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دانشگاه
عنوان مطالعه  بزرگ همگروهی 

آینده نگر
آدرس محقق اصلی محقق اصلی

جمعیت 

تحت 

پوشش 

تعداد افراد خارج 

شده از پیگیری ها 

**

مدت زمان 

مطالعه

تعداد بروندادهای علمی  منتج 

***از مطالعه 

محقق شدن اهداف طبق 

لطفا )مصوبات پروپوزال اولیه 

(شرح دهید

مازندران1
 35-70جمعیت )کوهورت طبری

(سال

دکتر محمود 

موسی زاده

معاونت -ساری

تحقیقات و فناوری
هفت سالنفر87   (0.85%)10255

 مورد،  33: مقاالت از فاز فالوآپ

تعاد پروپوزال های پایان نامه و 

 مورد46: طرح از فاز فالوآپ

صد  :  enrolmentفاز -بله

درصد نمونه مورد نیاز ثبت نام 

.شدند

مطالعه همگروهی جوانان مازندرانمازندران2
دکتر مهران 

ضرغامی

 3ساری، کیلومتر 

جاده نکا، مرکز 

روان پزشکی و 

نفر 5نفر 2590

از )چهار سال 

 1397سال 

نمونه گیری 

و یک مورد  (ثبت مقاله)سه مورد 

پروپوزال
85%

کوهورت تولد ساریمازندران3

دکتر 

محمدصادق 

رضایی

بیمارستان - ساری

مرکز - بوعلی

تحقیقات عفونی 

 5000زیر 

نفر
 مورد5مقاله -  مورد8طرح سال 2945

ورود مادران باردار به مطالعه 

پایان یافته است

 اهواز4
اجرای کوهورت آینده نگر بیماری 

های غیرواگیر شهرستان هویزه در 

95-98سال 

دکتر نادر 

صاکی

دانشگاه علوم پزشکی 

- جندی شاپور اهواز

گروه گوش و حلق و 

           

نفر 10009
سال 15 نفر0

 پایان نامه، 14 مقاله چاپ شده، 8

 طرح تحقیقاتی64

  درصد فاز100)درصد  100 

  درصد پیگیری100ثبت نام، 

  درصد سال90سال اول و دوم و 

اهواز5
مطالعه همگروهی آینده نگر 

جمعیتی بیماری های گوش در 

بالغین شهر هویزه

دکتر نادر 

صاکی

دانشگاه علوم پزشکی 

- جندی شاپور اهواز

گروه گوش و حلق و 

           

نفر 10009
 درصد فاز ثبت نام100 پایان نامه1سال 5 نفر0

بابل6
مطالعه کوهورت سالمندان

 (Amirkola  Health and 

Ageing P roject: AHAP)

