتسرامیب هب هدننک
  هعلاطم راکمه ناتسرامیب هب ناگ دننک هعجارم ییایفارعج عیزوت یسررب .٢
   اهنآ ياهدمایپ و نارامیب يداصتقا و یعامتجا تیعضو نیب طابترا .٣
 اهناتسرامبب هب ناگدننک هعجارم نارامیب رد هارمه ياهيرامیب قیقد عویش یسررب .٤
 یسفنت ياهيرامیب ،تباید لماش هارمه ياهيرامیب اب طابترا رد انورک يرامیب یهگآشیپ نییعت .٥

  یمیخدب و زدیا ،یقورع و بلق ياهيرامیب
 هلحرم ،التبا نامز تدم( هارمه ياهيرامیب تدش اب طابترا رد 19 دیوک يرامیب یهگآشیپ تدش نییعت .٦

  ).... و یفرصم ياهوراد عون ،يرامیب تفرشیپ
 ،راگیس فرصم ،سنج ،نس لماش فلتخم رطخ لماوع اب طابترا رد 19 دیوک يرامیب یهگآشیپ نییعت .٧

  یفاچ ،رطخرپ لغاشم ،كایرت ،نایلق
  19 دیوک هتفای دوبهب و هدش صیخرت نارامیب تدم ینالوط و تدم نایم ياهدمایپ نییعت .٨
  روشک فلتخم قطانم رد هتفرگ تروص ياهتبقارم و اهنامرد عیزوت هسیاقم .٩
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   نارامیب يارب هتفرگ تروص ياهنامرد یشخبرثا هسیاقم .١٠
 ناتسرامیب رد هدش يرتسب نایالتبم رد 19 دیووک يرامیی ضراوع تدش و عون یبایزرا .١١
  روشک فلتخم ياهناتسرامیب ردICU  تامادقا و يرتسب یشخبرثا هسیاقم .١٢
 نارامیب يارب هدش هئارا تامدخ و تبقارم هوحن ساسا رب توف و ضراوع لماش یلصا ياهدمایپ نییعت .١٣

  )... و روتالیتنو هب لاصتا ،ICU رد يرتسب ،هنیطنرق ياهشخب رد يرادهگن(
 ياهدرادناتسا و اهنیالدیاگ تیاعر نازیم و هتفرگ تروص ینامرد و یتبقارم تامادقا عونت نازیم نییعت .١٤

 روشک ياهناتسرامیب رد انورک نامرد و صیخشت اب طابترا رد یمسر عجارم طسوت هدش هیصوت
 رد هدش شریذپ نارامیب رد نارامیب تماقا تدم و ینامرد و یصیخشت تامدخ هئارا رد ریخات نازیم نییعت .١٥

 ینیلاب فلتخم ياهصخاش ساسا رب انوروک نامرد زکارم
 ناتسرامیب ،هاگشناد ساسا رب تبث یتاعالطا مالقا تبث تیفیک نییعت .١٦
 ،اهناطرس ،یقورع-یبلق ياهیرامیب ،تباید( هارمه ياهيرامیب زا کی ره يارب یصاصتخا تاعلاطم یحارط .١٧

 یصاصتخا ینیلاب ياهصخاش یبایزرا و  nested case-control تروص هب )..... ،رادراب نارامیب
    کی ره ياهدمایپ و اهيرامیب
  19 دیوک نارامیب ینیلاب ریس و میالع صوصخ رد یللملانیب ياههکبش اب يراکمه .١٨

 :هتفرگ تروص تامادقا

  اههاگشناد تکراشم اب هعلاطم يارجا و یحارط هورگراک لیکشت -١
 اهناتسرامیب و ینامرد زکارم ياهيراکمه هوحن و هعلاطم بوچراچ یحارط -٢
  نارامیب تعالطا تبث همانشسرپ یحارط -٣
 19 دیووک تاعالطا تبث و يرگشسرپ لکتورپ هیهت -٤
  تاعالطا تبث رازفامرن هیهت -٥
 یفیک لرتنک لکتورپ نیودت -٦
  روشک ناتسرامیب نیدنچ رد تولیاپ ماجنا -٧
 روشک ياهناتسا مامت رد يراکمه هکبش هعسوت يارب یگداما -٨

 و يراـکمه هـب دـنمقالع هـک ییاهناتـسرامیب و اههاگـشناد :19 دــیووک يرامیب هکبش رد تیوضع و تکراشم هوحن
 ار دناهدـش يرتـسب ناتـسرامیب رد هک 19 دیووک هب التبم رامیب 200 لقا دح دنناوتیم و دنتسه هعلاطم نیا رد تکراشم
 هکبـش نـیا رد تیوـضع طرش هدش تبث ياههداد تیفیک زا نانیمطا .دنشاب هژورپ نیا ناراکمه وزج دنناوتیم دننک تبث
   .دشابیم يراکمه

 زا یگدـنیامن هـب هک درک دنهاوخ یفرعم یناتسا يرجم ناونع هب ار رفن کی راکمه ياهناتسرامیب و اههاگشناد زا مادک ره
 و دنـشاب هتـشاد ار دوخ یتاقیقحت میت دنناوتیم راکمه زکارم زا مادک ره .تشاد دهاوخ طابترا هکبش نیا اب یتاقیقحت میت
 هدافتـسا دـننکیم ذـخا هـک ییاـهزوجم و هاگـشناد بیوصت اب دنشاب هتشاد لیامت هک تروص ره هب دوخ ياههداد جیاتن زا
 درـک دهاوخ کمک و داد دهاوخ رارق اههورگ نیا رایتخا رد صوصخ نیا رد ار مزال ياههرواشم يزکرم قیقحت هورگ .دننک
 و اـههژورپ رد دـنناوتیم دوـشیم زـکرم يرـبهار هـتیمک رد هـک یقفاوت ساسا رب نامزمه .دنهدب ماجنا ار مزال ياهزیلانا
  .دنوشیم باختنا ناگدننک تکراشم و هکبش ياضعا مامت میمصت اب يربهار هتیمک .دننک تکراشم یلم ياهشرازگ

 تاـقیقحت تـنواعم يراـمیب تـبث رـتفد اـب دـیناوتیم يراـکمه هـب لـیامت تروـص رد :يراکمه عورش و سامت هوحن
)Registry.behdasht.gov.ir( دامین هسسؤم اب ای و سامت )nimadiran@gmail.com( دینک هبتاکم.  

 

 ياــهشهوژپ یــشهوژپ نیوانع/یــشناد ياهزاین يدنبتیولوا و ییاسانش -3-2
  19 دیووک يرامیب اب طبترم

 تـهج ددـعتم تالاؤس هب خساپ و يدربراک ياهشهوژپ ماجنا ترورض و دیدج سوریوانوروک یناهج يریگهمه اب نامزمه	
 تـشادهب ترازو يروانف و تاقیقحت تنواعم ،عبانم و نامز رد ییوجهفرص و عبانم فالتا زا يریگولج و يرامیب نیا لرتنک
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 ياـهشهوژپ یشهوژپ نیوانع /یشناد ياهزاین یقطنم و عیرس يدنبتیولوا و ییاسانش هب مادقا دامین هسسؤم يراکمه اب

 و يروآعـمج نینچمه و یشناد ياهزاین ییاسانش اب ات دراد نآ رب یعس	 حرط نیا .تسا هدومن 19 دیوک يرامیب اب طبترم
 یناـسرعالطا اب و هدرک ییاسانش ار يرامیب نیا هنیمز رد یشناد ياهألخ ،ماجنا تسد رد یشهوژپ ياهتیلاعف يدنبهقبط
 حوطـس رد یـشهوژپ یلاـم عباـنم يروهرهب شیازفا نینچمه و یتاقیقحت ياهتیفرظ ییازفامه هب رجنم ،اهتیولوا عیرس
 .دوش یللملانیب و یلم ،یناتسا

 ،یـشناد ياـهألخ جارختـسا و یـشهوژپ نیوانع/دهاوـش ،یـشناد ياـهزاین ییاـسانش لماـش یلصا زاف هس رد هعلاطم نیا
		.)ریز ریوصت( دوشیم ماجنا یشهوژپ نیوانع/یشناد ياهزاین يدنبتیولوا تیاهن رد و يدنبتیولوا ياهرایعم ییاسانش

 
 

 یشناد ياهزاین ییاسانش يارب هدش ماجنا لحارم :1 لودج
 

 ییاسانش عبنم
 هدش ماجنا تامادقا یشناد ياهزاین

 مالعا ياهتیولوا یسررب
 R-GLOPID1  طسوت هدش

 هدش مالعا ياهتیولوا اب و جارختسا قالخا هتیمک هناماس زا ناریا رد ارجا لاح رد یشهوژپ ياهحرط
 روظنم هب هک هدش جارختسا یشناد ياهفاکش هیلوا تسیل بیترت نیدب .)2 لودج( دندش هداد قیبطت
 .تسا هتفرگ رارق دامین تیاس يور اهشهوژپ تیاده

  نیالنآ کنیل داجیا

 تیاس بو يور رب و هدش یحارط 19 دیووک هزوح ياههدیا و اهشلاچ يروآعمج يارب نیالنآ همانشسرپ
 هس هب نآ رد هدش هتشون تایوتحم .تسا هدش لیمکت همانشسرپ 86 نونک ات .تسا هتفرگ رارق دامین
 جارختسا لحارم .تسا هدش میسقت يداهنشیپ یشهوژپ تالاؤس و يداهنشیپ تالخادم ،اهشلاچ شخب
  .تسا ماجنا لاح رد يداهنشیپ تالخادم و اهشلاچ زا یشهوژپ تالاؤس

 رد ،دیدرگ رکذ نیالنآ همانشسرپ يارب لکش نامه هب اهنآ زیلانآ .تسا هدش ماجنا هبحاصم يدادعت   هبحاصم ماجنا
  .تسا ماجنا لاح

 ایدم زیلانآ
 نآ زیلانآ .تسا ماجنا لاح رد هعماج تیعضو و اهشلاچ زا یهاگآ روظنم هب تولیاپ ناونع هب اهربخ دصر
 ،دشاب نآ هدوزفا شزرا هدنهد ناشن تولیاپ هجیتن رگا .تسا ماجنا لاح رد یلبق لحارم اب هباشم روط هب
  .تفای دهاوخ همادا

 یشناد ياههورگ لیکشت
 ،يژولویمدیپا(
 تمالس ماظن يراذگتسایس
 ،ینامرد تامدخ تیریدم و
 )یسانشسوریو

