
 ( ؽٟزوزد:وٛٞٛرت) مطالعه مبتنی بر جمعیت میٓ ٚ غیزٔغتمیٓ غتاس ٟٕٔتزیٗ ٘تبیج حبفّٝ ٚ دعتبٚردٞبی ٔ

ثز٘بٔٝ ریشی جبٔغ عالٔت اعتبٖ اعتفبدٜ اس ٘تبیج ٔغبِؼٝ در 

 1404ٚ  1401در افك 

تزجٕبٖ دا٘ؼ یبفتٝ ٞبی ٔغبِؼٝ ٚ ارعبَ ثزای عیبعتٍذاراٖ 

ٚ ٔزدْ، اثز ٌذاری ثز تقٕیٓ ٌیزی ٞبی ٔذیزاٖ ٘ظبْ 

 عالٔت اعتبٖ ثزای پیؾٍیزی اس ثیٕبری ٞبی غیزٚاٌیز در اعتبٖ

وٙتزَ  اعتفبدٜ اس ٘تبیج ٔغبِؼٝ ثزای تٙظیٓ عٙذ پیؾٍیزی ٚ

ٚ تقٛیت ٚ اثالؽ ثز٘بٔٝ  1404 ثیٕبری ٞبی غیزٚاٌیز اعتبٖ

 تٛعظ اعتب٘ذاری

اعتفبدٜ اس دادٜ ٞب ٚ ٘تبیج ٔغبِؼٝ ثزای ؽزٚع ادغبْ عزح 

در ٘ظبْ ؽجىٝ  ٚ تذٚیٗ ثغتٝ خذٔتی ٔزالجت ٞبی وٕزدرد

 ٚ جذة ثٛدجٝ 1401اس عبَ  ثٟذاؽتی درٔب٘ی وؾٛر

وبرؽٙبعی ارؽذ  بٖٔجٛس دا٘ؾجٛیوٕه در اخذ 

 پبیبٖ ٘بٔٝاپیذٔیِٛٛصی ٚ راٜ ا٘ذاسی الثزاتٛار اپیذٔیِٛٛصی ٚ 

 ٘فز 60ارؽذ ٚ پشؽىی ثیؼ اس  دا٘ؾجٛیبٖ

راٜ ا٘ذاسی ٔزوش تحمیمبت ٔذَ عبسی در عالٔت ٚ ایجبد 

ثغتزی ثزای ارتمبی عالٔت ٔزدْ ٚ تٟیٝ ٔغتٙذات ٔجتٙی ثز 

 ٖ ٔزوش ثزتزثٝ ػٙٛا 19ٚ اثزٌذاری در پب٘ذٔی وٛیذ ؽٛاٞذ

ٚ افزاد ثٝ پشؽه ثزای  ؽٙبعبییوٝ در فبس اِٚیٝ  ا٘یثیٕبر

 لزار ٌزفتٙذٚ درٔبٖ درٔبٖ ارجبع دادٜ ؽذٜ ا٘ذ ٚ ٔٛرد ٔزالجت 

٘فز ،  127٘فز ، ثیٕبری لّجی ػزٚلی  1694٘فز،  فؾبرخٖٛ 971دیبثت 

 1482٘فز ،  ثیٕبریٟبی وجذی  60٘فز ، ٘برعبیی وّیٝ  93عىتٝ ٔغشی 

 ا٘ٛاع ثیٕبری ٞب در فبس فبِٛآح تؾخیـ

٘فز فؾبرخٖٛ،  271٘فز ثیٕبر لّجی،  181دٚرٜ:  5فبِٛاح 

٘فز   55٘فز ثیٕبری ٞبی ٔغش ٚ اػقبة،  39٘فز دیبثت،  115

٘فز  2٘فز ثیٕبری وّیٛی، 5٘فز ثیٕبری ریٛی،  16عزعبٖ، 

٘فز  91٘فز.  1٘فزوجذ، رٚٔبتٛئیذ آرتزیت  2پبرویٙغٖٛ، 

  ػّت تٕبٔی ٔزي ٞب ثجت ؽذٜ اعت. فٛت وزدٜ ا٘ذ وٝ

 ٘فز 1082 1اعیت ٞبی اجتٕبػی 

 ٘فز 1230 2اعیت ٞبی اجتٕبػی 

 ٘فز 2534 ٔقزف دخب٘یبت ٚ عیٍبر

ٚ ا٘تؾبر  ٚ ٕٞىبری ٞبی ثیٗ رؽتٝ ای ػّْٛ پبیٝ ٚ ثبِیٙی ایجبد ثغتز پضٚٞؾی اعتب٘ذارد ثزای وّیٝ رؽتٝ ٞبی پبیٝ ٚ ثبِیٙی

 ٔمبِٝ اس دادٜ ٞبی ایٗ عزح ٚ داؽتٗ ٘مؼ ٟٔٓ در اػتجبر ٚ اخذ رتجٝ ٞبی پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ 30ثیؼ اس 

)اعتمجبَ لبثُ تٛجٝ  اس آٖ یزیؾٍیٚ ٘حٜٛ پ زیٚاٌ زیٔشٔٗ غ یٞب یٕبریؽٟزٚ٘ذاٖ در خقٛؿ ث یارتمبء عغح آٌبٞ

