
  ردیف

 عنوان طرح تحقیقاتی
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 تصویب
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نحوه همکاری با  بودجه )میلیون ریال(
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جذب  مرکز/دانشگاه

 گرنت

 

 شیافزا یبرا یارتباط یبرنامه راهبرد نیتدو 1

با  19 دیکوو ونیناسیپوشش واکس یحداکثر

 (RBM) جیبر نتا یمبتن تیریمد کردیرو

خاتمه  99

 یافته

 -خارجی 000/000/000/24

 یونیسف

 یابزار درمان یتکنولوژ عیسر یابیمرور و ارز 2

 یکمک

 -یخارج 000/000/750/9 درصد30 99

 سفیونی

گروه  یتاب آور شیافزا یبرنامه توانمندساز 3

ساکن شهر زنجان در مقابله  ریپذ بیآس یها

 رفتار رییتغ ی: کاربرد تئور19دیکوو یماریبا ب

 محافظت زشیانگ

 -داخلی 000/000/900 50% 99

سازمان 

 بهزیستی

 یبرنامه آموزش یابیو ارزش یطراح 4

 یبراساس تئور نیزوج یتوانمندساز

تعارض  زانیبرکاهش م رآنیاسترنبرگ وتاث

 انیبن میتحک یدر راستا نیزوج ییزناشو

 خانواده

 -یداخل 000/000/510 70% 99

 سازمان

 یستیبهز

 یبه کودک آزار نیارتباط نگرش والد یبررس 5

سال مراجعه  5 ریبا رشد و تکامل کودکان ز

زنجان در سال  یکننده به مراکز جامع شهر

1400-1399 

99 20% 000/000/32 - 

و عوامل موثر بر آن  یسالمت اجتماع یبررس 6

سطح  یها مارستانیدر پرستاران شاغل در ب

 19 -دیکوو یدمیکشور در دوران اپ

99 60% 000/000/43 - 

 تیاسترس درک شده و حما زانیم یبررس 7

در زنان باردار مرجعه کننده به  یاجتماع

سالمت شهر زنجان در دوران  یها گاهیپا

 1399، 19-دیکوو یماریب یپاندم

99 60% 000/000/28 - 

نت خشو"نگرش  نسبت  به  مفهوم  یشگوئیپ 8

  یبا  استفاده  از  تئور"زنان  هیعل یخانگ

99 30% - - 



-  انیدر  دانشجو  کرزیا  یاجتماع یریادگی

 1400زنجان، یدانشگاه  علوم پزشک

اقدامات حفاظت  رشیپذ زانیم یبررس 9

 دیقبل از ابتال به کوو مارانیب نیدر ب یشخص

شمال غرب  یها مارستانیدر ب یبستر 19-

 رانیکشور ا

خاتمه  99

 یافته

000/000/32 - 

 انیآموزش بر دانش و نگرش دانشجو ریتاث 10

 یدانشگاه علوم پزشک ینیمقطع بال یپزشک

زنجان درباره سوء مصرف مواد بر اساس مدل 

 یعمل استدالل

99 30% 000/000/4 - 

 ییزناشو تیو رضا یرابطه اضطراب، افسردگ 11

در افراد متأهل مراجعه کننده به مراکز 

 یو مشاوره دانشگاه علوم پزشک یروانشناس

 کرونا روسیو یریزنجان در همه گ

99 30% 000/000/50 - 

 مارانیتجارب خانواده ها از سوگ ب نییتب 12

 کیکرونا:  روسیاز ابتال به و یفوت شده ناش

 یمطالعه فنومنولوژ

99 40% 000/000/20 - 

 زانیبا م یشغل یارتباط فرسودگ نییتع 13

اضطراب و استرس در پزشکان و  ،یافسردگ

مثبت  19 دیکوو مارانیکادرِ درمان مرتبط با ب

 زانیعوامل مداخله گر در م یو بررس

 یمتد و روشها یابیو ارز یشغل یفرسودگ

 کاهش آن

99 40% 000/000/44 - 

 -یروان یاز فاکتورها یارتباط برخ یبررس 14

 زنان مبتال به سرطان یزندگ تیفیبا ک یجنس

 1399پستان در زنجان 

99 30% 000/000/25 - 

نت خشو"نگرش  نسبت  به  مفهوم  یشگوئیپ 15

 یبا استفاده از تئور"زنان هیعل یخانگ

دانشگاه علوم  انیدر دانشجو یپدرساالر

 1399-1400ز،یتبر یپزشک

99 30% 000/000/16 - 

اقدامات حفاظت  رشیپذ زانیم یبررس 16

 دیقبل از ابتال به کوو مارانیب نیدر ب یشخص

99 50% 000/000/32 - 



شمال غرب  یها مارستانیدر ب یبستر 19-

 رانیکشور ا

ابزار سنجش  یسازه ها ییروا یابیارز 17

براساس  19 دیاز کوو رانهیشگیپ یرفتارها

 لیتحل کردیبا رو یاعتقاد بهداشت یالگو

به سه مرکز خدمات جامع  نیدر مراجع یعامل

سالمت منتخب شهر زنجان ) فاز دوم مطالعه: 

شهر زنجان در  تیبر جمع یمطالعه مبتن کی

 (1399سال 

99 70% 000/000/40 - 

 یکننده رفتارها ییشگویعوامل پ نییتب 18

اعتقاد  یبراساس الگو 19 دیاز کوو رانهیشگیپ

 19 دیمشکوک به کوو نیدر مراجع یبهداشت

در سه مرکز منتخب شهر زنجان ) فاز سوم: 

