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 ای زایمان در تمایل زنان به سزارینھتاثیر ابعاد روانشناختی و پیامد
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در زنان مبتلا به   رفتار تکانشیاثربخشی آموزش هشیاری حضور بر نگرش نا کارآمد و  دکتر پرویز عسکری 1

 سندرم پیش از قاعدگی
در ایران: بحث   BRCA1 ¬بستن لوله و خطر کانسر تخمدان در حاملین جهش ژن" فرزانه محمدی 8
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 بررسی وضعیت حمایت عاطفی زنان باردار دارای حاملگی ناخواسته فهیمه حسن زاده 1
 اسانس رازیانه و مفنامیک اسید بر پس دردهای بعد از زایمانمقایسه تاثیر  اشرف سلطانی مقدم 6
 "مروری بر اصول مشاوره ای در سقط" فرزانه محمدی 1

 "بررسی مشارکت مردان در مراقبت های بارداری و زایمان مهری کلهر 11
 "مقابله با نارسایی اولیه تخمدان در زنان ایرانی: یک مطالعه کیفی" سمیرا گلعذار 11
 رویکردی نوین در ارتقای سلامت جنسی نوجوانان  Gamification زهره شاه حسینی 12

 The Prevalence of Posttraumatic Stress Disorder Following رویا احمد نژاد 14
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بررسی درصد بهره مندی از مراقبت قبل از بارداری در مرگ های مادری به علت بیماری  راشین پوراشرف 11

 در استان اصفهان 1411-18زمینه ای طی سال های  

 زهره قریشی 18

 

رفتارهای جنسی در دانش ارسال و دریافت پیامک با مفاهیم جنسی و ارتباط آن با "

 "آموزان دبیرستانی
 راهکارهای مقابله ای مادران ایرانی با دیابت بارداری: یک مطالعه کیفی سمیرا مخلصی 11

 The Effect of Mothers’ Group Counseling on the نضال آژ 16

Health‑Promoting Behaviors of Adolescent Girls 
 Evaluation of the effect of socioeconomic status (SES) on breast فاطمه سادات رهنمایی 11

cancer screening and treatments 
مقایسه تاثیر دو روش آموزش گروهی و کتابچه آموزشی  بر آگاهی، نگرش و خودکارآمدی  شادی گلی 21

پذیر: یک توان ذهنی آموزشمادران در مورد مراقبت از سلامت جنسی دختران نوجوان کم

 کارآزمایی میدانی 
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 بررسی وضعیت رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در زنان باردار آرمین اصلانی 21

تجربیات زنان باردار با اضافه وزن در ارتباط با تغییرات سبک زندگی طی بارداری جهت  آزیتا فتح نژاد کاظمی 22

 ارتقا سلامت

 investigate the role of calcium and vitamin D in PMS فاطمه سادات رهنمایی 24

 بررسی و مقایسه سبک زندگی ماماهای شاغل در بخش درمان و بهداشت شهناز ترک زهرانی 23

 بررسی تاثیر رفلکسولوژی بر شدت درد زایمان نرجس بحری 21
کیفیت خدمات  شناسایی دلایل عدم رضایت مادران باردار )طرح تکریم ارباب رجوع( از الهام رشوند ملی 28

زنان و مامایی در مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین در راستای اجرای برنامه دهم تحول 

 نظام اداری
کننده به ی بارداری در زنان باردار مراجعهبررسی ارتقای سواد سلامت خودمراقبتی در دوره خدیجه عباسی 21

 در دوره بارداری در آنها مراکز خدمات جامع سلامت و تعیین تأثیر آن بر خودمراقبتی
 بررسی شیوع سرطان در بیماران اچ.آی.وی  مثبت ایرانی مریم گرجی 26