دکتر سید رضا 

حسینی

استان مازندران، 

شهرستان بابل، 

خیابان گنج افروز، 

 1در فاز 

جمعیت 

، در 1616

در گزارش مطالعه فاز 

. آورده شده است2 و 1

- 1391از سال 

 تا کنون1390

 طرح تحقیقاتی و 150بیش از 

 مقاله ی 100پایان نامه و بیش از 

تحقیقی

.در فایل پیوست آورده شده است

سالمت سالمندان بوشهر بوشهر7

دکتر ایرج نبی 

پور

دکتر باقر 

بوشهر، خیابان شهدا، 

دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر

 5000زیر 

نفر

 درصد 15 حداکثر 

 5برای مطالعات بین 

 سال10تا 

 سال5بیش از 

 مقاله چاپ شده30بیش از 

 خالصه مقاله چاپ شده در 48

ژورنالهای بین المللی

این مطالعه با هدف نمونه گیری 

 سال و 60در سالمندان باالی 

بررسی عوامل خطر شایع و نیز 

سمنان8
مطالعه سالمت مادران و فرزندان 

مطالعه کهورت نوزادان )سمنان 

فاز اول  )(همگروه سمنان: ایران

نوید دانایی
سمنان، بیمارستان 

(ع)امیرالمومنین

 5000زیر 

 1000)نفر 

(نفر

کمتر از )هشتاد نفر 

( درصد10

فاز )پنج سال 

(اول
18:طرح و پایان نامه /11:مقاله

هدف از فاز اول )صد درصد 

مطالعه جمع اوری اطالعات فردی 

و پزشکی خانمهای باردار بعالوه 

 بم9
بررسی اپیدمیولوژی پیامدهای 

اجتماعی ناشی از حوادث -روانی

ترافیکی جاده ای در مصدومان 

 لیلی عابدی 

قشالقی

مرکز تحقیقات 

بیماریهای غیر واگیر 

علوم پزشکی بم

 طرح تحقیقاتی1تاکنون  ماه30----5000زیر 

این کوهورت مصوب 

 است و هنوز در 1401/03/09

مراحل اولیه اجرا است

 گیالن10
مطالعه ی همگروهی آینده نگر 

جمعیتی بیماریهای مزمن در 

بالغین ایرانی، کوهورت گیالن

دکتر فریبرز 

منصور قناعی

خیابان -رشت

مرکز -سردارجنگل 

آموزشی درمانی 

10520198

از تاریخ 

1393/07/15 

شروع شده تا 

مقاالتی که توسط تیم کوهورت 

،( مورد18)گیالن نوشته شده است 

مقاالتی که از داده های کوهورت 

 ، Enrollmentجهت مرحله 

.صد در صد به اهداف رسید

 گیالن11



 مطالعه طولی سالمت سالمندی  »

