
 

 1در کالس شماره  برنامه ارائه مقاالت به صورت سخنراني

 )صبح( 11/5/1931پنجشنبه 
 (: به ترتیب الفباهیات رئیسه )

 پرور میدکتر فاطمه واثق رح، دکتر فرناز شیشه گر، دکتر معصومه خیرخواه، پیماندکتر اکرم 
 ارایه دهنده (مشاوره و روان) عنوان مقاله زمان ارائه ردیف

بررسي رویکرد دو روش بسته آموزشي و مشاوره گروهي بر استرس " 11.01-11.91 1
 "مختص بارداری

 خدیجه سید کابلي

بررسي تاثیر مشاوره توسط مامایي مربي بر میزان استرس ادراک شده " 11.51-11.01 2
 "زنان  تحت درمان تکنیک های کمک باروری :کار ازمایي بالیني

 رقیه سلیماني

9 11-11.51 ";The Effect of Self-Efficacy Counseling on the 
Management of Menopausal Symptoms in Psychological 
dimension in Perimenopause Women Referred to Health 
Centers in Mahabad City 

 
 بیانه رحیمي

کیفیت زندگي زنان بررسي تأثیر مشاوره شناختي رفتاری بر میزان " 11.11-11 0
 "باردار نخست زا

 سوسن حیدرپور

با  رفتاری -بررسي مقایسه ای تأثیر دو روش سخنراني و درمان شناختي" 11.21-11.11 5
رویکرد مشاوره ای برمیزان اضطراب زنان باردار پرخطر مراجعه کننده به 

 "1931مراکز جامع سالمت شهر سنندج در سال 

 

 زینب آزادیان

6 11.91-11.21 The effect of counselling on breast cancer awareness in 
Iranian rural women: a randomized controlled clinical trial 

 رقیه نوری زاده

معصومه شریف  اثربخشي مشاوره مامایي با رویکرد راه حل محور بر ترس زایمان طبیعي 11.01-11.91 1
 زاده

 فاطمه خلیلي تاثیر نوشتن احساسات بر سالمت روان زنان باردار 11.51-11.01 1

مقابل استرس بر حس انسجام و پریشاني سازی در بررسي آموزش ایمن 12-11.51 3
 روانشناختي زنان باردار

 قدرت اهلل عباسي

11 12.11-12 Premenstrual Syndrome and Psychiatric Comorbidities مریم شیرمحمدی 

بررسي شیوع بارداری برنامه ریزی نشده و رابطه آن با دلبستگي مادر به  12.21-12.11 11
 1396جنین در زنان باردار شهر زنجان 

 

 آزاده آراسته

بررسي ارتباط مزاج سرد و گرم با افسردگي پس از زایمان در مراکز  12.91-12.21 12
 1936بهداشتي شهرستان سبزوار سال 

مرضیه ترکمن 
 سبزوارینژاد 

  پرسش و پاسخ 19-12.91 19



 

 

 )عصر( 11/5/1931پنجشنبه 
 دیدکتر فاطمه ناهی، دکتر زهره محمودی ، دکتر فرزانه گلبنيي، دکتر نرجس سادات برقع(: به ترتیب الفباهیات رئیسه )

، مامایي در عوامل موثر بر سالمت  و ارتقا سالمت)نوزادان،  عنوان مقاله زمان ارائه ردیف
 بحران(

 ارایه دهنده

1 10.11-10 evaluation the impacts of complementary medicine on successful 

breastfeeding and breastfeeding-associated problems in the 

postpartum period 

فاطمه سادات 
 رهنمایي

2 10.21-10.11 evaluation the effect of prenatal counseling on the frequency of 

exclusive breastfeeding and infant weight gain in mothers with 

previous unsuccessful breastfeeding 

 شیوا حاویزری

9 10.91-10.21 evaluation the status of breastfeeding in women receiving epidural 

analgesia 
 مرجان بیگي

ه آموزشي مراقبت از نوزاد بر شایستگي نقش مادری در زنان تاثیر بست 10.01-10.91 0
 نخست زا با بارداری بدون برنامه