 بررسی میزان سواد سلامت باروری در بین جوانان شهر بندرعباس فاطمه دبیری 21
 evaluation the association of self-care status with some relevant محبوبه کفایی عطریان 41

factors in kashanian middle-aged women in their early menopausal 

stage 
 evaluation the barriers perceived by health policy-makers in Iran مهناز معتمدی 41

regarding introduction of sexual health programs 
 سلامت مادر و کودکتعیین ارتباط بهداشت دهان و دندان بر  عرفانه طالبی 42

 تبیین نیازهای سلامت جنسی از دیدگاه سیاست گذاران و تصمیم سازان نظام سلامت مهناز معتمدی 44
بررسی سلامت روان و ارتباط آن با تاب آوری در ماماهای شاغل در استان کردستان، سال  رویا کریمه 43

18 
از بیماری بر استرس درک شده  زنان مبتلا به تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر درک " نسیم بهرامی 41

 "دیابت بارداری 
 "ترس از زایمان، خستگی و بهزیستی در زنان باردار" فاطمه برزویی 48
بررسی وضعیت تغذیه مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد در " سجاد بهاری نیا 41

 "1411سال 
 Fatigue in Pregnancy and Associated Factors فروغ سادات مرتضوی 46

بررسی وضعیت موجود مشاوره باروری سالم و فرزند آوری  در دانشگاه علوم پزشکی " معصومه انصاری 41

 "2116تبریز در سال 
ی  تبیین ابعاد نگرش زنان مبتلا به ایدز به بارداری در زنان مراجعه کننده به کلینیک ها" سامره قلیچ خانی 31

 "مثلثی شهر همدان: یک مطالعه کیفی
 سیمای زایمان در سیما مریم نکولعل  31

بررسی تاثیر مراقبت کانگورویی بر وضعیت سلامت روان زنان در دوره پس از زایمان: " فاطمه مهدی پور 32

 "مرور سیستماتیک
 ی کیفکیستیک: یک مطالعهپلیترس از ناباروری در زنان مبتلا به سندرم تخمدان  مهری کلهر 34
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بررسی وضعیت سلامت روان در مادران باردار و زایمان کرده مراجعه کننده به مراکز " نسرین فرشباف قاسمی 33

 "11سلامت استان براساس سامانه سیب در استان آذربایجان شرقی 

 "بارداری با سرانجام نوزادیارتباط نشانه های استرس،اضطراب و افسردگی حین " پروین حسن جانزاده 31
 آرزو بیم وند 38

 

بررسی راهکارهای آموزشی موثر بر ارتقا دانش و بهبود نگرش در زمینه بهداشت جنسی "

 "1411و بیماری های ژنتیک زنان متقاضی ازدواج در سال 

 سلامت جنسی دختران نوجوان کم توان ذهنی آموزش پذیر:چالش ها و عملکردهای شادی گلی   31

 والدین
 "تاثیر مشاوره بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در زنان باردار با اضافه وزن و چاق نرگس سادات مطهری 36

 "ارتباط نگرانی با انتظارخودکارامدی زایمانی زنان در نخستین بارداری" طاهره طیبی 31
 آنیتا قادری 11

 

دوره بارداری بر نگرش مادران در بررسی اثربخشی کلاس های آمادگی برای زایمان در "

 "انتخاب نوع زایمان و نوع زایمان انجام شده.
 بررسی کاربرد نقاط کوانتومی در تصویر برداری از سلول ها در سرطان های زنان کتایون مصلی نژاد 11

 سحر صفایی 12

 

بررسی شیوه زندگی زنان میانسال تحت پوشش پایگاه های سلامت حاشیه نشین استان "

 "1418البرز مبتنی بر الگوی ارتقا سلامت پندر در سال  
طراحی مدل ارتقای فعالیت فیزیکی در زنان میانسال :مطالعه مداخله ای )نمونه  محمد شریعتی 14

 (پژوهی:زنان میانسال شهرتهران
 زینب حیدری 13

 

مامایی و بررسی نگرش دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نسبت به حرفه 

