
 

 ، جنب پایگاه شماره سه خدمات جامع سلامت شهرکرد  02شهریور، کوچه  71شهرکرد ، خیابان 

 1/6/1041تا  دستاوردهای مطالعه پرشین کوهورت شهرکرد
 هورت واهمیت راه اندازی ک

منظور دستیابی به پیامدهای بهتر و کاهش مزمن غیر واگیر است. به یهایماریبزرگ عصر حاضر افزایش بار ب یهایکی از چالش

نی بر شواهد در طول زندگی افراد بیش از مبت یریگمیو تصم ریغیر واگیر، اجرای اقدامات پیشگی یهایماریب در مراقبت یهانهیهز

بررسی ، در کشورغیرواگیر  مزمن یهایماریبا توجه به مسائل فوق و وجود پراکندگی جغرافیایی ب شود.پیش احساس می

و  مانیدر یکارها، شناخت راههایماریباین دسته از  در یافتن عوامل خطر تواندیمناطق مختلف، مدر  هایماریب این اپیدمیولوژیک

ی، رژیم سبک زندگنقش اتیولوژیکی مربوط به  یهاهی. از سوی دیگر فرضباشدبسیار حائز اهمیت  کننده پیشگیریاجرای اقدامات 

بررسی نمود.  نگرندهیآ همگروهیبه بهترین شکل در مطالعات  توانیرا م هایماریبدر ایجاد اجتماعی -شرایط اقتصادی و غذایی

 یکاپیدمیولوژ مطالعه اینعوامل مؤثر و مهم بر سلامتی افراد این جامعه را به دست آورد.  توانیکوهورت م یالعهبنابراین با اجرای مط

 مصوب دانشگاه پژوهشی شورای در 7۹۳۱ ماه دی در و فراهم آن مقدمات 7۹۳۱ سال ماه اردیبهشت از که بوده ساله 02 نگر آینده

 نمونه حجم و بوده جمعیت بر مبتنی مطالعه این. است شده اجرایی مرحله وارد پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت ابلاغ با و

 وضعیت بررسی هدف با ایران غربی جنوب در ملی کوهورت پرشین سانترهای از یکی عنوان به و است نفر 7221۱ حداقل آن اولیه

 دیابت، بالا، خون فشار ها، سرطان عروقی، لبیق های بیماری) واگیر غیر و مزمن هایبیماری و بالغین جمعیت عمومی سلامت

 رد هاآن خطر عوامل و( مرگ به منجر علل  و ریوی بیماریهای و آسم کلیوی، ، روانی های بیماری اسکلروزیس، مالتیپل کبدچرب،

 استان در نفر ۹2۱7 نمونه حجم با اردل شهرستان روستایی مناطق و نفر 12۹۱ نمونه حجم با شهرکرد شهر سال 12 تا ۹۱ افراد

 زمانی فاصله. گردد می ارزیابی نظر مورد پیامد موارد و فالوآپ سالیانه مزبور همگروه. است شده ریزی پایه بختیاری و چهارمحال

 .است سال ۱ حداقل بعدی با اول انرولمنت

 شهرکردکوهورت مشخصات اصلی 

 زیرساخت
متر مربع  022ساختمان 

 زیربنا

  ساختمان پایش سلامت 

 و محل نگه داری نمونه  -02شامل محل قرار گیری فریزرهای  تمان  بیوبانک و ازمایشگاه ساخ

 های مو و ناخن 

 تجهیزات

تجهیزات غیر مصرفی 

 آزمایشگاهی

 

عدد(،  7) یخچال نگهداری کیت+ مواد غذایی (،عدد7) دستتتگاه ستتل کانتر عددBT1500  (7 ، )دستتتگاه  

، (عدد 7) انکوباتورعدد(،  7)درجه  -02عدد(، فریزر ۹)رجه پانصد لیتری د -02(،  فریزر عدد0) ستانتریوفیوژ 

سیستم ، (عدد ۹)استابلیزر، (عدد 0) میکروسکوپ نوری معمولی (، عدد 7میکرو ستانترفیوژ ) ،(عدد ۹)شتیکر

 0) دستگاه بار کد زن، (عدد 0) صندلی نمونه گیری، (عدد 0)لامینار هود، (عدد 6) مونیتورینگ دما + رطوبت