 مریم فسنقری

5 10.51-10.01 The effect of a health literacy approach to counselling on the 

lifestyle of women with gestational diabetes: A clinical trial 
 زهره  محمودی

بررسي عوامل مرتیط بر انجام زایمان طبیعي بر اساس مدل پرسید در زنان  15-10.51 6
 31باردار شهرستان  آستانه اشرفیه و الهیجان در سال 

مریم فالح پور 
 نیاکي

مثبت در مرکز مشاوره  HIV زنان  بررسي رفتار محافظت کننده جنسي در 15.11-15 1
 بیماری های رفتاری امام خمیني تهران

زینب طالبي 
 تماجاني

1 15.21-15.11 Evaluation the nutritional style modification on reducing the 

severity of menstrual pain based on the health belief model (HBM) 
داود شجاعي 

 زاده

استان  بررسي وضعیت خدمات سالمت باروری و مامایي به زنان سیل زده 15.91-15.21 3
 گلستان 

 زهرا اردوني

  پرسش و پاسخ 16-15.91 11

 

  



 )تایم اول صبح( 11/5/1931 جمعه
 گلعذار اریسم دکتر، زادهیعل وایش دکتر، یاسکندر نرگسدکتر ، یاخوان اکبر پوراندکتر (: به ترتیب الفباهیات رئیسه )

 ارایه دهنده (غربالگری و سرطان)یائسگي و سالمندی،  عنوان مقاله زمان ارائه ردیف

 فاطمه عبدی بهبود عالئم یائسگي بررسي تاثیر نانوذرات فیتواستروژن در 1.15-1 1

بررسي تاثیر مصرف عصاره میوه زغال اخته بر الگوی چربي های خون و  1.91-1.15 2
 در زنان یائسه سالم  شاخص های آنتروپومتریک

 ناهید آریاییان

9 1.05-1.91 "The effects of vitamin E supplementation on lipid profile 
in menopausal women; a randomized double-blind  

controlled trial " 

پروانه رضا 
 سلطاني

بررسي شیوع انواع سرطان در افراد مبتال به اچ.آی.وی مراجعه کننده " 1.05- 3 0
 "تهرانبه مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمیني )ره( 

 مریم گرجي

در   BRCA1بستن لوله و خطر کانسر تخمدان در حاملین جهش ژن " 3.15-3 5
 "ایران: بحث گروهي

 فرزانه محمدی

بررسي فراواني و عوامل موثر بر انجام تست هاب غربالگری سرطان های  3.91-3.15 6
 گردن رحم و پستان

حوریه شمشیری 
 میالني

  پرسش و پاسخ 11-3.91 1

 

  



 )تایم دوم صبح( 11/5/1931 جمعه
 عابدی پروفسور پروین، دکتر ساره دشتي، پروفسور معصومه سیمبر، دکتر نسرین سحرخیز(: به ترتیب الفباهیات رئیسه )

 ارایه دهنده )نازایي( عنوان مقاله زمان ارائه ردیف

 بهار مرشد بهبهاني مقایسه سیاست های ملي ناباروری ایران با سایر کشورها 11.55-11.91 1

راهکارهای کاهش نگراني های زنان  مبتال به سندرم تخمدان پلي  " 11.21-11.55 2
 "کیستیک 

 مریم حیدری
 سروستاني

تاثیر بذرکتان در پیامد باروری بیماران نابارور مبتال به سندرم تخمدان  11.05-11.21 9
 پلي کیستیک

 ساره سنگي

0 12.11-11.05 Food Security and Some Associated Factors among 
Women with Poly-Cystic Ovary Syndrome 

میالد دانشي 
 مسکوني

 الهه بایبوردی نقش مؤلفه های اجتماعي سالمت در ناباروری زوجین 12.95-12.11 5

  پرسش و پاسخ 19-12.95 6

 

  



 )تایم اول صبح( 12/5/1931 شنبه
دکتر ، يدکتر شهناز ترک زهران، زاده يتق بایدکتر ز، دکتر فرزانه پازنده ،یيدکتر فرح بابا(: به ترتیب الفباهیات رئیسه )

 یيرموالیطاهره م دهیدکتر س، یشهال خسرو
 ارایه دهنده )زایمان( عنوان مقاله زمان ارائه ردیف