دکتر فریبرز 

منصور قناعی

خیابان -رشت

مرکز -سردارجنگل 

آموزشی درمانی 

4000
مطالعه در مرحله 

Enrollmentاست

از تاریخ 

1398/06/01 

شروع شده تا 

مطالعه در مرحله 

Enrollmentاست

 ، Enrollmentجهت مرحله 

.هفتاد در صد به اهداف رسیده ایم

 سبزوار12
پروفایل کوهورت سبزوار و نتایج 

اولیه در مناطق شهری سبزوار، 

خراسان رضوی، ایران

 رئیس دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد

: فاز اول

 نفر4220
954

:  تاریخ شروع

 1396بهمن 

تاریخ پا یان 

 عدد، تعداد 15:تعداد پایان نامه ها

عدد  و 27:.طرح های تحقیقاتی

 عدد8: تعداد مقاالت

میزان محقق شدن اهداف طبق 

(%100)مصوبات پروپوزال اولیه

 سبزوار13
فاز ارزیابی مجدد پروفایل کوهورت 

سبزوار
 رئیس دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد

فاز ارزیابی 

:  مجدد 

 نفر1358

----

فاز ارزیابی 

تاریخ : مجدد 

23/11/1:شروع

----

تعداد شرکت کنندگان در این 

مرد % 55/5مرد و  % 44/5مطالعه 

.بودند

شهرکرد14
مطالعه اپیدمیولوژیک همگروهی 

آینده نگر سالمت، عوامل خطر و 

بیماری های غیرواگیر شایع در 

دکتر علی 

احمدی

شهرکرد، رحمتیه، 

دانشگاه علوم 

پزشکی، دانشکده 

10075

 نفر، 96بعلت مرگ 

 نفر، 27عدم تمایل 

حذف در ابتدای 

سال20
 27 مورد، مقاله 60طرح تحقیقاتی 

 مورد پایان نامه39مورد، 

 هدف اختصاصی مطالعه 9تعداد 

محقق شدند که در ذیل توضیح 

همگروه مطالعه .   داده شده است 

 شهرکرد15
رصد و تحلیل آمایش جمعیت 

استان چهارمحال  وبختیاری در 

راستای صیانت از جمعیت کشور

دکتر مهری 

دوستی ایرانی

شهرکرد، رحمتیه، 

دانشگاه علوم 

پزشکی، دانشکده 

کل جمعیت 

استان 

چهارمحال و 

سال2
دو فاز انتهایی مطالعه در حال انجام 

است و هنوز خاتمه نیافته است

محاسبه شاخص : انجام فاز اول

های جمعیت، باروری و مرگ و 

میر به روش کمی و توصیفی

16

 و 
ی

ش
بخ

وان
 ت

ت 
الم

س

ی
ماع

جت
ا

مطالعه کوهورت از میانسالی تا 

سالمندی ایران

دکتر احمد 

دلبری

دانشگاه علوم 

توانبخشی و سالمت 

اجتماعی، مرکز 

جمعیت 

تحت پوشش 

 فرد 5000

فاز پیگیری در دی ماه 

 شروع 1401سال 

خواهد شد

سال 3

فاز ثبت نام مطالعه در دوره اپیدمی 

 1401کرونا شروع و در تابستان 

پایان یافت، در حال نگارش مقاالت 

بر اساس اهداف تعریف شده در 

پروپوزال و با توجه به اینکه شروع 

و اجرای این پروژه در شرایط 

زاهدان17
مطالعه کهورت بیماریهای مزمن 

شهرستان زاهدان، استان سیستان 

و بلوچستان

علیرضا انصاری 

مقدم

مرکز تحقیقات 

ارتقای سالمت
10000

: خروج کامل از مطالعه

 نفر؛ عدم دسترسی 30

، سال 86نفر:  سال اول

 10پیگیری تا 

سال ادامه دارد
پیوست

مطابق جدول گانت تمام موارد 

.انجام شده است

مطالعه طولی سالمندی تبریزتبریز18
دکتر سید 

کاظم شکوری

بیمارستان . تبریز

امام رضا، مرکز 

تحقیقات طب 

مطالعه طولی 

سالمندی 