 عدد( 0کلمن حمل نمونه ها خون )، (عدد 7) یو پی اس، (عدد

تجهیزات غیر مصرفی اداری و 

 پزشکی

 عقربه ای(، دستگاه فشار سنج 7) اسکنر عدد(،  ۱) ا بیس کوهورت، پرینتر نرم افزار دیت عدد(، 02کامپیوتر )

 0۱میز کامپیوتر و میز اداری ) عدد(، سیستم هوشمند اعلام حریق، ۱2عدد(، صندلی چرخ دار ) 0با گوشی )

دستگاه(، دستگاه پرس کارت  7۱تلفن ) یدستگاه(، گوش 7(، تلفن سانترال )۱2عدد(، صندلی ارباب رجوع )

دستگاه(،  ۱) تیدستگاه(، اسپل 7عدد(، ژنراتور برق ) 70) لیعدد(، کمد و فا 7عدد(، تلفن فکس ) 7) یحرارت

عدد ( ، دستگاه  7، وزن سنج و قد سنج )عدد( 70)مدار بسته  نی، دوربدستگاه(0) یو آب یکولور سلولوز
body composition  (1 دستگاه ،  )عددECG  (1 ( دستگاه اسپیرومتری ، )1عدد  )عدد 

آمار  ،ری تغذیه، پرسشگری پزشکی، پرسشگری روانشناسی و عمومی گنیروی آموزش دیده در حیطه های تخصصی آزمایشگاهی، پرسش 02 نیروی انسانی

  اندتا کنون با کوهورت همکاری داشته  7۹۳۱از سال زیستی ، اپیدمیولوژی 
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 شهرکردکوهورت مشخصات اصلی 

تعداد جمعیت تحت 

 پوشش

 کوهورت بزرگسالان 

و معیارهای اندازه گیری  

 شده

 نفر  7221۱

 سال( 12تا  ۹۱)سن  

 

 

 

 

 پرسشنامه عمومی

وضعیت سوخت و ، شغلیسوابق ، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، مشخصات شناسنامه ای و مشخصات فردی

، ابوضعیت خو، معاینه آنتروپرومتریک، سبک زندگی )منبع آب آشامیدنی و تماس با حیوانات(، محل زندگی

نمونه های بیولوژیک )خون، ادرار، مو،  ،مصرف آب، سموم آفت کش، استفاده از تلفن همراه، فعالیت فیزیکی

 ناخن(

 یپرسشنامه پزشک

 بهداشت، مزمن یها یماریب یخانوادگ سابقهی، مصرف یداروها،مزمن یها یماریب سوابقی، بارور خچهیتار

-گاریس-) مصرف الکل یفرد عاداتی, جسم تیو معلول یکیزیف نهیمعا، فشار خون یریگ اندازه، دهان و دندان

 ییغذا یمکمل ها مصرف(، مواد مخدر-انیقل

 پرسشنامه تغذیه

انواع روغن، دانه های روغنی و ، میوه ها، سبزی ها، و لبنیاتشیر ، گوشت و فراورده ها، حبوبات، نان و غلات

 عادات غذایی، ادویه جات، متفرقه ) چای و انواع نوشیدنی ها(، کره

 

 

 مشخصات اصلی کوهورت شهرکرد

علمی هیات اعضای 

 پژوهشگر کوهورت

 

نفر کاربران  65

 کوهورت

 نفر01دانشکده بهداشت: 
دیان ، دکتر معصومه موسوی، دکتر مرتضی کتر سلیمان خیری ، دکتر علی احمدی ، دکتر عبدالله محمد

کتر ، دسدهی، دکتر ملوک هادی علیجانوند، دکتر الهه توسلی، دکتر فاضل محمدی مقدم، دکتر هادی رئیسی

 رمضان صادقی

دانشکده پزشکی و مراکز 

 نفر 92تحقیقاتی: 

 

 حمید ردکت فر، خالدی ارسلان دکتر نورمند، رضوان دکترشهیده  پورحیدر، بهروز دکتر ، نصیری مرضیه دکتر

 دکتر ،بیاتی اصغر دکتر جیواد، ناهید دکتر مردانی، دکتر معصومی، حسین دکتر فکری، کیاوش دکتر روحی،

 جیدم دکتر محمدی، دکتر خسروی، محمدرضا دکتر دهقان، مرتضی دکتر رئیسی، دکتر خانم سلیمانی، اکبر