 ثٝ خقٛؿ در ٔٙبعك دٚر افتبدٜ رٚعتبیی وٝ تب وٖٙٛ دعتزعی ٔغتمیٓ ثٝ اسٔبیؾبت رایٍبٖ را ٘ذاؽتٙذ. ،ٔغبِؼٝ عالٔت ٔحٛر( ٗیؽٟزٚ٘ذاٖ اس ا

ٚ ثغتزی  زدیتٛا٘ذ ٔٛرد اعتفبدٜ پضٚٞؾٍزاٖ لزار ٌ یٔ یٔتٕبد یوٝ تب عبِٟب یٙیثبِ یارسؽٕٙذ اس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٛثب٘هیث جبدیا

 ؽذٜ اعت.ثزای تٛعؼٝ ػّْٛ پشؽىی ٔذرٖ  (precision medicine) در پشؽىی دلیك ٚ ؽخقی عبسی

ثز  زٌذاریتبث یٔتؼذد ثب پٛؽؼ وبُٔ ٕٞٝ جٙجٝ ٞب یپزعؾٙبٔٝ ٞب ُیتىٕ كیٟٔٓ ٚ ٔتٙٛع اس عز بریثغ یثب٘ه اعالػبت ٝیتٟ

 در اعتبٖ ی غیزٚاٌیزٚ پزداختٗ ثٝ اِٚٛیت ثبر ثیٕبریٟب عالٔت ؽٟزٚ٘ذاٖ

ؽٙبعٙبٔٝ وبّٔی اس ٚضؼیت تٟیٝ پزٚفبیُ ٚ ٚ  اعتبٖ زٚاٌیزدار ؽبیغ درثزرعی ٔیشاٖ ثزٚس ٚ ؽیٛع ثیٕبری ٞبی ٔشٔٗ غی

 .ثٛدجٝ ثٙذی ٚ عیبعت ٌذاری در حٛسٜ ی  خذٔبت  عالٔت ثغیبر ٔٛثز ٚالغ ؽٛد، عالٔت ؽٟزٚ٘ذاٖ وٝ ٔی تٛا٘ذ در اِٚٛیت ثٙذی

 

 

 



 از داده های مطالعه کوهورت شهرکرد: گانلیست طرح های تحقیقاتی منتج و استفاده کنند

 تبریخ  مجری/ کد اخالق  عنوان طرح ردیف

ٔذَ عبسی ارتجبط ثیٗ فبوتٛرٞبی ثیٛؽیٕیبیی خٖٛ ٚ ٔیشاٖ اعتزط در افزاد  1

 ٔزاجؼٝ وٙٙذٜ ثٝ ٔزوشوٟٛرت ؽٟزوزد

 دوتز وٕبَ فِٛتی

IR.SKUMS.REC.1396.90  

 خبتٕٝ یبفتٝ 1396

عزٔی ثب وٕزدرد ٔشٔٗ در   Dٚیتبٔیٗثزرعی ارتجبط ٔٙیشیٓ دریبفتی ٚ  2

 جٕؼیت ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 دوتز ٔزتضی دٞمبٖ

IR.SKUMS.REC.1397.327 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1397

ثزرعی ویفیت س٘ذٌی ٚ ػٛأُ ٔٛثز ثز آٖ در افزاد ٔجتال ثٝ دیبثت، ثیٕبری  3

 لّجی ػزٚلی، ثیٕبری وّیٛی ٚ عزعبٖ ؽزوت وٙٙذٜ در ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 دوتز ػّی حغٗ پٛر

IR.SKUMS.REC.1397.270 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1397

ثزرعی ؽیٛع عزدرد ٔشٔٗ ٚ ػٛأُ ٔزتجظ ثب آٖ در ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت  4

 ؽٟزوزد

 دوتز ٘بٞیذ جیٛاد

IR.SKUMS.REC.1397.248 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1397

ٚ ریغه فبوتٛر    (NAFLD)تؼییٗ ؽیٛع ثیٕبری وجذ چزة غیزاِىّی 5

 آٖ در ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزدٞبی ٔزتجظ ثب 

 دوتز ػّی احٕذی

IR.SKUMS.REC.1397.160 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1397

ثزرعی ؽیٛع وٕزدرد ٔشٔٗ ٚػٛأُ ٔزتجظ ثب آٖ درجٕؼیت ٔغبِؼٝ  6

 وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 دوتز ٘بٞیذ جیٛاد

IR.SKUMS.REC.1397.202 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1397

ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ثزرعی ؽیٛع ٚ ػٛأُ خغز عىتٝ ٔغشی در جٕؼیت  7

