
 به نام خدا

 ت پرشین شهرکرد استفاده کرده است:لیست طرح هایی که تا کنون از داده های مطالعه کوهور

طرح در چه  کد اخلاق مجریان عنوان طرح ردیف

 مرحله ایست؟

مقاله 
 مستخرج

 یا خیر؟ شده 

است؟ آیا طرح پایان نامه 

 مرکز تصویب کننده نام دانشجو ومقطع؟

با  و عوامل مرتبط وعیش یو بررس یافسردگ یخودگزارش ده یاعتبار سنج 1

 1931تا  1931کوهورت شهرکرد از سال  نیمطالعه پرش تیآن در جمع

یاسمن کوه  -پایان نامه  اجرا در حال IR.SKUMS.REC.1400.204 یاحمد یعل

کارشناسی  –شوری نیا 

 ارشد

 سلامتی مدل ساز قاتیمرکز تحق

در سه گروه  ییالگوها و عادات غذا سهیو مقا کیولوژیدمیاپ یبررس 2

مطالعه کوهورت  کیابتیردیو غ کیابتید ی، پر2نوع  ابتید یتیجمع

 شهرکرد

سکینه  -نامه انیپا  در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1400.026 یاحمد یعل

 کارشناسی ارشد -ایمانی
 سلامتی مدل ساز قاتیمرکز تحق

 از خدمات سلامت در افراد با و بدون یمندبهره سهیو مقا یبررس 9

، در 13دیکوو یماریب یپاندم نیقبل و ح عیشا ریواگ ریغ یهایماریب

 1931-1011مطالعه کوهورت شهرکرد در سال تیجمع

-فریده تاجی -نامه انیپا  در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1400.103 یاحمد یعل 

 کارشناسی ارشد
 سلامتی مدل ساز قاتیمرکز تحق

 یفاکتور ها سکی( و رNAFLD) یرالکلیکبد چرب غ یماریب وعیش نییتع 0

 مرتبط با آن در مطالعه کوهورت شهرکرد
 طرح تحقیقاتی بله افتهیخاتمه  IR.SKUMS.REC.1397.160 یاحمد یعل 

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

1 

 

 

 

 هیمزمن ر یانسداد یماریکننده مرتبط با ب نییعوامل خطر تع یمدلساز

(COPDو تع )یماریب وعیش نیی COPD کوهورت  نیبالغ تیدر جمع

 شهرکرد

 یقاتیطرح تحق بله افتهیخاتمه  IR. SKUMS.1396.110 یاحمد یعل
 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

و سواد سلامت  یاجتماع هیعوامل خطر و ارتباط آنها با سرما یمدل ساز 6

کوهورت  تینوع دو در جمع ابتیبه د انیمبتلا کیسمیدر کنترل گلا

 1931شهرکرد در سال 

پایان نامه ارشد  خیر افتهیخاتمه  IR.SKUMS.REC.1397.037 یاحمد یعل

 اپیدمیولوژی

 مسعود محمودزاده
 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

 

 

 

 

 

 



طرح در چه  کد اخلاق مجریان عنوان طرح ردیف

 مرحله ایست؟

مقاله 
 مستخرج

 یا خیر؟ شده 

است؟ آیا طرح پایان نامه 

 کننده بیمرکز تصو نام دانشجو ومقطع؟

 -یاجتماع یها یو سنجش نابرابر ی، مدل ساز یسلامت اجتماع یبررس 1

 مطالعه کوهورت شهرکرد تیبر اساس آن در جمع یاقتصاد

 

مریم قائم  –پایان نامه  بله افتهیخاتمه  IR.SKUMS.REC.1398.126 یاحمد یعل 

 کارشناسی ارشد –فرد 
 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

 یمارینگر سلامت ، عوامل خطر و ب ندهیآ یهمگروه کیولوژیدمیاپ مطالعه 1

) مطالعه کوهورت  یاریدر استان چهارمحال و بخت عیشا ریرواگیغ یها

 شهرکرد(

 

مقالات پروتکل و  بله افتهیخاتمه  .IR.SKUMS.REC.1394.286 یاحمد یعل 

پروفایل و اصلی چاپ 

 گردید.

