لیست طرح های تحقیقاتی
ردیف

عنوان طرح

مجری /کد اخالق

تاریخ تصویب

1

بکارگیری متغیرهای پنهان در مدل رگرسیون لجستیک دو متغیره به منظورشناسایی

دکتر سلیمان خیری

 1398خاتمه یافته

برخی از عوامل موثر بر اعتیاد به مواد مخدر و مصرف الکل در جمعیت کهورت

IR.SKUMS.REC.1398.063

شهرکرد

2
3

بررسی ارتباط منیزیم دریافتی و ویتامین  Dسرمی با کمردرد مزمن در جمعیت
مطالعه کوهورت شهرکرد
بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در افراد مبتال به دیابت ،بیماری قلبی

دکتر مرتضی دهقان

 1397خاتمه یافته

IR.SKUMS.REC.1397.327

دکتر علی حسن پور

عروقی ،بیماری کلیوی و سرطان شرکت کننده در مطالعه کوهورت شهرکرد

IR.SKUMS.REC.1397.270

4

بررسی شیوع سردرد مزمن و عوامل مرتبط با آن در مطالعه کوهورت شهرکرد

دکتر ناهید جیواد

5

تعیین شیوع بیماری کبد چرب غیرالکلی ) (NAFLDو ریسک فاکتور های

 1397خاتمه یافته
 1397خاتمه یافته

IR.SKUMS.REC.1397.248

6

مرتبط با آن در مطالعه کوهورت شهرکرد
بررسی شیوع کمردرد مزمن وعوامل مرتبط با آن درجمعیت مطالعه کوهورت
شهرکرد

دکتر علی احمدی

 1397خاتمه یافته

IR.SKUMS.REC.1397.160

دکتر ناهید جیواد

 1397خاتمه یافته

IR.SKUMS.REC.1397.202

7

بررسی شیوع و عوامل خطر سکته مغزی در جمعیت مطالعه کوهورت شهرکرد

8

مدل سازی عوامل خطر و ارتباط آنها با سرمایه اجتماعی و سواد سالمت در کنترل

دکتر ناهید جیواد

 1397خاتمه یافته

IR.SKUMS.REC.1397.205

9
10
11
12
13

دکتر علی احمدی

گالیسمیک مبتالیان به دیابت نوع دو در جمعیت کوهورت شهرکرد در سال 1397

IR.SKUMS.REC.1397.37

کاربرد مدلهای درخت تصمیم و جنگل تصادفی برای بررسی عوامل موثر بر ابتال

دکتر مرتضی سدهی

به سندرم متابولیک در جمعیت مطالعه کهورت شهرکرد
کاربرد مدل رگرسیون چند سطحی برای بررسی عوامل موثر بر سواد سالمت
جمعیت مطالعه کهورت شهرکرد
کاربرد تحلیل کالس پنهان بیزی در مدل سازی عوامل خطر زای بیماری های
قلبی-عروقی در جمعیت مطالعه کوهورت شهرکرد
تحلیل بیزی مدل صفرانباشته کام-پواسن وکاربرد آن در شناسایی برخی عوامل
موثر برتعداد دندان¬¬های پوسیده و پرشده
مدلسازی عوامل خطر تعیین کننده مرتبط با بیماری انسدادی مزمن ریه
)(COPDو تعیین شیوع بیماری  COPDدر جمعیت بالغین کوهورت

 1397خاتمه یافته
 1397خاتمه یافته

IR.SKUMS.REC.1397.75

دکتر مرتضی سدهی

 1397خاتمه یافته

IR.SKUMS.REC.1397.74

دکتر سلیمان خیری

 1397خاتمه یافته

IR.SKUMS.REC.1397.77

دکتر سلیمان خیری

 1397خاتمه یافته

IR.SKUMS.REC.1397.112

دکتر علی احمدی

 1396خاتمه یافته

IR.SKUMS.REC.1396.110

شهرکرد

14

برآورد خطر ده ساله و مدل سازی عوامل تعی ی ن کننده بی ماری های قلبی
عروقی با

استفاده از مدل های  WHO/ISH,FRAMINGHAM,SCOREدر استان چهار

دکتر علی احمدی

 1395خاتمه یافته

IR.SKUMS.REC.1396.35

محال و بختیاری

15

مدل سازی سطح بیولوژیک غلظت ارسنیک و سلنیم در بیماران مبتال به کولیت
اولسراتیو و اشخاص طبیعی و ارتباط آن با منابع آب آشامیدنی در استان چهارمحال

