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 شورای دانشگاه 

 کد طرح عنوان استاد راهنما دانشجو

04/۱۲/۱397  دکتر محمدمسعود وکیلی حسین معصومی 

بررسی روایی سازه و رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت 

در دامداران  مبتنی بر مدل پندر در مورد تب مالت

تحت پوشش مراکز خدمات جامع سالمت روستایی 

 استان زنجان

A-11-378-22 

۱۱/0۲/۱398  دکتر محمدمسعود وکیلی سوسن فیضی 

گویه ای سنجش آگاهی  و  44کاربرد دو ابزار ایرانی 

سنجش سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در مورد ایدز 

 – 98سال شهر زنجان در سال  60تا  ۱8در جمعیت 

۱397 

A-11-378-24                       

3۱/04/۱398  دکتر معصومه نمدیان محمد امین صاحبی 

بررسی وضعیت تغذیه و امنیت غذایی و ارتباط آن ها 

تحت پوشش  با برخی عوامل اجتماعی در سالمندان

مراکز جامع خدمات سالمت شهری زنجان در سال 

۱398 

A-11-147-12 

۱۱/07/۱398 ملکی اعظم دکتر رباب رسولی   

 بر محور معنویت رویکرد با مشاوره اثربخشی بررسی

 پره به مبتال کرده زایمان زنان زندگی کیفیت

 اکالمپسی
A-11-344-13 

07/۱۱/۱398 ملکی اعظم دکتر مهناز ابوذری   

تاثیر مشاوره زوجی بر خودکارآمدی شیردهی و 

ریزی برنامه استرس ادراک شده در زنان با بارداری

 نشده
A-11-344-17 

07/۱۱/۱398  دکتر محمدمسعود وکیلی نسرین بگلو 

 رفتار و شده درک خودکارآمدی مقایسه و ارزیابی

 دانش صبحانه مصرف مورد در دار خانه و شاغل مادران

۱398 - 99 سال در زنجان شهر ابتدایی مقطع آموزان  
A-11-378-27 

07/۱۱/۱398  دکتر محمدمسعود وکیلی فاطمه رحمانی 

طراحی، روانسنجی ابزار سنجش آگاهی و ارزیابی 

بهورزان  آگاهی و مهارت های ارتباطی میان فردی

 -۱399مرکز بهداشت شهرستان زنجان در سال 

۱398 

A-11-378-26 

07/۱۱/۱398  دکتر محمدمسعود وکیلی تورج جاللیان 
طراحی، روان سنجی و تحلیل عاملی ابزار ارزیابی 

 شهروندان زنجان خودکارآمدی و رفتار ایمن رانندگی
A-11-378-25 

07/۱۱/۱398  دکتر خدیجه حاجی میری ژیال علیمردانی 

آلبانیایی ارتقا بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر مدل 

زباله در دانش آموزان  سالمت بر رفتار تفکیک از مبدا

 دوره دوم ابتدائی
A-11-1349-2 

07/۱۱/۱398 میری حاجی خدیجه دکتر سیده سمیه موسوی   

 ریزی برنامه رفتار تئوری بر مبتنی مداخله تاثیر بررسی

 کاهش) زیست محیط دوستدار رفتارهای بهبود بر شده

 سالمت داوطلبان در( پالستیکی های کیسه مصرف

زنجان شهر  

A-11-1349-3 
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 فضائلی دکتر اصغر حیدری اعظم ۱7/۱۲/98

 پنوموسیستیس های پژنوتای تعیین و فراوانی بررسی

 در بالتاروم لوفوموناس فراوانی تعیین و جیرووسی

 بیمارستان در بستری شدید پنومونی دارای بیماران

۱399-۱398 سال در زنجان( عج) ولیعصر  

A-12-245-11 

 