 ؽٟزوزد

 دوتز ٘بٞیذ جیٛاد

IR.SKUMS.REC.1397.205 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1397

ٔذَ عبسی ػٛأُ خغز ٚ ارتجبط آٟ٘ب ثب عزٔبیٝ اجتٕبػی ٚ عٛاد عالٔت در  8

وٙتزَ ٌالیغٕیه ٔجتالیبٖ ثٝ دیبثت ٘ٛع دٚ در جٕؼیت وٛٞٛرت ؽٟزوزد 

 1397در عبَ 

 دوتز ػّی احٕذی

IR.SKUMS.REC.1397.37 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1397

 پبیبٖ ٘بٔٝ دا٘ؾجٛ

ٞبی درخت تقٕیٓ ٚ جٍُٙ تقبدفی ثزای ثزرعی ػٛأُ ٔٛثز  وبرثزد ٔذَ 9

 ثز اثتال ثٝ عٙذرْ ٔتبثِٛیه در جٕؼیت ٔغبِؼٝ وٟٛرت ؽٟزوزد

 دوتز ٔزتضی عذٞی

IR.SKUMS.REC.1397.75 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1397

چٙذ عغحی ثزای ثزرعی ػٛأُ ٔٛثز ثز عٛاد وبرثزد ٔذَ رٌزعیٖٛ  10

 عالٔت جٕؼیت ٔغبِؼٝ وٟٛرت ؽٟزوزد

 دوتز ٔزتضی عذٞی

IR.SKUMS.REC.1397.74 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1397

وبرثزد تحّیُ والط پٟٙبٖ ثیشی در ٔذَ عبسی ػٛأُ خغز سای ثیٕبری  11

 ػزٚلی در جٕؼیت ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد-ٞبی لّجی

 دوتز عّیٕبٖ خیزی

IR.SKUMS.REC.1397.77 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1397

پٛاعٗ ٚوبرثزد آٖ در ؽٙبعبیی ثزخی -تحّیُ ثیشی ٔذَ ففزا٘جبؽتٝ وبْ 12

 ٜپزؽذ ٚ پٛعیذٜ ٞبی¬¬ػٛأُ ٔٛثز ثزتؼذاد د٘ذاٖ

 دوتز عّیٕبٖ خیزی

IR.SKUMS.REC.1397.112 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1397

  (COPD)ا٘غذادی ٔشٔٗ ریٝٔذِغبسی ػٛأُ خغز تؼییٗ وٙٙذٜ ٔزتجظ ثب ثیٕبری  13

 در جٕؼیت ثبِغیٗ وٛٞٛرت ؽٟزوزد  COPDٚ تؼییٗ ؽیٛع ثیٕبری

 دوتز ػّی احٕذی

IR.SKUMS.REC.1396.110 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1396

ثزآٚرد خغز دٜ عبِٝ ٚ ٔذَ عبسی ػٛأُ تؼی ی ٖ وٙٙذٜ ثی ٔبری ٞبی لّجی  14

 WHO/ISH,FRAMINGHAM,SCORE ػزٚلی ثب اعتفبدٜ اس ٔذَ ٞبی

 دوتز ػّی احٕذی

IR.SKUMS.REC.1396.35 

پبیبٖ  خبتٕٝ یبفتٝ 1395

 ٘بٔٝ دا٘ؾجٛ
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 در اعتبٖ چٟبر ٔحبَ ٚ ثختیبری

ٔذَ عبسی عغح ثیِٛٛصیه غّظت ارعٙیه ٚ عّٙیٓ در ثیٕبراٖ ٔجتال ثٝ  15

 وِٛیت اِٚغزاتیٛ ٚ اؽخبؿ عجیؼی ٚ ارتجبط آٖ ثب ٔٙبثغ آة آؽبٔیذ٘ی 

 دوتز فبضُ ٔحٕذی ٔمذْ

IR.SKUMS.REC.1396.131 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1396

ثزرعی ػٛأُ ٔٛثز ثز فؼبِیت ٞبی رٚسٔزٜ افزاد ٔجتال ثٝ وٕز درد ٔشٔٗ غیز  16

 اختقبفی ثب اعتفبدٜ اس تىٙیه وبٚػ لٛا٘یٗ ا٘جٕٙی

 دوتز ؽٟزاْ عٟٕبعجیبٖ

IR.SKUMS.REC.1396.143 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1396

ت در ثیٕبراٖ ثب فؾبر خٖٛ ثبالی ثجت ثزرعی ٔٛرد ؽبٞذی تغییزات ٘ٛار لّ 17

 1396-ی وٛٞٛرت ؽٟزوزد ٚ ارتجبط آٖ ثب اعتزط ؽذٜ در فبس پبیّٛت ٔغبِؼٝ

 دوتز ٔؼقٛٔٝ ٔؼشی

IR.SKUMS.REC.1397.11 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1396

ٔذَ عبسی ػٛأُ تؼییٗ وٙٙذٜ ثزٚس ٚ ؽیٛع وِٛیت اِٚغزاتیٛ در اعتبٖ  18

 چٟبرٔحبَ ٚ ثختیبری

 احٕذیدوتز ػّی 

IR.SKUMS.RE.1396.239 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1396

ٔذَ عبسی ػٛأُ تؼییٗ وٙٙذٜ عٙذرْٚ ٔتبثِٛیه در افزاد ثب ٚ ثذٖٚ ٘ٛار  19

 در ٔزاجؼٝ وٙٙذٌبٖ ثٝ ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد  (EKG)لّت عجیؼی

 دوتز ارعالٖ خبِذی فز

IR.SKUMS.RE.1396.237 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1396

لّت در افزاد ثب ٚ ثذٖٚ ثیٕبری ٔشٔٗ ا٘غذاد ریٛی در ثزرعی تغییزات ٘ٛار  20

 جٕؼیت ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 دوتز حٙیفٝ ٌٙجی

IR.SKUMS.REC.1399.126 

1399  

 

 

 

 

 

 