، صولتی کمال زاده،دکتر هاشم یمرتض پروفسور،  فرد صالحی دکتر عالی، سعید دکتر صادقی، دکتر شیرانی،

دکتر عبدالمجید طاهری، دکتر سروش دکتر معصومه معزی، دکتر تینا جعفری، دکتر مسعود نیک فرجام، 

 زهرا حبیبی،  دکترامانی، دکتر الهام زارعان، دکتر کیاوش فکری، 

آیت الله بیمارستان 

 نفر 00: کاشانی

 محبوبه ردکت، اشرفی لیلا  دکتر،  سامانی کبیری محسن دکتر، دهقان مرتضی دکتر،   اصغرزاده علیرضا کترد

، دکتر مرتضی دهقان، دکتر اکبر رحیمیان قربانعلی دکتر ،  سوادجانی عسگری شهین دکتر،  پور تقی

 دکتر پیام سامعی، سلیمانی بابادی، 

دانشکده فناوری های 

 نفر 0: نوین

 دکتر شهرام طهماسبیان، 

 دانشکده پرستاری مامایی

 نفر 6

 ، خانم دکتر توکل، خانم دهقاندکتر هایده حیدری، دکتر فاطمه علی اکبری، دکتر علی حسن پور

 پایان نامه کارشناسی ارشد 0۹و مه  دکترای تخصصی  پایان نا 7 ،پایان نامه دانشجویان پزشکی 7۱ پایان نامه ها

طرح های تحقیقاتی و 

 مقالات
 مقاله در مجلات برتر  01و چاپ  دانشگاهکز تحقیقات اطرح تصویب شده در مر 62
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شماره 

 طرح
 مدیر اجرایی طرح طرح تحقیقاتی عنوان

1 
 بیماران در غذایی رژیم گیاه بر مبتنی تغذیه شاخص و MIND غذایی الگوی از تبعیت کربوهیدرات، دریافت میزان مقایسه

 شهرکرد کوهورت یمطالعه از شاهدی-مورد مطالعه یک: سالم افراد با آن مقایسه و افسردگی به مبتلا
 جعفری تینا

2 
 للع- هچندگان های شاخص مدل از استفاده با خون فشار پر افراد زندگی کیفیت و عمومی روان سلامت بین ارتباط بررسی

 شهرکرد کهورت مطالعه جمعیت در چندگانه
 سدهی مرتضی

3 
 بیماری پاندمی حین و قبل شایع واگیر غیر هایبیماری بدون و با افراد در سلامت خدمات از مندیبهره مقایسه و بررسی

 7۹۳۱-7۱22سال در شهرکرد کوهورت مطالعه جمعیت در ،7۳کووید
 احمدی علی

 جیواد ناهید شهرکرد کوهورت مطالعه جمعیت در مغزی سکته رخط عوامل و شیوع ررسیب 4

5 
 کوهورت مطالعه جمعیت در عروقی-قلبی های بیماری زای خطر عوامل سازی مدل در بیزی پنهان کلاس تحلیل کاربرد

 شهرکرد
 خیری سلیمان

6 
 در ود نوع دیابت به مبتلایان سمیکگلای کنترل در سلامت سواد و اجتماعی سرمایه با آنها ارتباط و خطر عوامل سازی مدل

 7۹۳1 سال در شهرکرد کوهورت جمعیت
 احمدی علی

7 
 به ندهکن مراجعه افراد در هماتوکریت سطح بر مرتبط عوامل برخی شناسایی در آن کاربرد و بتا رگرسیون مدل بیزی تحلیل

 شهرکرد کوهورت مطالعه
 خیری سلیمان

8 
 و چهارمحال استان در شایع غیرواگیر های بیماری و خطر عوامل ، سلامت نگر آینده همگروهی اپیدمیولوژیک مطالعه

 (شهرکرد کوهورت مطالعه)  بختیاری
 احمدی علی

9 
 کوهورت مطالعه مورد جمعیت در قلب نوار تغییرات و ROSEپرسشنامه براساس کرونری عروق بیماری شیوع بررسی

 7۹۳۳ سال در شهرکرد
 ردیبهروزپورح

 توکل زینب پرشین کوهورت مطالعه جمعیت در زوجین بیماریهای پروفایل و ناباروری وعشی بررسی 10