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

3 

 

 راتییو تغ ROSEبراساس پرسشنامه یعروق کرونر یماریب وعیش یبررس

 1933مورد مطالعه کوهورت شهرکرد در سال  تینوار قلب در جمع
پردیس  –پایان نامه   در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1399.165 دریبهروزپورح

دکتری  -خسروپور

 عمومی

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

ه مطالع تیدر جمع نیزوج یهایماریب لیو پروفا ینابارور وعیش یبررس 11

 نیکوهورت پرش

 طرح تحقیقاتی  در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1399.124 توکل نبیز
 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

ر ب یمبتن ییغذا می، شاخص رژ ییغذا میسالم رژ هیشاخص تغذ سهیمقا 11

در  دیروماتوئ تیمبتلا به آرتر مارانیدر ب ییغذا میرژ یدیو بار اس اهیگ

کوهورت  یشاهد از مطالعه  -مطالعه مورد کیبا افراد سالم:  سهیمقا

 شهرکرد

پایان نامه دانشجوی   در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1400.022 یجعفر نایت

 ینیبال قاتیواحد توسعه تحق پزشکی

 یاله کاشان تیآ مارستانیب

و  MIND ییغذا یاز الگو تیتبع درات،یکربوه افتیدر زانیم سهیمقا 12

و  یمبتلا به افسردگ مارانیدر ب ییغذا میرژ اهیبر گ یمبتن هیشاخص تغذ

کوهورت  یاز مطالعه یشاهد-مطالعه مورد کیآن با افراد سالم:  سهیمقا

 شهرکرد

 

 

 

زهرا حسین  –پایان نامه   در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1400.135 یجعفر نایت

 ینیبال قاتیواحد توسعه تحق دکتری عمومی -ور

 یاله کاشان تیآ مارستانیب

 

 

 

 

 

 

 



در چه طرح  کد اخلاق انیمجر عنوان طرح فیرد

 ست؟یمرحله ا
مقاله 

 مستخرج
است؟ آیا طرح پایان نامه 

 کننده بیمرکز تصو نام دانشجو ومقطع؟

بر  یمبتن یهیو شاخص تغذ یمواد مغذ افتیعادات خواب، در سهیمقا 19

لعه مطا کیبا افراد سالم: سهیمبتلا به کبد چرب در مقا مارانیدر ب اهیگ

 کوهورت شهرکرد یاز مطالعه یشاهد-مورد

خاطره  -پایان نامه  در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1400.118 یجعفر نایت

 ینیبال قاتیواحد توسعه تحق دکتری عمومی –مردانی 

 یاله کاشان تیآ مارستانیب

 تیدر جمع 2نوع  ابتیارتباط مصرف تخم مرغ با ابتلا به د یبررس 10

 کوهورت شهرکرد
عاطفه  -پایان نامه  در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1400.109 یجعفر نایت