 تاریخ تصویب مجری/ کد اخالق  عنوان طرح ردیف

ثزرعی ارتجبط ثبر اعیذی رصیٓ غذایی ثب ثیٕبری ٞبی غیز ٚاٌیز ؽبیغ ٚ ػٛأُ  21

 در ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزدخغزٔزتجظ 

 دوتز ٔؼقٛٔٝ ٔٛعٛی

IR.SKUMS.REC.1399.225 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1399

ٚ تغییزات  ROSEثزرعی ؽیٛع ثیٕبری ػزٚق وزٚ٘زی ثزاعبط پزعؾٙبٔٝ 22

 1399٘ٛار لّت در جٕؼیت ٔٛرد ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد در عبَ 

 دوتز ثٟزٚس پٛرحیذر

IR.SKUMS.REC.1399.165 

 اجزادر حبَ  1399

 دوتز فبعٕٝ ػّی اوجزی ثزرعی پزٚفبیُ ثیٕبریٟبی وّیٛی در ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت پزؽیٗ 23

IR.SKUMS.REC.1399.122 

 در حبَ اجزا 1399

ثزرعی ؽیٛع ٘بثبرٚری ٚ پزٚفبیُ ثیٕبریٟبی سٚجیٗ در جٕؼیت ٔغبِؼٝ  24

 وٛٞٛرت پزؽیٗ

 دوتز سیٙت تٛوُ

IR.SKUMS.REC.1399.124 

 در حبَ اجزا 1399

تحّیُ ثیشی ٔذَ رٌزعیٖٛ ثتب ٚ وبرثزد آٖ در ؽٙبعبیی ثزخی ػٛأُ ٔزتجظ  25

 ثز عغح ٕٞبتٛوزیت در افزاد ٔزاجؼٝ وٙٙذٜ ثٝ ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 دوتز عّیٕبٖ خیزی

IR.SKUMS.REC.1399.105 

 در حبَ اجزا 1399

 در حبَ اجزا 1398 دوتز ٔؼقٛٔٝ ٔٛعٛیٔٙجؼی در ثزآٚرد ؽیٛع دیبثت ٘ٛع دٚ ثب اعتفبدٜ اس ٔذَ فیذ ثبس فیذ چٙذ  26



 IR.SKUMS.REC.1398.231 1398ؽٟز ؽٟزوزد در عبَ 

 ALTوبرثزد رٌزعیٖٛ ٔفقُ دٚٔتغیزٜ در تؼییٗ ػٛأُ ٔٛثز ثز آ٘شیٓ ٞبی وجذی 27

ٚAST در جٕؼیت ٔغبِؼٝ وٟٛرت ؽٟزوزد 

 دوتز ٔزتضی عذٞی

IR.SKUMS.REC.1398.213 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1398

ٚیضٌی ٞبی ثزرعی ارتجبط فبوتٛرٞبی خغز لّجی ػزٚلی ثب ؽبدوبٔی ٚ  28

 1398 -ؽخقیتی در جٕؼیت ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 دوتز ٔؼقٛٔٝ ٔؼشی

IR.SKUMS.REC.1398.181 

 در حبَ اجزا 1398

 جؼفزیدوتز تیٙب  ثزرعی ارتجبط اٍِٛٞبی غذایی ثب عٙذرْ ٔتبثِٛیه ٚ اجشای آٖ در س٘بٖ ثشرٌغبَ ؽٟزوزد 29

IR.SKUMS.REC.1398.177 

 در حبَ اجزا 1398

 -جتٕبػیثزرعی عالٔت اجتٕبػی ، ٔذَ عبسی ٚ عٙجؼ ٘بثزاثزی ٞبی ا 30

 التقبدی ثز اعبط آٖ در جٕؼیت ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 دوتز ػّی احٕذی

IR.SKUMS.REC.1398.126 

پبیبٖ  خبتٕٝ یبفتٝ 1398

 ٘بٔٝ دا٘ؾجٛ

ثزرعی ارتجبط ثیٗ عالٔت رٚاٖ ػٕٛٔی ٚ ویفیت س٘ذٌی افزاد پز فؾبر خٖٛ  31

 ػُّ چٙذٌب٘ٝ در جٕؼیت ٔغبِؼٝ وٟٛرت ؽٟزوزد-ثب اعتفبدٜ اس ٔذَ ؽبخـ ٞبی چٙذٌب٘ٝ 

 دوتز ٔزتضی عذٞی

IR.SKUMS.REC.1398.094 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1398

ثز ویفیت وبرثزد ٔذَ رٌزعیٖٛ ِجغتیه چٙذن ثزای ثزرعی ػٛأُ ٔٛثز  32

 س٘ذٌی افزاد ٔجتال ثٝ پزفؾبری خٖٛ در جٕؼیت ٔغبِؼٝ وٟٛرت ؽٟزوزد

 دوتز ٔزتضی عذٞی

IR.SKUMS.REC.1398.246 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1398

ثزرعی اپیذٔیِٛٛصیه ؽبدوبٔی ٚ ٔذَ عبسی راثغٝ آٖ ثب ثیٕبریٟبی غیزٚاٌیز  33

 ؽبیغ ٚ ػٛأُ خغز آٟ٘ب در ؽٟزوزد

 دوتز ػّی احٕذی

IR.SKUMS.REC.1398.070 

پبیبٖ  خبتٕٝ یبفتٝ 1398

 ٘بٔٝ دا٘ؾجٛ

ثىبرٌیزی ٔتغیزٞبی پٟٙبٖ در ٔذَ رٌزعیٖٛ ِجغتیه دٚ ٔتغیزٜ ثٝ ٔٙظٛرؽٙبعبیی ثزخی اس  34