11 
 به لامبت بیماران در غذایی رژیم اسیدی بار و گیاه بر مبتنی غذایی رژیم شاخص ، غذایی رژیم سالم تغذیه شاخص مقایسه

 شهرکرد کوهورت ی مطالعه از شاهد -مورد مطالعه یک: سالم افراد با مقایسه در روماتوئید آرتریت
 جعفری تینا

 احمدی علی شهرکرد کوهورت مطالعه در آن با مرتبط های فاکتور ریسک و( NAFLD) غیرالکلی چرب کبد بیماری شیوع تعیین 12

13 
 در COPD بیماری شیوع تعیین و( COPD) ریه مزمن انسدادی بیماری با مرتبط کننده تعیین خطر عوامل مدلسازی

 شهرکرد کوهورت غینبال جمعیت
 احمدی علی

 جعفری تینا شهرکرد کوهورت جمعیت در 0 نوع دیابت به ابتلا با مرغ تخم مصرف ارتباط بررسی 14

 جیواد ناهید شهرکرد کوهورت مطالعه درجمعیت آن با مرتبط وعوامل مزمن کمردرد شیوع بررسی 15

16 
 در جنین سقط سابقه بدون و با زنان در سلنیوم و آرسنیک ،روی سرب، مقادیر و محیطی های مواجهه مقایسه و بررسی

 شهرکرد کوهورت مطالعه مورد جمعیت
 صادقی رمضان

 جیواد ناهید شهرکرد کوهورت مطالعه در آن با مرتبط عوامل و مزمن سردرد شیوع بررسی 17

18 
 رکتش سرطان و کلیوی بیماری عروقی، یقلب بیماری دیابت، به مبتلا افراد در آن بر موثر عوامل و زندگی کیفیت بررسی

 شهرکرد کوهورت مطالعه در کننده
 دهکردی پور حسن علی

19 
 به کنندگان مراجعه در( EKG) طبیعی قلب نوار بدون و با افراد در متابولیک سندروم کننده تعیین عوامل سازی مدل

 شهرکرد کوهورت مطالعه
 فر خالدی ارسلان

 دهکردی خسرویان پگاه 7۹۳6 سال در شهرکرد کوهورت مطالعه به شده وارد جمعیت در دارو مصرف الگوی ¬¬بررسی 20

 طهماسبیان شهرام شهرکرد نگر آینده کوهورت مرکزمطالعه تخصصی داده انبار سازی ،طراحی،پیاده تحلیل 21



 

 ، جنب پایگاه شماره سه خدمات جامع سلامت شهرکرد  02شهریور، کوچه  71شهرکرد ، خیابان 

شماره 

 طرح
 مدیر اجرایی طرح طرح تحقیقاتی عنوان

 خیری سلیمان شهرکرد کوهورت طالعهم جمعیت در 0 نوع دیابت بیماری خطر عوامل شناسایی در لاسو لجستیک رگرسیون مدل کاربرد 22

23 
 شهرکرد کوهورت پرشین مطالعه جمعیت در آن با مرتبط عوامل و شیوع بررسی و افسردگی دهی خودگزارش سنجی اعتبار

 7۹۳0 تا 7۹۳۱ سال از
 احمدی علی

24 
 ی مطالعه از شاهد -ردمو مطالعه یک: استئوپروز خطر با رابطه در انسولین بار و غذایی رژیم انسولین شاخص مقایسه

 شهرکرد کوهورت
 دهقان مرتضی

25 
 در کمر سفتی و درد با بیماران و مفاصل سفتی و درد با بیماران در مغذی مواد دریافت و غذایی های گروه ، الگوها ی مقایسه

 شهرکرد کوهورت ازمطالعه شاهدی مورد مطالعه یک: سالم افراد با مقایسه
 دهقان مرتضی

26 
 همطالع جمعیت در قندی شده شیرین های¬نوشیدنی و لبنی محصولات دریافت با استخوان شکستگی باطارت بررسی

 شهرکرد کوهورت
 دهقان مرتضی

 دهقان مرتضی 7۹۳6-۳1 سال در شهرکرد کوهورت مطالعه جمعیت در مزمن کمردرد با سرمی D ویتامین و دریافتی منیزیم ارتباط بررسی 27

 ابنوی دهقان سمانه شهرکرد پرشین کوهورت جمعیت در آن خطر عوامل تعیین و ومیهیسترکت شیوع بررسی 28

