
عنوان طرح

نام و نام 

خانوادگی 

دانشجو

نام و نام 

خانوادگی 

استاد راهنما

كد اخالقتاریخ شروعتاریخ تصویبكد طرح

بررسی اثرات هم افزایی شیمی درمانی و رادیوتراپی بر روی رده  

تحت تیمار با  (MDA-MB-231)سلولی سرطان سینه 

الیگودئوكسی نوكلئوتیدهای تله برای فاكتور رونویسی 

S TAT3

محمدحسن 

فغفوری

حامد رضایی 

جم
A-12-1307-398/01/2498/02/19IR.ZUMS.REC.1398.39

مقایسه ی نسبت بقای بیماران مبتال به سرطان مری درمان 

شده با روش كمورادیوتراپی قطعی با بیماران درمان شده با 

روش كمورادیوتراپی نئوادجوانت و جراحی

سیده فاطمه 

خانکی

حامد رضایی 

جم
A-11-1307-298/01/2498/02/19IR.ZUMS.REC.1398.40

بررسی مقایسه ای كیفیت زندگی سالمندان زن و مرد مقیم 

1397سرای سالمندان استان زنجان در سال 
A-12-972-5 98/01/2498/02/19IR.ZUMS.REC.1398.41اكبر پوررحیمیاسما قربانی

بررسی وضعیت سالمت شغلی و ایمنی كودكان كار در شهر 

(1397)زنجان 
A-11-56-6698/01/2498/02/19IR.ZUMS.REC.1398.42شیرازه ارقامیسجاد زارع

اعتبارسنجی نسخه فارسی شاخص رانندگی خطرناک دوال برای 

رانندگان خودروهای سواری شهر قزوین
A-12-56-70 98/01/2498/02/19IR.ZUMS.REC.1398.43شیرازه ارقامیسعید نجفی

بررسی میزان ادراک ریسک رانندگان شهر تهران درباره عوامل 

انسانی موثر در تصادفات منجر به فوت به روش

اكرم  بیگی 

بازگیر
A-11-56-6598/02/07۱۳۹۸/۳/4IR.ZUMS.REC.1398.54شیرازه ارقامی

تاثیر مشاوره ماما محور بر اساس رویکرد گمبل، بر 

خودكارآمدی و رضایتمندی زایمان در زنان نخست باردار
A-11-326-498/02/21۱۳۹۸/۳/22IR.ZUMS.REC.1398.96الهام جعفریلعیا فیروزان

بررسی اپیدمیولوژیک سوانح در سالمندان مراجعه كننده به 

-94اورژانس ترومای مركز اموزشی شهر زنجان در سال 
A-10-972-398/02/21۱۳۹۸/۳/22IR.ZUMS.REC.1398.87اكبر پوررحیمیآیدا شیخلر

تعیین شیوع بیماری سلیاک در بیماران مبتال به سندرم روده 

.تحریک پذیر در استان زنجان، ایران
A-10-918-798/03/18۱۳۹۸/4/5IR.ZUMS.REC.1398.109حسن نیشابوریپگاه یگانه



عنوان طرح

نام و نام 

خانوادگی 

دانشجو

نام و نام 

خانوادگی 

استاد راهنما

كد اخالقتاریخ شروعتاریخ تصویبكد طرح

ارتباط سطح سرمی و پلی مورفیسم ژن كمرین 

(Rs17173608)  با یافته های پاراكلینیکی، كلینیکی در

بیماران مبتال به انفاركتوس قلبی حاد در مقایسه با گروه كنترل

سیده ونوشه 

عظیمی 

پیرسرائی

A-12-802-2598/03/18۱۳۹۸/4/5IR.ZUMS.REC.1398.110مجتبی فتحی

 ساله از علل بروز 11-10ارزیابی ادراک ریسک كودكان ایرانی 

حوادث برای همان رده سنی در شهرهای دبیرخانه 

كالن منطقه های آمایشی وزارت بهداشت و شهرهایی از دیگر 

استانها

اكرم بیگی 

بازگیر
A-11-56-6798/03/18۱۳۹۸/4/5IR.ZUMS.REC.1398.107شیرازه ارقامی

بررسی كیفیت زندگی سالمندان دیابتی مراجعه كننده به 

درمانگاه های غدد وابسته دانشگاه به علوم پزشکی زنجان در 

۱۳۹۷سال 

پدرام رحمان 

پناه
A-10-972-498/03/18۱۳۹۸/4/5IR.ZUMS.REC.1398..108اكبر پور رحیمی

تاثیر كیفیت خواب، اضطراب و نگرش فرد از تصویر بدنی بر 

روی عملکرد جنسی و رضایت زناشویی در زنان پس از زایمان
A-11-1230-298/03/18۱۳۹۸/4/5IR.ZUMS.REC.1398.112سمانه یوسفلومهسا جعفری