دکتر فاضل محمدی مقدم

 1396خاتمه یافته

IR.SKUMS.REC.1396.131

و بختیاری

16
17
18
19
20

بررسی عوامل موثر بر فعالیت های روزمره افراد مبتال به کمر درد مزمن غیر
اختصاصی با استفاده از تکنیک کاوش قوانین انجمنی
بررسی مورد شاهدی تغییرات نوار قلب در بیماران با فشار خون باالی ثبت شده در
فاز پایلوت مطالعهی کوهورت شهرکرد و ارتباط آن با استرس1396-
مدل سازی عوامل تعیین کننده بروز و شیوع کولیت اولسراتیو در استان چهارمحال
و بختیاری
مدل سازی عوامل تعیین کننده سندروم متابولیک در افراد با و بدون نوار قلب
طبیعی ) (EKGدر مراجعه کنندگان به مطالعه کوهورت شهرکرد
بررسی تغییرات نوار قلب در افراد با و بدون بیماری مزمن انسداد ریوی در جمعیت
مطالعه کوهورت شهرکرد

دکتر شهرام طهماسبیان

 1396خاتمه یافته

IR.SKUMS.REC.1396.143

دکتر معصومه معزی

 1396خاتمه یافته

IR.SKUMS.REC.1397.11

دکتر علی احمدی

 1396خاتمه یافته

IR.SKUMS.RE.1396.239

دکتر ارسالن خالدی فر

 1396خاتمه یافته

IR.SKUMS.RE.1396.237

دکتر حنیفه گنجی
IR.SKUMS.REC.1399.126

 1399در حال اجرا

ادامه لیست طرح های تحقیقاتی
ردیف

عنوان طرح

مجری /کد اخالق

تاریخ تصویب

21

بررسی ارتباط بار اسیدی رژیم غذایی با بیماری های غیر واگیر شایع و عوامل

دکتر معصومه موسوی

 1399خاتمه یافته

22

خطرمرتبط در مطالعه کوهورت شهرکرد
بررسی شیوع بیماری عروق کرونری براساس پرسشنامه ROSEو تغییرات نوار

IR.SKUMS.REC.1399.225

دکتر بهروز پورحیدر

قلب در جمعیت مورد مطالعه کوهورت شهرکرد در سال 1399

IR.SKUMS.REC.1399.165

23

بررسی پروفایل بیماریهای کلیوی در مطالعه کوهورت پرشین

دکتر فاطمه علی اکبری

24

بررسی شیوع ناباروری و پروفایل بیماریهای زوجین در جمعیت مطالعه کوهورت

 1399در حال اجرا
 1399در حال اجرا

IR.SKUMS.REC.1399.122

25
26
27
28
29
30
31

پرشین
تحلیل بیزی مدل رگرسیون بتا و کاربرد آن در شناسایی برخی عوامل مرتبط بر
سطح هماتوکریت در افراد مراجعه کننده به مطالعه کوهورت شهرکرد
برآورد شیوع دیابت نوع دو با استفاده از مدل صید باز صید چند منبعی در شهر
شهرکرد در سال 1398
کاربرد رگرسیون مفصل دومتغیره در تعیین عوامل موثر بر آنزیم های
کبدی ALTو ASTدر جمعیت مطالعه کهورت شهرکرد
بررسی ارتباط فاکتورهای خطر قلبی عروقی با شادکامی و ویژگی های شخصیتی
در جمعیت مطالعه کوهورت شهرکرد1398 -
بررسی ارتباط الگوهای غذایی با سندرم متابولیک و اجزای آن در زنان بزرگسال
شهرکرد
بررسی سالمت اجتماعی  ،مدل سازی و سنجش نابرابری های اجتماعی -اقتصادی
بر اساس آن در جمعیت مطالعه کوهورت شهرکرد
بررسی ارتباط بین سالمت روان عمومی و کیفیت زندگی افراد پر فشار خون با
استفاده از مدل شاخص های چندگانه -علل چندگانه در جمعیت مطالعه کهورت