29 
 یتجمع در زندگی کیفیت و عمومی ،سلامت اجتماعی سرمایه ، سلامت سواد ارتباط بررسی برای مسیر تحلیل مدل کاربرد

 شهرکرد کوهورت مطالعه
 سدهی مرتضی

30 
 در الاب خون فشار بدون و با افراد در کنندهتعیین عوامل و اسپیرومتری یهاشاخص و تنفسی هایظرفیت مقایسه و بررسی

 شهرکرد کوهورت مطالعه جمعیت
 اکبرسلیمانی

31 
 استان کوهورت مطالعه جمعیت در سالم افراد با مقایسه در COPD بیماران در قلبی های بیماری شیوع میزان بررسی

 بختیاری و چهارمحال
 اکبرسلیمانی

32 
 -شهرکرد کوهورت مطالعه جمعیت در شخصیتی های ویژگی و شادکامی با عروقی قلبی خطر فاکتورهای رتباطا بررسی

7۹۳0 
 معزی معصومه

33 
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 شهرکرد کوهورت هایکوتاه مدت  دستاوردهای

 7۱27تان در افق استفاده از نتایج مطالعه در برنامه ریزی جامع سلامت اس

، اثر ترجمان دانش یافته های مطالعه و ارسال برای سیاستگذاران و مردم

گذاری بر تصمیم گیری های مدیران نظام سلامت استان برای پیشگیری از 

 بیماری های غیرواگیر در استان

استفاده از نتایج مطالعه برای تنظیم سند پیشگیری و کنترل بیماری های 

 غیرواگیر استان

استفاده از داده ها و نتایج مطالعه برای ادغام طرح مراقبت های کمردرد و 

 گردن درد در نظام شبکه بهداشتی درمانی کشور

مجوز دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی و راه اندازی لابراتوار 

 اپیدمیولوژی و فیلد کاری دانشجویان

راه اندازی مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت و ایجاد بستری برای 

 هیه مستندات مبتنی بر شواهدارتقای سلامت مردم و ت

برای  به پزشکافراد  و ی که بر اساس خوداظهاری در فاز اولیه هایبیماری

 اند و مورد مراقبت قرار گرفتند داده شده ارجاع درمان

نفر ،  701بیماری قلبی عروقی  ، نفر 76۳۱فشارخون  نفر، ۳17دیابت 

 7۱00بیماریهای کبدی  نفر ،  62نارسایی کلیه نفر ،  ۳۹سکته مغزی 

 در فاز فالوآپها ع بیماری تشخیص انوا

نفر  77۱نفر بیمار فشارخون،  017نفر بیمار قلبی،  707 دوره : ۱فالواپ 

نفر بیماری  76 نفر سرطان،  ۱۱ نفر بیماری های مغز و اعصاب، ۹۳دیابت، 

، روماتوئید آرتریت نفرکبد 0، نفر پارکینسون 0 ،بیماری کلیوینفر ۱ریوی، 

 نفر 7

 که علت تمامی مرگ ها ثبت شده است. نفر فوت کرده اند  20 

 

 نفر 7200 7اسیب های اجتماعی 

 نفر 70۹2 0اسیب های اجتماعی 

 نفر 0۱۹۱ تعداد افرادی که سیگار می کشند

 ایجاد بستر پژوهشی استاندارد برای کلیه رشته های پایه و بالینی

مطالعه سلامت  نی)استقبال قابل توجه شهروندان از ا از آن یریشگیو نحوه پ ریواگ ریمزمن غ یها یماریشهروندان در خصوص ب یارتقاء سطح آگاه

 محور(

 .ردیتواند مورد استفاده پژوهشگران قرار گ یم یمتماد یکه تا سالها ینیبال یارزشمند از نمونه ها وبانکیب جادیا

 بر سلامت شهروندان رگذاریتاث یمتعدد با پوشش کامل همه جنبه ها یپرسشنامه ها لیتکم قیمهم و متنوع از طر اریبس یبانک اطلاعات هیته

ت لویبررسی میزان بروز و شیوع بیماری های مزمن غیرواگیردار شایع درشهرستان و شناسنامه کاملی از وضعیت سلامت شهروندان که می تواند در او

 .امت بسیار موثر واقع شودبندی بودجه بندی و سیاست گذاری در حوزه ی  خدمات  سل

 


