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25/5/95 

 
وکیلی مسعود محمد دکتر  

 یرفتارها کننده پیشگویی عوامل تبیین

 الگوی براساس 19 کووید از پیشگیرانه

)  زنجان شهر جمعیت در بهداشتی اعتقاد

 جمعیت بر مبتنی مطالعه یک: سوم فاز

 (1399سال  در زنجان شهر

A-11-378-32 

22/04/1398  دکتر معصومه نمدیان 

طراحی مدل کاربردی راه اندازی کلینیک 

سالمت اجتماعی با محوریت مسئولیت 

 پذیری اجتماعی سالمت
A-11-147-11 

11/04/1398  دکتر علیرضا شغلی 
در  Cو  Bطرح ملی دیده وری هپاتیت 

 A-11-179-38 سوء مصرف کنندگان تزریقی مواد

11/04/1398  دکتر علیرضا شغلی 
و  HBsAgمطالعه کشوری شیوع 

HCVAb در زنان خیابانی فاز پنج A-11-179-39 

31/04/1398  دکتر معصومه نمدیان 
بررسی فراوانی حوادث منجر به ترومای 

ناشی از تیوب سواری در تپه های اطراف 
A-12-147-13 



پاپایی زنجان در سال های پیست اسکی 

1392-1397 

11/09/1398  دکتر اعظم ملکی 

بررسی عوامل فردی و اجتماعی مرتبط با 

سال در  15-18کیفیت زندگی نوجوانان 

در دبیرستان های شهر  حال تحصیل

 1398زنجان سال 

A-11-344-15 

26/4/99   محمدی دکتر علی 

 در شغلی فرسودگی ای مقایسه بررسی

 و ICU بخش در شاغل بالینی پرستاران

 ودرمانی آموزشی مراکز ی ها بخش سایر

 اب آن ورابطه زنجان پزشکی علوم دانشگاه

 .1399 سال در شغلی عملکرد

A-11-44-7 

14/4/99 تهرخانی مهران آقای   

 بیماران سوگ از ها خانواده تجارب تبیین

 :کرونا ویروس به ابتال از ناشی شده فوت

 فنومنولوژی مطالعه یک
A-12-807-13 

20/6/99 ملکی اعظم دکتر   

 یدسترس نحوه از باردار زنان تجربه تبیین

 زمان در سرپایی بهداشتی خدمات به

 مطالعه یک: جدید ویروس کرونا اپیدمی

 کیفی محتوای تحلیل

A-12-344-20 

http://zums.ac.ir/rds/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-11-344-15&slc_lang=fa&sid=1