تحلیل اجرای دوره آموزشي آمادگي زایمان زنان باردار و ارائه یک الگو  1.1-1 1
 برداری مداخلهارتقای آن با استفاده از چارچوب نقشهجهت 

 مرضیه اتوگرا

بررسي وضعیت انجام غربالگری ناهنجاری جنین براساس سامانه سیب در " 1.16-1.3 2
 "31مادران باردار مراجعه کننده به مراکز سالمت استان آذربایجان شرقي 

 رزیتا فیروزنیا

آمادگي برای زایمان در سیستم شبکه و بررسي اثر ادغام بسته کالسهای  1.20-1.11 9
و سزارین شهرستان آران و بیدگل: یک   بخشي بر میزان زایمان طبیعي

 اقدام پژوهي مشارکتي

 اعظم باقری

 نرگس محیاپور سنجش کیفیت خدمات زایشگاه از دیدگاه زنان: یک مطالعه مقطعي 1.92-1.25 0

5 1.01-1.99 The Effectiveness of Individual and Group Health 
Counseling on Knowledge and Attitude of Birth Method 
and Reduction of Cesarean Section in First Pregnant 
Women: A Comparative Randomized Controlled Trial 

 
 مهناز نصرت آبادی

اردار ایراني: یک راهکارهایي جهت کاهش ترس از زایمان در زنان ب 1.01-1.01 6
 مطالعه کیفي

 صغری خاني

ترک  شهناز بررسي کیفیت عملکرد مامای همراه در طي لیبر و زایمان 1.56-1.03 1
 زهراني

بررسي تأثیر ترکیبي میزوپروستول واژینال و اکسیتوسین وریدی بر  3.0-1.51 1
 و طول مدت زایمان Bishop القای زایمان، نمره ی

 الهه اماني

بررسي ارتباط میزان آلفافتوپروتئین، آلکالن فسفاتاز و فریتین مایع  3.12-3.5 3
 حاملگي با زایمان پره ترم  آمنیوتیک سه ماهه دوم

 فاطمه بیات

بررسي علل و نتایج آمنیوسنتز در زنان مراجعه کننده به بیمارستان " 3.21-3.19 11
 "زنان همدان 

 زهرا صناعي

 مریم مکانیک مقایسه ای عوارض سزارین در ایران و جهانبررسي  3.21-3.21 11

12 3.96-3.23 The Effects of Protocol Use for Admitting Women in 
Labour on Childbirth Method and Interventions: A 
Randomized Controlled Trial 

 فرزانه پازنده

عاملین زایمان و مادران و  بررسي عوامل مرتبط با سزارین و نظرات 3.00-3.91 19
 همسرانشان درباره آن در بیمارستانهای دولتي شهر تهران

سیده طاهره 
 میرموالیي

  پرسش و پاسخ 11-3.05 14

 

  



 )تایم دوم صبح( 12/5/1931شنبه 
، دیدکتر فاطمه عب، دکتر فرزانه گلبني، دکتر  مریم دامغانیان، دکتر مرجان اخوان امجدی (: به ترتیب الفباهیات رئیسه )

 )جنسي و زناشویي( دکتر  راضیه معصومي، مدرس میدکتر  مر
 ارایه دهنده عنوان مقاله زمان ارائه ردیف

 فاطمه صیادی بررسي ارتباط احقاق جنسي با کیفیت زندگي جنسي در زنان متاهل 11.51-11.91 1

درماندگي، سازگاری بررسي اثربخشي درمان شناختي رفتاری بر  11.11-11.51 2
 زناشویي، گوش به زنگي، و ناسازگاری ژنیتال زنان مبتال به واژینیسموس

 آرزو رضایي

 نوشین گرداني تاثیر آموزش تنظیم خُلق بر خودپنداره عمومي و جنسي زنان نابارور 11.91-11.11 9

0 11.51-11.91 A comparative study on postpartum sexual function in 
primiparus and multiparous women 

 مژده بنایي

5 12.11-11.51 The Effect of Group sexual assertiveness training on 
Sexual assertiveness of Female Students: A quasi-
experimental study; 

 ندا دستیار

 مهسا خوشنام راد "کیفيهای سالمت جنسي زنان بدسرپرست، یک مطالعه چالش" 12.91-12.11 6

  پرسش و پاسخ 19-12.91 1

 
 