 رارق یشناد ياههورگ رایتخا رد نآ هجیتن و دناهدش لیلحت یتامدقم تروص هب هدش ییاسانش ياهشلاچ
 زا هدش جارختسا یشهوژپ تالاؤس ندومن ییاهن و هدش ماجنا ياهلیلحت لیمکت رب هوالع ات تسا هتفرگ
 ياهتیولوا ندومن صخشم فده اب يدنبتیولوا .دنهد ماجنا ار یشهوژپ تالاؤس يدنبتیولوا ،اهنآ
 رظنم زا ناریا رد نآ ماجنا يریذپناکما دننام ییاهرایعم زا هدافتسا اب تدمدنلب و تدم نایم ،يروف
 ندوب هدافتسا لباق و اهروشک ریاس رد نآ ندش ماجنا ،قالخا و ییارجا تاناکما ،صصخت ،ینامز ،یلام
  .تفرگ دهاوخ ماجنا ،اههداد يروآعمج يارب بسانم نامز تیاهن رد و ناریا رد اهنآ جیاتن

 
                                                                            
1 Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness  
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 طسوت هدش مالعا ياهتیولوا ساسا رب ناریا رد ارجا لاح رد ياهشهوژپ عیزوت :2 لودج

 GLOPID-R and WHO نیدرورف مهدزناپ ات 

 ریز دادعت شرازگ رد یشناد ياههطیح فیدر
 اههطیح

 اهشهوژپ دادعت
 هب باستنا لباق

 اههطیح ریز

 اهشهوژپ دادعت
 هب باستنا لباق
 ریز هن یلو( هطیح

 )هطیح

1 VIRUS NATURAL HISTORY, 
TRANSMISSION AND DIAGNOSTICS 

27 16 54 

2 ANIMAL AND ENVIRONMENTAL 8 3 0 
3 EPIDEMIOLOGICAL STUDIES 17 16 88 

4 CLINICAL CHARACTERIZATION AND 
MANAGEMENT 

6 23 42 

5 INFECTION PREVENTION AND 
CONTROL 

7 5 0 

6 CANDIDATE THERAPEUTICS R&D 8 71 26 
7 CANDIDATE VACCINES R&D 6 0 4 

8 ETHICS CONSIDERATIONS FOR 
RESEARCH 

7 0 1 

9 SOCIAL SCIENCES IN THE OUTBREAK 
RESPONSE 

22 123 71 

 همانشسرپ کنیل ،هژورپ یفرعم روظنم هب  http://nimad.ac.ir/content/200/COVID-19  کنیل رضاح لاح رد
 حرـش .تـسا هدـش يراذـگراب )داـمین( نارـیا یکـشزپ موـلع تاـقیقحت هعـسوت یـلم هسسوم تیاس يور رب جیاتن هئارا و
  .دناهدش نایب 2 و 1 لوادج رد هژورپ نیا رد هدش ماجنا ياهتیلاعف

 

 ینیلاب ياهییامزآراک -4

 ناریا شخب -  SOLIDARITY لایارتاگم )1
 ناتــسرامیب رد يرتسب نارامیب رد 19 دیوک درادناتسا نامرد اب مأوت ییوراد نامرد 4 هدش یفداصت ییامزآراک

 ) ناریا رد يزکرم دنچ ییامزآراک -ییاهنت هب درادناتسا نامرد اب هسیاقم رد

 اـب هسیاقم رد ناتسرامیب رد يرتسب نارامیب رد 19 دیوک درادناتسا نامرد اب مأوت ییوراد نامرد 4 هدش یفداصت ییامزآراک

 هـب ییاـمزآراک نـیا :)SOLIDARITY لاـیارتاگم زا یـشخب( ناریا رد يزکرم دنچ ییامزآراک -ییاهنت هب درادناتسا نامرد
 لمعلاروتـسد رـب قـبطنم و تـشادهب یناهج نامزاس يراکمه اب هک تسا یللملانیب گرزب ییامزآراک کی زا یشخب ناونع
 )1لماــش هــتفای دربراــک رــییغت يوراد راــهچ ییاــمزآراک نــیا رد .دــش دــهاوخ ماــجنا نارــیا رد نآ یــللملانیب يارــجا

Remdesivir، 2( اـتب نورفرتنیا + ریوانوتیر + ریوانیپول )4 و نیکورلک یسکوردیه ای نیکورلک )3 ،ریوانوتیر + ریوانیپول 
 اـب و )ناتـسرامیب 30( رهش 16 رد ییامزآراک نیا .دنریگیم رارق یبایزرا دروم نآ اب هسیاقم رد و درادناتسا نامرد هوالع هب
 .دش دهاوخ ماجنا رفن 2500 تیعمج

 زا ییاهروـشک .دـناهدرک ماـنتبث لاـیارتاگم نـیا رد ناتـسرامیب 200 زا شیب تکراشم اب ناهج روشک 80 زا شیب نونکات
 ،نیـپیلیف ،ناتسودنه ،ایناتیرب ،اداناک ،ینامور ،لاغترپ ،دئوس ،ژورن ،گروبمازکول ،دنله ،کیژلب ،ناملآ ،ایناپسا ،هسنارف هلمج
 .يدوعس ناتسبرع و رطق ،یبونج ياقیرفآ ،نیتناژرآ ،لیرزب ،دنلیات ،يزنودنا

 اـهنآ تاصخشم هک تسا ماجنا لاح رد روشک رسارس رد ینیلاب ییامزآراک 140 زا شیب SOLIDARITY لایارتاگم زج هب
  .تسا هدمآ همادا رد
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 99 نیدرورف 22 خیرات ات هدش زور هب -)یهاگشناد کت( یکشزپ مولع هاگشناد ساسا رب بوصم ینیلاب ياهییامزآراک دادعت

 RCT دادعت هاگشناد مان  RCT دادعت هاگشناد مان
 2 لباب یکشزپ مولع هاگشناد  25   نارهت یکشزپ مولع هاگشناد
 2 هواس یکشزپ مولع هاگشناد  17 هللا هیقب یکشزپ مولع هاگشناد
 2 نانمس یکشزپ مولع هاگشناد  18 یتشهب دیهش یکشزپ مولع هاگشناد
 2 اسف یکشزپ مولع هاگشناد  12 دهشم یکشزپ مولع هاگشناد
01 زیربت یکشزپ مولع هاگشناد  1 ناهفصا یمالسا دازآ هاگشناد  
 1  كارا یکشزپ مولع هاگشناد  8 ناردنزام یکشزپ مولع هاگشناد
 1 دنجریب یکشزپ مولع هاگشناد  7 زاریش یکشزپ مولع هاگشناد
 1 تفریج یکشزپ مولع هاگشناد  6 ناهفصا یکشزپ مولع هاگشناد
 1 راوزبس یکشزپ مولع هاگشناد  5 ناریا یکشزپ مولع هاگشناد
 1 نیوزق یکشزپ مولع هاگشناد  4  نامرک یکشزپ مولع هاگشناد
 1   مق یکشزپ مولع هاگشناد  3 شترا یکشزپ مولع هاگشناد
 1 هاشنامرک یکشزپ مولع هاگشناد  4   زاوها روپاش يدنج یکشزپ مولع هاگشناد
 1 دابانگ یکشزپ مولع هاگشناد  3 نادابآ یکشزپ مولع هاگشناد
 141 عومجم  2 لیبدرا یکشزپ مولع هاگشناد
 

  بوصم ینیلاب ياهییامزآراک رد تالخادم تسرهف

 نیزگیاج و لمکم بط تالخادم  ییوراد تالخادم
 نسکورپان
 نیکورلک یسکوردیه
 )Remdesivir( ریویسیدمر
 (Tocilizumab) بموزیلیسوت
 (IFN β-1b) یب 1-اتب نورفرتنیا
 IFN Β-1a) ( آ 1-اتب نورفرتنیا
 )یتشهب دیهش یکشزپ مولع هاگشناد تخاس( ریواریپیواف
 تپسرناتا
 تپسرناتا + بمومیلادآ
 نیمروفتم
  نولوزیندرپ لیتم
 نولوزیندرپ
 نیلکیسونیم
 (IVIG)  یقیرزت نیلوبولگونومیا
 نینالپوکیت
 نودینفرپ
 یقاشنتسا لورتومروف
 نیزارپولف يرت
 نیتاتساوروتآ
 نیتاتساووزر
 دومیلوگنیف
 ناترازول
 نیبولگاتنپ
 نودک یسکا
 )ینیب نویساگیریا( نیلاس لامرن
 ولب نلیتم
 تاراموف لیتميد
 دیارلکوردیه نیزگه مرب

 )هنزگ و نرتسن ،ینساک ناهایگ هراصع( بم یتپس 
 )نیموکروکانیس( نیموکروک يواح ياهلسیمونان
 نیتسورک
 نیربرب
 نایب نیریش یبا هراصع لوسپک
 (Sambucus nigra)  یطقآ تبرش
 دروم تبرش
 )مشچ واگ يهنوباب( ناوحقا تبرش
 ناینز هیاپ رب یناریا بط هدروارف
  برهولف
 ناریا نابزواگ ییاوه مادنا شونمد
 نایب نیریش و یمتخ زا یهایگ شونمد
 هلمآ یهایگ يوراد
 کیرگونف تبرش و برهوریاو لوسپک

NOSCOVID 
 نایب نیریش هراصع
 یبط ریعشلاءام
 یتنــس بــط ياهدــتم اــب قــیفلت رد امردوناگ چراق ردوپ
 یناریا
 انولفمیا یهایگ بیکرت
 Zofa یهایگ بیکرت
  هنمرد هایگ ییاوه ياهشخب لماش یناریا بط هدروارف

(Artemisia)  دیب و )Salix( 
 هنزگ و هنوپ ،نایب نیریش یبیکرت ینامرد میژر
 ،لوــلحم ،تبرــش( یهاــیگ یکاروــخ يهدروآرــف راــهچ
 )لوسپک و هدناشوج
 ییاذغ ینشاچ اب هارمه اریتک هیاپ رب یتنس بط هدروارف
 )یناریا یتنس بط هدروآرف( نافولک تبرش
 )لیبجنز و هسانیکا( یهایگ ياهوراد
 اشوین هیوشناهد
 و یسفنت مرف هب )یطاخم هدننک بوطرم يوراد( راولف
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 )لودیبرآ( ریوونفیموا
 نیسیشلک
 دییوکیتروکوکولگ
 ریووبسوفوس
 ریوانوتیر /ریوانیپول
 ریوانوتیر/ریوانازاتآ
 دیانوزدوب +لورتومروف يرپسا و لوزیماول
 لورتمروف + نسکورپان + نولوزیندرپ+نیسیامورتیزآ
 نسکورپان + دیئورتساوکیتروک+نیسیامورتیزآ
 لیتسا نا +نسکورپان + دیئورتساوکیتروک+نیسیامورتیزآ
 D و C نیماتیو +نسکورپان + دیئورتساوکیتروک+نیسیامورتیزآ
 ریوانوتیر /ریوانیپول + نسکورپان + نولوزیندرپ + نیسیامورتیزآ
  ریوانیپول + نیکورلک یسکوردیه
  ریواریپیواف + نیکورلک یسکوردیه
 ریوانوتیر /ریوانیپول + نیکورلک یسکوردیه
 لودیبرآ + ریوانوتیر /ریوانیپول + نیکورلک یسکوردیه
 نسکورپان +نولوزیندرپ +نیسیامورتیزآ + نیکورلک یسکوردیه
 نیسیامورتیزآ + نیکورلک یسکوردیه
 نسکورپان + نیسیامورتیزآ + نیکورلک یسکوردیه
 نیریوابیر + ریوانوتیر/ریوانیپول + نیکورلک یسکوردیه
  )كادووس( ریوساتالکاد /ریووبسوفوس
 نیریوابیر + ریوساتالکاد /ریووبسوفوس
 )Sofosbuvir+Ledipasvir( ریوساپیدل/ریوبسوفوس

