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بررسی توزیع فراوانی عوامل پیش گویی کننده مرگ ناشی از سکته  شیدخت حسینی ،پویا باغبانیان .-

  3شماره 8دوره   1382روز اول پس از حمله. پژوهش درعلوم پزشکی.   28قلبی در  

  :طرح هاي تحقیقاتی ( مجري یا همکار اصلی)

) واراكآباداصفهان،نجف در پایلوت(ایراندر عروقی قلبیبیماریهاي  وکنترل پیشگیري ملیطرح-



  فشار  وایسکمیک،استروكCCUدرقلبی،بستري،درد قلبی ،سکته کرونري   وقایعدوساله بروزبررسی-

  سال35بااليجمعیتدر عروقی و  قلبی  هايبیماري اصلیفاکتورهاي ریسک باآن ارتباط و خون

1382-1380سالآباد نجفو ،اراك اصفهانشهرهاي

  به مبتال   جوانافراد درکاروتید مدیاي-انتیماوضخامت  باديآنتیفسفولیپید   آنتیبینارتباط ررسیب-

قلبی   هايسکته

  ریسکباآنارتباطو  فشارخونو ایسکمیک،استروك کرونريحادوقایع   سالهدوبروزررسیب-

  آباد ،نجف ،اراك اصفهانشهرهايسال35بااليجمعیت در  عروقیو قلبی  بیماریهاياصلیفاکتورهاي

1379-1381

  در دانش و  نگرش عملکرد هايشاخصبرخی و خطر فاکتورهاي   شیوعو  موربیدیتیمیزان ررسیب-

  هاي بیماريبه مبتال   بیماراندر عروقی -قلبی   هايبیماري پیشگیريو   کنترلبر موثر   عواملزمینه 

1383سالدراصفهان   در عروقی -  قلبی

  روستاهايوشهر  در   ومغزيقلبی   هايسکته  از ناشیمیر  و  مرگو کشندگیشیوع و بروز روند بررسی-

1393-1383  آبادنجف و ،اراك اصفهان

  بامقایسه در قلب  ایسکمیکبیماري  بهمبتال  درمردان انسولین به مقاومت   و  سرمانسولین سطحبررسی-

کنترل گروه 

آباد نجفو اصفهاندر  مغزيسکته  بیمارانبه مربوط   هايمراقبت  هزینهو هامراقبت بررسی-

مغزي سکتهبیماراندر  ثانویهپیشگیري وبیمارستانیخارجفاز جامع بازتوانی-

  استرپتوکینازبا که   بیمارانیدرقلبی سکته  ازبعد برعوارضاسترپتوکینازآنتیخونغلظتاثر بررسی-

اند شده درمان

مغزي و  قلبیهايسکته به مبتال بیماران در  ومغزي  قلبیایسکمیکحمالتمجددوقوع  ازپیشگیري-

  هابیمارياین  بهدرمبتالیان قلبی هاي بیمارياز ناشیموربیدیتیو مورتالیتیمیزانتغییرات بررسی-

کنترل   گروه  بامقایسه  در  آباد  نجفواصفهان  درشهرثانویه   پیشگیرينگرجامعه مداخالت  انجامازپس

  باآن ارتباط  و مغزي هاي کرونروسکته عروقغیرکشندهو  کشندهحاد  حوادثسالهدهبروزبررسی-

- 1379واراكآباد ،نجف اصفهانشهرهاي  سال35بااليدرجمعیت عروقیو خطرقلبیفاکتورهاي

1389



) اصفهان(ایرانیجمعیتیکدر  کرونريزودرس بیماري   ژنتیکی  عواملررسیب-

  شاخصوعملکردنگرش آگاهی بر اصفهانسالم قلب  برنامهسالهپنجنگرجامعه تاثیرمداخالتبررسی-

  مقایسهدر آباد نجفو  اصفهانجامعه در عروقی قلبی   هايبیماري بامرتبط   بیوشیمیاییو فیزیکی هاي

اراك با

  با آن  ارتباطومغزي هايسکتهو کرونر عروقکشنده غیر و  کشندهحاد  حوادثسالهدهبروزبررسی-

- 1379واراكآباد ،نجف اصفهانشهرهاي  سال35بااليدرجمعیت عروقیو خطرقلبیفاکتورهاي
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  و  ،فیزیکی  رفتاريهاي ویژگیبااستراحتحالتدر  الکتروکاردیوگرافیهايیافته ارتباط بررسی-

درایران مرکزي مناطقساکنافراد بیوشیمیایی

اساس بر الکتروکاردیوگرافیدر ایسکمیکتغییرات   باادرارکراتینینبه آلبومین نسبتارتباط بررسی-

اصفهانشهرستانبزرگساالندر مینسوتا کد 

  انجامو اصفهانشهرستانبرقتوزیع شرکت  کارکنان   در  عروقیقلبی هايبیماري خطرعواملبررسی-

عروقی قلبی هايبیماراز پیشگیريو ایشانسالمتی ارتقاءبراي مداخالت

  روستاهايوشهر  درمغزي و قلبی   هايسکته  از ناشیمیر  و  مرگو کشندگیشیوع و بروز روند بررسی-

1393-1383  آبادنجف و ،اراك اصفهان

  باآن ارتباط و  مغزيهاي سکته و  کرونرعروقغیرکشندهو  کشندهحاد  حوادثسالهدهبروزبررسی-

  آبادونجفاصفهانشهرهايسال35   مساويو بزرگتر جمعیتدر وعروقیقلبی   خطرفاکتورهاي

نمونه این سال12بااليفرزندان ازیکی عالوهبه ) جدید نمونه(

  عروقی قلبی هاي بیماريبهمبتالبیماراناطالعاتثبت ملی نظاماجرايو اندازي طراحی،راه-

)AF,PCI,IHD,Stroke,HF (

  و جنسی ،سنیمستقیم تطبیق   بدون  وباCVDعروقیقلبی هاي بیماريبروزمیزان روند بررسی-

1393  - 1379سالهايدر اصفهان  شهرستانروستایی-شهري


