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1 
ثبت مالتیپل 

 اسکلروزیس
 ملی جمعیت محور 1397

 اطالعات دموگرافیگ*

حمایت های بیمه ای و *

 سازمانی

 سابقه خانوادگی*

سایر بیماری ها و وضعیت *

 های همراه

 اطالعات شروع بیماری*

 خدمات توانبخشی*

 داروها و درمان ها*

 یکساله

تمام اطالعات *

پرسشنامه بیماران 

 دوباره چک میشود

 فرشته اشتری
fashtari231@gmail.com 

Multiple Sclerosis and Related Disorders 

journal homepage: 

www.elsevier.com/locate/msard 

 

 1397 ثبت تروما 2
بیمارستان 

 محور
 ملی

 اطالعات دموگرافیگ*

 اطالعات مصدومیت*

 اطالعات حادثه ترافیکی*

 اطالعات پیش بیمارستانی*

 اطالعات اورژانس*

 سوابق پزشکی*

درمان در اقدامات و *

 بیمارستان

 عوارض بیمارستانی*

 شدت آسیب*

 پیامد بیمار*

 مهدی نصر اصفهانی - -
m_nasr54@med.mui.ac.ir 

 

 1398 ثبت کرونا 3
بیمارستان 

 محور
 استانی

 اطالعات دموگرافیگ*

 RT_PCRنتیجه تست *

 اطالعات آزمایشگاهی*

 سوابق بیماری*

داروهای مصرفی در *

 بیمارستان

 نشانه هاعالیم و *

 اقدامات درمانی*

- 

پیامد بستری )فوت، *

 ترخیص(

 

 مریم نصیریان

maryamnasirian27@gmail.com 

 

Isfahan COvid-19 REgistry (I-CORE): Design 

and methodology :

http://www.jmsjournal.net/article.asp?issn=173

5-

1995;year=2020;volume=25;issue=1;spage=32;

epage=32;aulast=Javanmard 

 

http://www.jmsjournal.net/article.asp?issn=1735-1995;year=2020;volume=25;issue=1;spage=32;epage=32;aulast=Javanmard
http://www.jmsjournal.net/article.asp?issn=1735-1995;year=2020;volume=25;issue=1;spage=32;epage=32;aulast=Javanmard
http://www.jmsjournal.net/article.asp?issn=1735-1995;year=2020;volume=25;issue=1;spage=32;epage=32;aulast=Javanmard
http://www.jmsjournal.net/article.asp?issn=1735-1995;year=2020;volume=25;issue=1;spage=32;epage=32;aulast=Javanmard
http://www.jmsjournal.net/article.asp?issn=1735-1995;year=2020;volume=25;issue=1;spage=32;epage=32;aulast=Javanmard
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4 
سرطان ثبت  

 پستان
1398 

بیمارستان 

 محور
 ملی

 اطالعات دموگرافیگ*

 ارزیابی اولیه تشخیص*

 پاتولوژی بیوپسی*

بندی تومور در مرحله*

 زمان تشخیص

بندی تومور بعد از مرحله*

 دریافت نئوادجونت

تومور مارکرها و تست *

 های آزمایشگاهی

 درمان های انجام شده*

اطالعات جراحی و *

 پاتولوژی آن

 عوارض جراحی*

 اطالعات کموتراپی*

 هورمون تراپی*

 رادیوتراپی*

     

5 

ثبت 

داروهای ضد 

صرع در 

 بارداری

 جمعیت محور 1398
بین 

 الملل

 اطالعات دموگرافیگ*

 اطالعات مربوط به صرع*

اطالعات مربوط به *

 داروهای مصرفی

اطالعات مربوط به *

 بارداری

اطالعات مربوط به جنین *

 و نوزاد

سه پایان 

ماهه اول، 

دوم، سوم و 

یک سال 

پس از 

 زایمان

اطالعات مربوط به *

 داروهای مصرفی

اطالعات مربوط به *

 بارداری

اطالعات مربوط به *

 جنین و نوزاد

 جعفر مهوری
jafarmehvari@med.mui.ac.ir  مقاالت مربوطه توسط دفتر مرکزی پروژه بین المللی به صورت

 دوره ای چاپ می شود.

 

 

 

 


