
 

 دانشکده بهداشت

 گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 مصوب گروه پایان نامه های  اطالعات

سال 

 ورود

نام  و نام 

 خانوادگی
 نامه پایان  عنوان مشاوراستاد  استاد راهنما

وضعیت 

 پایان نامه

 وضعیت 

 نشر نتایج
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 جعفری فاطمه دکتر وکیلی مسعود محمد دکتر فاطمه فضلی
 مراکز کارکنان فردی میان ارتباطی مهارتهای ارتقاء بر آموزشی برنامه تأثیر بررسی

 زنجان شهر درمانی بهداشتی
 --- خاتمه یافته

 لیال باباخانی
 وکیلی مسعود محمد دکتر

 زاده شکیبا الهام دکتر
 کمالی دکترکورش

 آموزان دانش در  HIV/AIDSپیشگیری رفتارهای به نسبت دبیران نگرش بررسی

 یبهداشت اعتقاد مدل اساس بر زنجان شهر های دبیرستان
 چاپ مقاله خاتمه یافته

 زینب محرابی
 وکیلی  مسعود  محمد  دکتر

 نمدیان معصومه دکتر
 کمالی کورش دکتر

 های دبیرستان آموزان دانش ایدز از پیشگیری رفتارهای به نسبت والدین نگرش بررسی

 بهداشتی اعتقاد مدل های سازه اساس بر زنجان شهر
 چاپ مقاله خاتمه یافته

فاطمه 

 قارداشخانی
 نمدیان معصومه دکتر وکیلی مسعود محمد دکتر

 مراکز پرستاران در فردی میان ارتباطی های مهارت سنجش ابزار سنجی روان و طراحی

 زنجان پزشکی علوم دانشگاه درمانی آموزشی
 --- خاتمه یافته
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 راحله

 توحیدی دوست 

 جعفری فاطمه دکتر

 وکیلی مسعود محمد دکتر
 پول خزایی مریم دکتر

 دانشگاه دانشجویان در دخانیات مصرف به نسبت بهداشتی اعتقاد مدل های سازه ارزیابی

 زنجان پزشکی علوم
 --- خاتمه یافته

 سمیرا شریفی
 وکیلی مسعود محمد دکتر

 
 کمالی کورش دکتر

 از پیشگیری در بهداشتی اعتقاد مدل های سازه ارتباطی ای مقایسه بررسی

HIV/ AIDS  اسالمی آزاد دانشگاه و پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در 
 --- خاتمه یافته

 چنور کریمی

 جعفری فاطمه دکتر

 وکیلی مسعود محمد دکتر
 

 پول خزایی مریم دکتر
 دختر آموزان دانش در دخانیات مصرف مورد در بهداشتی اعتقاد الگوی های سازه ارزیابی

 1395 سال در زنجان شهر های دبیرستان
 --- خاتمه یافته

 مریم مغانلو
 وکیلی مسعود محمد دکتر

 زارعی فاطمه دکتر
 --- خاتمه یافته 94-95 سال زنجان شهر باروری سنین زنان جنسی عملکرد اختالل شیوع بررسی زاده فقیه سقراط دکتر



سال 

 ورود

نام  و نام 

 خانوادگی
 نامه پایان  عنوان مشاوراستاد  استاد راهنما

وضعیت 

 پایان نامه

 وضعیت 

 نشر نتایج

 آرزو موذن
 کمالی مسعود محمد دکتر

 

 کمالی کوروش دکتر

 پول خزایی مریم دکتر

 دبیرستان آموزان دانش در HIV/AIDS مورد در بهداشتی اعتقاد مدل های سازه ارزیابی

 94-95 سال در زنجان شهر های
 چاپ مقاله خاتمه یافته

 ناهید ولی پور 

 جهان پیشه

 جعفری فاطمه دکتر

 وکیلی مسعود محمد دکتر
 

 پول خزایی مریم دکتر
 روش انتخاب و نگرش بر بهداشتی اعتقاد الگوی بر مبتنی آموزشی مداخله تأثیر بررسی