 1395آن در سال   عوامل مرتبط با
 Midwives' knowledge and practice regarding respectful maternity مریم مریدی 11

care during labor and birth: A cross-sectional study 
 با آنبررسی رضایت از فرزندآوری در زنان در انتهای سنین باروری وعوامل مرتبط  اعظم باقری 18
 Similarities and differences between male and female breast ساناز زنگنه 11

cancer: knowns and unknowns 

 مداخلات آموزشی در پیشگیری از بارداری برنامه ریزی نشده: مرور سیستماتیک ندا نیک خصال 16
 ریزی نشده در زنان برنامههای تصمیم به سقط بارداری  پیش گویی کننده ندا نیک خصال 11

 Comparison of Estimation of Fetal Weight by Clinical Methods راضیه مصیب نژاد 81

and Ultrasonography with Actual Birth Weight in Term Pregnant 

Women 

در   نبررسی ارتباط دیابت بارداری خوب کنترل شده با شاخصهای تن سنجی نوزادا مهدی شادنوش 81

 مادران

بررسی میزان آگاهی کارشناسان مامایی شاغل در بخش زایمان بیمارستانهای تابعه استان  مریم امیدی 82

 11خراسان شمالی از کدهای اخلاق حرفه ای در سال 
 مریم امیدی 84

 

بررسی مقایسه ای شیوع خشونت بارداری در شهرهای مختلف ایران ،علل و پیامدها :یک 

 مقاله مروری

 مریم فرجامفر 83

 

بررسی تاثیر مشاوره راه حل محور به شیوه گروهی بر نگرانی زنان باردار:یک مطالعه کار 

 آزمایی بالینی تصادفی
 ای بر عملکرد جنسی زنان نوجوان مهاجر افغانستانی ¬نقش آموزش چندرسانه معصومه خیرخواه 81
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بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شایستگی شوک هیپوولمیک و ارزشیابی با شیوه آزمون  معصومه خیرخواه 88

 ساختارمند عینی بر دانش، مهارت و اعتمادبه نفس دانشجویان مامایی 

 تبیین نیازهای زنان به خدمات سلامت باروری در بلایا ماندانا میر محمد علی 81
رنج زایمان در زنان مراجعه کننده به   اضطراب با شدت درد ورابطه بین عزت نفس و  معصومه شریف زاده 86

 1393بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار در سال 

 تأثیر آموزش بر مبنای تفکر انتقادی بر مهارت اداره پره اکلامپسی  زهره میرکازهی 81

در بخش   مادرزادی قلبتاثیرآمادگی مادران هنگام پذیرش نوزاد نارس مبتلا به ناهنجاری  منیژه نوریان 11

 بر میزان تنش آنان  های مراقبت ویژه نوزادان
تاثیر کلاس های آموزش زایمان فیزیولوژیک بر نوع زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به  سروه محمدی 11

 1418بیمارستان بعثت سنندج در سال 
 ی آموزش از راه دور بر توانمندسازی مادران در شیردهی اثربخشی برنامه فاطمه باکویی 12
 Investigating the Related Factors in the Empowerment of سارا بذرریز 14

Lactating Mothers in Mother and Child Hospital in Shiraz city 
زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه ارتباط رضایت زناشویی با رضایت جنسی در  ویدا قاسمی 13

 کننده به انجمن ام اس ایران
 مریم انصاری مجد 11

 

Benefits of preconception care on mother's and Child's health and 

its obstacles 

 ویدا قاسمی 18

 

ارتباط نگرش شیردهی با خودکارآمدی شیردهی در یک نمونه از زنان ایرانی در سال 
1397 

تاثیر آموزش تمرینات تن آرامی بر کیفیت خواب و سلامت روان زنان نخست زا در دوره ی  فرحناز عزیزی 11

 پس از زایمان

 مریم چمن گشت 16

 

خودارزیابی زنان نخست زای زایمان بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر خودمراقبتی اورم بر 

