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 بسمه تعالی
 

 با سلام و احترام

مجدد مطالعه كوهورت بيماري هاي غيرواگير در استان )مطالعه بدينوسيله با توجه به فراهم نمودن مقدمات اجراي فاز ارزيابي 

پرشين كوهورت شهركرد( و اينكه به زودي اين طرح شروع ميشود به استحضار ميرساند، عناوين و ايده هاي پژوهشي زير به 

و اساتيد محترم دانشگاه عنوان موضوعات پايان نامه دانشجويي مي تواند در بستر ديتاي فيلد كوهورت مورد استفاده دانشجويان 

اثربخشي مطلوب، پژوهش با كيفيت براي فراهم نمودن شواهد بومي براي سياستگذاران، مديران و برنامه  -قرار گرفته و با هزينه

 است خواهشمند  ريزان نظام سلامت توسط دانشجويان فراهم و با كسب تجربه در فيلد به مطالعه كوهورت نيز كمك نمايند.

یده هاي پیشنهادي زیر به اطلاع اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان رسانیده شود. علاقمندان ا و عناوین

-https://cohort.skums.ac.ir/pageجهت کسب اطلاعات بیشتر به مجریان مربوطه و وب سایت )

mhrc/fa/56/form/pId13490.مراجعه نمایند )  

آن با بروز بيماري هاي شايع غيرواگير در جمعيت مطالعه كوهورت پرشين شهركرد در ارزيابي تغييرات شيوه زندگي و رابطه  -1

 1044 -1041استان چهارمحال و بختياري 

 در غيرواگير شايع هاي بيماري بروز با آنها رابطه و( مخدر مواد قليان، الكل، سيگار، مصرف) فاكتورهاي ريسك تغييرات ارزيابي -2

 1044 -1041شهركرد در استان چهارمحال و بختياري  پرشين كوهورت مطالعه جمعيت

 جمعيت در غيرواگير شايع هاي بيماري بروز با آنها رابطه و..(  كمرو دور قد، وزن،) انتروپومتريك هاي شاخص تغييرات ارزيابي -3

 1044 -1041 بختياري و چهارمحال استان در شهركرد پرشين كوهورت مطالعه

غذايي )نمك، شكر و مواد غذايي دريافتي مهم( و رابطه آنها با بروز بيماري هاي شايع غيرواگير در  رژيم تغييرات ارزيابي -0

 1044 -1041جمعيت مطالعه كوهورت پرشين شهركرد در استان چهارمحال و بختياري 

طالعه كوهورت پرشين م جمعيت در غيرواگير شايع هاي بيماري بروز با آنها رابطه و خواب كيفيت و الگو تغييرات ارزيابي -5

 1044 -1041شهركرد در استان چهارمحال و بختياري 

 شهركرد پرشين كوهورت مطالعه جمعيت در غيرواگير شايع هاي بيماري بروز با آنها رابطه و فيزيكي فعاليت تغييرات ارزيابي -6

 1044 -1041 بختياري و چهارمحال استان در

ي مهم )قند و ليپيد( و رابطه آنها با بروز بيماري هاي شايع غيرواگير در جمعيت مطالعه بيوشيمياي متغيرهاي تغييرات ارزيابي -7

 1044 -1041كوهورت پرشين شهركرد در استان چهارمحال و بختياري 

 كوهورت مطالعه جمعيت در غيرواگير شايع هاي بيماري بروز با آنها رابطه و مهم هماتولوژي متغيرهاي تغييرات ارزيابي  -8

 1044 -1041ين شهركرد در استان چهارمحال و بختياري پرش

 كوهورت مطالعه جمعيت در غيرواگير شايع هاي بيماري بروز با آنها رابطه و ادرار آزمايشگاهي متغيرهاي تغييرات ارزيابي  -9

 1044 -1041 بختياري و چهارمحال استان در شهركرد پرشين
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رابطه آنها با بروز بيماري هاي شايع غيرواگير در جمعيت مطالعه كوهورت پرشين  و قلب نوار متغيرهاي تغييرات ارزيابي  -14

 1044 -1041شهركرد در استان چهارمحال و بختياري 

رواگير در جمعيت مطالعه كوهورت پرشين غي شايع هاي بيماري بروز با آنها رابطه و ريه نوار متغيرهاي تغييرات ارزيابي  -11

 1044 -1041شهركرد در استان چهارمحال و بختياري 

 استان در شهركرد پرشين كوهورت مطالعه جمعيت در غيرواگير شايع هاي بيماري بروز و شيوع كنترل كيفي داده هاي -12

 1044 -1041 بختياري و چهارمحال

 در شهركرد پرشين كوهورت مطالعه جمعيت در غيرواگير هاي بيماري شايع امل خطرعو بروز و شيوع هاي داده كيفي كنترل -13

 1044 -1041 بختياري و چهارمحال استان

 شايع هاي بيماري و خطر عوامل بروز با آنها رابطه و دياستوليك و سيستوليك فشارخون متغيرهاي تغييرات ارزيابي  -10

 1044 -1041ركرد در استان چهارمحال و بختياري شه پرشين كوهورت مطالعه جمعيت در غيرواگير

 پرشين كوهورت مطالعه جمعيت در واگير غير شايع هاي بيماري و خطر عوامل با آنها رابطه و ارزيابي بروز سندروم متابوليك -15

 1044 -1041 بختياري و چهارمحال استان در شهركرد

آنها با عوامل خطر و بروز بيماري هاي شايع غير واگير در جمعيت مطالعه  رابطه و همراه تلفن از استفاده تغييرات  ارزيابي -16

 1044 -1041كوهورت پرشين شهركرد در استان چهارمحال و بختياري 

 مطالعه جمعيت در واگير غير شايع هاي بيماري بروز و خطر عوامل با آنها رابطه و اقتصادي اجتماعي تغييراتوضعيت  ارزيابي  -17

  1044 -1041ن شهركرد در استان چهارمحال و بختياري پرشي كوهورت

 جمعيت در واگير غير شايع هاي بيماري بروز و خطر عوامل با آنها رابطه و دندان و دهان سلامت تغييرات و وضعيت ارزيابي  -18

 1044 -1041 بختياري و چهارمحال استان در شهركرد پرشين كوهورت مطالعه

 مطالعه جمعيت در واگير غير شايع هاي بيماري بروز و خطر عوامل با آنها رابطه و فاده از تلفن همراهاست تغييرات  ارزيابي  -19

 1044 -1041 بختياري و چهارمحال استان در شهركرد پرشين كوهورت

ان است در شهركرد پرشين كوهورت مطالعه پرسشگران توانمندي و خدمات از مندي بهره همگروه، رضايتمندي ارزيابي  -24

 1044 -1041چهارمحال و بختياري 
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