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 بینیپیش در اولیه هایوارهطرح نقش بررسی 1

 مانتقا و بخشندگی روحیه و زناشویی رضایت

 مشاوره مراکز به کنندهمراجعه زوجین در

 1931 سال در زنجان شهر بهزیستی سازمان

خاتمه  31

 یافته

 

000/000/90 10-8  

 در ماالریا حذف عملیاتی های برنامه تدوین 2

 و انتقال رویکرد با استانی و ملی سطوح

- single stream funding پروژه پایداری

SSF 

خاتمه  31

 یافته

 بینطرح   100/853/179/9

 المللی

 UN -بین المللی

 از پیشگیری بر سلکوکسیب اثر بررسی 9

: تراپی الکتروشوک از ناشی حافظه نقایص

 اب کور سو دو شده تصادفی بالینی کارآزمایی

 )پایاننامه(پالسیبو گروه

 خاتمه 31

 یافته

000/100/21 8  

 الگوهای و شناختیروان اختالالت شیوع 4

 علوم دانشگاه دانشجویان در شخصیتی

 زنجان پزشکی

 خاتمه 31

 یافته

000/000/45 5-8  

 سبک بر نیومن بتی تئوری کاربرد اثیرت 5

 هب مبتال مددجویان فشارخون کنترل و زندگی

 )پایاننامه(خون پرفشاری

 خاتمه 31

 یافته

000/000/70 4-1  

 مادران در نوزاد پیامدهای فراوانی بررسی 1

 زنجان موسوی بیمارستان در سال 95 باالی

پایاننامه)  

) 

 خاتمه 31

 یافته

 جزء 000/000/4

 اولویتهای

 دانشگاه

 باشد نمی

 

 واکسن تزریق از پس زودرس عوارض بررسی 7

پایاننامه() گانه پنج  

 خاتمه 31

 یافته

 جزء 000/000/4

 اولویتهای

 دانشگاه

 باشد نمی

 

 بر ماهه 12 شیرخواران تکامل وضعیت بررسی 8

 در(  ASQ) مراحل و سنین پرسشنامه اساس

 خاتمه 31

 یافته

 جزء 000/000/4

 اولویتهای

 



 سال دوم نیمه در زنجان شهر آموزش مرکز

 (پایاننامه)1937

 دانشگاه

 باشد نمی

 عوامل برخی و آسم کنترل میزان بررسی 3

 ساله 4-11 کودکان در آن با مرتبط محیطی

 بیمارستان در آسم حمله علت به شده بستری

 طی 37 سال در زنجان موسوی اهلل آیت

 (پایاننامه) .ماهه سه پیگیری

 خاتمه 31

 یافته

 جزء 000/000/4

 هایاولویت

 دانشگاه

 باشد نمی

 

 در خون بیوشیمیایی فاکتورهای سطح بررسی 10

 1931 سال در زنجان شهر جمعیت

 خاتمه 31

 یافته

000/000/100 1-1  

 و کار کودکان در C و B هپاتیت وری دیده 11

 (اول فاز)  خیابانی

 خاتمه 31

 یافته

 وزارت بهداشت - 000/000/550

 عوامل و فامیلی ازدواجهای فراوانی بررسی 12

 به مبتال کودکان والدین در آن با مرتبط

 ککلینی به کننده مراجعه ژنتیک بیماریهای

 در زنجان موسوی... ا آیت بیمارستان ژنتیک

 (پایاننامه)31 تا 39 سالهای

 خاتمه 37

 یافته

 جزء 000/000/4

 اولویتهای

 دانشگاه

 باشد نمی

 

 زا اجتناب پرسشنامۀ اعتبار و پایایی بررسی 19

 پرسشنامۀ و( CAQ-W) نگرانی-تغییر

( CAQ-GE) عمومی هیجان-تغییر از اجتناب

 زنجان پزشکیعلوم دانشگاه دانشجویان در

 خاتمه 37

 یافته

000/000/40 9-2-1  

 فارسی نسخه پایایی و روایی بررسی 14

 دانشجویان در سالمت از حمایت پرسشنامه

-38 زنجان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی

 )پایاننامه( 1937

 خاتمه 37

 یافته

 جزء 000/000/4

 اولویتهای

 دانشگاه

 باشد نمی

 

