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 پ1426  1
بر عملکرد  یآموزش جنس ریتاث یبررس

زنان با سابقه سوء رفتار در دوران  یجنس

 یکودک

 امینه مختاری
فرشته 

 جهدی
 1396 

مدیران و برنامه  ماماها و یبهداشت مراکز نیمسئول

 ریزان

 پ1428  2

بررسی تاثیر تمرینات یوگا بر کیفیت 

زندگی، پیامدهای لقاح آزمایشگاهی و 

عالئم زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی 

 کیستیک تحت درمان ناباروری

 1396  لیال امینی مریم محسنی

 کارکنان تیم سالمت

 پ1435  3

بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با قصد 

فرزندآوری و رفتارهای جستجو کننده 

مراقبت قبل از بارداری در زنان مراجعه 

 درمانی منتخب -کننده به مراکز بهداشتی

  1394-95شهر تهران در سال 

فاطمه سادات 

 آفرینی

ناهید 

 اکبری
 1396 

سیاستگذاران رشد جمعیت و سیاست گذاران 

پرسنل بهداشتی درمانی از پزشکان بهداشتی 

گرفته تا ماماها، پرستاران و همه کسانی که به 

نحوی در مراکز بهداشتی درمانی با دریافت 

 کنندگان خدمات سالمت ارتباط دارند

 پ1439  4
 یازندسیخوشا یبیسه مداخله ترک ریتاث

در مرحله فعال، بر شدت درد زنان  مانیزا

 نخست زا

فروزان 

 چارکامیانی

سیمین 

 تعاونی
 1396 

 ریزنان و سا نیماماها، متخصص ،ییماما انیدانشجو

 یبهداشت نیمراقب

 پ1440  5

 ریمم عصاره خوراکی کپسول تاثیر بررسی

 مبتال زنان سالمت های شاخص بر گلی

 کیستیک پلی تخمدان سندرم به

آرزو ملکی 

 حاجی آقا
 1396  لیال امینی

ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی شامل 

پزشکان ) متخصصین زنان ومتخصصین بیماری 

های غدد و متابولیسم (، ماماها، پرستاران، فعاالن 

 حوزه ی تغذیه و علوم تغذیه، داروسازان

مدیران و سیاست مداران حوزه ی سالمت و  -

 پیشگیری از بیماری های متابولیک

 



 ردیف
شماره 

 مدرک
 نویسنده عنوان

استاد 

 راهنما

استاد 

 مشاور

سال 

 تحصیلی

 مخاطبین پژوهش

 پ1441  6

بررسی ارتباط انگیزش شغلی و توانمندی 

روانشناختی با تعهد سازمانی در ماماهای 

شاغل مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه 

 1396علوم پزشکی اراک، سال

 مریم سفیدی
معصومه 

 خیرخواه

عزت 

جعفر 

 جالل

1396 

محققیق  حرفه مامایی و مدیران نظام بهداشت و 

 درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک

 پ1444  7
بررسی تاثیر برنامه آموزش مادران بر شاخص 

 های رشد شیرخوار
 سارا صابری

 لیال نیسانی

 سامانی

سرور 

 پرویزی
1396 

 بهداشتیکارکنان 
 

 م1458  8
تاثیر کرم واژینال شیرین بیان بر بهبود عالئم 

 ولوواژنیت قارچی

ندا دودانگه 

 باالخانی

معصومه 

 خیرخواه

فراز 

 مجاب
1396 

مسئولین مامایی، کمیته ارتقا سالمت، وزارت 

 بهداشت درمان وآموزش پزشکی

9  

ارتباط حمایت اجتماعی با استرس درک  م1465

شده در مادران دارای شیرخوار مبتال به 

 –کولیک مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 

 1395ایران، سال 

 بهاره فخری

سیده بتول 

حسن پور 

 ازغدی

 1396 

تال به کولیک، خانواده ها مادران دارای شیرخوارمب

و اطرافیان آن ها، ماماها و متخصصین مراقبت 

های بهداشتی زنان، مسئولین و برنامه ریزانی که 

 برنامه حمایتی از زنان را شکل 

 می دهند

 م1466  10
زردچوبه( 0بررسی تاثیر کپسول کورکومین 

 بر شدت و مدت دیسمنوره دانشجویان

نغمه شهباز 

 طبری

معصومه 

 خیرخواه

فراز 

 مجاب
1397 

مسئولین و سیاست گذاران بهداشت و درمان و 

استفاده از طب مکمل و اداره تحقیقات آن در 

 حوزه مامایی و مراکز طب سنتی

 م1470  11

بررسی تاثیر قرص ویتامین دی بر الگوی 

قاعدگی، سطوح هورمونهای استروئیدی و 

زنان مبتال به مولتیپل عملکرد جنسی 

 اسکلروزیس

سیمین 

 زرآبادی پور
 لیال امینی

سید 

مسعود 

 نبوی

1396 

متخصصان در زمینه سکسولوژی، پزشکان و ماماها 

 زنان مبتال به ام اس و همسران آنها
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 م1475  12
ترجمه و اعتباریابی ابزار اندازه گیری انگ 

 نابارورناباروری در زنان 
 

نسیبه بلقن 

 آبادی

منصوره 

جمشیدی 

 منش

علی 

 منتظری
1396 

 مراکز ناباروری

 م1482  13
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد 

بهداشتی بر رفتارهای محافظت کدده از 

 ویروس پاپیلومای انسانی در زنان آسیب پذیر

 مریم شکوهی

منصوره 

جمشیدی 

 منش

محسن 

 صفاری
1396 

کارکنان مراکزی که در امر سالمت و یا آموزش 

 زنان آسیب پذیر مشغول فعالیت هستند

 م1488  14

مادری در طول تکریم  بررسی وضعیت

و عوامل مرتبط با آن مراقبت لیبر و زایمان 

به مراکز بهداشتی  گاندر مراجعه کنند

شهرستانهای وابسته به دانشگاه علوم درمانی 

 1396سال ، پزشکی ایران

 زهرا گلدانی
سیمین 

 تعاونی

نرگس 

رستمی 

 گوران

1396 

 مادران باردار و ارائه دهندگان خدمات زایمانی

 