دکتر زینب توکل

 1399در حال اجرا

IR.SKUMS.REC.1399.124

دکتر سلیمان خیری

 1399در حال اجرا

IR.SKUMS.REC.1399.105

دکتر معصومه موسوی

 1398در حال اجرا

IR.SKUMS.REC.1398.231

دکتر مرتضی سدهی

 1398خاتمه یافته

IR.SKUMS.REC.1398.213

دکتر معصومه معزی

 1398در حال اجرا

IR.SKUMS.REC.1398.181

دکتر تینا جعفری

 1398در حال اجرا

IR.SKUMS.REC.1398.177

دکتر علی احمدی

 1398خاتمه یافته

IR.SKUMS.REC.1398.126

دکتر مرتضی سدهی

 1398خاتمه یافته

IR.SKUMS.REC.1398.094

شهرکرد

32
33
34
35
36
37
38
39

کاربرد مدل رگرسیون لجستیک چندک برای بررسی عوامل موثر بر کیفیت
زندگی افراد مبتال به پرفشاری خون در جمعیت مطالعه کهورت شهرکرد
بررسی اپیدمیولوژیک شادکامی و مدل سازی رابطه آن با بیماریهای غیرواگیر
شایع و عوامل خطر آنها در شهرکرد

دکتر مرتضی سدهی
IR.SKUMS.REC.1398.246

دکتر علی احمدی

بررسی ومقایسه ی سطح استرس و ارتباط آن باابتال و مرگ و میر ناشی از کووید

بررسی سن شروع یائسگی طبیعی و عوامل تعیین کننده آن در جمعیت زنان ثبت

دکتر معصومه معزی

بر رسی ارتباط عوامل تاثیر گذار بر انسدادمزمن ریوی با استفاده از تکنیک های

دکتر شهرام طهماسبیان

نام شده در مرکز کوهورت شهرکرد-

بررسی سطح فلزات سنگین کادمیوم ،کروم و جیوه در نمونه های مو ،ناخن و

دکتر رمضان صادقی

بررسی و اجرای فاز اندازه گیری مجدد متغیرهای پایه (پزشکی ،آزمایشگاهی،

دکتر علی احمدی

بررسی و مقایسه بهرهمندی از خدمات سالمت در افراد با و بدون بیماریهای غیر

دکتر علی احمدی

واگیر شایع قبل و حین پاندمی بیماری کووید ،19در جمعیت مطالعه کوهورت شهرکرد در

ارسال برای کد
اخالق

IR.SKUMS.REC.1397.326

تغذیه و عمومی) مطالعه کوهورت اینده نگر شهرکرد

ارسال برای کد
اخالق

داده کاوی برروی دادهای اسپیرومتری مراجعه کنندگان مرکز کوهورت شهرکرد
خون داوطلبان مراجعه کننده به مرکز کهورت شهرکرد

 1398خاتمه یافته

IR.SKUMS.REC.1398.070

دکتر کمال صولتی

 19در جمعیت مطالعه کوهورت شهرکرد

 1398خاتمه یافته

در حال اجرا
ارسال به معاونت پژوهشی

ارسال برای کد
اخالق
ارسال به معاونت پژوهشی

سال 1399

40

استفاده از تکنیک های داده کاوی برای بررسی میزان اهمیت پارامترهای
تاثیرگذار در بیماری دیابت نوع 2

دکتر شهرام طهماسبیان

ارسال به معاونت پژوهشی

ادامه لیست طرح های تحقیقاتی
ردیف

عنوان طرح

مجری /کد اخالق

تاریخ تصویب

41

بررسی مورد شاهدی تغییرات نوار قلب در بیماران مبتال به افسردگی در

دکتر معصومه معزی

در حال دفاع

فاز پایلوت مطالعه کوهورت شهرکرد در سال 1400-1399
42

بررسی اپیدمیولوژیک و مقایسه الگوها و عادات غذایی در سه گروه

دکتر علی احمدی

در حال دفاع

جمعیتی دیابت نوع  ،2پری دیابتیک و غیردیابتیک مطالعه کوهورت
شهرکرد
43

تعیین شیوع پرفشاری خون شناخته شده و شناخته نشده و عوامل مرتبط با

دکتر عبداهلل محمدیان

ارسال به معاونت

آگاهی از ابتال به بیماری در جمعیت مطالعه کوهورت شهرکرد
44

پیگیری مطالعه بررسی اپیدمیولوژیک آینده نگر جمعیت مطالعه

دکتر علی احمدی

در حال اجرا

کوهورت شهرکرد (مطالعه سالمت و بیماریهای غیرواگیر) در استان
چهارمحال و بختیاری در سال  : 1398فاز فالوآپ پرشین کوهورت و
تکمیل نواقص مرحله انرولمنت
45