Sofosbuvir/Velpatasvir 
  Tranilast+ نینوتالم  
 نیمایت + دیسا کیبروکسا + دییورتساوکیتروک
 یب 1 اتب نورفرتنیا + ریوانوتیر/ریوانیپول
  نورتسودلآ-نیسناتویژنآ-نینر متسیس ياههدننکراهم

 یکاروخ
  نیتینراک لا
 موینلس
 نیئتسیس لیتسا N صرق و D3 نیماتیو
  C نیماتیو
 A  نیماتیو
 (25OHD)  يد نیماتیو تیلوباتم
  A, D, E, C, B ياهنیماتیو
 کنیز + یس نیماتیو + نینوتالم
 نینوتالم + نافونومیا
 (Ipecac)  كاکپیا یتاپویموه هدروارف
 مرگ بآ اب هیوشاپ
 بآ راخب قاشنتسا

 تالخادم ریاس 
 نژویفرپومه 

 هتفای دوبهب ییانورک نارامیب يامسالپ
 امسالپ ضیوعت و سیزرفامسالپ و سیزرفآ

cold atmospheric plasma 
Convalescent Plasma 

 لایمیشنازم يداینب ياهلولس
 نژولآ NK یعیبط هدنشک ياهلولس

Placental stromal cell 
 نیلوبولگونمیا زا ینغ لولحم و ارگهب يامسالپ
 تناتکفروس
 ینت نورب نویسانژیسکا
 یکیتنژ تیزوپمکونان

 

 دــنچ ،راــمیب 100(.COVID-2019 زا یشان هدنورشیپ داح يویر تنوفع رد Remdesivir يوراد یشخبرثا و ینمیا یسررب )2
 ))هاگشناد 12 ( يزکرم

  )يزکرم دنچ ،رامیب 500( دیدش COVID-19 هب التبم نارامیب نامرد رد بموزیلیسوت يوراد یشخبرثا و ینمیا یسررب )3

 هاگشناد( COVID-19  اب نارامیب رد ریوانوتیر/ریوانازاتآ ای ریوانیپول + نیکورلک یسکوردیه بیکرت ینمیا و یشخبرثا یسررب )4
 )ینیمخ ماما یناتسرامیب عمتجم -نارهت یکشزپ مولع

 عــمتجم -نارــهت یکــشزپ موــلع هاگــشناد(COVID-19 ناـمرد رد (IFN β-1b) یب 1-اتب نورفرتنیا ینمیا و یشخبرثا یسررب  )5
 )ینیمخ ماما یناتسرامیب

 عمتجم -نارهت یکشزپ مولع هاگشناد(COVID-19 تنوفع نامرد رد H (IFN Β-1a)ا 1-اتب نورفرتنیا ینمیا و یشخبرثا یسرررب )6
 )ینیمخ ماما یناتسرامیب

 نییعت و نآ فرصم عطق اب نورتسودلآ-نیسناتویژنآ-نینر متسیس ياه هدننکراهم ناگدننک فرصم هسیاقم لایارت لاکینیلک )7
 1399 لاس رد انیس ناتسرامیب هب هدننک هعجارم )19-دیووک( 2019-سوریو انورک يرامیب هب التبم نارامیب ینیلاب ياهدماشیپ
 )انیس ناتسرامیب ،نارهت یکشزپ مولع هاگشناد(

-COVID سورـیو اـنوروک هـب التـبم ناراـمیب رد (Tocilizumab) بموزیلیـسوت يوراد زیوجت ینمیا و یشخبرثا نییعت )8
 )يروشناد حیسم ناتسرامیب -یتشهب دیهش یکشزپ مولع هاگشناد(19

 لورتمروف هارمه هب ییوراد میژر نیمه هسیاقم رد نسکورپان و نولوزیندرپ ،نیسیامورتیزآ ییوراد هس ینامرد میژر یشخبرثا )9
 )هللا هیقب یکشزپ مولع هاگشناد( 19 دیووک هب التبم نارامیب رد

 هـب هدش رکذ ياهوراد نامرد اب هسیاقم رد نسکورپان و دیورتسا وکیتورک ،نیسیامورتیزآ ییوراد هس ینامرد میژر یشخبرثا )10
   )هللا هیقب یکشزپ مولع هاگشناد( 19دیووک هب التبم نارامیب رد لیتسا نا هارمه



 
 
 درکلمع شرازگ -2019 سوریو انوروک یمدیپا 

 ارـمه هب ینامرد میژر نیمه اب هسیاقم رد نسکورپان و دیئورتساوکیتروک ،نیسیامورتیزآ ییوراد هس ینامرد میژر یشخبرثا )11
 )هللا هیقب یکشزپ مولع هاگشناد( ینیلاب ییامزآراک کی : 19 دیووک هب التبم نارامیب ردD و C نیماتیو ياهتنملپاس

 ینامرد میژر نیمه اب هسیاقم رد ارتلک و نسکورپان ،نولوزیندرپ ،نیسیامورتیزآ ییوراد راهچ ینامرد میژر ینامرد رثا یسررب )12
 )هللا هیقب یکشزپ مولع هاگشناد( ینیلاب ییامزآراک کی COVID-19 هب التبم نارامیب ردارتلک نودب

   )یتشهب دیهش یکشزپ مولع هاگشناد( 19- دیووک نارامیب رد دیفم :امسالپ ضیوعت و سیزرفامسالپ و سیزرفآ )13

 هاگــشناد( Covid-19	هـب كوکشم ای التبم نارامیب یهاگشیامزآ و ینیلاب میالع رب یناریا بط ياه هدروآرف رثا نازیم نییعت )14
 )زیربت یکشزپ مولع

 هاگشناد( ینیلاب ییامزآراک هعلاطم کی :ICU رد يرتسب COVID-19 هب التبم نارامیب دمایپ رب هتفای دوبهب يامسالپ رثا یسررب )15
 )ناردنزام یکشزپ مولع

 )نادابآ یکشزپ مولع هاگشناد(COVID-19 هب التبم نارامیب يدوبهب دنور رد نسکورپان ریثات یسررب )16

 دـیدج سوریوانورک هب التبم نارامیب رد يدلجریز تروص هب آ-1 اتب نورفرتنیا زیوجت یبناج ضراوع و ینامرد تارثا یسررب )17
(COVID-19) )يروشناد حیسم ناتسرامیب -یتشهب دیهش یکشزپ مولع هاگشناد( 

 ناراـمیب ینومونپ يدوبهب دنور شیازفا و ضراوع شهاک رد لایمیشنازم يداینب ياه لولس زا هدافتسا ینیلاب کی زاف هعلاطم )18
  )هللا هیقب یکشزپ مولع هاگشناد( nCoV-2019 هب هدش هدولآ

 زا هدـش يروآرف نژولآ یمیشنازم يداینب ياه لولس يدیرو لخاد ررکم قیرزت یشخبرثا و ندوب رطخ یب ياهسیاقم هعلاطم )19
 و هدـش يزاـس یفداصت ،II زاف ینیلاب ییامزآراک :(ARDS) داح یسفنت سرتسید مردنس هب التبم نارامیب هب ،فلتخم عبانم
   )هللا هیقب یکشزپ مولع هاگشناد( روکوسود

-COVID هـب التبم نارامیب رد اهنآ ینمیا و یشخبرثا یسررب و )لولحم و تبرش( یهایگ یکاروخ يهدروآرف ود نویسالومرف )20
 )ناریا یکشزپ مولع هاگشناد( 19

 COVID-19هـب التـبم يرتـسب نارامیب کینیلکاراپ ياه هتفای و،ینیلاب تارهاظت رب ناینز هیاپ رب یناریا بط هدروارف ریثات )21
 )رصعیلو ناتسرامیب -كارا یکشزپ مولع هاگشناد( یفداصت ینیلاب ییامزاراک هعلاطم

 هاگشناد( نارامیب يدوبهب دنور رب اهنآ ریثات و COVID- 19 نارامیب رد نیئتسیس لیتسا N صرق و D3 نیماتیو زیوجت هسیاقم )22
  )نادابآ یکشزپ مولع

 یکشزپ مولع هاگشناد( دیدش مئالع اب Covid-19 نارامیب رد نیریوابیر و )كادووس( ریوساتالکاد + ریووبسوفوس ریثات هسیاقم )23
 )نادابآ

 ماــما یناتــسرامیب عمتجم -نارهت یکشزپ مولع هاگشناد(COVID-19 نامرد رد ریوساپیدل/ریوبسوفوس ینمیا و یشخبرثا یسررب )24
 )ینیمخ

 :(COVID-19) دیدج سوریوانورک هب التبم یناریا نارامیب یهاگشیامزآ و ینیلاب میالع ،نامرد رب الاب زود اب C نیماتیو ریثأت )25
 )یتعیرش  ناتسرامیب -نارهت یکشزپ مولع هاگشناد( روکوسود و هدش یفداصت ینیلاب ییامزآ راک هعلاطم

 مولع هاگشناد(COVID-19 هب التبم نارامیب ینیلاب میالع ریاس و يویر تارهاظت رب NOSCOVID يوراد زیوجت ریثات یسررب )26
 )نیوزق یکشزپ

 COVID-19 هب نایالتبم رد درادناتسا ینامرد میژر هبSofosbuvir/Velpatasvir يوراد ندوزفا ینمیا و یشخبرثا هسیاقم )27
 )ناتسلگ ناتسرامیب -هاشنامرک یکشزپ مولع هاگشناد(

 هـب التـبم ناـیالتیم رد يرامیب دنور رب Anti TNF-α کی ناونع هب لربتلآ روتالدمونومیا و باهتلا دض يوراد ریثات یسررب )28
 )ینیمخ ماما یناتسرامیب عمتجم -نارهت یکشزپ مولع هاگشناد( 19-دیووک يرامیب

