طرح ها و پایان نامه های منتج از کوهورت قلب سالم یزد
پایان نامه های کارشناسی ارشد
.1بررسی بروز دیابت و عوامل خطر ابتال به آن در جمعیت  47-02ساله شهر یزد-کوهورت قلب سالم یزد
.0بررسی بروز پرفشاری خون و عوامل خطر ابتال به آن در جمعیت  02-47ساله شهر یزد طی  12سال -کوهورت
قلب سالم یزد
.3تدوین سیستم تعیین ریسک بروز پرفشاری خون در جمعیت  02-47سال ایرانی وکالیبراسیون با مطالعه
فرامینگهام براساس داده های پروژه کوهورت قلب سالم یزد
.7به کارگیری مدل مخاطرات رقیب جهت تعیین عوامل موثر بر بروز بیماری عروق کرونر قلب درجمعیت -47
 02ساله شهر یزد،کوهورت قلب سالم یزد
5بررسی عوامل خطر ابتال به بیماری های قلبی عروقی با استفاده از روش معادالت برآورد تعمیم یافته و روش
گشتاور تعمیم یافته با کووریت های وابسته به زمان درمطالعه قلب سالم یزد
-6بررسی نقاط برش شاخص های تن سنجی موثر بر بروز بیماری های قلبی عروقی با استفاده از منحنی راک
وابسته به زمان در مطالعه قلب سالم یزد از سال  1335تا 1335
 --4بررسی ارتباط بین دور کمر-تری گلیسرید باال و ریسک  12ساله فشارخون در جمعیت بالغین شهر یزد
 -3بررسی ارتباط بین دور کمر-تری گلیسرید باال و ریسک  12ساله فشارخون در جمعیت بالغین شهر یزد
 -3بررسی عوامل پیش گویی کننده اضافه وزن و چاقی پایدار بعد از ده سال در جمعیت بالغ مرکز ایران در یک
مطالعه کوهورت 12
 -12ارتباط میان عادات غذایی و نمره دهی آن و بروز دیسلیپیدمی در یک کوهورت  12ساله
 -11بررسی عوامل پیش گویی کننده دیس لیپیدمیای پایدار در یک مطالعه کوهورت  12ساله در جمعیت بالغین
شهر یزد
 -10قدرت پیشگویی کننده دور کمر-تری گلیسرید باال برای ریسک  12ساله دیابت در جمعیت شهری یزد
-13بررسی ارتباط بین دور کمر-تری گلیسرید باال و ریسک  12ساله فشارخون در جمعیت بالغین شهر یزد

تز دکترا PhD
-1مطالعه طولی فشارخون و عوامل موثر بر بروز پرفشاری خون در جمعیت  47-02سال جمعیت شهری یزد طی
 3سال پیگیری
-0بررسی تأثیر عادات غذایی بر بروز سندرم متابولیک طی یک مطالعه کوهورت  12ساله در جمعیت  02-47ساله
شهری یزد طی سالهای 1337-1337

پروژه های مصوب در حال اجرا:
 -1بررسی تاثیر سابقه خانوادگی پرفشاری خون و خطر منتسب ان در بروز پرفشاری خون  ،ک.ه.رت قلب سالم
یزد
 -0بررسی ارزش تشخیصی پرسشنامه در سینه  Roseدر تشخیص بیماریهای ایسکمیک قلبی عروقی در
جمعیت  02-47ساله شهر یزد
 -3بررسی اپیدمیولوژی فضائی  Spatial epidemiologyو پراکندگی مکانی بیماریهای قلبی و فاکتور های
خطر آن در شهرستان یزد -پروژه قلب سالم یزد
 -7بررسی تاثیر مصرف سیگار بر روی بروز پرفشاری خون  -کوهورت قلب سالم یزد
 -5خطر منتسب جمعیت سابقه فامیلی در بروز اختالالت چربی خون در جمعیت  02-47سال یزد  :مطالعه
کوهورت قلب یزد
 -6بررسی ارتباط سابقه فامیلی بیماریهای ایسکمیک قلبی در فامیل درجه اول با بروز ده ساله حوادث قلبی
عروقی (MACE).کوهورت قلب سالم یزد
 -4کسر منتسب جمعیت دیابت ملیتوس در اثر نمایه توده بدنی غیرنرمال در افراد 02تا  47ساله – کوهورت
قلب سالم