مقایسه ی اثر بی دردی منیزیم سولفات و گاباپنتین بر درد پس 

از عمل در بیماران تحت كوله سیستکتومی الپاراسکوپیک در 

98بیمارستان آیت اهلل موسوی زنجان در سال 

A-11-974-798/03/18۱۳۹۸/4/22IR.ZUMS.REC.1398.178وحیده رشتچیبیتا برقی

بررسی میزان كاربردپذیری ارگونومیک وبسایت سامانه 

دانشگاه علوم پزشکی زنجان  (SAMA)مدیریت امور آموزشی 

1398-از دیدگاه دانشجویان

فاطمه كریمی 

اسد
A-11-56-7498/03/18۱۳۹۸/4/22IR.ZUMS.REC.1398.180شیرازه ارقامی



عنوان طرح

نام و نام 

خانوادگی 

دانشجو

نام و نام 

خانوادگی 

استاد راهنما

كد اخالقتاریخ شروعتاریخ تصویبكد طرح

بررسی ارتباط رفتار رانندگی خطرناک با بار كار ذهنی و 

مقایسه آن در رانندگان اتوبوس درون شهری و برون شهری 

زنجان

A-11-56-7398/03/18۱۳۹۸/4/5IR.ZUMS.REC.1398.111شیرازه ارقامیمریم عبدی

مقایسه اثر افدرین و اندانسترون در پیشگیری از هیپوتانسیون 

بعد از بی حسی اسپاینال در بیماران تحت جراحی سزارین در 

79بیمارستان آیت اله موسوی زنجان در سال

سحر محمودی 

كلی
A-10-974-5۱۳۹۸/4/1۱۳۹۸/4/22IR.ZUMS.REC.1398..179وحیده رشتچی

تاثیر كیفیت خواب، فعالیت فیزیکی و نگرش فرد از تصویر 

بدنی بر روی عملکرد جنسی زنان یائسه
A-11-1279-2۱۳۹۸/5/12۱۳۹۸/6/9IR.ZUMS.REC.1398.271سودابه نیرومندزینب بیات

 در سلول های تک SIRT6بررسی اثرات بتانین بر بیان ژن 

هسته ای خون محیطی جدا شده از افراد مبتال به بیماری عروق 

كرونر و افراد سالم

A-12-1125-5۱۳۹۸/5/12۱۳۹۸/6/9IR.ZUMS.REC.1398.258بهروز مطلقندا مهامی

 در سلولهای تک FOXO-1بررسی اثرات بتانین بر بیان ژن 

هسته ای خون محیطی جدا شده از افراد مبتال به بیماری عروق 

كرونر و افراد سالم

زیور نژاد 

ابراهیمی 

خاجانی

A-12-1125-4۱۳۹۸/5/12۱۳۹۸/6/9IR.ZUMS.REC.1398.260بهروز مطلق

بررسی وضعیت سالمت روان دانشجویان پرستاری دانشکده 

1398-99پرستاری ابهر در سال تحصیلی 
A-11-1002-4 ۱۳۹۸/5/12۱۳۹۸/6/9IR.ZUMS.REC.1398.274فاطمه شجاعیمهدی شعبانی

بررسی اپیدمیولوژیک شیوع ژیاردیازیس در مراجعه كنندگان 

 در شهر زنجان97جهت دریافت كارت سالمت طی سال 

مصیب صالح 

زاده
A-11-581-6۱۳۹۸/5/12۱۳۹۸/6/9كورش كمالی



عنوان طرح

نام و نام 

خانوادگی 

دانشجو

نام و نام 

خانوادگی 

استاد راهنما

كد اخالقتاریخ شروعتاریخ تصویبكد طرح

انتقال هدفمند الیگودئوكسی نوكلئوتیدهای تله بر علیه فاكتور 

 به عنوان یک عامل درمانی با استفاده از Nanogرونویسی 

نانوحامل نیوزومی و بررسی اثرات آنتی توموری آن در رده 

سلولی گلیوبالستوما

A-12-1244-9۱۳۹۸/7/6۱۳۹۸/9/19IR.ZUMS.REC.1398.371بهروز جوهریمحمود غرباوی

تیپ بندی مولکولی اسینتوباكتر بومانی های جدا شده از 

-ERICبیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه با روش 

PC R

نصیبه 

خداوردی، 

نگین حسینی

A-12-392-31۱۳۹۸/8/11۱۳۹۸/9/19IR.ZUMS.REC.1398.372حبیب ضیغمی

بررسی میزان توجیه پذیری آزمون های سی تی اسکن مغز 

درخواست شده توسط بخش اورژانس حوادث بیمارستان آیت 

اهلل موسوی زنجان

هادی مرادی
حامد رضایی 

جم
A-11-1307-4۱۳۹۸/8/11۱۳۹۸/9/19IR.ZUMS.REC.1398.361

بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به مراقبت معنوی و 

بررسی شایستگی آنان در ارائه مراقبت های معنوی

زهرا محبی، 

سمیرا برجی
A-12-985-4۱۳۹۸/8/11۱۳۹۸/9/19IR.ZUMS.REC.1398.362فاطمه مقدم

بررسی همبستگی بین ناتوانی های شناختی بیماران سکته 

مغزی حاد با وضعیت روانی مراقبان آن ها
A-10-1363-4۱۳۹۸/8/11۱۳۹۸/9/19IR.ZUMS.REC.1398.373شیرین ملکیهادی صفدری