شهر زنجان در  تیبر جمع یمطالعه مبتن کی

 (1399سال 

99 70% 000/000/50 - 

 یماریاز ب یاضطراب ناش وعیش یبررس 19

در افراد مراجعه کننده به درمانگاه  19دیکوو

 یدکتر بهشت مارستانیب یروانپزشک

خاتمه  99

 یافته

000/000/50 - 

خواب،  تیفیارتباط اضطراب، ک یبررس 20

 یبا برخ یاهیتغذ یو الگو یکیزیف تیفعال

زودرس،  مانی)زا یو نوزاد یمادر یامدهایپ

 یرشد یشاخص ها بر،یطول ل مان،ینوع زا

بدو تولد و نمره اپگار( در زنان باردار مراجعه 

 شهر زنجان یدرمان یکننده به مراکز بهداشت

99 50% 000/000/30 - 

در زنان باردار مبتال  یباردار یامدهایپ یبررس 21

 اهللتیآ مارستانیدر ب یبستر19 دیبه کوو

 1399زنجان در سال  یموسو

99 60% 000/000/43 - 

فلزات  یآلودگ زانیم کیستماتیمرورس 22

در  یطیو مح یانسان یدر نمونه ها نیسنگ

 استان زنجان

99 50% 000/000/20 - 

ر د نیغلظت فلزات سنگ کیستماتیمرورس 23

 وانیو ح اهیآب، خاک ، هوا، گ ینمونه ها

 1399در سال  رانیا یاستان ها

99 40% 000/000/20 - 



 کیکننده رفتار تفک نییعوامل تع یبررس 24

زباله از مبدا در دانش آموزان بر اساس مدل 

 شده یزیرفتار برنامه ر

99 50% 000/000/6 - 

به  یتجربه زنان باردار از نحوه دسترس نییتب 25

 یدمیدر زمان اپ ییسرپا یخدمات بهداشت

 لیمطالعه تحل کی: دیجد روسیکرونا و

 یفیک یمحتوا

99 50% 000/000/30 - 

خود  یدرد و رفتار ها رشیپذ یبررس 26

مبتال به سرطان  مارانیدرد در ب یتیریمد

 یدرمان یمیمراجعه کننده به بخش ش

ز ا تیحما هیریو انجمن خ عصریول مارستانیب

 1400مبتال به سرطان )مهرانه(، زنجان  مارانیب

99 30% 000/000/7 - 

خطر بروز  زمانی – یمکان یمدل ساز 27

COVID-19  با استفاده از روش سلسله

 1399در استان زنجان،  یزیب یمراتب

99 40% 000/000/50 - 

 هیمولد پا راتییو روند تغ زانیم یمدلبند 28

(R(0کوو ))سهیمقادر استان زنجان و  19-دی 

 1399مناطق،  ریآن با سا

99 90% 000/000/40 - 

 یریاندازه گ یبرا دیجد یروش یراه انداز 29

سنگک عرضه  یدر نان ها دیآم لیاکر زانیم

سنج  فیشده در شهر زنجان با دستگاه ط

 (IMS) یونیتحرک 

99 60% 000/500/119 - 

 یبر تئور یمشاوره مبتن یاثربخش یبررس 30

در مادران  یفرزند-والد یبر دلبستگ ریست

 نوجوان

  000/000/20 - 

     - 

 یا هینگرش و عملکرد تغذ ،یآگاه یبررس 31

 یبدنسازان و ارتباط آن با شاخص ها

در شهرستان زنجان  یو تن سنج کیدموگراف

 1399در سال 

99 50% 000/000/9 - 

عسل  ییایمیکوشیزیف یها یژگیو یابیارز 32

 1399عرضه شده در شهر زنجان در سال یها

99 90% 000/000/35 - 



از  تراتیاحتمال خطر و مواجهه با ن یابیارز 

 در شهر زنجان یمصرف انواع سبز قیطر

99 80% 000/000/98 - 

 ینسخه فارس یروانسنج یها یژگیو یبررس 33

منابع و  تیفیدوم و ک یابزار تجربه قربان

 یپزشک یاز پرستاران متعاقب خطاها تیحما

99 30% 000/000/30 - 

 سنجش ایرانی بومی ابزار دو کارگیری به 34

 باورهای تلفیقی مدل های سازه و آگاهی

 در ایدز مورد در رفتاری قصد و بهداشتی

 مطالعه: زنجان شهر سال 60 تا 18 جمعیت

 (پایاننامه)جمعیت بر مبتنی

 خاتمه 98

 یافته

000/000/72  

 و غذایی امنیت و تغذیه وضعیت بررسی 35

 در اجتماعی عوامل برخی با ها آن ارتباط

 خدمات جامع مراکز پوشش تحت سالمندان

 1398 سال در زنجان شهری سالمت

98 70 % 000/000/39  

 ناشی ترومای به منجر حوادث فراوانی بررسی 36

 پیست اطراف های تپه در سواری تیوب از

-1392 های سال در زنجان پاپایی اسکی

1397 

خاتمه  98

 یافته

000/000/4  

 در HCVAb و HBsAg شیوع کشوری مطالعه 37

 پنج فاز خیابانی زنان

 خاتمه 98

 یافته

 وزارت بهداشت 000/200/180/1

 معنویت رویکرد با مشاوره اثربخشی بررسی 38

 کرده زایمان زنان زندگی کیفیت بر محور

 اکالمپسی پره به مبتال

 -  بدون بودجه 50% 98

 اریسازگ بر گرا مثبت رویکرد با مشاوره تاثیر 39

 بارداری استفراغ و تهوع شدت و

98 90% 000/000/24 

 

 

