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  بسمه تعالی
 

 

 ریاست محترم دانشگاه

 استاد ارجمند جناب آقاي دكتر شیرانی

 معاونین محترم )آموزش، درمان، بهداشتی، غذا و دارو، فرهنگی دانشجویی، توسعه مدیریت و برنامه ریزي( دانشگاه

 روساي محترم دانشكده هاي تابعه دانشگاه

 یه سلامت و روساي محترم مراكز تحقیقاتی دانشگاهرئیس محترم پژوهشكده علوم پا

 سرپرست محترم مركز بهداشت شهرستان شهركرد 

 ریاست محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان اردل

  

 با سلام و احترام

 بدينوسيله به پيوست گزارش جامع كمي و كيفي فاز انرولمنت مطالعه پرشين كوهورت استان چهارمحال و بختياري موضوع

كه توسط مجري طرح در شوراي محترم پژوهشي دانشگاه مورخ  42/  02/  22مورخ  011/  021قرارداد طرح پژوهشي شماره 

 ارائه و تائيد گرديد جهت بهره برداري و اقدام مقتضي حضورتان ارسال مي گردد. 0944/  02/  04

د دانشگاه علوم پزشكي تهران و معاونت تحقيقات و شايان ذكر است اين طرح آينده نگر و مشترك با پژوهشكده گوارش و كب

سال آينده  21فاز طراحي و پيش بيني ميشود تا  01فناوري وزارت متبوع، مورد حمايت دانشگاه و اين معاونت بوده و در طي 

پايان نامه  01اجرا گردد. عليرغم گذشت زمان كم از شروع مطالعه، تا كنون به عنوان يك ظرفيت آموزشي و پژوهشي، بيش از 

مقاله معتبر براي سياستگذاران و برنامه ريزان نظام  21و طرح پژوهشي از بستر داده هاي كوهورت استفاده كرده و بيش از 

ر شواهد و ارتقاي سلامت مردم منتشر كرده است. عمده سرمايه گذاري انجام شده براي اين سلامت براي تصميم گيري مبتني ب

قانون الحاق دو وزارت بهداشت بوده و  60ماده  %0طرح به عنوان زيرساخت باكيفيت پژوهش دانشگاه از طريق محل اعتبارات 

نشگاه است. مشروح دستاوردهاي اين طرح و ضمن ارزش افزوده فراوان، سرمايه گذاري انجام شده در حال برگشت به دا

ترجمان دانش آن در گزارش مذكور اشاره شده است. از همه مسئولين قبلي و فعلي دانشگاه، مجريان، مديران، اساتيد، 

پژوهشگران و همكاران محترم كه به اجراي اين مطالعه كمك نمودند تقدير و تشكر مي گردد. اين طرح براي استفاده همه 

ران علاقمند با رعايت مقررات پژوهشي دانشگاه و وزارت متبوع قابل استفاده و در دسترس است. اطلاعات بيشتر در وب پژوهشگ

در  http://persiancohort.com/cohortsites/shahrekord و https://cohort.skums.ac.ir سايت اين مطالعه

 دسترس است.

 

https://cohort.skums.ac.ir/page-mhrc/fa/56/form/pId13526
http://persiancohort.com/cohortsites/shahrekord/
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 دكتر مهربان صادقي

 معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه

 

  

 
 

 

 

 