بررسی تاثیر تمرینات منتخب پیالتس بر كیفیت زندگی و 

وضعیت شناختی بیماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی
A-11-1363-5 ۱۳۹۸/8/11۱۳۹۸/9/19IR.ZUMS.REC.1398.369شیرین ملکیشایان رضازاده

بررسی وجود رنگ های مصنوعی تارتارازین، آمارانت و قهوه ای 

شکالتی در محصوالت قنادی شهر زنجان

یاسر شاهی 

مریدی

حسن حسن 

زاد آذر
A-11-940-19۱۳۹۸/8/11۱۳۹۸/9/19IR.ZUMS.REC.1398.374



عنوان طرح

نام و نام 

خانوادگی 

دانشجو

نام و نام 

خانوادگی 

استاد راهنما

كد اخالقتاریخ شروعتاریخ تصویبكد طرح

فراوانی و ایزوله های باكتریایی دخیل در عفونت مجاری ادراری 

و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیمارستانهای آیت اهلل 

95-97موسوی و ولیعصر شهر زنجان از سال 

A-10-1374-3۱۳۹۸/8/11۱۳۹۸/9/19IR.ZUMS.REC.1398.370بهمن میرزائیعرفان فاخری

تهیه و بررسی ساختار نانوذرات اكسید آهن با پوشش 

هیدروكسی آپاتیت به عنوان عامل -هیبریدی مزوحفره سیلیکا

MRIكنتراست 

مهرانه 

كرمانیان

سیده سمیه 

صدیقیان
A-12-928-20۱۳۹۸/8/11۱۳۹۸/9/19IR.ZUMS.REC.1398.364

تأثیر آموزش تحرک عملکردی به مراقبین بیماران مبتال به 

سکته مغزی بر ترس از افتادن بیماران

نرگس 

غفارزاده نمازی

محمدكریم 

گلناری
A-11-1120-3۱۳۹۸/9/2۱۳۹۸/10/11IR.ZUMS.REC.1398.401

سنتز آسان نانوذرات سلنیوم با آلبومین سرم گاوی و هیبرید 

آنها به صورت یکجا با نانوذرات آلبومین به عنوان یک نانوحامل 

4T-1برای انتقال تاموكسیفن به رده سلولی 

رومینا مظفری 

تبار
A-11-848-3۱۳۹۸/9/2۱۳۹۸/10/9IR.ZUMS.REC.1398.394علی شرفی

سنتز و بررسی نانوذرات سرم آلبومین گاوی كونژوگه شده با 

كلسترول به عنوان یک عامل تارگتینگ جدید برای دارورسانی 

4T-1تاموكسیفن به رده سلولی 

A-12-848-20۱۳۹۸/9/2۱۳۹۸/10/9IR.ZUMS.REC.1398.393علی شرفیبهاره مرصعی

بررسی ارتباط بین سالمت روان و سالمت خود ابراز در 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
A-10-1363-3۱۳۹۸/9/2۱۳۹۸/10/9IR.ZUMS.REC.1398.395شیرین ملکیدیار سالک

سنتز نانوساختارهای نیوزومی پوشش داده شده با آلبومین 

سرم گاوی به عنوان یک نانوحامل جدید برای دارورسانی 

سلنیوم بر رده سلولی سرطان ریه

میالد پروین 

زاد لیالن
A-12-1244-11۱۳۹۸/9/23۱۳۹۸/10/28IR.ZUMS.REC.1398.438بهروز جوهری



عنوان طرح

نام و نام 

خانوادگی 

دانشجو

نام و نام 

خانوادگی 

استاد راهنما

كد اخالقتاریخ شروعتاریخ تصویبكد طرح

معدنی به /تهیه و بررسی ساختار نانو اكسید آهن با پوشش آلی

 و حامل دارویی به طور همزمانMRIعنوان عامل كنتراست 

مهرانه 

كرمانیان

سیده سمیه 

صدیقیان
A-12-928-21۱۳۹۸/9/23۱۳۹۸/10/28IR.ZUMS.REC.1398.439

تهیه نانوذرات مس سولفید به روش فرآیند معدنی سازی 

زیستی آلبومین گاوی به منظور حامل داروی ضد سرطان 

كوركومین

A-12-430-40۱۳۹۸/10/07۱۳۹۸/11/19IR.ZUMS.REC.1398.457حسین دانافرعلی محمدی

اندازه گیری میزان غلظت كادمیوم در انواع آبمیوه مصرفی 

مایع پخشی و دستگاه - دربازارایران با روش استخراج مایع

جذب اتمی كوره ای

لیال فتحی
سید جمال 

حسینی
A-12-769-37۱۳۹۸/۱۲/17۱۳۹۸/۱۲/۲۰IR.ZUMS.REC.1398.488