 ػٛأُ ٔٛثز ثز اػتیبد ثٝ ٔٛاد ٔخذر ٚ ٔقزف اِىُ در جٕؼیت وٟٛرت ؽٟزوزد
 دوتز عّیٕبٖ خیزی

IR.SKUMS.REC.1398.063 

 خبتٕٝ یبفتٝ 1398

 

ثزرعی عٗ ؽزٚع یبئغٍی عجیؼی ٚ ػٛأُ تؼییٗ وٙٙذٜ آٖ در جٕؼیت س٘بٖ  35

 -ثجت ٘بْ ؽذٜ در ٔزوش وٛٞٛرت ؽٟزوزد

IR.SKUMS.RE دوتز ٔؼقٛٔٝ ٔؼشی

C.1400.069 

رعی ارتجبط ػٛأُ تبثیز ٌذار ثز ا٘غذادٔشٔٗ ریٛی ثب اعتفبدٜ اس تىٙیه ثز 36

 داعپیزٚٔتزی ٔزاجؼٝ وٙٙذٌبٖ ٔزوش وٛٞٛرت ؽٟزوزٞبی دادٜ وبٚی ثزرٚی دادٞبی 

 دوتز ؽٟزاْ عٟٕبعجیبٖ

IR.SKUMS.REC.1397.326 

 در حبَ اجزا

ثزرعی عغح فّشات عٍٙیٗ وبدٔیْٛ، وزْٚ ٚ جیٜٛ در ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔٛ، ٘بخٗ ٚ  37

 خٖٛ داٚعّجبٖ ٔزاجؼٝ وٙٙذٜ ثٝ ٔزوش وٟٛرت ؽٟزوزد

IR.SKUMS.RE دوتز رٔضبٖ فبدلی

C.1400.093 

ٔتغیزٞبی پبیٝ )پشؽىی،  فاز اندازه گیری مجددثزرعی ٚ اجزای  38

 آسٔبیؾٍبٞی، تغذیٝ ٚ ػٕٛٔی( ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ایٙذٜ ٍ٘ز ؽٟزوزد

IR.SKUMS.REC.1 دوتز ػّی احٕذی

400.073 

ٞبی غیز ٚاٌیز ؽبیغ لجُ  ٔٙذی اس خذٔبت عالٔت در افزاد ثب ٚ ثذٖٚ ثیٕبری زرعی ٚ ٔمبیغٝ ثٟزٜث 39

 1399، در جٕؼیت ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد در عبَ 19پب٘ذٔی ثیٕبری وٛٚیذٚ حیٗ 
 دوتز ػّی احٕذی

 پبیبٖ ٘بٔٝ دا٘ؾجٛ

IR.SKUMS.RE

C.1400.103 

تعییهدادٌ 40 عًامل اسکايی استفادٌ با استزس کىىدٌ
 َایکًًَرتشُزکزددادٌ

 

 

IR.SKUMS.R دوتز ؽٟزاْ عٟٕبعجیبٖ

EC.1397.249 



 تاریخ تصویب مجری/ کد اخالق  عنوان طرح ردیف

ثزرعی ٔٛرد ؽبٞذی تغییزات ٘ٛار لّت در ثیٕبراٖ  41

وٛٞٛرت   ٔجتال ثٝ افغزدٌی در فبس پبیّٛت ٔغبِؼٝ

 1400-1399ؽٟزوزد در عبَ 

 IR.SKUMS.REC.1400.068 دوتز ٔؼقٛٔٝ ٔؼشی

ثزرعی اپیذٔیِٛٛصیه ٚ ٔمبیغٝ اٍِٛٞب ٚ ػبدات  42

، پزی 2دیبثت ٘ٛع  غذایی در عٝ ٌزٜٚ جٕؼیتی

 دیبثتیه ٚ غیزدیبثتیه ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 دوتز ػّی احٕذی

 پبیبٖ ٘بٔٝ دا٘ؾجٛ

IR.SKUMS.REC.1400.026 

تؼییٗ ؽیٛع پزفؾبری خٖٛ ؽٙبختٝ ؽذٜ ٚ ؽٙبختٝ  43

٘ؾذٜ ٚ ػٛأُ ٔزتجظ ثب آٌبٞی اس اثتال ثٝ ثیٕبری در 

 جٕؼیت ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 IR.SKUMS.REC.1400.099 ٔحٕذیبٖدوتز ػجذاهلل 

پیٍیزی ٔغبِؼٝ ثزرعی اپیذٔیِٛٛصیه آیٙذٜ ٍ٘ز جٕؼیت  44

ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد )ٔغبِؼٝ عالٔت ٚ ثیٕبریٟبی 

:  1398غیزٚاٌیز( در اعتبٖ چٟبرٔحبَ ٚ ثختیبری در عبَ 

فبس فبِٛآح پزؽیٗ وٛٞٛرت ٚ تىٕیُ ٘ٛالـ ٔزحّٝ 

 ا٘زِٕٚٙت

 IR.SKUMS.REC.1394.286 دوتز ػّی احٕذی

وبرثزد ٔذَ تحّیُ ٔغیز ثزای ثزرعی ارتجبط عٛاد  45

عالٔت ، عزٔبیٝ اجتٕبػی ،عالٔت ػٕٛٔی ٚ ویفیت 

 س٘ذٌی در جٕؼیت ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 دوتز ٔزتضی عذٞی