- 

 سال 15-18 نوجوانان زندگی کیفیت بررسی 40

 سطح سالمت جامع مراکز به کننده مراجعه

 مرتبط اجتماعی و فردی عوامل و زنجان شهر

 1398-99 سال در آن با

آموزش و  000/000/43 50% 98

 پرورش

 ابزار عاملی تحلیل و سنجی روان طراحی، 41

 رانندگی ایمن رفتار و خودکارآمدی ارزیابی

 زنجان شهروندان

98 50% 000/000/17 - 



 و آگاهی سنجش ابزار روانسنجی طراحی، 42

 میان ارتباطی های مهارت و آگاهی ارزیابی

 شهرستان بهداشت مرکز بهورزان فردی

 1398 -1399 سال در زنجان

98  

60% 

000/000/10   

 و شده درک خودکارآمدی مقایسه و ارزیابی 43

 مصرف مورد در دار خانه و شاغل مادران رفتار

 شهر ابتدایی مقطع آموزان دانش صبحانه

 1398 - 99 سال در زنجان

98 40% 000/000/11  

 با زنان در شیردهی در زوجین مشاوره تاثیر 44

 خواسته نا بارداری

98 30% 000/400/20  

 میزان تعیین برای روش اندازی راه 45

 با بابونه و سبز چای دمنوش در Aاکراتوکسین

 باال کارایی با مایع کروماتوگرافی روش

98 50% 000/000/164  

 های پژنوتای تعیین و فراوانی بررسی 46

 یفراوان تعیین و جیرووسی پنوموسیستیس

 یدارا بستری بیماران در بالتاروم لوفوموناس

 در COVID-19 از ناشی شدید پنومونی

 سال در زنجان( عج) ولیعصر بیمارستان

1400-1399 

98 40% 000/000/84  

 مغناطیسی تحریک اثربخشی مقایسه 47

 درمان و( rTMS) مغز مکرر ای فراجمجمه

 افسردگی، بر(CBT) رفتاری شناختی

 کاری حافظه و هیجان تنظیم اضطراب،

 اساسی افسردگی اختالل به مبتال نوجوانان

98 40% 000/000/48  

 تاررف تئوری بر مبتنی مداخله تاثیر بررسی 48

 دوستدار رفتارهای بهبود بر شده ریزی برنامه

 های کیسه مصرف کاهش) زیست محیط

 زنجان شهر سالمت داوطلبان در( پالستیکی

98 60% 000/000/13  

 مغناطیسی تحریک بخشی اثر مقایسه 49

 شناختی درمان و( rTMS)ای فراجمجمه

 عالیم وسواس، عالیم بر( CBT)رفتاری

 حافظه و شناختی پذیری انعطاف افسردگی،

98 50% 000/000/40  



-فکری وسواس اختالل به مبتال افراد کاری

 (OCD)عملی

 همیو نکتار در سرب غلظت میزان گیری اندازه 50

 پخشی مایع -مایع استخراج روش با پرمصرف

 ای کوره اتمی جذب دستگاه و

98 80% 000/000/154 

 

 از 000/000/70

 ایندکس h گرنت

 کادمیوم و سرب سنگین فلزات مقدار بررسی 51

 تولیدی لبنی هایفراورده و خام شیر در

 99 سال در زنجان پگاه کارخانه

98 50% 000/000/70  

      

