
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 98تا سال  طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه

 

بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با شدت بیماری، فاکتور های روحی روانی و کیفیت زندگی در  -1

 بیماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر: یک مطالعه مورد شاهدی چند مرکزی

 

عضالنی از دیدگاه ماکرو و میکرو -بررسی ریسک فاکتورها و ناراحتی های اختالالت اسکلتی -2

 در یک صنعت پاالیش نفت CMDQو روش  RSIارگونومی با استفاده از شاخص فشار نسبی 

 

 

 تاثیر مشاوره روانشناختی تلفنی در دوران حول زایمانی بر بروز افسردگی بعد زایمان -3

 

اتحلیلی بر ارتباط بین مقاومت انسولینی و خطر سرطان پروستات در مرور سیستماتیک و فر -4

 شاهدی و کوهورت( –مطالعات تحلیلی )مورد 

 

 

سال و عوامل مرتبط با آن در مهد کودک های شهر خرم آباد  6تا  2یررسی وضع تغذیه ای کودکان  -5

 96در پاییز و زمستان سال 

 

ا سورفکتانت کاتیونی در حذف شناساگر اریوکروم کاربرد رس خام مونت مورینولیت و اصالح شده ب -6

 ( از محلول های آبیEBTبالک تی )

 

 

مرور سیستماتیک و فراتحلیلی بر اثر مکمل سلنیوم بر روی وضعیت اجزای لیپیدی در کارآزمایی  -7

 های بالینی تصادفی شده

 

 1396در سال های شهر خرم آباد جات تر و نیمه خشک در قنادیبررسی کیفیت میکروبی شیرینی -8

 

 

و ارتباط آن با نگرش  96ررسی وضعیت پرخاشگری کودکان پیش دبستانی استان لرستان در سال ب -9

 تربیتی والدین با استفاده از مدل چند سطحی

 

رآورد بهره وری در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی لرستان با استفاده از ب -10

 (1389 -1394)شاخصهای کندریک کریمر و مالم کوئیست 

 

 

و اثرات توام آنها بر روی ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در  Cو  Eفراتحلیلی بر اثر مکمل ویتامین  -11

 کارآزمایی های بالینی تصادفی شده

 

بر روی وضعیت استرس اکسیداتیو در کارآزمایی های بالینی  Eفراتحلیلی بر اثر مکمل ویتامین  -12

 تصادفی شده



 

 

روی آدیپوکین های چمرین، آیریزین و آدیپونکتین، سطوح قند خون  Dن اثیر مکمل یاری ویتامیت -13

 2ناشتا، انسولین و مقاومت به انسولین در بیماران دیابت نوع 

 

در افراد سالم چاق با  Apelinو  Irisin, Chemerinررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپوکین های ب -14

فت غذایی، شاخص های آنتروپومتریک و وزن نرمال و افراد غیرچاق با میزان فعالیت بدنی، دریا

 سندرم متابولیک، عملکرد کلیوی و سیتوکین های التهابی


