
برنامه سالمت سالمندى بوشهر
فرم درخواست همكارى

اطالعات فردى

نام خانوادگى:نام:

وابستگى سازمانى:

  هيأت علمىنوع وابستگى سازمانى:

  محقق غيرهيأت علمى

دستيارىپزشكى عمومىكارشناسى ارشد  دانشجو (PhD) سايردكتراى تخصصى

مرتبه علمى:

شماره تماس:پست الكترونيك

نوع همكارى درخواستى

اجراى طرح تحقيقاتى
  پايان نامه

  غير پايان نامه

مقطع

كارشناسى ارشد
(PhD) دكترى تخصصى

پزشكى عمومى

دستيارى

ساير

عنوان طرح تحقيقاتى:

  مصوب

  در حال تصويب
وضعيت طرح تحقيقاتى:

همكاران اصلى طرح:

داده هاى مورد نياز جهت اجراى طرح:

Personal information (name, nickname, surname)Demographic

National identification number

Age and sex

Marital status

Contact information

Employment statusSocioeconomic

Education level

Insurance

Family income

Family assets

Residence status

Smoking status and historyCardiovascular 
risk factors and 
medical history

Physical activity

Menstrual and menopause history

Blood pressure history

Diabetes history

Lipid profile history

Ischaemia and myocardial infarction history

Weakness, impaired sensation and stroke history

Rose and claudication history
Heart failure history

Administered by physicianDrug history

Over the counter drugs

Supplements

Arterial blood pressurePhysical 
examination Weight in kg

Height in cm

Waist circumference in cm

Hip circumference in cm

CBCLaboratory tests

Fasting blood sugar

Lipid profile (total cholesterol, LDL-C, 
HDL-C, triglyceride)

ElectrocardiographyProcedures

Echocardiography

Phase I
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نوع مشاركت در طرح مرتبه علمى وابستگى سازمانى نام و نام خانودگى رديف

1

2

3

4

5

لطفاً فرم را به صورت چاپى پر كرده و سپس تصوير اسكن شدة آن را از طريق وب سايت، منوى "ارسال فرم درخواست همكارى"، و يا از طريق ايميل ارسال نماييد.



Phase II

Personal informationSocio-demographic 
Data National identification number

Age and sex

Marital status

Contact information

Smoking (current and history)Lifestyle factors

Alcohol consumption

Drug abuse

Physical activity

Nutritional assessment

Quality of lifeGeneral Health & 
Medical history Medical history

Musculoskeletal status (current and history)

Women’s Health

Cognitive FunctionMental & Functional 
Health Depression

Functional assessment

Activities of Daily Living

Administrated by physicianMedication use

Over the counter drugs

Supplements

Height and weightAnthropometric 
measures Waist circumference

Hip circumference

Neck circumference

Upper arm circumference

Forearm circumference

Mid-thigh circumference

Calf circumference

Short Physical Performance Battery (SPPB)Performance-base
d tests Walking 4.57 meters at usual gait speed

Grip strengthMuscle strength

Bone mineral density

Muscle mass

Fat massBody 
composition 
measurments

CBCBlood tests

Fasting blood sugar

Lipid profile (total cholesterol, LDL-C, HDL-C, triglyceride)

Calcium

phosphorus

ALK-p

Urea

Creatinin

Uric Acid

HbA1C

توضيحات:

فرم درخواست همكارى
برنامه سالمت سالمندى بوشهر

لطفاً فرم را به صورت چاپى پر كرده و سپس تصوير اسكن شدة آن را از طريق وب سايت، منوى "ارسال فرم 
درخواست همكارى"، و يا از طريق ايميل به آدرس زير ارسال نماييد. 

پس از بررسى درخواست در كميته راهبرى، نتيجه به اطالع شما خواهد رسيد. 
در صورت نياز شما مى توانيد را از طريق وب سايت در بخش "تماس با ما" پرسش هاى خود را ارسال نماييد.

Website: http://elderly.bpums.ac.ir        Email: elderly@bpums.ac.ir
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برنامه سلامت سالمندی بوشهر
فرم درخواست همکاری
اطلاعات فردی
نوع وابستگی سازمانی:
نوع همکاری درخواستی
اجرای طرح تحقیقاتی
مقطع
وضعیت طرح تحقیقاتی:
همکاران اصلی طرح:
داده های مورد نیاز جهت اجرای طرح:
Demographic
Socioeconomic
Cardiovascular risk factors and medical history
Drug history
Physical examination
Laboratory tests
Procedures
Phase I
Page 1 of  2
نوع مشارکت در طرح
مرتبه علمی
وابستگی سازمانی
نام و نام خانودگی
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
.لطفاً فرم را به صورت چاپی پر کرده و سپس تصویر اسکن شدة آن را از طریق وب سایت، منوی "ارسال فرم درخواست همکاری"، و یا از طریق ایمیل ارسال نمایید
Phase II
Socio-demographic Data
Lifestyle factors
General Health & Medical history
Mental & Functional  Health
Medication use
Anthropometric measures
Performance-based tests
Muscle strength
Body composition measurments
Blood tests
توضیحات:
فرم درخواست همکاری
برنامه سلامت سالمندی بوشهر
لطفاً فرم را به صورت چاپی پر کرده و سپس تصویر اسکن شدة آن را از طریق وب سایت، منوی "ارسال فرم درخواست همکاری"، و یا از طریق ایمیل به آدرس زیر ارسال نمایید.
پس از بررسی درخواست در کمیته راهبری، نتیجه به اطلاع شما خواهد رسید.
در صورت نیاز شما می توانید را از طریق وب سایت در بخش "تماس با ما" پرسش های خود را ارسال نمایید.
Website: http://elderly.bpums.ac.ir	       Email: elderly@bpums.ac.ir
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