 نارامیب ءاقب نازیم و یسفنت مئالع دوبهب رد نایب نیریش هراصع اب ماوت درادناتسا نامرد اب درادناتسا نامرد یشخبرثا هسیاقم )29
 )شترا یکشزپ مولع هاگشناد( 19 دیووک هب التبم

 یکــشزپ موــلع هاگــشناد( COVID-19 هـب التبم ییاپرس نارامیب يدوبهب تعرس و اقب خرن يور نیمروفتم يوراد ریثات هعلاطم  )30
 )زیربت

 یکــشزپ موــلع هاگــشناد((COVID_19) اـنورک سوریو هب التبا هب نونظم ییاپرس نارامیب نامرد رد دروم تبرش ریثات یسررب )31
 )نامرک
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 موــلع هاگــشناد((COVID_19) انورک سوریو هب التبا هب نونظم ییاپارس نارامیب نامرد رد یبط ریعشلاءام یعون ریثات یسررب )32
 )نامرک یکشزپ

 )زیربت یکشزپ مولع هاگشناد(COVID-19 هب التبم نارامیب رد يرتسب نامز تدم و یسفنت مئالع رب A نیماتیو رثا یسررب )33

 (Sofosbuvir/Daclatasvir) كادووس يوراد ینامرد رثا يهسیاقم يارب رگن هدنیآ یفداصت يهدش لرتنک ینیلاب ییامزآراک )34
 )نارهت یکشزپ مولع هاگشناد( دیدش ات طسوتم )19-دیووک( انوروک سوریو هب التبم نارامیب رد یتبقارم درادناتسا نامرد اب 

 )ناهفصا یمالسا دازآ هاگشناد((COVID-19)  انورک سوریو اب هلباقم يارب یلولس ینمیا حطس اب یکیتنژ تیزوپمکونان يوراد رثا )35

 يرامیب ینیلاب تارهاظت لرتنک رد (Ipecac) كاکپیا یتاپویموه هدروارف یشخبرثا نییعت روکوس 2 ینیلاب ییامزآراک هعلاطم )36
 )نارهت یکشزپ مولع هاگشناد( 19-دیووک

 )هللا هیقب یکشزپ مولع هاگشناد(COVID-19  هب نایالتبم نامرد رد هتفای دوبهب ییانورک نارامیب يامسالپ زا هدافتسا )37

 ینیلاـب هعلاطم کی :19-دیووک سوریو تنوفع هب التبم یناریا نارامیب نامرد رد بم یتپس يوراد ندوب ملاس و ریثات یسررب )38
 )ینیمخ ماما یناتسرامیب عمتجم ،نارهت یکشزپ مولع هاگشناد(

 ییاـمزآراک کـی :19-دیووک هب كوکشم ایوق نارامیب یکینیلکاراپ و یکینیلک میالع رب »برهولف« یهایگ بیکرت رثا یسررب )39
 )اضر ماما ناتسرامیب ،دهشم یکشزپ مولع هاگشناد( هدش یفداصت راد لرتنک ینیلاب

 یکــشزپ موــلع هاگــشناد( 19 دـیووک نامرد رد فان دنب زا قتشم لامیشنازم يداینب ياهلولس دنویپ رثا ینمیا و ییاراک یسررب )40
 )ناریا

 19 دـیووک هـب التـبم رامیب اب هژیو تبقارم شخب ناراتسرپ یلغش سرتسا و يراک یگدنز تیفیک رب نوسنب يزاسمارآ ریثات )41
 )راوزبس یکشزپ مولع هاگشناد(

 عـجرم ياه هاگنامرد و اهناتسرامیب رد لغاش ینامرد-یتشادهب لنسرپ ناور تمالس رب یتخانشناور تالخادم ریثات یسررب )42
 )نامرک یکشزپ مولع هاگشناد( سوریو انورک عویش هرود رد نامرک یکشزپ مولع هاگشناد

 دیدش میالع اب نارامیب رد هبوتنیا زاف هب رامیب دورو زا لبق IVIg ای يدیرو نیلوبولگونومیا يوراد زیوجت لکتورپ ریثات یبایزرا )43
COVID-19 اـهنآ يارـب )نیریوابیر ریوانوتیر/ریوانیپول +نیکورلک/نیکورلک یسکوردیه( ییوراد 3 درادناتسا لکتورپ هک 

   )دهشم یکشزپ مولع هاگشناد( تسا هدشن یبایزرا تبثم

 یفداصت ینیلاب ییامزآراک کی: سوریوانورک هب التبم نارامیب رد دیدج ییوراد نامرد ناونع هب نینالپوکیت يوراد رثا یسررب )44
   )دهشم یکشزپ مولع هاگشناد(

 يرپـسا و لوزیماوـل یکاروـخ صرـق ماوـت فرـصم اـب سورـیو اـنورک یـیوراد ناـمرد لکتورپ یشخب رثا نازیم هسیاقم )45
   )اسف یکشزپ مولع هاگشناد( یلم درادناتسا ییوراد میژر اب دیانوزدوب+لورتومروف

 اـنورک زا یـشان یـسفنت رـجز مردنس رد نیمایت و دیسا کیبروکسا و دییورتساوکیتروک ییوراد بیکرت یشخبرثا یسررب )46
   )نارهت یکشزپ مولع هاگشناد(

 ینومونپ هب التبم نارامیب نامرد رد نژولآ NK یعیبط هدنشک ياهلولس ییاراک و ینمیا یبایزرا تهج ،2و1 زاف ینیلاب هعلاطم )47

   )نارهت یکشزپ مولع هاگشناد( زاب بسچرب ،یفداصت ،روک وس ود ،رگ هلخادم تروص هب Covid-19 هب یگدولآ لیلد هب

 COVID-19 يراـمیب ناـمرد عیرـست و باـهتلا شهاـک تهج رد Tranilast يوراد و نینوتالم یکاروخ لمکم زا هدافتسا )48
  )نارهت یکشزپ مولع هاگشناد(

 ناـمرد تهج یلامتحا ياه سوریو يزاسلاعف ریغ و هتفای دوبهب نایالتبم زا 19- دیووک سوریو نویمیارپیاه مرس يزاسادج )49
   )شترا یکشزپ مولع هاگشناد( رطخرپ غلاب دارفا رد يرامیب نیا زا يریگشیپ و نایالتبم

 نارامیب رد جیار ینامرد میژر زین و ب کی اتب نورفرتنیا اب هسیاقم رد آ کی اتب نورفرتنیا يوراد دنمفده ینامرد رثا یسررب )50
   )نامقل ناتسرامیب ،یتشهب دیهش یکشزپ مولع هاگشناد( ینیلاب ییامزآراک کی :دیدش ات طسوتم 19-دیووک هب التبم

 یکشزپ مولع هاگشناد(COVID-19 هب التبم نارامیب رد TNF-α و IFN-γ، IL-1, IL-6، TGFβ نازیم رب نسکورپان ریثات یسررب )51
   )زاوها

 :(COVID-19)  دیدج سوریو انورک هب التبم یناریا نارامیب یهاگشیامزآ و ینیلاب میالع ،نامرد رب نولوزیندرپ ریثات یسررب )52
   )نارهت یکشزپ مولع هاگشناد( ینیلاب ییامزآراک هعلاطم

-COVID ) دیدج سوریوانورک هب التبم یناریا نارامیب یهاگشیامزآ و ینیلاب میالع ،نامرد رب نولوزیندرپ لیتم ریثات یسررب )53
   )نارهت یکشزپ مولع هاگشناد( ینیلاب ییامزآ راک هعلاطم :( 19
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 یکشزپ مولع هاگشناد ياهناتسرامیب رد يرتسب COVID-19 انورک سوریو هب التبم نارامیب رد نژویفرپومه یشخبرثا نییعت )54
   )لباب یکشزپ مولع هاگشناد( لباب

 اـنورک هـب التـبم نارامیب يدوبهب دنور رب یناریا یتنس بط ياه دتم اب قیفلت رد امردوناگ چراق ردوپ زا یکاروخ هدافتسا رثا )55
   )ناردنزام یکشزپ مولع هاگشناد(covid19 سوریو

 هـب التـبم ناراـمیب يور رـب ارـگهب يامـسالپ زا قتشم نیلوبولگونمیا زا ینغ لولحم و ارگهب يامسالپ ینامرد رثا هسیاقم )56
   )زاوها روپاش يدنج یکشزپ مولع هاگشناد( ینیلاب ییامزآراک کی :2019 سوریوانورک

 رد 2019 سورـیو اـنورک اـب تـنوفع رد ) مرگورکیم 44 آ1 اتب نورفرتنیا( نژیسر يدلجریز يوراد قیرزت یشخبرثا یسررب )57
   )نارهت یکشزپ مولع هاگشناد( انیس ناتسرامیب سناژروا شخب هب هدننک هعجارم نارامیب

 شور هب COVID-19 هب التبم نارامیب رد نآ رثا ي هعلاطم و )لوسپک و هدناشوج( یهایگ یکاروخ يهدروآرف ود نویسالومرف )58
   )نارهت یکشزپ مولع هاگشناد( ینیلاب ییامزآراک

 میالع دوبهب يور رب ییاذغ ینشاچ اب هارمه اریتک هیاپ رب یتنس بط هدروارف لماش یتنس بط ینامرد لکتورپ ریثات یسررب )59
 یکــشزپ موــلع هاگــشناد( ناـمرک رهش ياه ناتسرامیب رد موسرم لکتورپ اب نامرد تحت COVID 19) )انورک هب التبم نارامیب
   )نامرک

 هاگشناد( تولیاپ هعلاطم کی سوریو انورک هب هدولا نارامیب رد یسفنت داح سرتسید رد Placental stromal cell زا هدافتسا )60
   )نارهت یکشزپ مولع

 -covid-19 سورـیو هـب شرآ ناتـسرامیب ناـمرد رداـک يالتبا زا يریگشیپ رد نیکورلک یسکوردیه يوراد ریثات یسررب )61
   )نارهت یکشزپ مولع هاگشناد( روکوسود ینیلاب ییامزآراک

 هدننک تبقارم ینامرد میت یگدرسفا و بارطضا ،سرتسا ،کیژولویزیف ياه صخاش رب يزاجم يا هرواشم همانرب ریثات یسررب )62
   )زاریش یکشزپ مولع هاگشناد( 19 دیووک هب التبم نارامیب زا