 برای غذایی بسامد پرسشنامه سنجی روایی 15

 اعتبار بررسی و 9-امگا وضعیت بررسی

 در زیستی مارکرهای بر مبتنی پرسشنامه

 سالم افراد

 خاتمه 37

 یافته

000/200/41 4-4-1  

 و سرپرستاران ارتباطی هایمهارت بررسی 11

 دیسترس و شغلی اشتیاق با آن همبستگی

 در شاغل پرستاران روانشناختی

- زنجان شهر سطح هایبیمارستان

 (پایاننامه)1938

 خاتمه 37

 یافته

  2-1-9 بدون بودجه



 لکنتر و پیشگیری ملی سند تدوین و تهیه 17

 با 1404 ایران افق در تنفسی مزمن بیماریهای

 گرا نتیجه مدل و ذینفعان مشارکت رویکرد

 خاتمه 37

 یافته

 وزارت بهداشت طرح ملی 000/000/400

 و یخلق ناگویی و عاطفی بلوغ وضعیت بررسی 18

 کننده مراجعه بیماران در مرتبط عوامل برخی

 در زنجان شهر قلب ویژه های کلینیک به

 1938 سال

37 30% 000/280/93 2-1  

 دهنده ارتقاء رفتارهای و سازه روایی بررسی 13

 مالت تب مورد در پندر مدل بر مبتنی سالمت

 جامع خدمات مراکز پوشش تحت دامداران در

 (پایاننامه)زنجان استان روستایی سالمت

37 30% 000/100/45 9-5-1  

 کودکان در تنفسی اختالالت فراوانی بررسی 20

 موسوی اهلل آیت بیمارستان در بستری

 در میکرونی ذرات غلظت میزان برحسب

 اسفند تا 31 اسفند از زنجان هوای

 (پایاننامه)37

 خاتمه 37

 یافته

000/140/8 1-1-5  

 کلینیک اندازی راه کاربردی مدل طراحی 21

 یپذیر مسئولیت محوریت با اجتماعی سالمت

 سالمت اجتماعی

  8و  9 000/000/148 % 80 37

 سنجش ایرانی بومی ابزار دو کارگیری به 22

 باورهای تلفیقی مدل های سازه و آگاهی

 در ایدز مورد در رفتاری قصد و بهداشتی

 مطالعه: زنجان شهر سال 10 تا 18 جمعیت

 (پایاننامه)جمعیت بر مبتنی

 خاتمه 38

 یافته

000/000/72 9-5-1 

5-1-1 

 

 و غذایی امنیت و تغذیه وضعیت بررسی 29

 در اجتماعی عوامل برخی با ها آن ارتباط

 خدمات جامع مراکز پوشش تحت سالمندان

 1938 سال در زنجان شهری سالمت

38 70 % 000/000/93 5-1 

5-9 

7-2 

 

 ناشی ترومای به منجر حوادث فراوانی بررسی 24

 پیست اطراف های تپه در سواری تیوب از

-1932 های سال در زنجان پاپایی اسکی

1937 

خاتمه  38

 یافته

000/000/4 4-1 

4-2 

 



 در HCVAb و HBsAg شیوع کشوری مطالعه 25

 پنج فاز خیابانی زنان

 خاتمه 38

 یافته

 وزارت بهداشت طرح ملی 000/200/180/1

 معنویت رویکرد با مشاوره اثربخشی بررسی 21

 کرده زایمان زنان زندگی کیفیت بر محور

 اکالمپسی پره به مبتال

 -  2-5 بدون بودجه 50% 38

 اریسازگ بر گرا مثبت رویکرد با مشاوره تاثیر 27

 بارداری استفراغ و تهوع شدت و

38 30% 000/000/24 

 

 

4-5-1 - 

 سال 15-18 نوجوانان زندگی کیفیت بررسی 28

 سطح سالمت جامع مراکز به کننده مراجعه

 مرتبط اجتماعی و فردی عوامل و زنجان شهر

 1938-33 سال در آن با

آموزش و  9-1-9 000/000/49 50% 38

 پرورش

 ابزار عاملی تحلیل و سنجی روان طراحی، 23

 رانندگی ایمن رفتار و خودکارآمدی ارزیابی

 زنجان شهروندان

38 50% 000/000/17 2-4 - 

 و آگاهی سنجش ابزار روانسنجی طراحی، 90

 میان ارتباطی های مهارت و آگاهی ارزیابی

 شهرستان بهداشت مرکز بهورزان فردی

 1938 -1933 سال در زنجان

38  

06% 

000/000/10  8-1  

 و شده درک خودکارآمدی مقایسه و ارزیابی 91

 مصرف مورد در دار خانه و شاغل مادران رفتار

 شهر ابتدایی مقطع آموزان دانش صبحانه

 1938 - 33 سال در زنجان

38 40% 000/000/11 1-5  

 با زنان در شیردهی در زوجین مشاوره تاثیر 92

 خواسته نا بارداری

38 90% 000/400/20 4-5-4  

 میزان تعیین برای روش اندازی راه 99

 با بابونه و سبز چای دمنوش در Aاکراتوکسین

 باال کارایی با مایع کروماتوگرافی روش

38 50% 000/000/114 4-1-2  

 های پژنوتای تعیین و فراوانی بررسی 94

 یفراوان تعیین و جیرووسی پنوموسیستیس

 یدارا بستری بیماران در بالتاروم لوفوموناس

 در COVID-19 از ناشی شدید پنومونی

38 40% 000/000/84 -  



 سال در زنجان( عج) ولیعصر بیمارستان

1400-1933 

 مغناطیسی تحریک اثربخشی مقایسه 95

 درمان و( rTMS) مغز مکرر ای فراجمجمه

 افسردگی، بر(CBT) رفتاری شناختی

 کاری حافظه و هیجان تنظیم اضطراب،

 اساسی افسردگی اختالل به مبتال نوجوانان

38 40% 000/000/48 9-1  

 تاررف تئوری بر مبتنی مداخله تاثیر بررسی 91

 دوستدار رفتارهای بهبود بر شده ریزی برنامه

 های کیسه مصرف کاهش) زیست محیط

 زنجان شهر سالمت داوطلبان در( پالستیکی

38 10% 000/000/19 2-8  

 مغناطیسی تحریک بخشی اثر مقایسه 97

 شناختی درمان و( rTMS)ای فراجمجمه

 عالیم وسواس، عالیم بر( CBT)رفتاری

 حافظه و شناختی پذیری انعطاف افسردگی،

-فکری وسواس اختالل به مبتال افراد کاری

 (OCD)عملی

38 50% 000/000/40 9-1-1  

 همیو نکتار در سرب غلظت میزان گیری اندازه 98

 پخشی مایع -مایع استخراج روش با پرمصرف

 ای کوره اتمی جذب دستگاه و

38 80% 000/000/154 

 

 از 000/000/70 4-1-2

 ایندکس h گرنت

 کادمیوم و سرب سنگین فلزات مقدار بررسی 93

 تولیدی لبنی هایفراورده و خام شیر در

 33 سال در زنجان پگاه کارخانه

38 50% 000/000/70 4-2-1  

 