تبریز با 

فعال وارد فاز پیگیری 

.نشده است
سه سال

مقاله پروتکل مطالعه در حال 

سابمیت میباشد

در حال حاضر ویزیت در منزل و 

 نفر انجام شده 1400ثبت اولیه 

تقارن مطالعه - 1با توجه به . است

تبریز19

مطالعه کوهورت آینده نگر بیماری 

و عوامل تعیین  های مزمن شایع 

کننده آن دراستان آذربایجان 

دکتر محمد 

حسین صومی

بیمارستان امام .تبریز

رضا، ساختمان جدید 

اورژانس، طبقه سوم 

مطالعه 

کوهورت 

بزرگساالن 

ام، 5در پیگیری سال 

 نفر از فالوخارج 34

 نفر هم 118شدند و 

سال8

ی ) پایان نامه یس ونه دکتر

تخصیص، ارشد، پزشک عمویم ، 

شک عمویم ز طرح 4، (دندانت 
-تحقیقاتر

با توجه به ماهیت مطالعات 

 90کوهورت و اتمام فاز ثبت نام 

درصد اهداف محقق شده است

مشخصات مطالعات بزرگ همگروهی آینده نگر: پیوست یک 
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دانشگاه
عنوان مطالعه  بزرگ همگروهی 

آینده نگر
آدرس محقق اصلی محقق اصلی

جمعیت 

تحت 

پوشش 

تعداد افراد خارج 

شده از پیگیری ها 

**

مدت زمان 

مطالعه

تعداد بروندادهای علمی  منتج 

***از مطالعه 

محقق شدن اهداف طبق 

لطفا )مصوبات پروپوزال اولیه 

(شرح دهید

مشخصات مطالعات بزرگ همگروهی آینده نگر: پیوست یک 

تبریز20
بربررسی اثر عوامل فردی، شغلی و 

محیطی بر وضعیت سالمت 

بیماریهای مزمن غیر (کارکنان

دکتر الناز 

فرامرزی

بیمارستان امام .تبریز

رضا، ساختمان جدید 

اورژانس، طبقه سوم 

پیگیری به صورت 

کامل انجان نشده به 

دلیل مشکالت مالی از

 فاز 97از سال 

پایلوت شروع 

شده ولی به 

دکتری تخصصی، )پایان نامه 3

طرح تحقیقاتی1، (پزشک عمومی

مقاله هم 2مقاله پذیرش شده، 1

با توجه به اینکه بودجه کامل 

طرح تامین نشده است  حجم 

نمونه مورد نظر گردآوری نشده 

21
 شهید 

بهشتی

بروز بیماری های تیروئید در 

مطالعه : جامعه قند و لیپید تهران

2تیروئید تهران فاز 

دکتر فریدون 

عزیزی، دکتر 

عطیه آموزگار، 

ولنجک، انتهای 

خیابان یمن، خیابان 

اعرابی، پژوهشکده 

 13منطقه 

تهران
.

به طور 

 12میانگین 

سال

 مقاله40حدودا 

تمام اهداف تا زمان کنونی محقق 

شده است و در صورت اتفاق 

پیامدهای قلبی عروقی به تعداد 

22
 شهید 

بهشتی
فریدون عزیزیمطالعه قند و لیپید تهران

تهران، ولنجک، 

خیابان شهید اعرابی، 

، 23پالک 

باالی 

 نفر 10000

 نفر 15005)

 20پس از گذشته 

سال از شروع مطالعه 

میزان پیگیری برای 

 1378از سال 

تا حال حاضر 

( سال23)

 مقاله1400

از آنجاییکه این مطالعه به عنوان 

تنها منبع موجود با پیگیری 

طوالنی مدت توانسته است بروز  

23
شهید 

بهشتی

مطالعه همگروهی کمبود ویتامین 

Dو پیامدهای بارداری در نوزادان 

دکتر فهیمه 

رمضانی تهرانی

مرکز تحقیقات 

اندوکرینولوژی 

تولیدمثل، 

زنان باردار 

استان 

خوزستان 
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پیامدهای مادری ونوزادی ثبت 