25/5/99 وکیلی محمدمسعود دکتر   

 رفتارهای ارزیابی ابزار عاملی تحلیل

 الگوی براساس 19 کووید از پیشگیرانه

 جمعیت در آن ارزیابی و بهداشتی اعتقاد

 مطالعه یک)  1399 سال در زنجان شهر

 (مطالعه دوم فاز: جمعیت بر متبنی

A-11-378-31 

16/5/99 کمالی کورش دکتر   

 ای تغذیه عملکرد و نگرش آگاهی، بررسی

 های شاخص با آن ارتباط و بدنسازان

 شهرستان در سنجی تن و دموگرافیک

 1399 سال در زنجان

A-11-581-7 

10/6/99 شعبانی مینا دکتر   

 بیماری از ناشی اضطراب شیوع بررسی

 به کننده مراجعه افراد در 19کووید

 دکتر بیمارستان روانپزشکی درمانگاه

 بهشتی

A-11-122-14 

3/4/99 ارسنگ شهرام دکتر   

 بروز خطر زمانی – مکانی سازی مدل

COVID-19 سلسله روش از استفاده با 

 1399 زنجان، استان در بیزی مراتبی
A-11-1497-4 

ارسنگ شهرام دکتر 3/4/99  

 هپای مولد تغییرات روند و میزان مدلبندی

(R(0 ))و زنجان استان در 19-کووید 

 1399 مناطق، سایر با آن مقایسه
A-11-1497-5 



زاده حسین تاج زرین 1/6/99  
 بیماران زیسته تجربه پدیدارشناسی

 A-11-1390-5 زنجان شهر کرونایی

دیزجی رعنا دکتر 29/6/99  

 سلع فیزیکوشیمیایی های ویژگی ارزیابی

 در زنجان شهر در شده عرضه های

 1399سال
A-11-1400-2 

قریشی ابوالفضل دکتر 1/6/99  

 انمیز با شغلی فرسودگی ارتباط تعیین

 و پزشکان در استرس و اضطراب افسردگی،

 19 کووید بیماران با مرتبط درمان کادرِ

 میزان در گر مداخله عوامل بررسی و مثبت

 روشهای و متد ارزیابی و شغلی فرسودگی

 آن کاهش

A-11-170-36 

حنیفی نسرین دکتر 1/6/99  

 نسخه روانسنجی های ویژگی بررسی

 کیفیت و دوم قربانی تجربه ابزار فارسی

 متعاقب پرستاران از حمایت و منابع

 پزشکی خطاهای

A-11-148-26 

کمالی کورش دکتر 1/6/99  

 فلزات آلودگی میزان مرورسیستماتیک

 رد محیطی و انسانی های نمونه در سنگین

 زنجان استان
A-11-581-8 



فرهمندکیا زهره دکتر 1/6/99  

 رد سنگین فلزات غلظت مرورسیستماتیک

 حیوان و گیاه هوا، ، خاک آب، های نمونه

 1399 سال در ایران های استان
A-11-357-3 

زاده حسین تاج زرین دکتر 20/6/99  

 آموزشی برنامه ارزشیابی و طراحی

 تئوری براساس زوجین توانمندسازی

 ضتعار میزان برکاهش وتاثیرآن استرنبرگ

 نبنیا تحکیم راستای در زوجین زناشویی

 خانواده

A-11-1390-7 

محمدی دین محمدرضا دکتر 29/6/99  

 پرستاران آوری تاب ای مقایسه بررسی

 مرتبط غیر و مرتبط های بخش در شاغل

 درمانی و آموزشی مراکز در 19-کووید با

 1399 ایران، غرب شمال

A-11-85-18 

حجازی جالل دکتر 14/05/99  

 خواب، کیفیت اضطراب، ارتباط بررسی

 رخیب با ایتغذیه الگوی و فیزیکی فعالیت

 زایمان) نوزادی و مادری پیامدهای

 شاخص لیبر، طول زایمان، نوع زودرس،

 زنان در( اپگار نمره و تولد بدو رشدی های

 بهداشتی مراکز به کننده مراجعه باردار

 زنجان شهر درمانی

 
A-11-877-8 



 

12/9/99 

 

 مینا اسم خانی

 -بررسییی ارتباط برخی از فاکتورهای روانی

به  نان مبتال  ندگی ز یت ز با کیف جنسیییی 

 1399در زنجان سرطان پستان 

 

A-11-1569-1 

13/12/99 

 

 

 

 لیال رستگاری

استرس درک شده و حمایت میزان  بررسی

باردار مرجعه کننده به  زنان اجتماعی در 

شهر زنجان در دوران پایگاه های سالمت 

 1399،  19-دیکوو یماریب یپاندم

 

A-11-416-5 
 

 

 

 

 

 

 
 

 مریم جامه شورانی 10/7/99

فاز -مطالعه کوهورت سرطان جوانان ایران

استان زنجان-یک  

 

A-11-500-25 

 حمدرضا دین محمدی 13/10/99

 مرتبط بابررسی سالمت اجتماعی و عوامل 

 یهامارستانیآن در پرستاران شاغل در ب

 19 -در دوران اپیدمی کوویدسطح کشور 
A-11-85-19 

احمدی فرزانه 17/08/99  

بررسی میزان ارتباط بین عوامل اجتماعی 

و سالمت اجتماعی دانشجویان دانشگاه 

 علوم پزشکی زنجان
A-11-1568-1 

https://zums.ac.ir/rds/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-11-1569-1&slc_lang=fa&sid=1
https://zums.ac.ir/rds/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-11-416-5&slc_lang=fa&sid=1
https://zums.ac.ir/rds/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-11-500-26&slc_lang=fa&sid=1
https://zums.ac.ir/rds/profile_pg.php?user_id=85&slc_lang=fa&sid=1
https://zums.ac.ir/rds/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-11-85-19&slc_lang=fa&sid=1
https://zums.ac.ir/rds/profile_pg.php?user_id=844&slc_lang=fa&sid=1
https://zums.ac.ir/rds/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-11-1568-1&slc_lang=fa&sid=1