۱7/۱۲/98 

۲4/۱/99 
 دکتر جمال حسینی فریناز اسمی

 در Aاکراتوکسین میزان تعیین برای روش اندازی راه

 مایع کروماتوگرافی روش با بابونه و سبز چای دمنوش

 باال کارایی با

 محسنی، اسمی، تاران، مهراسبی، حسینی،

A-12-769-36 

۱7/۱۲/98 

۲4/۱/99 
 حسینی جمال دکتر فتحی لیال

 میوه نکتار در سرب غلظت میزان گیری اندازه

 و پخشی مایع -مایع استخراج روش با پرمصرف

ای کوره اتمی جذب دستگاه  
A-12-769-41 

 فرهمندکیا زهره دکتر الهی فیض رزگار ۱7/۱۲/98

 شیر در کادمیوم و سرب سنگین فلزات مقدار بررسی

 در زنجان پگاه کارخانه تولیدی لبنی هایفراورده و خام

 99 سال
A-11-357-1 

۱7/3/99 

۲9/5/99 
 داداشی محسن دکتر محمدعلی مریم

 ای فراجمجمه مغناطیسی تحریک اثربخشی مقایسه

 رفتاری شناختی درمان و( rTMS) مغز مکرر

(CBT)حافظه و هیجان تنظیم اضطراب، افسردگی، بر 

 اساسی افسردگی اختالل به مبتال نوجوانان کاری

A-12-1049-15 

۱7/3/99  

۲6/4/99 
 داداشی محسن دکتر فاضلی آرش

 فراجمجمه مغناطیسی تحریک بخشی اثر مقایسه

 بر (CBT)رفتاری شناختی درمان و (rTMS)ای

 پذیری انعطاف افسردگی، عالیم وسواس، عالیم

 وسواس اختالل به مبتال افراد کاری حافظه و شناختی

 (OCD)عملی-فکری

A-12-1049-16 



انتظار  در

 شورای دانشگاه
 حسینی جمال دکتر سمانه دژانگاه

 طریق از نیترات با مواجهه و خطر احتمال ارزیابی

 A-12-769-42 زنجان شهر در سبزی انواع مصرف

1399/6/2 

1399/6/31 
 میری حاجی خدیجه دکتر علیمردانی ژیال

 مبدا از زباله تفکیک رفتار کننده تعیین عوامل بررسی

 A-11-1349-6 شده ریزی برنامه رفتار مدل اساس بر آموزان دانش در

1399/8/10 

1399/9/14 
 حسینی جمال دکتر ثانی قاسمی اسما

 اکریل میزان گیری اندازه برای جدید روشی اندازی راه

 با زنجان شهر در شده عرضه سنگک های نان در آمید

 (IMS) یونی تحرک سنج طیف دستگاه
A-12-769-43 

1399/9/28 

1399/10/1

3 

 محمدرضا دین محمدی فهیمه حسن زاده

بررسی میزان پذیرش اقدامات حفاظت شخصی در بین 

بستری در  ۱9-بیماران قبل از ابتال به کووید 

 بیمارستان های شمال غرب کشور ایران
A-11-85-20 

1399/12/1

7 

1400/2/26 

 نسرین بهرامی نژاد مهسا نوری

رفتار های خود مدیریتی درد در  بررسی پذیرش درد و

بیماران مبتال به سرطان مراجعه کننده به بخش 

شیمی درمانی بیمارستان ولیعصر و انجمن خیریه 

حمایت از بیماران مبتال به سرطان )مهرانه(، 

 ۱400زنجان

A-11-149-14 

1399/12/1

8 

1400/2/26 

 اعظم ملکی مریم کریمی

مقایسه تاثیر مشاوره حمایتی مداوم و متناوب بر 

-خودکارآمدی و تداوم شیردهی زنان مبتال به کووید

۱9 
A-11-344-23 
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1399/11/2

7 

1400/1/26 

 اعظم ملکی معصومه حسنی
مبتنی بر تئوری ستیر بر بررسی اثربخشی مشاوره 

 A-11-344-24 فرزندی در مادران نوجوان-دلبستگی والد

1399/11/2

0 

1400/1/23 

 پیشگوئی نگرش نسبت به مفهوم معصومه نمدیان فاطمه خسروی
A-11-147-16 

1399/12/2

3  

1400/1/23 

 پیشگوئی نگرش نسبت به مفهوم معصومه نمدیان مریم بذلی
A-11-147-17 

 معصومه نمدیان آسیه بکشلو 1399-1400

بررسی ارتباط نگرش والدین به کودک آزاری با رشد و 

سال مراجعه کننده به مراکز  5تکامل کودکان زیر 

 جامع شهری زنجان در سال
A-11-147-18 

 محمد مسعود وکیلی مهناز حدادیان 
کتشافی ابزار طراحی، روان سنجی و تحلیل عاملی ا

 A-11-378-33 ارزیابی رفتار ایمن رانندگی شهروندان زنجانی

1400/3/29 

 

 سعیده زنوزیان ملک یعل یفاطمه حسن

بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ترس 

از پیشرفت بیماری، حساسیت اضطرابی و کیفیت 

، ۱زندگی بیماران مبتال به سرطان سینه با استیج های 

 3و ۲

A-11-1004-19 
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1400/3/23 

تصویب شورای 

پژوهشی 

 دانشگاه

 خدیجه حاجی میری رحیم جعفری

سالمت روان و باورهای زنان بررسی سواد 

کننده به مراکز بهداشتی و درمانی در خصوص مراجعه

دریافت خدمات سالمت روان بر اساس مدل اعتقاد 

 ۱400بهداشتی در شهر خدابنده در سال 

A-11-1349-7 

1400/3/29 

 

 محمد مسعود وکیلی آرزو آقاپور
تحلیل عاملی تاییدی خودکارآمدی رفتار رانندگی 

 A-11-378-34 ایمن شهروندان تبریز

 خدیجه حاجی میری جمال حسینی 1400/3/23

ارتباط موثر پرستار و بررسی عوامل تعیین کننده ی 

بیمار بر اساس مدل رویکرد فرآیند عمل بهداشتی در 

 پرستاران
A-11-1349-8 

 ینیدکترکورش ام یآقا یرضا طومار 1400/4/13

و ارتباط  یاجتماع یهابه شبکه ادیاعت تیوضع یبررس

و  یدانشکده پرستار انیدانشجو یلیآن با عملکرد تحص

 COVID-19 یریگزنجان در دوران همه ییماما
A-11-86-24 

 آقای دکتر آقاجانلو شادی رضایی 1400/9/27

بررسی میزان تعارض بین شغل و خانواده در پرستاران 

گیری کرونا همهو برخی عوامل مرتبط با آن در دوران 

های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان

 ۱400زنجان، 

A-11-238-9 
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