 يروآباـت و هدـش كاردا سرتـسا نازیم رب ینفلت يریگیپ و يا هناسر دنچ شور هب یشزومآ-یناور تالخادم ریثات یسررب )63
 یکــشزپ موــلع هاگــشناد(زاریش یکشزپ مولع هاگشناد هب هتسباو ياه ناتسرامیب رد هدش يرتسب انورک يرامیب هب التبم نارامیب
   )زاریش

 یفداصت ینیلاب ییامزآراک هعلاطم :COVID-19  اب طابترا رد D (25OHD) نیماتیو تیلوباتم يرای لمکم یشخب رثا یسررب )64
   )زاریش یکشزپ مولع هاگشناد( روک وس ود

 هـب التبم يرتسب نارامیب کینیلکاراپ ياهصخاش و ینیلاب میالع رب و )مشچ واگ يهنوباب( ناوحقا تبرش یشخبرثا يهسیاقم )65
2019-nCoVمق یکشزپ مولع هاگشناد( يزاوم ینیلاب ییامزآراک ؛(   

   )زیربت یکشزپ مولع هاگشناد( سوریو انورک زا یشان نیکوتیس نافوط نامرد تهج يدیرو لخاد نیلوبولگونومیا رثا )66

   )زیربت یکشزپ مولع هاگشناد( سوریوانورک زا یشان ینیکوتیس نافوط نامرد رد دومیلوگنیف رثا )67

   )زیربت یکشزپ مولع هاگشناد( 2019 سوریو انورک يرامیب هب التبم نارامیب رد ناترازول يوراد ریثات یسررب )68

   )یتشهب دیهش یکشزپ مولع هاگشناد( COVID-19  هب التبم لاحدب نارامیب نامرد رد نیبولگاتنپ ریثات )69

 دیهــش یکــشزپ موــلع هاگشناد( COVID-19 انورک سوریو هب التبم نارامیب رد درد لرتنک رب نودک یسکا زیوجت تارثا یسررب )70
   )یتشهب

 یکشزپ مولع هاگشناد(COVID-19 سوریو زا یشان یسفنت رجز مردنس هب التبم نارامیب رد نژویفرپومه ینامرد تارثا یسررب )71
   )یتشهب دیهش

 موــلع هاگــشناد( COVID-19 سوریو زا یشان یسفنت رجز مردنس هب التبم نارامیب رد ینت نورب نویسانژیسکا تارثا یسررب )72
   )یتشهب دیهش یکشزپ

 یکــشزپ موــلع هاگــشناد( يزکرم دنچ هعلاطم کی :توافتم ياهنویسالیتنو تحت COVID-19 نارامیب رد نورپ نشیزوپ ریثات )73
   )یتشهب دیهش

 هاگشناد( COVID-19  انورک هب التبم ییاپرس نارامیب رد يرامیب ریس دوبهب رد یقاشنتسا لورتومروف يوراد یشخبرثا یسررب )74
   )یتشهب دیهش یکشزپ مولع

 التبم هیر لایلتیپا ياهلولسinsitu immunomodulation و زوتپوپآ يور رب cold atmospheric plasma زا هدافتسا )75
   )یتشهب دیهش یکشزپ مولع هاگشناد(COVID-19 هب
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 ود ،یفداـصت ینیلاـب ییامزآراک :تسا هدش دییات اه نآ ردCOVID- 19 تنوفع هک ینارامیب نامرد رد نیزارپولف يرت ریثات )76
 )دنجریب یکشزپ مولع هاگشناد( لرتنک-وبسالپ ،روکوس

 رد ارـتلک + نیکورـلک یسکوردیه اب هسیاقم رد ریواریپیواف + نیکورلک یسکوردیه ییوراد میژر یشخبرثا و ینمیا یسررب )77
 )لیبدرا یکشزپ مولع هاگشناد( 19-دیوک هب التبم يرتسب نارامیب

 هژـیو ياـهتبقارم شـخب رد يرتـسب 19 دیوک هب التبم نارامیب رد کنیز و یس نیماتیو ، نینوتالم يوراد یشخب رثا هعلاطم )78
 )نانمس یکشزپ مولع هاگشناد( نانمس رثوک ناتسرامیب

 رد نیکورـلک یـسکوردیه اب هارمه لودیبرآ يوراد بیکرت اب نیکورلک یسکوردیهو ارتلک يوراد بیکرت یشخب رثا هسیاقم  )79
 )لباب یکشزپ مولع هاگشناد( لباب یناحور هلا تیآ ناتسرامیب رد يرتسب نارامیب رد (COVID-19) انورک هب التبم نارامیب نامرد

 هاگشناد( يویر ضراوع و باهتلا شهاک تیفیک رد گولوتا 19-دیووک هب التبم نارامیب مرس زا قتشم هدش يروآرف مرس قیرزت )80
 )زیربت یکشزپ مولع

 موــلع هاگــشناد( يدوبهب دنور عیرست و COVID-19 هب التبم يرتسب نارامیب مئالع لرتنک رد مرگ بآ اب هیوشاپ ریثأت یبایزرا )81
 )یتشهب دیهش یکشزپ

-COVID هـب التبا زا يریگشیپ رد Hydroxychloroquine نیکورلک یسکوردیه يوراد زیوجت ینمیا و یشخبرثا یسررب )82
 هورگ اب رگن هدنیآ ینیلاب ییامزآراک هعلاطم کی :ینیلاب ياه هتفای ساسا رب COVID-19 هب التبم نارامیب اب ههجاوم زا دعب 19
 )یتشهب دیهش یکشزپ مولع هاگشناد( لرتنک

 زا یـشان یسفنت داح سرتسید مردنس هب التبم نارامیب رد هتفای دوبهب COVID-19 نایالتبم يامسالپ زیوجت ریثات یسررب )83

 )دهشم یکشزپ مولع هاگشناد(COVID-19 يرامیب

 هـب التـبم نارامیب يدوبهب عیرست رد ینامرد لمکم ناونع هب )نیموکروکانیس( نیموکروک يواح ياهلسیمونان ریثات یسررب )84
(COVID-19) دهشم یکشزپ مولع هاگشناد( یفداصت ریغ – زاب ییامزآراک :دهشم ناتسرهش رد طسوتم ات فیفخ تدش اب( 

 )دهشم یکشزپ مولع هاگشناد( )19-دیووک( 2019 سوریو انورک هب التبم نارامیب نامرد رد نیلکیسونیم رثا ینیلاب ییامزاراک )85

 )دهشم یکشزپ مولع هاگشناد( 2019 سوریو انورک هب التبم نارامیب نامرد رد نیتسورک رثا ینیلاب ییامزاراک )86

 التبم نارامیب دوبهب رد )ریوانوتیر/ریوانیپول (ارتلک صرق اب هسیاقم رد (IVIG) یقیرزت نیلوبولگونومیا یشخبرثا نازیم یسررب )87

 )دابانگ یکشزپ مولع هاگشناد( ینیلاب ییامزآراک هعلاطم کی :COVID-19 یسفنت داح تنوفع هب

 یکــشزپ موــلع هاگــشناد( دیدـش 19-دیووک هب التبم نارامیب رد تپسرناتا يوراد و بمومیلادآ يوراد ینمیا و یشخبرثا یسررب )88
 )نارهت

 )نارهت یکشزپ مولع هاگشناد(COVID-19 نارامیب نامرد رد نسکورپان فرصم ریثات یسررب )89

 ماـما ناتـسرامیب هـب هدـننک هعجارم COVID-19 نارامیب زونگورپ رب moderate intensity نیتاتساووزر ریثات یسررب )90
 )نارهت یکشزپ مولع هاگشناد( 99 تشهبیدرا ات نیدرورف زا ینیمخ

 یکــشزپ موــلع هاگــشناد(COVID- 19 هـب التبم نارامیب یسوریو دول شهاک رد نیلاس لامرن اب ینیب نویساگیریا ریثات یسررب )91
 )نارهت

 اب نارامیب یسفنت درکلمع رب سوریو انورک هب التبا یعطق صیخشت اب نارامیب یسفنت درکلمع رب ولب نلیتم ریثات نلیتم ریثات )92
 )زاریش یکشزپ مولع هاگشناد( سوریو انورک هب التبا یعطق صیخشت

 هـب التـبم ییاپرس نارامیب نامرد رد نایب نیریش یبا هراصع لوسپک رثا یبایزرا تهجروک وس ود یفداصت ینیلاب ییامزآراک )93
 )دهشم یکشزپ مولع هاگشناد( سوریو انورک

 سورـیو اـنورک هب التبم نارامیب نامرد رد (Sambucus nigra) یطقآ تبرش رثا هاگآان هیوس ود یفداصت ینیلاب ییامزآراک )94
 )دهشم یکشزپ مولع هاگشناد( 2019

 زا یشان یسفنت تنوفع هب التبا زا يریگ شیپ رب یسفنت مرف هب )یطاخم هدننک بوطرم يوراد ( راولف زا هدافتسا ریثات یسررب )95
 موــلع هاگــشناد( )س( ارـهزلا و نیما ، )ع( میرم نب یسیع ،دیشروخ ياهناتسرامیب تمالس شخب نانکراک رد 19 سوریو انورک
 )ناهفصا یکشزپ

 ناراـمیب رد COVID-19 زا یـشان ینوـمونپ هب التبا مئالع شهاک ای دوبهب رب یکاروخ مرف هب راولف زا هدافتسا ریثات یسررب )96
 )ناهفصا یکشزپ مولع هاگشناد( )ع( میرم نب یسیع ،نیما ،دیشروخ ینامرد زکارم رد هدش يرتسب
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 تدش و زورب زین و SARS-COV2 هب التبا ياهصخاش و مئالع شهاک ای دوبهب رب یکاروخ مرف هب راولف زا هدافتسا ریثات یسررب )97

 )ناهفصا یکشزپ مولع هاگشناد( )ع( میرم نب یسیع و نیما ،دیشروخ ینامرد زکارم رد ICU يرتسب نارامیب رد نآ ضراوع

 )تفریج یکشزپ مولع هاگشناد( 19 دیووک هب التبم نارامیب رد يرامیب میالع تدش رب بآ راخب قاشنتسا ریثأت )98

 ای التبم نارامیب یهاگشیامزآ و ینیلاب مئالع ریاس ،يویر تارهاظترب )یناریا یتنس بط هدروآرف ( نافولک تبرش ریثات یسررب )99
 )لیبدرا یکشزپ مولع هاگشناد( COVID-19 هب كوکشم

 یکــشزپ موــلع هاگشناد( 19 دیووک زا یشان یسفنت داح ییاسران راچد نارامیب نامرد رد نوتروک سلاپ زیوجت یشخبرثا یسررب )100
 )شترا

 )زاریش یکشزپ مولع هاگشناد( COVID-19 زا هتفای دوبهب نارامیب يامسالپ رثا یسررب )101