 ینیبال یمیوشیب قاتیمرکز تحق دکتری عمومی -غفاری

مطالعه  تیکمردرد مزمن وعوامل مرتبط با آن درجمع وعیش یبررس 11

 کوهورت شهرکرد

نگین -پایان نامه  خیر افتهیخاتمه  IR.SKUMS.REC.1397.202 وادیج دیناه

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق دکتر عمومی -مینائیان

مطالعه کوهورت  تیدر جمع یو عوامل خطر سکته مغز وعیش یبررس 11

 شهرکرد
غزل -پایان نامه  خیر افتهیخاتمه  IR.SKUMS.REC.1397.203 وادیج دیناه

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق دکتری عمومی-محمدی

سردرد مزمن و عوامل مرتبط با آن در مطالعه کوهورت  وعیش یبررس 11

 شهرکرد
-لعیا خطیبی-پایان نامه  خیر افتهیخاتمه  IR.SKUMS.REC.1397.248 وادیج دیناه

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق دکتری عمومی

 یماریب ،ابتیو عوامل موثر بر آن در افراد مبتلا به د یزندگ تیفیک یبررس 11

و سرطان شرکت کننده در مطالعه کوهورت  یویکل یماریب ،یعروق یقلب

 شهرکرد

حسن پور  یعل

 یدهکرد

IR.SKUMS.REC.1397.270  دکتری  -پایان نامه  خیر افتهیخاتمه

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق عمومی، دکتر حسین پور

در افراد با و بدون نوار  کیکننده سندروم متابول نییعوامل تع یمدل ساز 13

 ( در مراجعه کنندگان به مطالعه کوهورت شهرکردEKG) یعیقلب طب
 طرح تحقیقاتی خیر افتهیخاتمه  IR.SKUMS.RE.1396.237 فر یخالد ارسلان

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

وارد شده به مطالعه کوهورت  تیمصرف دارو در جمع یالگو یبررس 21

 1931شهرکرد در سال 
 انیخسرو پگاه

 یدهکرد

IR.SKUMS.REC.1398.068 طرح تحقیقاتی  در حال اجرا 
 یداروئ اهانیگ قاتیمرکز تحق

امل عو یبرخ ییبتا و کاربرد آن در شناسا ونیمدل رگرس یزیب لیتحل 21

در افراد مراجعه کننده به مطالعه کوهورت  تیمرتبط بر سطح هماتوکر

 شهرکرد

ملیحه  –پایان نامه   در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1399.105 یریخ مانیسل

کارشناسی  –بلابادی 

 ارشد

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

 

 

 

 

 

 



طرح در چه  کد اخلاق انیمجر عنوان طرح فیرد

 ست؟یمرحله ا

مقاله 

 مستخرج

نامه است؟ نام  انیطرح پا ایآ

 کننده بیمرکز تصو دانشجو ومقطع؟

 یماریعوامل خطر ب ییلاسو در شناسا کیلجست ونیکاربرد مدل رگرس 22

 مطالعه کوهورت شهرکرد تیدر جمع 2نوع  ابتید
عاطفه  –پایان نامه   در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1400.122 یریخ مانیسل

کارشناسی  –عبدلی 

 ارشد

 سلامت یمدل ساز قاتیتحق مرکز

 یماریب یعوامل خطر زا یدر مدل ساز یزیکلاس پنهان ب لیکاربرد تحل 29

 مطالعه کوهورت شهرکرد تیدر جمع یعروق-یقلب یها
زیتب  –پایان نامه  خیر افتهیخاتمه  IR.SKUMS.REC.1397.077 یریخ مانیسل

کارشناسی  –احمدی 

 ارشد

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

در رابطه با خطر  نیو بار انسول ییغذا میرژ نیشاخص انسول سهیمقا 20

 کوهورت شهرکرد یشاهد از مطالعه  -مطالعه مورد کیاستئوپروز: 
 طرح تحقیقاتی  در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1399.087 دهقان یمرتض

 ینیبال قاتیواحد توسعه تحق

 یاله کاشان تیآ مارستانیب

با  مارانیدر ب یمواد مغذ افتیو در ییغذا یالگوها ، گروه ها ی سهیمقا 21

اد سالم: با افر سهیکمر در مقا یبا درد و سفت مارانیمفاصل و ب یدرد و سفت

 ازمطالعه کوهورت شهرکرد یمطالعه مورد شاهد کی

زهرا ابو  –پایان نامه   در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1400.138 دهقان یمرتض