شده  و پیامدهای کودکی درحال 

ثبت می باشد

24
 شهید 

بهشتی

مطالعه کوهورت سندرم تخمدان 

پلی کیستیک شهر تهران

دکتر فهیمه 

رمضانی تهرانی

مرکز تحقیقات 

اندوکرینولوژی 

تولیدمثل، 

تمامی زنان 

در سن 

-18)باروری 

تومور مترشحه 

سندروم - آندروژن

هیپرپالزی - کوشینگ

 مقاله40سال 20

چندین هدف در این مطالعه 

مانندبررسی . محقق شده است

پیامدهای قلبی عروقی و هم 

تهران25
کوهورت کارکنان دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

محمد رضا 

منظم

دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم پزشکی 

تهران گروه بهداشت 

500070زیر

سه دوره تست 

مجد با دو دوره 

پیگیری تلفنی 

 مقاله چاپ شده و تعداد 9تعداد 

 مقاله سابمیت و  پذیرش 33

شده در حال چاپ

اهداف مطالعه که شامل تعیین 

وضعیت مواجهات و پیامدها بوده 

 4700که فاز ثبت نام اطالعات 

PoCOsteoمطالعه تهران26
دکتر افشین 

استوار

پژوهشگاه علوم غدد 

و متابولیسم

 5000زیر 

نفر

 درصد 10حداکثر 

 5برای مطالعات زیر 

سال

نمونه گیری از  

 1398سال 

آغاز شده و 

 مقاله2

یک پایان نامه

 2000این مطالعه با هدف ورود 

 سال شهر 50نفر  از افراد باالی 

بوشهر  و انجام پرسشگری ها ی 

برنامه سالمت سالمندان بوشهرتهران27

دکتر باقر 

دکتر -الریجانی

ایرج نبی پور

پژوهشگاه علوم غدد 

و متابولیسم

 5000زیر 

نفر

 درصد 15 حداکثر 

 5برای مطالعات بین 

با توجه به .  سال10تا 

سال  5

 مقاله چاپ شده30بیش از 

 خالصه مقاله چاپ شده در 48

ژورنالهای بین المللی

این مطالعه با هدف نمونه گیری 

 سال و 60در سالمندان باالی 

بررسی عوامل خطر شایع و نیز 

تهران28
مطالعه مشاهده ای جمعیت محور 

مراقبت دیابت در ایران

دکتر رامین 

حشمت

تهران، بزرگراه جالل 

آل احمد، نرسیده به 

بیمارستان شریعتی، 

باالی 

 نفر10000

مطالعه مقطعی بوده و 

پیگیری ندارد
یک مقالهدو سال

 درصد پایان یافته و 100مطالعه 

تمامی اهداف برآورد شده، گزارش 

نهایی ارائه شده و مقاله پروفایل 

تهران29

بررسی رخدادهای مرتبط با 

سالمت در پیگیری کهورت استان 

(فاز دوم)گلستان 

دکتر رضا ملک 

زاده

بیمارستان شریعتی، 

پژوهشکده بیماری 

های گوارش و کبد 

 

شرک50045

 ت کننده

ده سال درصد1کمتر از 
طرح و70مقاله و بیش از 101  

پایان نامه

 درصد 100تاکنون محققین به 

اهداف مطالعه دست پیدا کرده اند 

: که شرح آن به صورت ذیل هست

بیرجند30

بررسی وضعیت سالمت و عوامل 

خطر مرتبط با آن در مراجعین به 

مراکز سوء مصرف مواد شهر 

مسعودضیائی

خراسان جنوبی؛ 

بیرجند؛ بلوار غفاری؛ 

دانشگاه علوم پزشکی 

10960

با )سال 2.5   

 احتساب یک

 سال توقف

نمونه گیری طرح به تازگی پایان 

و تا کنون دو طرح . یافته است

تحقیقاتی روی داده های این طرح 

 قبل از 1398این طرح در سال 

شیوع کرونا تصویب شد و قرار بود 

 نمونه جمع آوری گردد با 4000

بیرجند31
طرح کوهورت سالمت کارکنان 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دکتر ابراهیم 

میری مقدم

دانشگاه علوم پزشکی 

بیرجند
1

در حال حاضر یک 

سال از فاز ثبت نام 

طرح . گذشته است

مقالهسال10

در حال حاضر یک سال از فاز 

طرح هنوز . ثبت نام گذشته است

. در حال فاز ثبت نام است

بیرجند32

 طرح جامع بررسی وضعیت 

سالمت سالمندان شهرستان 

بیرجند

دکتر میترا 

دکتر - مودی 

فرشاد شریفی

بیرجند دانشگاه علوم 

پزشکی دانشکده 

تهران - بهداشت

 سالمند 

1418

در مرحله پیگیری 

 نفر 48تلفنی اول 

 نفر پاسخگو 16فوت و 

نگارش 

پروپوزال و ارائه 

، 96از سال 

، 96نگارش پروپوزال و ارائه از سال 

 و شروع فاز 97تصویب در سال 

97اجرایی از مهر 

پس از پایان فاز اول طرح و آماده 

شدن داده ها طی فراخوان ارسالی 

به اعضای هیات علمی و 

مطالعه کوهورت گلستان گلستان33

دکتر رضا ملک 

(تهران)زاده 

دکتر غالمرضا 

بیمارستان شریعتی، 

پژوهشکده بیماری 

های گوارش و کبد 

باالی 

 نفر 10000

حدودا )