 هعلاطم کی ،19 دیووک يرامیب يرهاظ طسوتم ات فیفخ مئالع لرتنک رد ناریا نابزواگ ییاوه مادنا شونمد یشخب رثا یسررب )102
 )زاریش یکشزپ مولع هاگشناد( ینیلاب

103( Evaluation of Administration of Methylprednisolone as a Therapeutic Option in the Novel 
Coronavirus: A Randomized Controlled Study )زاریش یکشزپ مولع هاگشناد( 

 ناراـمیب تیعـضو دوبهب رد انورک يرامیب زا ناگتفایدوبهب زا لصاح Convalescent Plasma (CP) ینامرد تارثا یسررب )104
 )نانمس یکشزپ مولع هاگشناد( يرتسب

 رد يزار لارـفیر ناتـسرامیب رد يرتسب COVID-19 نارامیب یهاگشیامزآ و ینیلاب ياه هتفای رد نیتاتساوروتآ رثا یسررب )105
 )ناردنزام یکشزپ مولع هاگشناد( یفداصت ینیلاب ییامزآراک هعلاطم کی :ناردنزام ناتسا

 )ناردنزام یکشزپ مولع هاگشناد(COVID-19 هب التبم نارامیب نامرد رد Dimethyl Fumarate یشخبرثا یبایزرا )106

 هیوس ود هعلاطم کی ،2019 سوریو انورک تنوفع هب التبم نارامیب رب نایب نیریش و یمتخ زا یهایگ شونمد ینامرد رثا یبایزرا )107
 )زاوها یکشزپ مولع هاگشناد( ینیلاب روک

 هاگشناد( ینیلاب روک هیوس ود هعلاطم کی ،2019 سوریو انورک تنوفع هب التبم نارامیب رب هلمآ یهایگ يوراد ینامرد رثا یبایزرا )108
 )زاوها یکشزپ مولع

 ياـقب شیازـفا و یکینیلکاراپ و ینیلاب ياهدمایپ رب ناریا یتنس بط زا هتفرگرب کیرگونف تبرش و برهوریاو لوسپک ریثات )109
 موــلع هاگــشناد( نارـهت یکـشزپ مولع هاگشناد ششوپ تحت ینامرد زکارم رد يرتسب طسوتم COVID-19 هب التبم نارامیب
 )نارهت یکشزپ

 مـیژر اـب نآ ي هسیاقم و نیریوابیر هارمه هب )ریوساتالکاد+ریووبسوفوس( كادووس یبیکرت میژر ینمیا و یشخبرثا یبایزرا )110
 هاگــشناد( ) هدـش یفداـصت روکوسود ي هعلاطم( 19 دیووک یعطق صیخشت اب يرتسب نارامیب رد ییوراد راهچ و هس درادناتسا
 )ناردنزام یکشزپ مولع

 هـعلاطم :2019 سورـیو اـنورک هـب التبم نارامیب ییاپرس نامرد هب )ریوبسوفوس / ریوساتالکاد( كادووس ندومن هفاضا ریثات )111
 )ناردنزام یکشزپ مولع هاگشناد( ینیلاب ییامزآراک

 يراـمیب زا یـشان رـیم و گرـم و تارهاـظت شهاک ،يریگشیپ رب نیکورلک یسکوردیه کیتکالیفورپ و ینامرد رثا یسررب  )112
Covid-19 ناهفصا یکشزپ مولع هاگشناد( .1399 لاس لوا هام هس رد ناتسدرا ناتسرهش رد( 

 اـب ناراـمیب رد یباـهتلا ياهنیکوتیاس هدننک تشادرب رتلیف اب نژویفرپومه زا هدننک هدافتسا نارامیب ییاهن تیعضو یسررب )113
 )ناهفصا یکشزپ مولع هاگشناد( انورک يرامیب زا یشان یسفنت ییاسران

 یکــشزپ موــلع هاگشناد( رطخ ضرعم رد لنسرپ رد SARS-COV2 تنوفع زا يریگشیپ رد نیکورلک یسکوردیه ریثات یسررب )114
 )ناهفصا

 هـب التـبم نارامیب دوبهب تعرس رب A, D, E, C, B ياه نیماتیو زا یبیکرت اب يرای لمکم ریثات یبیکرت اب يرای لمکم ریثات )115
 )نارهت یکشزپ مولع هاگشناد( نآ زا یشان ریم و گرم نازیم شهاک و هژیو ياه تبقارم شخب رد يرتسب سوریو انورک

 )دهشم یکشزپ مولع هاگشناد( 2019 سوریو انورک هب التبم نارامیب نامرد رد نیربرب رثا ینیلاب ییامزآراک )116

 هاگــشناد( سوریواـنورک زا یشان تنوفع هب نایالتبم ماجنارس و ینیلاب مئالع ریس دوبهب رب دیارلکوردیه نیزگه مرب يوراد رثا )117
 )زیربت یکشزپ مولع

 یفداـصت ینیلاـب ییاـمزآراک کـی :COVID-19 هـب التبا زا ههجاوم زا دعب نیکورلک یسکوردیه ویتکپسورپ یسکالیفورپ )118
 )زیربت یکشزپ مولع هاگشناد( روکوسود
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 ناتـسرامیب رد يرتسب یسفنت داح ییاسران اب covid-19 نارامیب یهگآ شیپ رد IL-6 (Tocilizumab) هدننک راهم ریثات )119
 )زیربت یکشزپ مولع هاگشناد( زیربت اضر ماما

 دیهش یکشزپ مولع هاگشناد(COVID-19 انورک سوریو زا یشان ینومونپ زا یشان يویر زوربیف رب نودینفرپ زیوجت تارثا یسررب )120
 )یتشهب

 (nCov-2019)سورـیو اـنورک هـب التبم نارامیب ینیلاب ياه دمایپ و ریم و گرم نازیم رب نیتینراک لا يرایلمکم رثا یسررب )121
 )دهشم یکشزپ مولع هاگشناد( هژیو ياه تبقارم شخب رد يرتسب

 دیدش میالع اب نارامیب رد هبوتنیا زاف هب رامیب دورو زا لبق IVIg ای يدیرو نیلوبولگونومیا يوراد زیوجت لکتورپ ریثات یبایزرا )122
COVID-19 اـهنآ يارـب )نیریوابیر ریوانوتیر/ریوانیپول +نیکورلک/نیکورلک یسکوردیه( ییوراد 3 درادناتسا لکتورپ هک 

 )دهشم یکشزپ مولع هاگشناد( تسا هدشن یبایزرا تبثم

 زاین يور رب ارتلک نیکورلک یسکوردیه اب هسیاقم رد ریواریپیواف نیکورلک یسکوردیه ییوراد میژر یشخبرثا و ینمیا یسررب )123
 هورـگ ود ،يزکرم دنچ ،هدش یفداصت هعلاطم کی ؛19-دیوک هب التبم يرتسب نارامیب رد هژیو ياه تبقارم شخب رد نامرد هب
 )ناریا یکشزپ مولع هاگشناد( هدشنروک ،يزاوم

 يرپـسا و لوزیماوـل یکاروـخ صرـق ماوـت فرـصم اـب سورـیو اـنورک یـیوراد ناـمرد لکتورپ یشخب رثا نازیم هسیاقم )124
 )اسف یکشزپ مولع هاگشناد( یلم درادناتسا ییوراد میژر اب دیانوزدوب+لورتومروف

 )هللا هیقب یکشزپ مولع هاگشناد( 19-دیووک نارامیب رد هنزگ و هنوپ ،نایب نیریش یبیکرت ینامرد میژر یشخبرثا )125

 دیووک هب التبم نارامیب کینیلکاراپ ياه صخاش و ینیلاب تیعضو دوبهب رد نینوتالم و نافونومیا ياهوراد یشخبرثا یبایزرا )126
 )هللا هیقب یکشزپ مولع هاگشناد( 19

 ناراـمیب مـئالع دوـبهب رد )Salix( دیب و (Artemisia) هنمرد هایگ ییاوه ياه شخب لماش یناریا بط هدروارف رثا یسررب )127
 )هللا هیقب یکشزپ مولع هاگشناد( 19-دیووک

 )هللا هیقب یکشزپ مولع هاگشناد( 19-دیووک هب التبم نارامیب مئالع لرتنک رد لودیبرآ لوسپک تمالس و ییاراک یسررب )128

 )جـع( هللا هـیقب ناتـسرامیب هب هدننک هعجارم 19- دیووک هب التبم نارامیب میالع دوبهب رب انولفمیا یهایگ بیکرت رثا یسررب )129
 )هللا هیقب یکشزپ مولع هاگشناد(

 )هللا هیقب یکشزپ مولع هاگشناد( 19 – دیووک يرامیب مئالع شهاک رد Zofa یهایگ بیکرت ییآراک )130

 دیهــش یکــشزپ موــلع هاگــشناد( یکیناکم سفنت تحت 19 دیووک هب التبم نارامیب ینیلاب دمایپ يور رب تناتکفروس ریثات یسررب )131
 )یتشهب

 ریواـنوتیر-ریوانیپول اب هسیاقم رد یتشهب دیهش یکشزپ مولع هاگشناد تخاس ریواریپیواف زیوجت یشخبرثا و ینمیا یسررب )132
 )یتشهب دیهش یکشزپ مولع هاگشناد(COVID-19 هب التبم نارامیب رد

 مولع هاگشناد( 19-دیووک دیدش یسفنت داح مردنس هب التبم نارامیب نامرد رد ریووبسوفوس نامرد ضراوع و یشخبرثا یسررب )133
 )یتشهب دیهش یکشزپ

 هـب كوکـشم ییاپرـس نارامیب رد ندش يرتسب و ینیلاب میالع دوبهب رب )لیبجنز و هسانیکا( یهایگ ياهوراد تارثا یسررب )134
 )هواس یکشزپ مولع هاگشناد( 19 دیووک

 موــلع هاگــشناد( 19 دیووک هب التبم نارامیب نامرد رد A نیماتیو اب ماوت درادناتسا نامرد اب درادناتسا نامرد یشخبرثا هسیاقم )135
 )هواس یکشزپ

 یکــشزپ موــلع هاگــشناد( ییاـیوب لالتخا اب 19 دییوک هب التبم نارامیب رد ییایوب شزوما و دییوکیتروکوکولگ ینامرد رثا یسررب )136
 )ناریا

 )هللا هیقب یکشزپ مولع هاگشناد( 19دیووک هب التبم نارامیب مئالع لرتنک رد اشوین هیوشناهد یتمالس و ییاراک یسررب )137