کاربرد مدل تحلیل مسیر برای بررسی ارتباط سواد سالمت  ،سرمایه

دکتر مرتضی سدهی

اجتماعی ،سالمت عمومی و کیفیت زندگی در جمعیت مطالعه کوهورت

IR.SKUMS.REC.1397.37

خاتمه یافته

شهرکرد
46

مقایسه شاخص انسولین رژیم غذایی و بار انسولین در رابطه با خطر

دکتر مرتضی دهقان

در حال اجرا

استئوپروز :یک مطالعه مورد -شاهد از مطالعه ی کوهورت شهرکرد
47

بررسی ارتباط شکستگی استخوان با دریافت محصوالت لبنی و

دکتر مرتضی دهقان

در حال اجرا

نوشیدنیهای شیرین شده قندی در جمعیت مطالعه کوهورت شهرکرد
48

بررسی میزان شیوع بیماری های قلبی در بیماران  COPDدر مقایسه با

دکتر اکبر سلیمانی

در حال اجرا

افراد سالم در جمعیت مطالعه کوهورت استان چهارمحال و بختیاری
49

بررسی الگوی مصرف دارو در جمعیت وارد شده به مطالعه کوهورت

دکتر پگاه خسرویان

در حال اجرا

شهرکرد
50

تحلیل ،طراحی،پیاده سازی انبار داده تخصصی مرکزمطالعه کوهورت

دکتر شهرام طهماسبیان

در حال اجرا

شهرکرد
51

پیش بینی ابتال به بیماری دیابت با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی

52

بررسی وضعیت متیالسیون پروموتر ژن های  6IL-، 1GPX-در بیماران

مهندس محمدحسین تاجی

خاتمه یافته

دکتر عفت فرخی

خاتمه یافته

مبتال به دیابت نوع  2در مقایسه با افراد غیردیابتی
53

بررسی وضعیت متیالسیون پروموتر ژن های  TNF-αو  1SODدر

دکتر عفت فرخی

خاتمه یافته

بیماران مبتال به دیابت نوع  2در مقایسه با افراد غیردیابتی
54

مدل سازی ارتباط بی ن فاکتورهای بیوشیمیایی خون و میزان استرس در

دکتر کمال صولتی

خاتمه یافته

افراد مراجعه کننده به مرکزکهورت شهرکرد

55

بررسی ارتباط اسیدهای آمینه و الگوی خواب و شاخص های

دکتر شهناز ریماز/دانشجو

آنتروپومتریک

56
57

بررسی ارتباط الگوی مواد مغذی و شاخص بار انسولین با بیماری کبد چرب

بررسی
دکتر شیما جزایری/دانشجو

غیرالکلی
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری  SARS ‐ CoV ‐ 2و نقش  Comorbiditiesبر
شاخصهای ابتال و سایر شاخص های جمعیتی این بیماری در جمعیت کوهورت پرشین

58

پایان نامه در حال
بررسی

دکتر مسعود سلیمانی/دانشجو

پایان نامه در حال
بررسی

شهرکرد

بررسی شیوع سنگ های کلیوی و عوامل خطر مرتبط با آنها در جمعیت کوهورت

پایان نامه در حال

دکتر علی احمدی/دانشجو

پایان نامه در حال
بررسی

59
60
61
62

اعتبارسنجی خودگزارشدهی و شیوع بیماری های روانی و عوامل مرتبط در

دکتر علی احمدی/دانشجو

اعتبار سنجی خود گزارشدهی و شیوع بیماری های اسکلتی عضالنی و موامل

دکتر معصومه موسوی/دانشجو

بررسی شیوع دیس لیپیدمی و ارتباط با بیماری های غیرواگیر در جمعیت

دکتر عبداهلل محمدیان/دانشجو

کوهورت
مرتبط
کوهورت

پایان نامه در حال
بررسی
پایان نامه در حال
بررسی
پایان نامه در حال
بررسی