 مقاله90بیش از سال 16 درصد5کمتر از 

با توجه به بروز باالی سرطان مری 

در استان گلستان، مطالعه 

کوهورت گلستان برای بررسی 

کوهورت بالغین اردبیلاردبیل34
دکتر فرهاد 

پورفرضی

میدان ورزش، 

خیابان سی تیر، 

روبروی شهرداری 

سال 2095112093
  طرح25- پایان نامه18- مقاله13

تحقیقاتی

 مطالعه کوهورت بالغین-100%

  به27/12/1394اردبیل  در سال 

فاز ثبت نام. تصویب رسیده است  

اصفهان35

ارزیابی میزان خطر بیماری های 

قلبی عروقی در بیماران مبتال به 

(CIBC)سرطان پستان 

دکتر نضال 

صراف زادگان
پیوست شد4000علوم پزشکی اصفهان

 1397از سال 

شروع و ادامه 

دار است

مطالعه در حال اجرا می باشد2

(FH)هایپرلیپیدمی فامیلیال اصفهان36
دکتر نضال 

صراف زادگان
گزارش نشده است2000علوم پزشکی اصفهان

 1400از سال 

شروع و ادامه 

دار است

مطالعه در حال اجرا می باشد0

اصفهان37

بررسی میزان بروز، عود، عوارض و 

مرگ بیماریهای غیرواگیر و واگیر 

 در 19در بیماران مبتال به کووید 

دکتر نضال 

صراف زادگان
پیوست شد5400علوم پزشکی اصفهان

 1399از سال 

شروع و ادامه 

.دار است

مطالعه در حال اجرا می باشدطرح 2

اصفهان38

بررسی بروز ده ساله بیماری های 

عروق کرونر و سکته های مغزی، 

کانسر، دیابت ها و ریسک 

دکتر نضال 

صراف زادگان
پیوست شد6000علوم پزشکی اصفهان

 1384از سال 

شروع و ادامه 

.دار است

 تعداد پایان 23=تعداد طرح

75= و تعداد مقاالت13=نامه
مطالعه در حال اجرا می باشد



ف
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ر

دانشگاه
عنوان مطالعه  بزرگ همگروهی 

آینده نگر
آدرس محقق اصلی محقق اصلی

جمعیت 

تحت 

پوشش 

تعداد افراد خارج 

شده از پیگیری ها 

**

مدت زمان 

مطالعه

تعداد بروندادهای علمی  منتج 

***از مطالعه 

محقق شدن اهداف طبق 

لطفا )مصوبات پروپوزال اولیه 

(شرح دهید

مشخصات مطالعات بزرگ همگروهی آینده نگر: پیوست یک 

اصفهان39

بررسی شیوع دوره ای بیماری های 

عروق کرونر زودرس و عوامل خطر 

آن براساس قومیت و مذهب های 

دکتر نضال 

صراف زادگان
پیوست شد7000علوم پزشکی اصفهان

 1396از سال 

شروع و ادامه 

دار است

مطالعه در حال اجرا می باشد1

اصفهان40
مطالعه کوهورت اختالل کار 

تیرویید در اصفهان

دکتر اشرف 

امین الرعایا
علوم پزشکی اصفهان

در فاز اول 

 و در 2600

 723فاز دوم 

 98 در فاز نخست  

درصد بوده است

  2006از سال 

شروع و تاکنون 

ادامه دارد

مطالعه در حال اجرا می باشد33=، مقاله 5=    طرح آزاد 

اصفهان41

بررسی ژنوتایپ های 

کلستریدیوئیدس دیفیسیل و 

عوامل خطر بروز آن در بیماران 

دکتر پریسا 

شعاعی
پیوست شدعلوم پزشکی اصفهان

 1400از سال 

شروع و ادامه 

دار است

مطالعه در حال اجرا می باشد0

اصفهان42
مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر 

-  ساله3-6جمعیت کودکان ایرانی 

کوهورت کودکان پرشین

دکتر رویا 

کلیشادی
گزارش نشده است3000کودک علوم پزشکی اصفهان

 1400از سال 

شروع و ادامه 

دار است

مطالعه در حال اجرا می باشدمقاله  11

اصفهان43
بررسی شیوع و بروز دیابت و پره 

دیابت و عوامل مرتبط با آن در 

بستگان درجه اول افراد مبتال به 

دکتر مسعود 

امینی
گزارش نشده استنفر 3206علوم پزشکی اصفهان

 98از سال 

شروع و 13

.ادامه دار است

مطالعه در حال اجرا می باشد82 مقاله

اصفهان44
بررسی بروز و شیوع عوارض دیابت 

مطالعه - نوع دو در افراد دیابتی 

کوهورت دیابت اصفهان

دکتر مسعود 

امینی
گزارش نشده استسرشماریعلوم پزشکی اصفهان

از سال 

شروع و 1398

.ادامه دار است

مطالعه در حال اجرا می باشد38 مقاله

اصفهان45
- کوهورت پنج ساله حوادث  قلبی

عروقی بیماران مراجعه کننده به 

مرکز بازتوانی قلب پژوهشکده قلب 

دکتر معصومه 

صادقی
گزارش نشده استسرشماریعلوم پزشکی اصفهان

 1399از سال 

شروع و ادامه 

.دار است

مطالعه در حال اجرا می باشد0

اصفهان46
ارزیابی وضعیت اولیه و تغییرات 

اختالالت شناختی، اختالالت 

بینایی، یافته های تصویر برداری و 

دکتر وحید 

شایگان نژاد
گزارش نشده استسرشماریعلوم پزشکی اصفهان

 1401از سال 

شروع شده و 

ادامه دار است

مطالعه در حال اجرا می باشد0

الهه پیرایمطالعه کوهورت دنا یاسوج47
سی سخت ، مرکز 

کوهورت دنا
3630

: پیگیری سال اول 

 ، پیگیری سال 3630

 ، پیگیری 3620:دوم 

 طرح تحقیقاتی20  ، 8مقاله  1396.11.25از

 ، 3630: پیگیری سال اول 

 ، 3620:پیگیری سال دوم 

 انجام 2570پیگیری سال سوم 

ایران48
مطالعه همگروهی سالمت کارکنان 

(کوهورت اکسیر)ایران 

دکتر سید 

عباس متولیان

دانشگاه علوم پزشکی 

ایران، ساختمان 

کتابخانه مرکزی، 

سال 15( درصد0.85)نفر  43نفر 4886

 مورد 3شامل ) پایان نامه 21تعداد 

 4 مورد تخصص پزشکی، 4دکتری، 

 مورد 10مورد کارشناسی ارشد و 

ایجاد زیرساخت و بستر - الف

مطالعاتی برای انجام پژوهشهای 

 درصد100: کاربردی

شاهرود49
مطالعه کوهورت آینده نگر  چشم 

بزرگساالن

دکتر محمد 

حسن امامیان

دانشگاه علوم پزشکی 

شاهرود

شاهرود50
مطالعه کوهورت آینده نگر  چشم 

(دانش آموز)کودکان

دکتر محمد 

حسن امامیان

دانشگاه علوم پزشکی 

شاهرود

کرمانشاه51
مطالعه کوهورت روانسر        

(بالغین)

دکتر فرید 

نجفی  دکتر 

یحیی پاسدار

دانشگاه علوم پزشکی 

کرمانشاه، دانشکده 

بهداشت، گروه 

ده هزار نفر

10000نفر از  172  

 نفر تا پایان فالوآپ

 پنجم از مطالعه خارج

پانزده سال

  پایان نامه تحصیالت40مقاله ،  58

  طرح اصلی کوهورت و3تکمیلی، 

 عنوان طرح تحقیقاتی ثبت 50

 100اهداف پروپوزال فاز اول 

فالوآپ .  درصد محقق شده است

های سال اول تا چهارم بطور 

کرمانشاه52
مطالعه کوهورت روانسر        

(جوانان)