 یـسکوردیه و نوـلوزیندرپ ، نـسکورپان ،نیـسیامورتیزآ ،نیکورلک یسکوردیه ینامرد میژر ود یشخبرثا و ینمیا یسررب )138
 تبقارم تفایرد هب زاین نازیم رب ارتلک نیکورلک یسکوردیه ینامرد میژر اب هسیاقم رد نسکورپان ،نییسیامورتیزآ نیکورلک
 هورـگ ود ،يزکرم دنچ هدش یفداصت ینیلاب ییامزآراک هعلاطم کی ؛ 19 دیووک ینومونپ هب التبم يرتسب نارامیب رد هژیو ياه
 )هللا هیقب یکشزپ مولع هاگشناد( هدشنروک ،يزاوم

 هس و )نسکورپان ،نولوزیندرپ ،نیسیامورتیزآ ،نیکورلک یسکوردیه( ییورادراهچ ینامرد لکتورپ یشخبرثا و ینمیا هسیاقم )139
 رب )نیسیامورتیزآ و نیکورلک یسکوردیه( ییوراد ود لکتورپ اب )نولوزیندرپ ،نیسیامورتیزآ ،نیکورلک یسکوردیه( ییوراد
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 ،يزاوـم هورـگ هـس ،يزـکرم دنچ ،هدش یفداصت هعلاطم کی ؛ 19 دیووک ینومونپ هب التبم ییاپرس نارامیب رد يرتسب نازیم
 )هللا هیقب یکشزپ مولع هاگشناد( هدشنروک

 يور رب ارتلک + نیکورلک یسکوردیه اب هسیاقم رد ریواریپیواف + نیکورلک یسکوردیه ییوراد میژر یشخبرثا و ینمیا یسررب )140
 ود ،يزـکرم دـنچ ،هدش یفداصت هعلاطم کی ؛19-دیوک هب التبم يرتسب نارامیب رد هژیو ياه تبقارم شخب رد نامرد هب زاین
 )هللا هیقب یکشزپ مولع هاگشناد( هدشنروک ،يزاوم هورگ

 )ناردنزام یکشزپ مولع هاگشناد( 19-دیووک نارامیب ییوراد میژر رد روتالودمونومیا کی ناونع هب موینلس یشخبرثا یبایزرا )141

 موــلع هاگــشناد( 19 دیوک هب التبم نارامیب رد یب 1 اتب نورفرتنیا و ریوانوتیر/ریوانیپول یبیکرت میژر ینمیا و یشخبرثا یبایزرا )142
 )ناردنزام یکشزپ

 شهاـک و سردوز دوبهب رد نآ یشخب رثا و درادناتسا ياهنامرد اب هارمه یکمک نامرد ناونعب نسکورپان يوراد شقن یسررب )143
 )ناریا یکشزپ مولع هاگشناد(COVID-19 نارامیب ریم و گرم نازیم

 ییاـمزآراک کـی :19دـیووک هب التبم نارامیب رد درادناتسا نامرد اب بیکرت رد نیس یشلک يوراد ینمیا و یشخبرثا یسررب )144
 )یتشهب دیهش یکشزپ مولع هاگشناد( ینیلاب

 

 شهوژپ رد قالخا -5

 نیا ندوب دیدپون تیهام ،دش زاغآ نیچ روشک زا هک يدالیم 2019 لاس رخاوا زا انورک یناهج يریگهمه عوقو اب نامزمه
 رب .درک لیدبت يرارطضا زاین و یمومع هبلاطم کی هب ار نآ نامرد و يریگشیپ ياهشور فشک يارب قیقحت ماجنا يرامیب
 نارامیب نامرد و يریگهمه نیا لرتنک هب کمک يارب وپاکت هب ار ایند رسارس رد یتاقیقحت و یملع هعماج ساسا نیمه
 دش لاعف یکشزپ ياهيروانف و تاقیقحت شخب رد هّژیو هب ناریا یشهوژپ هعماج ،اهروشک ریاس اب ماگمه .تشاداو راتفرگ
 و بیوصت ،داهنشیپ یتاقیقحت هژورپ يدایز دادعت ،هدش داجیا یمدناپ تیهام و دوجوم زاین ساسا رب رضاح لاح رد و
 رد قالخا تیاعر اب طبترم یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو ياهتیلاعف شرازگ همادا رد .تسا هدش ییارجا
 تراظن و گنهامه شهوژپ رد قالخا یلم هتیمک هناخریبد طسوت هک 19-دیووک يرامیب اب طبترم یکشزپ ياهشهوژپ
 هنابش تروص هب ریخا هتفه دنچ  لوط زا شهوژپ رد قالخا یلم هتیمک هناخریبد تسا رکذ نایاش .تسا هدمآ دوشیم
 قیرط زا و ینفلت تروص هب یلامتحا تاماهبا و تالاؤس هب خساپ و نیققحم و اههاگشناد هب ییوگخساپ هب تبسن يزور
 .تسا هدومن مادقا کینورتکلا تسپ

 

 رد هدش هتفریذپ و فیرعت ياهدرادناتسا ساسا رب :يداهنشیپ یشهوژپ ياهحرط یقالخا یبایزرا لاور عیرست  ـ1 
 یبایزرا .دریگ رارق يرواد و یبایزرا دروم یقالخا و یملع ظاحل زا تسا مزال یتاقیقحت هژورپ ره ناریا یکشزپ مولع هزوح
 ،اههدکشناد یشهوژپ ياهاروش دننام فلتخم حوطس یشهوژپ ياهاروش طسوت اههاگشناد تاررقم و هژورپ عون هتسب یملع
 هک یشهوژپ رد قالخا ياههورگراک ای اههتیمک طسوت یقالخا یبایزرا و دریگیم تروص اههاگشناد ای و یتاقیقحت زکارم
 ماجنا ،دناهدش یشخبرابتعا یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو داتس رد رقتسم شهوژپ رد قالخا یلم هتیمک طسوت
 رب هک هتیمک سییر ياضما هب ياهیغالبا یط شهوژپ رد قالخا یلم هتیمک دنور نیا ندوب ربنامز هب هجوت اب .دریگیم
 کی داجیا اب دومن فظوم ار شهوژپ رد قالخا ياههتیمک همه ،تسا عوبتم ترازو يروانف و تاقیقحت نواعم نوناق ساسا
 ،تسا رکذ نایاش .دنیامن هجیتن مالعا و یسررب ار هدش تفایرد یشهوژپ ياهحرط تعاس 48 فرظ رثکادح يرارطضا لاور
 ماجنا ییوراد ياهتکرش ینابیتشپ اب هک ینیلاب ياهییامزآراک دروم رد وراد و اذغ نامزاس يروحم شقن هب هجوت اب
 هدیچیپ تیهام لیلد هب ًالومعم هک زین یشهوژپ ياهحرط هنوگنیا و دش ماجنا روکذم نامزاس اب يروف یگنهامه ،دریگیم
 ینیلاب تاعلاطم شخب و شهوژپ رد قالخا یلم هتیمک یندز لاثم و يدج يراکمه اب ،دنراد يرتینالوط بیوصت لاور اهنآ
 قالخا ياههتیمک دوجو .تفای شهاک زور دنچ هب هام ای هتفه دنچ زا اهنآ بیوصت لاور و دش لیهست وراد و اذغ نامزاس
 نارامیب نتفرگرارق رطخ ضرعم رد و یملع هناوتشپ دقاف تاعلاطم ماجنا زا هک تسا هدش ثعاب یلعف طیارش رد شهوژپ رد
  .دوش يریگولج ریذپبیسآ

 

 درادناتسا نامرد یفرعم مدع دوجو اب :یشهوژپ ياهحرط بلاق رد دیدج یکشزپ تالخادم همه ندرک دنتسم -2
 مدع لالدتسا اب دناوتیمن نارامیب هب کمک يارب یکشزپ ینامرد تالخادم و تامادقا ،هتخانشان و دیدج يرامیب نیا يارب
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 نیمه رد .دشاب ییاهتنا لحارم رد رامیب و هدنشک رظن دروم يرامیب هکنیا اصوصخ ،دوش فقوتم درادناتسا نامرد دوجو
 مدع و شهوژپ رد قالخا دعاوق و لوصا تیاعر رب دیکات هک دنرادیم ناعذا ،هدش هتفریذپ یللملانیب و یلم دانسا اتسار
 هزاجا کشزپ هب دراوم نیا رد و تسین گرم رطخ ضرعم رد نارامیب هب کمک مدع ینعم هب درادناتسا نامرد دوجو
 يارب هک تسا ساسا نیمه رب .دهد ماجنا دنادیم مزال دوخ رامیب ناج تاجن يارب ار یمادقا رگا یطیارش اب هک دهدیم
 ندوب دیدج لیلد هب هک تسا هدش ماجنا و داهنشیپ یعونتم یکشزپ تالخادم لوا زور زا 19-دیووک هب التبم  نارامیب
 اهنآ ناکشزپ ینیلاب تواضق هب مارتحا نمض یقالخا ياهدرادناتسا نیا .دناهدمآیمن باسح هب درادناتسا کی چیه يرامیب
 نآ امتح ،دنوشیم رامیب يارب یتامادقا ماجنا هب روبجم نارامیب تاجن يارب هک صاخ یطیارش رد هک دنکیم مزلم ار
 دهاوش داجیا هب و دنوش نودم فافش ییاضف رد ینینچ نیا تامادقا یتح ات دننک دنتسم شهوژپ بلاق رد ار تامادقا
 ،تشادهب ترازو يروانف و تاقیقحت تنواعم ساسا نیمه رب .دننک کمک هدنیآ رد درادناتسا نامرد داجیا يارب یملع
  هک دومن تساوخرد اههاگشناد یشهوژپ نینواعم زا  روکذم ياهدرادناتسا يروآدای اب ياهمان یط یکشزپ شزومآ و نامرد
 نآ يارجا نسح رب و دنوش روآدای مرتحم ناکشزپ هب یشهوژپ ياهحرط بلاق رد ار یتالخادم نینچ ندرک دنتسم موزل
 هک درک یم حیرصت لاح نیع رد و نایب ار رظن دروم تالخادم ماجنا طیارش روکذم همانشخب هکنیا نمض .دنیامن تراظن
 تامادقا ماجنا دنتسم دنناوت یمن و دنتسین یلوقعمان و طوبرمان هلخادم ره یهاوخبلد ماجنا زوجم ینعم هب اهدرادناتسا نیا
  .دنریگ رارق رامیب تاجن لالدتسا اب یتح یملع قطنم و دهاوش دقاف و لوقعم ریغ

 