IR.SKUMS.REC.1397.37 

 خبتٕٝ یبفتٝ

رصیٓ غذایی ٚ ثبر ا٘غِٛیٗ در ٔمبیغٝ ؽبخـ ا٘غِٛیٗ  46

ؽبٞذ اس  -راثغٝ ثب خغز اعتئٛپزٚس: یه ٔغبِؼٝ ٔٛرد

 ٔغبِؼٝ ی وٛٞٛرت ؽٟزوزد

IR.SKUMS.REC.1399.08 دوتز ٔزتضی دٞمبٖ

7 

ثزرعی ارتجبط ؽىغتٍی اعتخٛاٖ ثب دریبفت  47

لٙذی در ٞبی ؽیزیٗ ؽذٜ  ٔحقٛالت ِجٙی ٚ ٘ٛؽیذ٘ی

 جٕؼیت ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 دوتز ٔزتضی دٞمبٖ

IR.SKUMS.REC.1398.229 

 در حبَ اجزا

ثزرعی ٔیشاٖ ؽیٛع ثیٕبری ٞبی لّجی در ثیٕبراٖ  48

COPD  ٝدر ٔمبیغٝ ثب افزاد عبِٓ در جٕؼیت ٔغبِؼ

 وٛٞٛرت اعتبٖ چٟبرٔحبَ ٚ ثختیبری

 اوجز عّیٕب٘یدوتز 

IR.SKUMS.REC.1399.023 

 در حبَ اجزا

اٍِٛی ٔقزف دارٚ در جٕؼیت ٚارد ؽذٜ ثٝ  ثزرعی 49

 ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد 

 دٞىزدی دوتز پٍبٜ خغزٚیبٖ

IR.SKUMS.REC.1398.068 

 در حبَ اجزا

تحّیُ، عزاحی،پیبدٜ عبسی ا٘جبر دادٜ تخققی  50

 ٔزوشٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 دوتز ؽٟزاْ عٟٕبعجیبٖ

IR.SKUMS.REC.1397.159 

 در حبَ اجزا

پیؼ ثیٙی اثتال ثٝ ثیٕبری دیبثت ثب اعتفبدٜ اس رٚػ  51

 عّغّٝ ٔزاتجی فبسی

 دوتز ؽٟزاْ عٟٕبعجیبٖ

 ٔحٕذحغیٗ تبجی ٟٔٙذط

IR.SKUMS.REC.1397.078 

 خبتٕٝ یبفتٝ
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 GPX1-ثزرعی ٚضؼیت ٔتیالعیٖٛ پزٚٔٛتز صٖ ٞبی  52