 ینیبال قاتیواحد توسعه تحق کارشناسی ارشد –علی  

 یاله کاشان تیآ مارستانیب

 و یمحصولات لبن افتیاستخوان با در یارتباط شکستگ یبررس 21

 مطالعه کوهورت شهرکرد تیدر جمع یشده قند نیریش های¬یدنینوش
 دییو تا یبررس IR.SKUMS.REC.1398.229 دهقان یمرتض

 ییگزارش نها

حامد در  –پایان نامه  

 ینیبال قاتیواحد توسعه تحق امامی دکتری عمومی

 یاله کاشان تیآ مارستانیب

با کمردرد مزمن در  یسرم D نیتامیو و یافتیدر میزیارتباط من یبررس 21

 1931-31مطالعه کوهورت شهرکرد در سال  تیجمع
 طرح تحقیقاتی خیر افتهیخاتمه  IR.SKUMS.REC.1397.327 دهقان یمرتض

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

ت کوهور تیعوامل خطر آن در جمع نییو تع یسترکتومیه وعیش یبررس 21

 شهرکرد نیپرش
دهقان  سمانه

 یابنو

IR.SKUMS.REC.1400.029 طرح تحقیقاتی  در حال اجرا 
 ییو ماما یدانشکده پرستار

 هیارتباط سواد سلامت ، سرما یبررس یبرا ریمس لیکاربرد مدل تحل 23

مطالعه کوهورت  تیدر جمع یزندگ تیفیو ک ی،سلامت عموم یاجتماع

 شهرکرد

 

زهره  –پایان نامه  خیر افتهیخاتمه  IR.SKUMS.REC.1397.076 یسده یمرتض

کارشناسی  –موسوی 

 ارشد

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

 

 

 

 

 

 



طرح در چه  اخلاقکد  انیمجر عنوان طرح فیرد

 ست؟یمرحله ا
مقاله 

 مستخرج
نامه است؟ نام  انیطرح پا ایآ

 کننده بیمرکز تصو دانشجو ومقطع؟

وامل و ع یرومتریاسپ یهاو شاخص یتنفس یهاتیظرف سهیو مقا یبررس 91

ت مطالعه کوهور تیدر افراد با و بدون فشار خون بالا در جمع کنندهنییتع

 شهرکرد

هاجر  –پایان نامه   در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1400.056 یمانیاکبرسل

رزیدنت  –کرامت 

 داخلی تخصصی

 ینیبال قاتیواحد توسعه تحق

 هاجر مارستانیب

با  سهیدر مقا COPD مارانیدر ب یقلب یها یماریب وعیش زانیم یبررس 91

 یاریمطالعه کوهورت استان چهارمحال و بخت تیافراد سالم در جمع

پرهام  –پایان نامه  خیر افتهیخاتمه  IR.SKUMS.REC.1399.023 یمانیاکبرسل

دکتری  –رستگار 

 عمومی

 ینیبال قاتیواحد توسعه تحق

 هاجر مارستانیب

و  کیآرسن ،یسرب، رو ریو مقاد یطیمح یمواجهه ها سهیو مقا یبررس 92

مورد مطالعه  تیدر جمع نیدر زنان با و بدون سابقه سقط جن ومیسلن

 کوهورت شهرکرد

سپیده  –پایان نامه   در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1400.093 یصادق رمضان

 –طوسی زاده 

 کارشناسی ارشد 

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

 ندهیمرکزمطالعه کوهورت آ یانبار داده تخصص یساز ادهی،پی،طراح لیتحل 99

 نگر شهرکرد
 طرح تحقیقاتی  در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1397.159 نایطهماسب شهرام

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

کوهورت  یهااسترس با استفاده از داده کنندهنییعوامل تع یکاوداده 90

 شهرکرد

 دییو تا یبررس IR.SKUMS.REC.1397.249 نایشهرام طهماسب

 ییگزارش نها
 طرح تحقیقاتی 

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

 یعل فاطمه نیدر مطالعه کوهورت پرش یویکل یهایماریب لیپروفا یبررس 91

 یاکبر

IR.SKUMS.REC.1399.122 طرح تحقیقاتی  در حال اجرا 
  سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