 کرده :یک مطالعه کارازمایی بالینی
 تاثیر هیپنوتیزم بر پیامدهای بارداری و زایمان:یک مطالعه سیستماتیک رقیه خاتون عرب 11
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بیماریهای آمیزشی در استان مرکزی   مورد  بررسی آگاهی، نگرش ماماهای حوزه بهداشت
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 تغذیه ای در سالمندان استان گلستان بررسی الگوی مهتاب کیا 63

 کودک زیر دوسال در مواجه با حوادث طبیعی –جنین  – حمایت عاطفی مادر فیروزه روستا 61
بررسی آگاهی و عملکرد زنان سنین باروری نسبت به عوامل محافظت کننده و خطرزای  فاطمه افشاری 68

 سرطان پستان در شهر گناباد 

 ارتقاء رفتارهای تغذیه ای سالم در رابطان بهداشتی: کاربردی از الگوی پرسید مریم دفاعی بویینی 61
بررسی شش ساله علل تغذیه با شیر مصنوعی در کودکان زیر یکسال تحت پوشش  فاطمه تاج الدینی 66

 1412-1411دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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بررسی سواد سلامت مرتبط با سرطان دهانه رحم وعوامل وابسته به آن درزنان  اکرم آقایی 11

 1411ی مراجعه کننده به مراکز سلامت شهرستان یزد در سال سنینبارور

 روش های کاهش درد و بهبود زخم اپیزیوتومی مژده ناوی نژاد 12
 بررسی همبستگی بین شاخص توده بدنی با فشار خون دوران بارداری فاطمه احمدی نژاد 14
 سابقه سقط مکررعملکرد جنسی و ارتباط آن با افسردگی در زنان با  فهیمه رنجبر 13

11   
 ناهید جهانی شوراب 18

 

 تاثیر مشاوره گروهی تدابیر تغذیه ای طب ایرانی بر کیفیت زندگی زنان در دوران یائسگی

 چالش های مشاوره ای مرتبط با حاملگی ناخواسته زهره شاه حسینی 11
 مروری بر اصول مشاوره در بیماران کاندید سقط درمانی زهره شاه حسینی 16
 راضیه کرابی 11

 

بررسی تاثیر مشاوره راه حل محور به شیوه گروهی بر نگرانی زنان باردار:یک مطالعه کار 

 آزمایی بالینی تصادف)ویرایش مقاله(

 دیگر موارد
 بررسی تاثیر مشاوره در منزل بر سبک زندگی زنان یائسه و همسرانشان سیده طاهره میرمولایی 111
 فاطمه صیادی 111

 

Determination of the Effect of Sexual Assertiveness Training on 

Sexual Health in Married Women: A Randomized Clinical Trial 

 مرجان کاظمی 112

 

بررسی تاثیر مداخله ی اموزش سبک زندگی سالم به منظور ارتقاء فعالیت جسمانی در 

 1411پوشش مرکز بهداشت ثامن در سال زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی تحت 

 فاطمه افشاری 114

 

مداخلات موثر بر بهبود کیفیت زندگی زنان در دوران گذار به یائسگی: یک مطالعه ی 

 مروری
 بر مسایل جنسی  به کار گیری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مهشید بکایی 113
 رقیه محمدی راد 111

 

خرما بر شدت درد و اضطراب در طول زایمان در زنان تاثیر زعفران با یا بدون قند 

 زا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده¬نخست
 Effects of Counseling on Stress and Gender-Role Attitudes in مرجان هوایی 118

Infertile Women 
 ان ناباروربررسی اثربخشی رضایت جنسی و عملکرد جنسی در زن آرزو رضایی خیرآبادی 111

 بررسی اثربخشی طب مکمل بر علایم سندرم پیش از قاعدگی آرزو رضایی خیرآبادی 116

 
تأثیر جینسینگ بر اختلال عملکرد جنسی زنان یائسه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی  مژگان میرغفوروند 111

 کنترل شده دوسوکور

 یایسه  اسطوخودوس بر کیفیت ذهنی خواب در زنانبررسی تاثیر رایحه درمانی  فرزانه غلامعلیان 111
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