،-IL6  در ٔمبیغٝ ثب  2در ثیٕبراٖ ٔجتال ثٝ دیبثت ٘ٛع

 افزاد غیزدیبثتی

 دوتز ػفت فزخی

IR.SKUMS.REC.1397.043 

 خبتٕٝ یبفتٝ

ٚ  α-TNFثزرعی ٚضؼیت ٔتیالعیٖٛ پزٚٔٛتز صٖ ٞبی  53

SOD1  در ٔمبیغٝ ثب افزاد  2در ثیٕبراٖ ٔجتال ثٝ دیبثت ٘ٛع

 غیزدیبثتی

 دوتز ػفت فزخی

IR.SKUMS.REC.1397.084 

 خبتٕٝ یبفتٝ

ی عغح اعتزط ٚ ؽبخـ ٞبی عالٔت  ثزرعی ٚٔمبیغٝ 54

درجٕؼیت  19آٖ ثب اثتال ثٝ وٛٚیذ ػٕٛٔی ٚارتجبط 

 ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 دوتز ٔغؼٛد ٘یه فزجبْ

IR.SKUMS.MED.REC.140

0.002 

 در حبَ اجزا

ثزرعی ارتجبط اٍِٛی دریبفت اعیذٞبی أیٙٝ ثب  55

ٞبی خٛاة ٚ چبلی ،ثب اعتفبدٜ اس دادٜ ٞبی  ػبدت

 وٛٞٛرت ؽٟز وزد

پبیبٖ ٘بٔٝ  دوتز ؽٟٙبس ریٕبس/دا٘ؾجٛ

IR.IUMS.REC.1400.220 

ثزرعی ارتجبط اٍِٛی ٔٛاد ٔغذی ٚ ؽبخـ ثبر ا٘غِٛیٗ  56

 ثب ثیٕبری وجذ چزة غیزاِىّی

پبیبٖ ٘بٔٝ  دوتز ؽیٕب جشایزی/دا٘ؾجٛ

IR.IUMS.REC.1400.099 

ٚ    SARS ‐ CoV ‐ 2 ثزرعی اپیذٔیِٛٛصیه ثیٕبری 57

ٞبی اثتال ٚ عبیز  ثز ؽبخـ Comorbidities٘مؼ 

جٕؼیت وٛٞٛرت در ایٗ ثیٕبری  ؽبخـ ٞبی جٕؼیتی

 پزؽیٗ ؽٟزوزد

عٕب٘ٝ تزوغبٖ  دوتز ٔغؼٛد عّیٕب٘ی/

 دا٘ؾجٛپبیبٖ ٘بٔٝ 

پبیبٖ ٘بٔٝ 

IR.IUMS.REC.1400.475 

اػتجبر عٙجی خٛدٌشارؽذٞی ٚ تؼییٗ ؽیٛع تقحیح  58

ؽذٜ عًٙ ٞبی وّیٛی ٚ ػٛأُ ٔزتجظ ثب آٟ٘ب در 

 جٕؼیت ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت پزؽیٗ ؽٟزوزد

 IR.SKUMS.REC.1400.226 دا٘ؾجٛپبیبٖ ٘بٔٝ دوتز ػّی  احٕذی/

اػتجبر عٙجی خٛدٌشارػ دٞی افغزدٌی ٚ ثزرعی  59

ؽیٛع ٚ ػٛأُ ٔزتجظ ثب آٖ در جٕؼیت ٔغبِؼٝ پزؽیٗ 

 1398تب  1395وٛٞٛرت ؽٟزوزد اس عبَ 

 IR.SKUMS.REC.1400.204 پب دا٘ؾجٛپبیبٖ ٘بٔٝ دوتز ػّی احٕذی/

ثزرعی ؽیٛع ٚػٛأُ ٔزتجظ ثب اختالالت  60

رٚٔبتِٛٛصی،ثباعتفبدٜ اس ثز٘بٔٝ غزثبٍِزی در جٕؼیت 

 وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 IR.SKUMS.REC.1400.101 دوتز ٔؼقٛٔٝ ٔٛعٛی/دا٘ؾجٛ

ٔزتجظ ٚ ارتجبط تؼییٗ ؽیٛع اختالَ چزثی خٖٛ , ػٛأُ  61

ٚاٌیز)لّجی ٚ ػزٚلی, فؾبر خٖٛ ٚ آٖ ثب ثیٕبریٟبی غیز 

 دیبثت( ثز اعبط دادٜ ٞبی وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 IR.SKUMS.REC.1401.039 دوتز ػجذاهلل ٔحٕذیبٖ/دا٘ؾجٛ

 -تؼییٗ ؽیٛع ٞٓ اثتالیی دیبثت ٚ ثیٕبری ٞبی لّجی 62

ػزٚلی )فؾبر خٖٛ ثبال، عبثمٝ اثتال ثٝ عىتٝ لّجی ٚ 

ٔتغیزٜ جٟت ٔغشی( ٚ وبرثزد رٌزعیٖٛ ِٛجغتیه دٚ 

تؼییٗ ػٛأُ ٔزتجظ ثب آٖ در جٕؼیت ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت 

 ؽٟزوزد

 IR.SKUMS.REC.1401.113 دوتز ٔؼقٛٔٝ ٔٛعٛی
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ثزرعی ارتجبط ثیٗ ٔیشاٖ ٔقزف ٌٛؽت، ا٘ٛاع فزاٚردٜ  63

ٞبی ٌٛؽتی ٚ ٔیشاٖ تِٛیذ خبِـ اعیذ درٚ٘شا ثب ؽیٛع 

ػزٚلی ٚ ػٛأُ خغزآٖ در جٕؼیت  -ثیٕبری ٞبی لّجی

 ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد

IR.SKUMS.MED.REC.1400 دوتز تیٙب جؼفزی

.017 

ٔذَ عبسی ػٛأُ خغز رفالوظ ٔؼذٜ ثٝ ٔزی در  64

 جٕؼیت وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 IR.SKUMS.REC.1400.249 دوتز ػجذاهلل ٔحٕذیبٖ ٞغؾجب٘ی

ی عغح اعتزط ٚ ؽبخـ ٞبی عالٔت  ثزرعی ٚٔمبیغٝ 65

درجٕؼیت  19وٛٚیذ ػٕٛٔی ٚارتجبط آٖ ثب اثتال ثٝ 

 ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد

IR.SKUMS.MED.REC.1400 دوتز ٔغؼٛد ٘یه فزجبْ

.002 

ػٛأُ ٔزتجظ ثب آٖ در  TSHٚ ٞٛرٖٔٛثزرعی فزاٚا٘ی اختالَ  66

 جٕؼیت ثجت ٘بْ ؽذٜ در ٔزوش وٛٞٛرت ؽٟزوزد

IR.SKUMS.MED.REC.1400 دوتز ٔؼقٛٔٝ ٔؼشی

.013 

، دریبفت DASH  اٍِٛی غذاییٔمبیغٝ ی ٔیشاٖ تجؼیت اس  67

ٌزٜٚ ٞبی غذایی ، ٔبیؼبت ٚ لٟٜٛ در ثیٕبراٖ ٔجتال ثٝ عًٙ 

 وّیٝ ، در ٔمبیغٝ ثب افزاد عبِٓ در ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد

IR.SKUMS.MED.REC.1400 دوتز عؼیذ ػبِی

.003 

ثزرعی اػتجبرعٙجی خٛدٌشارػ دٞی دیبثت ٘ٛع دٚ  68

 در جٕؼیت ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 IR.SKUMS.REC.1400.142 احٕذ فتبحی ٚا٘ب٘ی

در  2ثزرعی ارتجبط ٔقزف تخٓ ٔزؽ ثب اثتال ثٝ دیبثت ٘ٛع  69

 جٕؼیت وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 IR.SKUMS.REC.1400.109 دوتز تیٙب جؼفزی

