
 

 

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  يروانف  تاقیقحت و  مرتحم  تنواعم 

یمحرادخ اضر  رتکد  ياقآ  بانج 

مارتحا   مالساب و 

هک ار  رسناور  نالاسگرزب  تروهوک  هعلاطم  یتامدقم  زاف  ياه  هداد  دنراد ، دصق  رسناور  تروهوک  هعلاطم  نایرجم  دناسر ، یم  راضحتسا  هب 

رارق نارگـشهوژپ  ریاس  نینچمه  یملع و  تئیه  ياضعا  رایتخا  رد  متفه  ناوخارف  بلاـق  رد  تسا  هدـش  يروآ  عمج  رفن  رازه  هد  يارب 

.دریگ رارق  هاشنامرک  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تیاس  يور  مرتحم  تنواعم  نآ  قبرط  زا  ریز  نتم  تسا  دنشمهاوخ  اذل  .دنهد 

  

: تروهوک ياه  هداد  زا  هدافتسا  طیارش  یسرتسد و  هوحن 

-١

سردآ هــب  نیـــشرپ  تیاـــس  قــیرط  زا  لازوـــپورپ  هصالخ  بلاـــق  رد  ار  دوـــخ  ياـــه  هدـــیا  دــــنناوت  یم  نادنمقالع 

.دنیامن  لاسرا    https://www.persiancohort-portal.com/

-٢

( یـصصخت هتیمک  ناونع  هب   ) تروهوک ناراـکمه  ناـیرجم و  هورگ  رد  یـسررب  هیلوا و  لـحارم  یط  زا  سپ  دـییات و  تروـص  رد   

.دنشاب هتشاد  یسرتسد  اه  هداد  هب  دناوتیم 

-٣

لازوپورپ دییات  زا  دعب  نقیقحم  اذـل  هدوب و  نیـشرپ  تروهوک  يروشک  نیناوق  لومـشم  رـسناور  تروهوک  ياه  هداد  هب  یبایتسد 

.( همان مهافت  هداد و  تساوخرد  مرف   ) دننک لیمکت  صوصخ  نیا  رد  ار  زاین  دروم  ياهمرف  تسیرورض 

یلاعت                  همسب 

   :  600/12236 هرامش

   :  1401/2/21 خیرات

  : درادن تسویپ
  
  

 ( نآ لاغا  و  نای   شاد  دیو ،   ) لاس یرر : م   ماق 
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-۴

تصرف هام  شـش  ققحم  اه  هداد  لیوحت  زا  دعب  دنک و  لاسرا   PubMed زا رتمک  تالجم  يارب  ار  تالاقم  دنناوت  یمن  نیققحم 

.دنک لاسرا  نایرجم  میت  يارب  ار  هلاقم  هیلوا  هسیون  شیپ  هک  دراد 

-۵

تحص یـسررب  شراگن ، هب  طوبرم  تاییزج  دییات  تروهوک و  یـشهوژپ  ياروش  دییات  زا  سپ  تروهوک  ياه  هداد  زا  جتنم  تالاقم 

هلجم هب  ار  هلاقم  دنتسین  زاجم  تروهوک  نایرجم  دییات  زا  لبق  ناگدنسیون  .دوب  دنهاوخ  پاچ  لباق  یهد   شرازگ  هتفای و  لیلحت 

.دنیامن تیمباس 

-۶

زا هنیمز  نیا  رد  ار  دوـخ  تالاوس  هدومن و  تبث  ار  دوخ  يداهنـشیپ  نیوانع  تشهبیدرا 1401  خیرات 30  زا  دنناوتیم  نایضاقتم 

.دنیامن  حرطم   m.darbandi@kums.ac.ir لیمیا سردآ  قیرط 

-٧

رد تروهوک  يرنشکید  هدش و  پاچ  تالاقم  رد  دوجوم ، ياهریغتم  هنیمز  رد  رگید  زاین  دروم  تاعالطا  اه و  همانشسرپ  تاییزج   

: تسا یسرتسد  لباق  لیذ  سردآ  هب  هاگشناد  تیاس  بو 

https://vc-research.kums.ac.ir/fa/cohortandregistry/ravansarcohort

 

   

رادساپ  ییحی  رتکد 
رسناور تروھوک  نایرجم  هدنیامن 

یلاعت                  همسب 

   :  600/12236 هرامش

   :  1401/2/21 خیرات

  : درادن تسویپ
  
  

 ( نآ لاغا  و  نای   شاد  دیو ،   ) لاس یرر : م   ماق 
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