مطالعه  تینوع دو در جمع ابتید یخودگزارش ده یاعتبارسنج یبررس 91

 کوهورت شهرکرد
 یفتاح احمد

 یوانان

IR.SKUMS.REC.1400.142 طرح تحقیقاتی  در حال اجرا 
 یدانشجوئ قاتیتحق تهیکم

 یویمزمن انسداد ر یمارینوار قلب در افراد با و بدون ب راتییتغ یبررس 91

 مطالعه کوهورت شهرکرد تیدر جمع
محمد  –پایان نامه   در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1399.126 یگنج فهیحن

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق دکتری عمومی –بهابین 

 

 

 

 

 

 

 



طرح در چه  کد اخلاق انیمجر عنوان طرح فیرد

 ست؟یمرحله ا
مقاله 

 مستخرج
نامه است؟ نام  انیطرح پا ایآ

 کننده بیمرکز تصو دانشجو ومقطع؟

خون شناخته شده و شناخته نشده و عوامل مرتبط با  یپرفشار وعیش نییتع 91

 مطالعه کوهورت شهرکرد تیدر جمع یماریاز ابتلا به ب یآگاه
  -زهره ارش –پایان نامه   در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1400.099 انیمحمد عبدالله

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق کارشناسی  ارشد

 تیکننده آن در جمع نییو عوامل تع یعیطب یائسگیسن شروع  یبررس 93

 -زنان ثبت نام شده در مرکز کوهورت شهرکرد
 طرح تحقیقاتی  در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1400.069 یمعز معصومه

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

ثبت  یبا فشار خون بالا مارانینوار قلب در ب راتییتغ یمورد شاهد یبررس 01

-کوهورت شهرکرد و ارتباط آن با استرس یمطالعه لوتیشده در فاز پا

1931 

وحید  –پایان نامه  خیر افتهیخاتمه  IR.SKUMS.REC.1397.11 یمعز معصومه

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق دکتری عمومی  –عطایی 

 مطالعه لوتینوار قلب در فاز پا راتییو تغ یافسردگ نیارتباط ب یبررس 01

 1011-کوهورت شهرکرد 
جواد پیوند  –پایان نامه  خیر افتهیخاتمه  IR.SKUMS.REC.1400.068 یمعز معصومه

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق دکتری عمومی-

 یاه یژگیو و یبا شادکام یعروق یخطر قلب یارتباط فاکتورها یبررس 02

 1931 -مطالعه کوهورت شهرکرد تیدر جمع یتیشخص
فاطمه  –پایان نامه  خیر افتهیخاتمه  IR.SKUMS.REC.1398.181 یمعز معصومه

دکتری  –علوی 

 تخصصی

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

و  عیشا ریواگ ریغ یها یماریبا ب ییغذا میرژ یدیارتباط بار اس یبررس 09

 عوامل خطرمرتبط در مطالعه کوهورت شهرکرد

مژگان  -پایان نامه  در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1399.225 یموسو معصومه

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق کارشناسی ارشد -قربانی

رنامه از ب ،بااستفادهیوعوامل مرتبط با اختلالات روماتولوژ وعیش یبررس 00

 کوهورت شهرکرد تیدر جمع یغربالگر
احمدرضا  -پایان نامه  در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1400.101 یموسو معصومه

کارشناسی  –امیری 

 ارشد

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

 به رهیدو متغ کیلجست ونیپنهان در مدل رگرس یرهایمتغ یریبکارگ 01

به مواد مخدر و مصرف الکل  ادیاز عوامل موثر بر اعت یبرخ ییمنظورشناسا

کهورت شهرکرد تیدر جمع  

ایمان  –پایان نامه  خیر افتهیخاتمه  IR.SKUMS.REC.1398.063 یریخ مانیسل

کارشناسی  –هابیلی 

 ارشد

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

عوامل موثر بر سواد  یبررس یبرا یچند سطح ونیکاربرد مدل رگرس 01

 مطالعه کهورت شهرکرد تیسلامت جمع

 