وین محبیپر 21/11/99  

بررسی پیامدهای بارداری در زنان باردار 

بستری در بیمارستان 19به کووید مبتال 

 1399اهلل موسوی زنجان در سالآیت
A-12-486-3 

27/11/99 

 
والفضل قریشیاب  

کودکان  IQ روی ADHD تاثیر درمان

 A-11-170-38 مدرسه ای

 سعیده زنوزیان 23/3/1400

شیوع مشکالت جنسی در متقاضیان طالق 

و افراد طالق گرفته و شیوع جدایی در 

افراد دچار مشکالت جنسی: مرور 

 سیستماتیک و متاآنالیز

A-10-1004-17 

 علیرضا آرمانی کیان 17/11/99

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و 

بر کاهش مالل پذیری  (ACT) پذیرش

مراجعه کنندگان به کلینیک سوگ 

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

A-12-886-24 

7/2/1400 

 
ظم ملکیاع  

برنامه توانمندسازی افزایش تاب آوری 

گروه های آسیب پذیر ساکن شهر زنجان 

: کاربرد 19در مقابله با بیماری کووید

 تئوری تغییر رفتار انگیزش محافظت

A-11-344-25 

24/12/99 

 
 علیرضا شغلی

مرور و ارزیابی سریع تکنولوژی ابزار درمانی 

 A-10-179-46 کمکی

https://zums.ac.ir/rds/profile_pg.php?user_id=486&slc_lang=fa&sid=1
https://zums.ac.ir/rds/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-12-486-3&slc_lang=fa&sid=1
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https://zums.ac.ir/rds/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-10-179-46&slc_lang=fa&sid=1


 علیرضا شغلی 27/12/99

تدوین برنامه راهبردی ارتباطی برای 

حداکثری پوشش واکسیناسیون افزایش 

با رویکرد مدیریت مبتنی بر  19کووید 

 (RBM) نتایج

A-12-179-47 

 سعیده زنوزیان 27/12/99

بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و 

تعهد بر ترس از پیشرفت بیماری، 

حساسیت اضطرابی و کیفیت زندگی 

بیماران مبتال به سرطان سینه با استیج 

 3و 2، 1های 

A-11-1004-19 

 محمد علی یادگاری 15/1/1400

بررسی میزان امتناع از واکسیانسیون 

و عوامل مرتبط با آن در میان  19کووید

ای و غیر حرفه -کارکنان درمانی حرفه

های آموزشی دانشگاه شاغل در بیمارستان

 1400علوم پزشکی زنجان در سال

A-12-369-3 

 زرین تاج حسین زاده 29/3/1400
آینده پژوهی بیماری افسردگی در ایران با 

 A-11-1390-8 روش سناریو و ارایه گزینه های سیاستی

 خدیجه حاجی میری 23/3/1400

بررسی عوامل تعیین کننده ی ارتباط موثر 

پرستار و بیمار بر اساس مدل رویکرد 

 فرآیند عمل بهداشتی در پرستاران
A-11-1349-8 

https://zums.ac.ir/rds/profile_pg.php?user_id=179&slc_lang=fa&sid=1
https://zums.ac.ir/rds/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-12-179-47&slc_lang=fa&sid=1
https://zums.ac.ir/rds/profile_pg.php?user_id=1004&slc_lang=fa&sid=1
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 آزاده حسین خانی 3/3/1400
ارزیابی وضعیت بار کاری ذهنی ماماهای 

 A-11-1496-2 19شاغل مرتبط با زنان مبتال به کویید 

 محسن داداشی 23/3/1400

بخشی درمان تحریک فراجمجمه ای با  ثر

جریان های نویز تصادفی بر قشر پیش 

پیشانی در کاهش عالئم بالینی و بهبود 

 :نقایص شناختی بیماران اسکیزوفرنی

 کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور

A-12-1049-25 

 رعنا دیزجی 4/4/1400

 وهیدر م (VIکروم ) زانیم نییتع

 یابیو ارز DLLMEبه روش  جاتیوسبز

مصرف آن درسطح  یخطر احتمال زانیم

 1400جامعه شهر زنجان در سال

A-12-1400-3 

انیک یآرمان علیرضا  22/4/1400  

اپیدمیولوژی اقدام به خودکشی و مرگ 

سطح استان زنجان از ناشی از آن در 

 1400تا ابتدای سال  1395ابتدای سال 

 

A-12-886-25 

 اعظم ملکی 19/8/1400

به  لیکننده تما نییتع یفاکتورها یبررس

در جوانان در شرف ازدواج و  یفرزندآور

سال ساکن شهر  40تا  15زنان متاهل

 1400زنجان سال

A-11-344-26 

https://zums.ac.ir/rds/profile_pg.php?user_id=1496&slc_lang=fa&sid=1
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https://zums.ac.ir/rds/profile_pg.php?user_id=1049&slc_lang=fa&sid=1
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یاعظم ملک 30/8/1400  

تاثیر موسیقی درمانی بر درد اپیزیوتومی : 

 A-11-344-27 مرور سیستماتیک و متاآنالیز