دکتر حبیب 

اله خزائی

دانشگاه علوم پزشکی 

کرمانشاه، مرکز 

تحقیقات اختالالت 

سه هزار نفر

  نفر3000نفر از  85

 تا کنون از مطالعه

خارج شده اند

ده سال
طرح اصلی2 پایان نامه ، 1مقاله،  4  

کوهورت

 100اهداف پروپوزال فاز اول 

فالوآپ .  درصد محقق شده است

های سال اول و دوم در دست 

هرمزگان53

مطالعه کهورت بیماری های غیر 

وابسته به )واگیر بندر کنگ 

(کهورت پرشین

دکتر 

عبدالعظیم 

نجاتی زاده

پردیس دانشگاه علوم 

 –پزشکی هرمزگان 

دانشکده پزشکی

 5000زیر 

 4063)نفر

(نفر

 پیگیری 3در مجموع 

 درصد از 3.47ساله 

افراد خارج شده

 10 بیش از 

سال

  پایان نامه15-مقاله چاپ شده 21

  طرح تحقیقاتی25- دانشجویی 

  طرح مصوب در موسسه1مصوب و 

 شناسایی عوامل خطر بیماری 

های غیرواگیر مزمن و پیشگیری 

ایجاد زیر ساخت های . 2- از آنها 

کوهورت پرشین فسافسا54

دکتر عزیزاله 

اپیدمیو)دهقان

(لوژیست

میدان ابن - فسا

دانشگاه علوم - سینا

مرکز - پزشکی

سال 10118968

طرح 147

 پایان نامه 76

مقاله چاپ شده 39

 درصد80تقریبا 

کوهورت جوانان فسافسا55

دکتر عزیزاله 

اپیدمیو)دهقان

(لوژیست

میدان ابن - فسا

دانشگاه علوم - سینا

مرکز - پزشکی

 درصد80تقریبا طرح 2  سال 30001507

کردستان56

شیوع و روند تغییرات بیماری های 

عروقی و بیماریهای روانی و - قلبی

برخی عوامل خطر مرتبط در 

فرهاد مرادپور

مرکز تحقیقات 

عوامل اجتماعی موثر 

بر سالمت، معاونت 

جمعیت 

سن )عمومی 

35-70 

  ، نفر عدم همکاری 1

نفر مرگ 24
سال 15

    8:  پایان نامه10: طرح تحقیقاتی

        مقاله 4:     مقاله تک مرکزی

5: چند مرکزی

1

بقیه اهلل57

راه اندازی کهورت مصدومین 

شیمیایی جنگ تحمیلی عراق 

علیه ایران

حسن باقری

دانشگاه علوم پزشکی 

بقیه اهلل، مرکز 

تحقیقات آسیب های 

درصد 10سال 200010
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دانشگاه
عنوان مطالعه  بزرگ همگروهی 

آینده نگر
آدرس محقق اصلی محقق اصلی

جمعیت 

تحت 

پوشش 

تعداد افراد خارج 

شده از پیگیری ها 

**

مدت زمان 

مطالعه

تعداد بروندادهای علمی  منتج 

***از مطالعه 

محقق شدن اهداف طبق 

لطفا )مصوبات پروپوزال اولیه 

(شرح دهید

مشخصات مطالعات بزرگ همگروهی آینده نگر: پیوست یک 

 نیشابور58

مطالعه کوهورت آینده نگر سالمت 

فاز پایلوت )سالمندان شهر نیشابور

(و ثبت نام

دکتر محسن 

عظیمی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی 

ساختمان -نیشابور

پردیس

ماه 036نفر 7462
  طرح42- پایان نامه5-مقاله 8

تحقیقاتی

درصد 100

 نیشابور59
مطالعه طولی سالمت سالمندان 

(فاز پیگیری)شهر نیشابور

دکتر محسن 

عظیمی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی 

ساختمان -نیشابور

پردیس

0ماه 36نفر 569نفر 7462
درصد 100

 یزد60

مطالعه همگروهی آینده نگر 

جمعیتی بیماری های مزمن در 

کوهورت )بالغین شاهدیه شهر یزد

دکتر 

محمدرضا 

میرجلیلی

دانشگاه علوم پزشکی 

-شهید صدوقی یزد

بیمارستان شهید 

ساله10 نفر 125 نفر10000

  طرح 38=مقاله انگلیسی

پایان نامه - 41=تحقیقاتی

24: پایان نامه عادی17=تحقیقاتی

درصد 100

یزد61

کوهورت مادران باردار شهر یزد از 

نظر بررسی اثر مواجهه های شغلی 

و محیطی بر پیامدهای مادری و 

دکتر حبیب 

نیکوکار

میدان باهنر، 

ساختمان مرکزی 

دانشگاه ،معاونت 

14سال 10درصد 8. 500015زیر 

 ایجاد زیر ساخت بومی از داده -1

 های به دست آمده برای بررسی

 علل ایجاد عوارض در کودکان

 یزد62
 (یاس)مطالعه سالمت مردم یزد 

www.yahs .ir

دکتر مسعود 

میرزایی

مرکز تحقیقات قلب 

و عروق، پژوهشکده 

بیماریهای غیر واگیر، 

1000021
  سال8 (سال)