ٔمبیغٝ ٔیشاٖ دریبفت وزثٛٞیذرات، تجؼیت اس اٍِٛی  70

ٚ ؽبخـ تغذیٝ ٔجتٙی ثز ٌیبٜ رصیٓ غذایی MIND  غذایی

در ثیٕبراٖ ٔجتال ثٝ افغزدٌی ٚ ٔمبیغٝ آٖ ثب افزاد عبِٓ: یه 

 ی وٛٞٛرت ؽٟزوزد ؽبٞذی اس ٔغبِؼٝ-ٔغبِؼٝ ٔٛرد

 IR.SKUMS.REC.1400.135 دوتز تیٙب جؼفزی

وبرثزد ٔذَ رٌزعیٖٛ ِجغتیه العٛ در ؽٙبعبیی  71

در جٕؼیت ٔغبِؼٝ  2ػٛأُ خغز ثیٕبری دیبثت ٘ٛع 

 وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 IR.SKUMS.REC.1400.122 خیزی دوتز عّیٕبٖ

ٔمبیغٝ ػبدات خٛاة، دریبفت ٔٛاد ٔغذی ٚ ؽبخـ  72

ی ٔجتٙی ثز ٌیبٜ در ثیٕبراٖ ٔجتال ثٝ وجذ چزة در  تغذیٝ

ؽبٞذی اس -ٔمبیغٝ ثب افزاد عبِٓ:یه ٔغبِؼٝ ٔٛرد

 ی وٛٞٛرت ؽٟزوزد ٔغبِؼٝ

 IR.SKUMS.REC.1400.118 دوتز تیٙب جؼفزی

ٞبی  ؽبخـٞبی تٙفغی ٚ  ثزرعی ٚ ٔمبیغٝ ظزفیت 73

وٙٙذٜ در افزاد ثب ٚ ثذٖٚ فؾبر  اعپیزٚٔتزی ٚ ػٛأُ تؼییٗ

 خٖٛ ثبال در جٕؼیت ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 IR.SKUMS.REC.1400.056 دوتز اوجز عّیٕب٘ی

ثزرعی ارتجبط فبوتٛرٞبی خغز لّجی ػزٚلی ثب  74

ٔغبِؼٝ  ؽبدوبٔی ٚ ٚیضٌی ٞبی ؽخقیتی در جٕؼیت

 1398 -وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 IR.SKUMS.REC.1398.181 دوتز ٔؼقٛٔٝ ٔؼشی



با 75 ریًی اوسدادمشمه بز گذار تاثیز عًامل ارتباط بزرسی
دادَای بزريی کايی دادٌ َای تکىیک اس استفادٌ

 اسپیزيمتزیمزاجعٍکىىدگانمزکشکًًَرتشُزکزد

IR.SKUMS.REC.1397.32 دوتز ؽٟزاْ عٟٕبعجیبٖ

6 

گزيٌَایغذاییيدریافتمًادمغذی 76 ، مقایسٍیالگًَا
دربیمارانبادرديسفتیمفاصليبیمارانبادرديسفتی
شاَدی مًرد مطالعٍ یک سالم: افزاد با مقایسٍ در کمز

اسمطالعٍکًًَرتشُزکزد

IR.SKUMS.REC.1400.13 دوتز ٔزتضی دٞمبٖ

8 

افزاد ثب ٚ ثذٖٚ ثیٕبری ٔشٔٗ ثزرعی تغییزات ٘ٛار لّت در  77

 ا٘غذاد ریٛی در جٕؼیت ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد

 IR.SKUMS.REC.1399.126 دوتز ٔزضیٝ ٘قیزی ثزٚجٙی

ثزرعی ٔٛرد ؽبٞذی تغی ی رات ٘ٛار لّت در ثی ٔبراٖ ثب  78

ی  فؾبر خٖٛ ثبالی ثجت ؽذٜ در فبس پبی ِٛت ٔغبِؼٝ

 6139-وٛٞٛرت ؽٟزوزد ٚ ارتجبط آٖ ثب اعتزط

 دوتز ٔؼقٛٔٝ ٔؼشی

 

IR.SKUMS.REC.1397.011 

خٛؽٝ ثٙذی ٚضؼیت التقبدی جٕؼیت ؽٟزی ٔغبِؼٝ ی  79

وٛٞٛرت ؽٟزوزد ثب اعتفبدٜ اس دٚ رٚػ خٛؽٝ ثٙذی حَٛ 

 ٔذٚئیذ ٚ والط پٟٙبٖ

 پبیبٖ ٘بٔٝ در دعت ثزرعی دوتز ٞبدی رئیغی ؽٟزوی

ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛی ثزرعی ارتجبط ٔمبدیزوبدٔیْٛ ، جیٜٛ ٚ ٍٔٙٙش در  80

س٘بٖ در جٕؼیت ٔٛرد ٔغبِؼٝ وٛٞٛرت ؽٟزوزد ثب خغز 

 عمظ جٙیٗ

 پبیبٖ ٘بٔٝ در دعت ثزرعی دوتز رٔضبٖ فبدلی

ثزرعی ؽیٛع ٞیغتزوتٛٔی ٚ تؼییٗ ػٛأُ خغز آٖ در  81

 جٕؼیت وٛٞٛرت پزؽیٗ ؽٟزوزد

 IR.SKUMS.REC.1400.029 عٕب٘ٝ دٞمبٖ اثٙٛی

 
 


