
 کد طرح عنوان استاد راهنما دانشجو

 زهرا باقری
 دکتر

 فرهاد طارمیان

 
اثر بخشی درمان بازتوانی شناختی)بهبود حافظه کاری( 

در کاهش ولع مصرف اپیوم در مصرف کنندگان وابسته 

 به این ماده
 

A-12-187-

9 

سهیال 

 مقصودی

 دکتر

 فرهاد طارمیان

رفتاری مدیریت -درمان شناختی"مقایسه تاثیر 

برکیفیت زندگی،  "درمان نگارش هیجانی"و"استرس

بیماری و عملکرد تنفسی اضطراب ، افسردگی، ادراک از 

 بیماران مبتال به آسم

A-11-187-

7 

 رقیه 

 صباغی 

 دکتر

 فرهاد طارمیان

بررسی عوامل روانشناختی و اجتماعی مرتبط با نارضایتی 

 زناشویی
A-12-187-

8 

چیمن 

 سلیمی

 دکتر

 سعید ممتازی

بررسی تأثیرگروه درمانی به روش مصاحبه انگیزشی 

 برکنترل قندخون و رضایت درمانی بیماران دیابتی
A-11-181-

9 

 رویا

احمدی  

 زاده

 دکتر

 سعیده زنوزیان

کودک -تأثیر آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد  ( 

CPRT)  بر کاهش نشانه های اختالل اضطراب جدایی

 کودکان

A-12-

1004-2 

 داوود زمانی
 دکتر

 فرهاد طارمیان

بررسی رابطه عوامل شخصیتی، تنظیم هیجان، سالمت روان 

با بزهکاری نوجوانان "حیطه های زندگی"و   

A-12-187-

11 

 مهدی خانی
 دکتر

 محسن داداشی

رفتاری،عدم تحمل /مقایسه ی  سیستم های مغزی

افراد مبتال به اختالل  بالتکلیفی و اجتناب شناختی در بین

 سالماضطراب فراگیر و افراد 

A-12-

1049-1 

 مهناز روزبه
 دکتر 

 شکیبا زاده

بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد حل مسأله بر 

باورهای غیرمنطقی و خودکارآمدی رابطین سالمت در مورد 

پستانخودآگاهی   

A-11-177-

2 

سودابه 

 کریمیان
-A-12-187 بررسی عوامل روانشناختی و اجتماعی موثر بر فرار دختران  دکتر  طارمیان