 عوامل و فامیلی ازدواجهای فراوانی بررسی 52

 به مبتال کودکان والدین در آن با مرتبط

 ککلینی به کننده مراجعه ژنتیک بیماریهای

 در زنجان موسوی... ا آیت بیمارستان ژنتیک

 (پایاننامه)96 تا 93 سالهای

 خاتمه 97

 یافته

000/000/4  

 زا اجتناب پرسشنامۀ اعتبار و پایایی بررسی 53

 پرسشنامۀ و( CAQ-W) نگرانی-تغییر

( CAQ-GE) عمومی هیجان-تغییر از اجتناب

 زنجان پزشکیعلوم دانشگاه دانشجویان در

 خاتمه 97

 یافته

000/000/40  

 فارسی نسخه پایایی و روایی بررسی 54

 دانشجویان در سالمت از حمایت پرسشنامه

-98 زنجان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی

 )پایاننامه( 1397

 خاتمه 97

 یافته

000/000/4  

 برای غذایی بسامد پرسشنامه سنجی روایی 55

 اعتبار بررسی و 3-امگا وضعیت بررسی

 در زیستی مارکرهای بر مبتنی پرسشنامه

 سالم افراد

 خاتمه 97

 یافته

000/200/46  

 و سرپرستاران ارتباطی هایمهارت بررسی 56

 دیسترس و شغلی اشتیاق با آن همبستگی

 در شاغل پرستاران روانشناختی

- زنجان شهر سطح هایبیمارستان

 (پایاننامه)1398

 خاتمه 97

 یافته

  بدون بودجه



 لکنتر و پیشگیری ملی سند تدوین و تهیه 57

 با 1404 ایران افق در تنفسی مزمن بیماریهای

 گرا نتیجه مدل و ذینفعان مشارکت رویکرد

 خاتمه 97

 یافته

 وزارت بهداشت 000/000/400

 و یخلق ناگویی و عاطفی بلوغ وضعیت بررسی 58

 کننده مراجعه بیماران در مرتبط عوامل برخی

 در زنجان شهر قلب ویژه های کلینیک به

 1398 سال

97 90% 000/280/39  

 دهنده ارتقاء رفتارهای و سازه روایی بررسی 59

 مالت تب مورد در پندر مدل بر مبتنی سالمت

 جامع خدمات مراکز پوشش تحت دامداران در

 (پایاننامه)زنجان استان روستایی سالمت

97 90% 000/600/45  

 کودکان در تنفسی اختالالت فراوانی بررسی 60

 موسوی اهلل آیت بیمارستان در بستری

 در میکرونی ذرات غلظت میزان برحسب

 اسفند تا 96 اسفند از زنجان هوای

 (پایاننامه)97

 خاتمه 97

 یافته

000/640/8  

 کلینیک اندازی راه کاربردی مدل طراحی 61