 زنجان شهر 9 شماره سالمت جامع مرکز پوشش تحت باردار زنان در زایمان
 --- خاتمه یافته
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 بشارتی نینا
 جعفری فاطمه دکتر

 
 زارعی فاطمه دکتر

 رفتار خودکارآمدی بر خودکارآمدی تئوری بر مبتنی آموزشی مداخله تأثیر بررسی

 ازدواج هنگام آموزش مرکز بر کننده مراجعه نوعروسان در استخوان پوکی از پیشگیرانه

 زنجان شهر

 چاپ مقاله خاتمه یافته

 رشنو مریم
 پول خزایی مریم دکتر

 
 جعفری فاطمه دکتر

 مخدر مواد مصرف گیری تصمیم تعادل مقیاس سنجی روان ویژگیهای بررسی

(DUDBS)  اعتیاد درمان مراکز به کنده مراجعه بیماران در فرانظری الگوی بر مبتنی 

 زنجان شهر

 --- خاتمه یافته

 کنعانی منصور
 پول خزایی مریم دکتر

 

 کورش کمالی دکتر

 

 آمفتامین مت مصرف سوء برعود بندورا برتئوری مبتنی خودکارآمدی ادراک نقش بررسی

 زنجان شهر اعتیاد ترک مرکز به مراجعین در
 --- خاتمه یافته

 احمدی سعید یار
 زارعی فاطمه دکتر

 
 جعفری فاطمه دکتر

 شهر زوجین زندگی سبک بر مجازی اجتماعی های شبکه در حضور پیامدهای تبیین

 95-96 سال در زنجان
 --- خاتمه یافته

 یارقلی فاطمه
 پول خزایی مریم دکتر

 
 جعفری فاطمه دکتر

 در آن بر گذار تأثیر های مؤلفه و رحم دهانه سرطان از پیشگیرانه رفتارهای مفهوم تبیین

 دره خرم شهرشتان زنان
 --- خاتمه یافته
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 رضایی راضیه
 پول خزایی مریم دکتر

 

 جعفری فاطمه دکتر

 وکیلی مسعود محمد دکتر

 مراجعه افراد در سیگار ترک خودکارآمدی پرسشنامه سنجی روان های ویژگی بررسی

 بهداشتی مراکز به کنده
 --- خاتمه یافته

 نیا محبوبه دانش
 وکیلی مسعود محمد دکتر

 
 خدیجه حاجی میری دکتر

بررسی ارتباط رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت و سواد سالمت در دانشجویان دانشگاه علوم 

 1397پزشکی زنجان در سال 
 --- خاتمه یافته

 جعفری شهره
 وکیلی مسعود محمد دکتر

 

 کمالیکورش  دکتر

 دکتر علیرضا شغلی

بررسی مقایسه ای آگاهی و سازه های الگوی بهداشتی با قصد رفتاری در مورد ایدز در 

 1397داوطلبان سالمت  و زنان تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان زنجان در سال 
 پذیرش قطعی خاتمه یافته



سال 

 ورود

نام  و نام 

 خانوادگی
 نامه پایان  عنوان مشاوراستاد  استاد راهنما

وضعیت 

 پایان نامه

 وضعیت 

 نشر نتایج

 محمود خالصی
 وکیلی مسعود محمد دکتر

 

 خدیجه  دکتر

 حاجی میری

بررسی تاثیرآموزش مبتنی بر الگوی ارتقاء سالمت پندر بر رفتارهای پیشگیری کننده از 

بیماری تب مالت در دامداران سنتی مناطق روستایی شهرستان خدابنده  زنجان در سال 
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 --- خاتمه یافته

 دکتر مریم خزائی پول دکتر فاطمه جعفری مرضیه متین
 مبتنی برمدل بزنف بر رفتار مصرف لبنیاتبررسی تاثیر مداخله آموزشی 

 در زنان باردار تحت پوشش مراکز جامع سالمت شهر زنجان
 --- خاتمه یافته

 دکتر محمد مسعود وکیلی دکتر فاطمه جعفری حمیده عسکریان
 یهامارستانیب پرستاران یفرد نیب یارتباط مهارت ارتقاء بر یآموزش برنامه ریتاث یبررس