 ياههژورپ همه  رضاح لاح رد :روشک رسارس رد هدش بیوصت یشهوژپ ياهحرط همه رب طخرب تراظن -3
 قالخا دک نامه ای هبوصم تفایرد و بیوصت ضحم هب دنوشیم بیوصت روشک یکشزپ مولع ياههاگشناد  رد هک یتاقیقحت
 یتنرتنیا سردآ هب شهوژپ رد قالخا یلم هتیمک هناماس رد ییارجا لحارم عورش زا لبق و شهوژپ رد
)ethics.research.ac.ir( مامت هک یلم هناماس نیا  .دنوشیم هیامن ،تسا هدرک راکب زاغآ 1397 لاس هامرهم زا هک 
 ياهحرط رب تراظن ناکما رضاح لاح رد ،دنتسه لصتم نآ هب روشک یکشزپ مولع ياههاگشناد یشهوژپ ياههناماس
 هژیو هب دارفا همه و دراد رارق مومع سرتسد رد هکنیا نمض .تسا هدرک داجیا بیوصت زا دعب هلحرم نیلوا رد ار یشهوژپ
 تسا هدش مهارف نآ رد هک هبوصم يوجتسج ناکما زا هدافتسا و هناماس هب هعجارم اب هظحل ره رد دنناوتیم ناققحم
 رتسب دناوتیم هناماس نیا ور نیا زا و دنروآ تسد هب بوصم ياهحرط نیوانع و نایرجم ،اههاگشناد دروم رد یتاعالطا
 بیوصت رد اههاگشناد هک تسا مهم هتکن نیا رکذ هتبلا .دنک داجیا یلم حطس رد یشهوژپ ییازفامه يارب یبسانم رایسب
 رازبا کی ناونع هب شهوژپ رد قالخا یلم لاترپ ریخا ياههتفه رد دوجو نیا اب و دنتسه لقتسم یشهوژپ ياهحرط
 هدهاشم اب دروم دنچ رد و تسا هدوب دیفم رایسب شهوژپ رد قالخا ياههتیمک تابوصم رب تراظن يارب یتخاسریز
 نارامیب قوقح نیمضت يارب ،تسا هتفرگن تروص اهنآ بیوصت لحارم رد مزال تقد ًالامتحا هدیسریم رظن هب هک ییاهحرط
 دک و فقوتم حرط ییارجا لحارم ،هدننک بیوصت هاگشناد اب لماک يراکمه و یگنهامه اب اهنآ هب همدص زا يریگولج و
  همه زا ياهینایب یط هکنیا نمض  .تسا حرط 15 دودح هدش لطاب تابوصم دادعت .تسا هدش لطاب هطوبرم قالخا
 هب رگا روکذم هناماس رد بوصم ياهحرط یسررب نمض رد هک تسا هدش هتساوخ دنمجرا ناراکمه و نیققحم ،ناکشزپ
 رد اهنآ قالخا دک تبث نودب هک ییاهتیلاعف ای و دراد دوجو اهنآ رد يدج تالاکشا دوجو لامتحا هک دنروخیمرب يدراوم
 یلم هتیمک یمسر لیمیا قیرط زا ار عوضوم ،دوشیم شهوژپ ماجنا ياعدا ،تشادهب ترازو شهوژپ رد قالخا یلم لاترپ
  .دنیامرفب یناسرعالطا ًاروف )ethics@behdasht.gov.ir( شهوژپ رد قالخا

 

 یلم هتیمک قوف تاکن تیاعر رب هوالع :نارگشهوژپ طسوت یشهوژپ ياهدرواتسد یمومع مالعا طیارش نییعت -4
 هجوت اب ،دومن تساوخرد عوبتم ترازو یهاگشناد و يداتس ناریدم و نیققحم همه زا ياهمانشخب یط شهوژپ رد قالخا
 یط رد ،یملع هعماج هب تبسن يدامتعایب داجیا زا يریگشیپ تهج رد و هعماج رد دوجوم یلعف باهتلا و تیساسح هب
 ماجنا مالعا لیبق زا يدراوم ندومن ياهناسر و یمومع مالعا ،هبحاصم بلاق رد رابخا راشتنا هنوگره زا اهدنیارف نیا
 تسا هدشن تابثا یملع ظاحل هب  زونه هک يدراوم ریاس و لوبق لباق ای یعطق هجیتن هب ندیسر زا لبق ینیلاب ییامزآراک
 رب هکنیا نمض .ددرگن هعماج رد یهاو دیما داجیا هب رجنم تسردان اضعب و هدنکارپ ياهیناسر عالطا ات ،دوش زیهرپ ادج
 یتقو اهنت يرامیب اب هلباقم يارب ینامرد ياهشور ای و ...و لمکم ای ییوراد هدروآرف ره یشخبرثا هک دش دیکات هتکن نیا
 رد انورک اب هلباقم يزکرم داتس ای و يروانف و تاقیقحت تنواعم ،وراد و اذغ نامزاس دییات هب هک تسا یمومع مالعا لباق
 ،انورک يریگهمه اب طبترم رابخا یمئاد دصر نمض شهوژپ رد قالخا یلم هتیمک هناخریبد .دشاب هدیسر عوبتم ترازو
 رارکت زا يریگولج نمض هک داد رکذت روکذم دارفا هب هلصافالب و دومن مادقا همانشخب نیا ضقن دراوم ییاسانش هب تبسن
 .دیدرگ هدش شخپ تسردان رابخا حالصا و دارفا ددجم هبحاصم هب رجنم يدراوم رد ،هباشم دراوم



 
 
 درکلمع شرازگ -2019 سوریو انوروک یمدیپا 

 شهوژپ زا یلام تیامح -6
 و برجم یناسنا يورین و یشهوژپ تخاسریز هک ییاههاگشناد هب ناموت درایلیم 13 نونکات ترازو مرتحم ماقم تدعاسم اب
 نیا زا زورما هب ات هاگشناد 25 یترابع هب هک تسا هدش عیزوت دندوب نارحب نوناک رد ناردنرزام و مق و نالیگ دننام ای
 .دناهدش دنمهرهب رابتعا

 

 جیاتن راشتنا و اهشهوژپ شیاپ -7

 زا قالخا زوجم بسک هب قفوم یکشزپ مولع ياههاگشناد رد 2019 انوروک سوریو عوضوم اب یشهوژپ حرط 830 نونکات
 .دینکیم هظحالم ار نآ یهاگشناد یگدنکارپ دعب لودج رد هک تسا هدش هتیمک 61

 و یلخاد تالجم رد نآ دروم 208 هک تسا هلاقم 248 زا شیب 19 دیووک هنیمز رد ناریا زا هدش رشتنم تالاقم دادعت
 .تسا هدش رشتنم یجراخ تالجم رد هلاقم 40 زا شیب

 99 نیدرورف 22 خیرات ات هدشزور هب -قالخا هتیمک هبوصم ساسا رب اههاگشناد بوصم ياهحرط عیزوت

 تنواعم -نارهت یکشزپ مولع هاگشناد
 6 ناجنز یکشزپ مولع هاگشناد  147  يروانف و تاقیقحت
 6 لیبدرا یکشزپ مولع هاگشناد  57 دهشم یکشزپ مولع هاگشناد
 6 درکرهش یکشزپ مولع هاگشناد  50 ناریا یکشزپ مولع هاگشناد
 5  شترا یکشزپ مولع هاگشناد  46 )جع( هللا هیقب یکشزپ مولع هاگشناد
 5 مرهج یکشزپ مولع هاگشناد  43 ناردنزام یکشزپ مولع هاگشناد
 5 نانمس یکشزپ مولع هاگشناد  31 زیربت یکشزپ مولع هاگشناد
-یتشهب دیهش یکشزپ مولع هاگشناد
 4 رهشناریا یکشزپ مولع هدکشناد  31  يروانف و تاقیقحت تنواعم
 4 هواس یکشزپ مولع هدکشناد  24 زاریش یکشزپ مولع هاگشناد
 4 هیمورا یکشزپ مولع هاگشناد  23 هاشنامرک یکشزپ مولع هاگشناد
 4 رهشوب یکشزپ مولع هاگشناد  21 نامرک یکشزپ مولع هاگشناد
 4 اسف یکشزپ مولع هاگشناد  19 ناتسلگ یکشزپ مولع هاگشناد
 و لس ینامرد و یشهوژپ ،یشزومآ زکرم
 و یکشزپ هدکشناد-ناشاک یکشزپ مولع هاگشناد  19 يروشناد حیسم يویر ياهيرامیب

 3 یکشزپنادند
 3 روباشین  یکشزپ مولع هدکشناد  19 دابانگ یکشزپ مولع هاگشناد
 تنواعم-ناهفصا یکشزپ مولع هاگشناد
 3 نادهاز یکشزپ مولع هاگشناد  19 يروانف و تاقیقحت
 2 تمالس هدکشهوژپ-لباب یکشزپ مولع هاگشناد  18 زاوها روپاش يدنج یکشزپ مولع هاگشناد
 2 نیارفسا یکشزپ مولع هدکشناد  17 یکشزپ هدکشناد-ناهفصا یکشزپ مولع هاگشناد
 2 ناجریس یکشزپ مولع هدکشناد  16 لباب یکشزپ مولع هاگشناد
 2 مالیا یکشزپ مولع هاگشناد  16 نالیگ یکشزپ مولع هاگشناد
 2 تفریج یکشزپ مولع هاگشناد  14 مق یکشزپ مولع هاگشناد
 2 لباز یکشزپ مولع هاگشناد  13 ناجنسفر یکشزپ مولع هاگشناد
 2 ناتسدرک یکشزپ مولع هاگشناد  12 ناتسرل یکشزپ مولع هاگشناد
 1 دهشم یهاگشناد داهج  12 نادمه یکشزپ مولع هاگشناد
 1 یکشزپ هدکشناد-زاریش یکشزپ مولع هاگشناد  11 زربلا یکشزپ مولع هاگشناد
 1 ناهبهب یکشزپ مولع هدکشناد  11 ناگزمره یکشزپ مولع هاگشناد
 1 دنجریب یکشزپ مولع هاگشناد  10 كارا یکشزپ مولع هاگشناد
 1 نیوزق یکشزپ مولع هاگشناد  9 دورهاش یکشزپ مولع هاگشناد
 1 ناشاک یکشزپ مولع هاگشناد  8 نادابآ یکشزپ مولع هدکشناد
 1 ییاجر دیهش قورع و بلق ینامرد یتاقیقحت یشزومآ زکرم  8 راوزبس یکشزپ مولع هاگشناد
 1 نوخ لاقتنا بط یشهوژپ و یشزومآ یلاع هسسوم  7 هیردیح تبرت یکشزپ مولع هاگشناد
 1 یکشزپ تسیز ياهشهوژپ رد قالخا یلم هتیمک  7 جوسای یکشزپ مولع هاگشناد
 830 عومجم  7 )یلم هتیمک زا رایتخا ضیوفت( دامین هسسؤم
 