ملیحه  -پایان نامه خیر افتهیخاتمه  IR.SKUMS.REC.1397.074 یسده یمرتض

کارشناسی  –سوسنی 

 ارشد

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

 

 

 



طرح در چه  کد اخلاق انیمجر عنوان طرح فیرد

 ست؟یمرحله ا
مقاله 

 مستخرج
نامه است؟ نام  انیطرح پا ایآ

 دانشجو ومقطع؟

ر عوامل موث یبررس یبرا یو جنگل تصادف میدرخت تصم یهاکاربرد مدل 01

 مطالعه کهورت شهرکرد تیدر جمع کیبر ابتلا به سندرم متابول
ژیلا ساسانی  -پایان نامه خیر افتهیخاتمه  IR.SKUMS.REC.1397.075 یسده یمرتض

 سلامت یمدل ساز قاتیتحقمرکز  کارشناسی ارشد –زاده  

 تیفیعوامل موثر بر ک یبررس یچندک برا کیلجست ونیکاربرد مدل رگرس 01

 مطالعه کهورت شهرکرد تیخون در جمع یافراد مبتلا به پرفشار یزندگ
ژیلا ساسانی  -پایان نامه  در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1398.246 یسده یمرتض

 سلامت یمدل ساز قاتیتحقمرکز  کارشناسی ارشد –زاده  

ار افراد پر فش یزندگ تیفیو ک یسلامت روان عموم نیارتباط ب یبررس 03

 تیعلل چندگانه در جمع-چندگانه  یخون با استفاده از مدل شاخص ها

 مطالعه کهورت شهرکرد

حمیدرضا  -پایان نامه  در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1398.246 یسده یمرتض

کارشناسی  –حسینی

 ارشد

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

 یاه میعوامل موثر بر آنز نییدر تع رهیمفصل دومتغ ونیکاربرد رگرس 11

 مطالعه کهورت شهرکرد تیدر جمع ASTو ALTیکبد
فرهاد محمدی  -پایان نامه  در حال اجرا IR.SKUMS.REC.1398.213 یسده یمرتض

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق کارشناسی ارشد –

ر زان استرس دیخون و م ییایمیوشیب ین فاکتورهایارتباط ب یمدل ساز 11

 افراد مراجعه کننده به مرکزکهورت شهرکرد
 کمال دیس

 یدهکرد یصولت

IR.SKUMS.REC.1396.90 طرح تحقیقاتی بلی پایان یافته 
 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

مو،  یوه در نمونه هایوم، کروم و جین کادمیسطح فلزات سنگ یبررس 12

 ناخن و خون داوطلبان مراجعه کننده به مرکز کهورت شهرکرد
مصوب شورای  IR.SKUMS.REC.1396 299 رمضان صادقی

 دانشکده
 طرح تحقیقاتی 

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

 کینبا استفاده از تک یویگذار بر انسدادمزمن ر ریارتباط عوامل تاث یبررس 19

مراجعه کنندگان مرکز  یرومتریاسپ یدادها یبررو یداده کاو یها

 کوهورت شهرکرد

مصوب شورای  IR.SKUMS.REC.1397.326 شهرام طهماسبیان

 دانشکده
 طرح تحقیقاتی  

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

 یشده سنگ ها حیتصح وعیش نییو تع یخودگزارشده یاعتبار سنج 10

 ردشهرک نیمطالعه کوهورت پرش تیو عوامل مرتبط با آنها در جمع یویکل
بررسی در سطح  ثبت نشده است  علی احمدی