 زنجان استان
 --- خاتمه یافته
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 دکتر کورش کمالی وکیلی مسعود محمد دکتر سوسن فیضی

به کارگیری دو ابزار بومی ایرانی سنجش آگاهی و سازه های مدل تلفیقی باورهای 

مطالعه ان: سال شهر زنج 60تا  18بهداشتی و قصد رفتاری در مورد ایدز در جمعیت 

 مبتنی بر جمعیت

 --- 

 وکیلی مسعود محمد دکتر حسین معصومی
 خدیجه  دکتر

 حاجی میری

بررسی روایی سازه و رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت مبتنی بر مدل پندر در مورد تب 

مالت در دامداران تحت پوشش مراکز خدمات جامع سالمت روستایی استان زنجان در 

 1397 -98سال 

 --- در حال دفاع

 کورش کمالیدکتر  خدیجه حاجی میری دکتر صغری نظری
 جامع خدمات مراکز پوشش تحت سالمندان زندگی باکیفیت مرتبط عوامل بررسی

 اندرسون رفتاری مدل کاربرد: 1397-98 سال در زنجان شهر  سالمت
 چاپ مقاله خاتمه یافته

 لیال خسرونیا
 دکتر فاطمه جعفری، 

 خدیجه حاجی میری دکتر
--- 

بر فعالیت فیزیکی زنان سنین  فرانظری بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل

 باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زنجان
 چاپ مقاله خاتمه یافته
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سیده سمیه 

 موسوی
 خدیجه حاجی میری دکتر

 دکتر کورش کمالی،

 دکتر غالمرضا صادقی 

بهبود رفتارهای بررسی اثر بخشی مداخله مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در 

 دوستدار محیط زیست کاهش مصرف کیسه های پالستکی در داوطلبان سالمت زنجان
 --- در حال اجرا

 خدیجه حاجی میری دکتر ژیال علیمردان
 دکتر فاطمه جعفری، 

 دکتر غالمرضا صادقی

بررسی عوامل تعیین کننده رفتار تفکیک زباله از مبدأ در دانش آموزان شهرستان ابهر بر 

 اساس مدل رفتار برنامه ریزی شده
 --- در حال اجرا

 دکتر کورش کمالی وکیلی مسعود محمد دکتر تورج جاللیان
طراحی، روان سنجی و تحلیل عاملی ابزار ارزیابی خودکارآمدی و رفتار ایمن رانندگی 

 شهروندان زنجان
 --- در حال اجرا

 حاجی میریدکتر خدیجه  وکیلی مسعود محمد دکتر فاطمه رحمانی
طراحی، روانسنجی ابزار سنجش آگاهی و ارزیابی آگاهی و مهارت های ارتباطی میان 

 1398 -1399فردی بهورزان مرکز بهداشت شهرستان زنجان در سال 
 --- در حال اجرا



سال 

 ورود

نام  و نام 

 خانوادگی
 نامه پایان  عنوان مشاوراستاد  استاد راهنما

وضعیت 

 پایان نامه

 وضعیت 

 نشر نتایج

 دکتر فاطمه جعفری وکیلی مسعود محمد دکتر نسرین بگلو
مادران شاغل و خانه دار در مورد ارزیابی و مقایسه خودکارآمدی درک شده  و رفتار 

 1398 - 99شهر زنجان در سال   مصرف صبحانه دانش آموزان مقطع ابتدایی
 --- در حال اجرا

 

 

 

 

سال 

 ورود

نام  و نام 

 خانوادگی
 نامه پایان  عنوان مشاوراستاد  استاد راهنما

وضعیت 

 پایان نامه

 وضعیت 

 نشر نتایج
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 --- --- میریدکتر خدیجه حاجی  رحیم جعفری
در حال 

 تصویب عنوان
--- 

 --- --- وکیلی مسعود محمد دکتر مهناز حدادیان
در حال 

 تصویب عنوان
--- 

 ---- --- دکتر خدیجه حاجی میری جمال حسینی
در حال 

 تصویب عنوان
--- 

 --- --- وکیلی مسعود محمد دکتر آرزو آقاپور
در حال 

 تصویب عنوان
--- 

 