 یپذیر مسئولیت محوریت با اجتماعی سالمت

 سالمت اجتماعی

97 80 % 000/000/148  

      

 بینیپیش در اولیه هایوارهطرح نقش بررسی 62

 مانتقا و بخشندگی روحیه و زناشویی رضایت

 مشاوره مراکز به کنندهمراجعه زوجین در

 1396 سال در زنجان شهر بهزیستی سازمان

خاتمه  96

 یافته

 

000/000/30  

 در ماالریا حذف عملیاتی های برنامه تدوین 63

 و انتقال رویکرد با استانی و ملی سطوح

- single stream funding پروژه پایداری

SSF 

خاتمه  96

 یافته

 UN -بین المللی  600/859/173/3

 از پیشگیری بر سلکوکسیب اثر بررسی 64

: تراپی الکتروشوک از ناشی حافظه نقایص

 اب کور سو دو شده تصادفی بالینی کارآزمایی

 )پایاننامه(پالسیبو گروه

 خاتمه 96

 یافته

000/600/21  



 الگوهای و شناختیروان اختالالت شیوع 65

 علوم دانشگاه دانشجویان در شخصیتی

 زنجان پزشکی

 خاتمه 96

 یافته

000/000/45  

 سبک بر نیومن بتی تئوری کاربرد اثیرت 66

 هب مبتال مددجویان فشارخون کنترل و زندگی

 )پایاننامه(خون پرفشاری

 خاتمه 96

 یافته

000/000/70  

 مادران در نوزاد پیامدهای فراوانی بررسی 67

 زنجان موسوی بیمارستان در سال 35 باالی

(پایاننامه)  

 خاتمه 96

 یافته

000/000/4  

 واکسن تزریق از پس زودرس عوارض بررسی 68

پایاننامه() گانه پنج  

 خاتمه 96

 یافته

000/000/4  

 بر ماهه 12 شیرخواران تکامل وضعیت بررسی 69

 در(  ASQ) مراحل و سنین پرسشنامه اساس

 سال دوم نیمه در زنجان شهر آموزش مرکز

 (پایاننامه)1397

 خاتمه 96

 یافته

000/000/4  

 عوامل برخی و آسم کنترل میزان بررسی 70

 ساله 4-11 کودکان در آن با مرتبط محیطی

 بیمارستان در آسم حمله علت به شده بستری

 طی 97 سال در زنجان موسوی اهلل آیت

 (پایاننامه) .ماهه سه پیگیری

 خاتمه 96

 یافته

000/000/4  

 در خون بیوشیمیایی فاکتورهای سطح بررسی 71

 1396 سال در زنجان شهر جمعیت

 خاتمه 96

 یافته

000/000/100  

 و کار کودکان در C و B هپاتیت وری دیده 72

 (اول فاز)  خیابانی

 خاتمه 96

 یافته

 وزارت بهداشت 000/000/550

 