 معاونت پژوهشی
اکبر  –پایان نامه  

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق کارشناسی ارشد-حسینی

ثبت  تیعوامل مرتبط با آن در جمعو TSHاختلال هورمون  یفراوان یبررس 11

 1011 -نام شده در مرکز کوهورت شهرکرد 
بررسی در سطح  ثبت نشده است معصومه معزی

 معاونت پژوهشی
محمد  –پایان نامه  

 –محمدی دهقان 

 دکتری عمومی

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

 

 

 

 

 

 



طرح در چه  کد اخلاق انیمجر عنوان طرح فیرد

 ست؟یمرحله ا
مقاله 

 مستخرج
نامه است؟ نام  انیطرح پا ایآ

 دانشجو ومقطع؟

وارتباط  یسلامت عموم یسطح استرس و شاخص ها یسهیومقا یبررس 11

 مطالعه کوهورت شهرکرد تیدرجمع 13 دیآن با ابتلا به کوو
مسعود نیک 

 فرجام

IR.SKUMS.MED.REC.1400.002  بررسی در سطح

 معاونت پژوهشی
نجمه  –پایان نامه  

دکتری  –محمودی 

 عمومی

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

کوهورت  تیدر جمع یعوامل خطر رفلاکس معده به مر یمدل ساز 11

 شهرکرد
بررسی در سطح  ثبت نشده است عبدالله محمدیان

 معاونت پژوهشی
ابراهیم  –پایان نامه  

کارشناسی  -مویدی

 ارشد

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

 یهایارمیخون , عوامل مرتبط و ارتباط آن با ب یاختلال چرب وعیش نییتع 11

 ی( بر اساس داده هاابتی, فشار خون و دیو عروق ی)قلبریواگ ریغ

 کوهورت شهرکرد

قبول شده برای   عبدالله محمدیان

کارشناسی در  

 سطح دانشکده

صادق  –پایان نامه  

کارشناسی  -حسین پور

 ارشد

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

آن در شهرستان  یکننده  جادیو عوامل ا سیتوزیدرماتوف وعیش یبررس 13

 ،نینافیجدا شده به ترب یگونه ها تیحساس نییشهرکرد و اردل و تع

 ناکونازولیو اف نیزئوفولویگر

قبول شده برای   سیمین تقی پور 

کارشناسی در  

 سطح دانشکده

 طرح تحقیقاتی 
 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

 یهایماریرابطه آن با ب یو مدل ساز یشادکام کیولوژیدمیاپ یبررس 11

 و عوامل خطر آنها در شهرکرد عیشا ریرواگیغ

جمیله  –پایان نامه  بله خاتمه یافته IR.SKUMS.REC.1398.070 علی احمدی

کارشناسی  -معارفی

 ارشد

 سلامت یمدل ساز قاتیمرکز تحق

 سمانه ترکیان بله در حال اجرا IR.IUMS.REC.1400.475 مسعود سلیمانی بر شاخص های ابتلا  13بررسی اپیدمیولوژیک بیماری کووید 11

 
 دانشگاه علوم پزشکی ایران

ارتباط الگوی مواد مغذی و شاخص و بار انسولین رژیمی با بررسی  12

 بیماری کبد چرب غیر الکلی، یک مطالعه از نوع مورد شاهدی

 زهرا علی بابایی بله در حال اجرا IR.IUMS.REC.1400.099 شیما جزایری
 دانشگاه علوم پزشکی ایران

های خواب و بررسی ارتباط الگوی دریافت اسیدهای امینه با عادت 19

 چاقی ،با استفاده از داده های کوهورت شهر کرد

 فهیمه علیجانی بله اجرادر حال  IR.IUMS.REC.1400.220 شهناز ریماز
 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

http://ethics.research.ac.ir/IR.IUMS.REC.1400.475
http://ethics.research.ac.ir/IR.IUMS.REC.1400.099
http://ethics.research.ac.ir/IR.IUMS.REC.1400.220