10 
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آرزو      

ناهید 

 سهالن

 دکتر  زنوزیان

روانی گروهی در  -اثربخشی برنامه ی آموزشیبررسی 

تبعیت دارویی، بینش و کیفیت زندگی بیماران مبتال به 

 اختالل دوقطبی بیمارستان شهید بهشتی زنجان

A-12-

1004-3 

جهانگیر 

 محمدی
تر زنوزیاندک  

کاری رفتاری بر اهمال -درمانی شناختیاثربخشی گروه

تحصیلی و باورهای فراشناختی دانشجویان علوم پزشکی 

 .زنجان

A-12-

1004-4 

فریبا 

 عبداللهی
 دکتر نمدیان

پیشگویی میزان پیروی از رژیم درمانی بیماران مبتال به 

 سالمتیبا استفاده از مدل رویکرد فرایند رفتار  2دیابت نوع

(HAPA)  1394در شهر زنجان در سال 

A-11-147-

2 

زهرا عباس 

 علمداری

دکتر کوروش 

 امینی

 اضطراب و خستگی درد، بر معنوی مراقبت تاثیر بررسی

 A-11-86-5 درمانی شیمی تحت بیماران در مرگ

 مرضیه

 مجیدپور

 محمد دکتر

 دین رضا

   محمدی

 رضایتمندی میزان  و اورژانس عملکرد های شاخص بررسی

 های بیمارستان اورژانس مراکز  به کننده مراجعه بیماران

 94 ، زنجان پزشکی علوم دانشگاه آموزشی
A-11-85-6 

 منیره

 رحمانی

 نسرین دکتر

نژاد بهرام  

 از بعد درد بر محور خانواده یآموزش مداخله ریتاث یبررس

 یفوقان اندام) یارتوپد یجراح تحت  مارانیب یجراح عمل

 (یتحتان ای

A-11-149-

4 

 پور هما

 عبداله

 نسرین دکتر

   جعفری

 بیماران زنگی کیفیت و خانواده عملکرد بین ارتباط بررسی

( عج) ولیعصر درمانی آموزسی مرکز در سرطان به مبتال

 1395 سال در زنجان

A-11-984-

5 

صفا رعنا  
احمدنیا الهه   

 دکتر

 رفتار رویکرد بر مبتنی گروهـی مشاوره تاثیـر بررسی

   A-11-38-3 زایمان خودکارآمدی بر هیجانی – عقالنی درمانی

ذوالفقار 

 حسنوی
 دکتر امید ساعد

 خوابی، بی بر گروهی رفتاری شناختی مداخله بخشی اثر

 منفی عاطفه و رفتن خواب به موقع در کاری اهمال

 زنجان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

A-11-924-

3 
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ساحل 

 خاکپور
ساعد امید دکتر  

 میانجی عوامل نقش و یکپارچه پروتکل بخشی اثر تعیین

 دانشجویان افسردگی و اضطراب کاهش در فراتشخیصی
A-11-924-

2 

زینب 

 خوشنام

دکتر میرجمال 

 حسینی

 موجود کودک غذای درA اکراتوکسین میزان گیری اندازه

  HPLC ازدستگاه استفاده با ایران در
A-12-769-

25 

المیرا 

 عزیزی

دکتر اعظم 

 ملکی

بررسی تأثیر مشاوره مدیریت استرس بر خودکارآمدی 

در زنان  شیردهی و مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر

 نخست زا

A-11-344-

7 

مائده 

 قبادیان

دکتر معصومه  

 نمدیان  

پیروی از فعالیت  رب HAPA تئوری  بردرکابررسی 

 2 نوع ابتید به مبتال مارانیبفیزیکی 
A-11-147-

7 

 حسنی
دکتر معصومه 

 نمدیان

تاثیر کاربرد تئوری بتی نیومن بر سبک زندگی و کنترل 

 پرفشاری خون فشارخون مددجویان مبتال به
A-11-147-

10 

 قاسمی
دکتر بهرامی 

 نژاد

کاربرد برخی از سازه های تئوری شناخت اجتماعی در 

در زنان تحت  2پیشگویی رفتارهای پیشگیری از دیابت نوع 

پوشش کمیته ی امداد امام خمینی )ره( شهر زنجان در 

1396سال   

A-11-149-

6 

 فاطمه هاتف
دکتر کوروش 

 امینی

های ارتباطی سرپرستاران و همبستگی آن با بررسی مهارت

شغلی و دیسترس روانشناختی پرستاران شاغل در اشتیاق 

8139-های سطح شهر زنجان بیمارستان  

A-11-86-

13 

یاسم خان  
دکتر معصومه 

انینمد  

RMC (Respectful Maternity ابزار  یروان سنج

 مراقبت محترمانه

Care) در  یو سنجش مراقبت محترمانه در زنان بستر

زنجان در سال  یموسو مارستانیب مانیبخش پس از زا

1396 

A-11-147-

8 

یعباس نایم  
دکتر اعظم 

یملک  

و شدت تهوع  یمثبت گرا بر سازگار کردیمشاوره با رو ریتاث

یو استفراغ باردار  

A-11-344-

14  
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 یاسما قاسم

یثان  

جمال  دیس

ینیحس  

 دیآم لیاکر زانیم یریاندازه گ یبرا دیجد یروش یراه انداز

سنگک عرضه شده در شهر زنجان با دستگاه  یدر نان ها

یونیسنج تحرک  فیط  (IMS) 

A-12-769-

43 

 نیمحمدام

 یصاحب

یاسکوئ  

دکتر معصومه 

انینمد  

و ارتباط آن ها با  ییغذا تیو امن هیتغذ تیوضع یبررس

در سالمندان تحت پوشش مراکز  یعوامل اجتماع یبرخ

1398زنجان در سال  یجامع خدمات سالمت شهر  

A-11-147-

12 

فاطمه 

یخسرو  

دکتر معصومه 

انینمد  
به مفهوم نسبتنگرش  یشگوئیپ  A-11-147-
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