( 1393از سال  )
%90 (%)مقاله 112

کوهورت بالغینرفسنجان63

دکترعلی 

اسماعیلی 

ندیمی

دانشگاه علوم پزشکی 

رفسنجان
13940.7از نفر200نفر10000

کوهورت جوانانرفسنجان64

دکترعلی 

اسماعیلی 

ندیمی

دانشگاه علوم پزشکی 

رفسنجان
13950.8از نفر200نفر 3000

کوهورت دندانرفسنجان65

دکترعلی 

اسماعیلی 

ندیمی

دانشگاه علوم پزشکی 

رفسنجان
1395از 

 با توجه به اینکه هنوز فاز %  60

پیگیری در حال انجام می باشد

رفسنجان66
مطالعه کوهورت شغلی کارکنان 

مجتمع مس سرچشمه

دکترعلی 

اسماعیلی 

ندیمی

دانشگاه علوم پزشکی 

رفسنجان
1395از نفر 1700نفر 2000

 با توجه به اینکه هنوز فاز %  60

پیگیری در حال انجام می باشد

کوهورت چشمرفسنجان67

دکترعلی 

اسماعیلی 

ندیمی

دانشگاه علوم پزشکی 

رفسنجان
13950.6از 

کرمان68

 طرح عوامل خطر بیماریهای عروق 

80 تا 15کرونر قلب در جمعیت   

ساله شهر کرمان

دکتر حمید 

نجفی پور

کرمان،چهارراه 

طهماسب آباد،ابتدای 

بلوار جهاد،ابتدای 

 پایان نامه20- طرح50-مقاله 70سال 13نفر 2800نفر 10000

 با توجه به اهداف مطالعه -90%

9که تعیین میزان شیوع و بروز   

 عامل خطرزای بیماریهای قلبی

کوهورت دریاچه ارومیهارومیه69
دکتر ایرج 

محبی

دانشگاه علوم پزشکی 

ارومیه
1397از نفر 13240

 شیراز70

مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر بر 

بیماریهای غیر واگیر و مزمن در 

جمعیت بالغین بخش جره باالده 

دکتر رضا ملک 

زاده

دکتر عبداله 

علوم پزشکی 

معاونت فوق /شیراز

تخصصی دانشکده 

سال 20نفر 5نفر 9264

مقاله 24

طرح بین المللی 4

پایان نامه 27

در طی مدت مطالعه کوهورت 

پارس به کلیه اهداف تعیین شده 

در مطالعه از جمله موارد زیر 

 شیراز71

ارزیابی عوامل خطر بیماری های 

 ساله 70 تا 40مزمن در جمعیت 

 ساله 10در یک مطالعه کوهورت 

دکتر عباس 

رضائیان زاده

علوم پزشکی 

دانشکده /شیراز

اپیدمیولوژی/بهداشت

نفر10663

تا انتهای فاز پیگیری 

( نفر6) - 4

تا اواسط فاز پیگیری 

مقاله 7سال 10

تعیین شیوع بیماری های 

 70 تا 40غیرواگیر در جمعیت 

(%100 )ساله شهرستان خرامه

شیراز72

ارزیابی خطر بیماری های مزمن 

 ساله در یک 70 تا 40در جمعیت 

 ساله در 10مطالعه کوهورت 

دکتر 

محمدرضا 

فتاحی

علوم پزشکی 

معاونت فوق /شیراز

تخصصی دانشکده 

سال 10 نفر62 فوتی شدهنفر4997

مقاله 6

.... طرح 

 2419) نفر 4997در این مطالعه، 

حائز معیارهای  ( زن2578مرد و 

ورود به مطالعه بوده و در مطالعه 

 شیراز73

مطالعه هم گروهی سالمت 

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 

شیراز

دکتر 

سیدجلیل 

معصومی

علوم پزشکی 

دانشکده تغذیه /شیراز

تغذیه /و علوم غذایی

سال 15..............نفر 10000

مقاله 3

پایان نامه 25

تمامی مراحل مطالعه بر اساس 

پروتکل ابالغ انجام شده و پیگیری 

ها نیز  در حال انجام می باشد،

شیراز74

 ساله بروز پیامدهای 10ارزیابی 

عروقی و عوامل-قلبی

-40 خطر مرتبط با آن در جمعیت 

دکتر محمد 

جواد زیبایی 

نژاد

شیراز، خیابان 

خلیلی، برج پژوهشی

 محمد رسول اهلل، 

سال10 نفر انصراف56تعداد نفر 7500

عدد6:مقاله

عدد9: طرح پایان نامه ای

عدد13:طرح تحقیقاتی

 درصد 100: مرحله اول ورود دیتا

انجام شده است

 درصد 100: مرحله فالوآپ اول

 شیراز75

بررسی اثر پلی پیل در پیشگیری 

اولیه و ثانویه و کالیبراسیون مدل 

پیش بینی کننده بروز و مرگ 

دکتر رضا ملک 

زاده 

دکتر عبداله 

شیراز، خیابان 

خلیلی، برج پژوهشی

 

سال 5نفر 5046




عدد مقاله1    

عدد طرح تحقیقاتی1

این طرح که اجرای آن پنج سال 

طول کشید و تمام مراحل تمام 

به 1400شده است و  در اسفند  

قزوین76
مطالعه کوهورت سالمت کارکنان 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکتر زهرا 

- حسین خانی

دکتر منوچهر 

قزوین، پونک، بلوار 

نخبگان، خیابان 

ضلع غربی )پیروزی 

1250

 نفر شرکت 919از 

کننده که پیگیری 

 2) نفر 26شدند 

سال15

 فاز ثبت نام مقاله به K2:N2+هنوز

اتمام نرسیده است لذا مقاله ای از 

.آن منتج نشده است

درصد49

 پایان نامه81 مقاله و 38


