
 هسته های پژوهشی گروه مامائی 

 رفتارهای جنسی و ایمن  پیشگیری بارداری پرخطر  سالمت تولید مثل  و ایمن   زایمان طبیعی ردیف
مقایسه تآثیر توپ زایمان و دوش آبگرم با توپ  1

زایمان بر طول مدت مراحل لیبر و تجربه تولد 

 زنان نخست زا 

ترجیح  ارزشیابی اثر آموزش گروهی بر نگرش در 

فرزندآوری زنان متاهل مراجعه کننده به پایگاه  

 های بهداشتی 

ارزشیابی اضطراب مادران با حاملگی پرخطر و  

 پیامدهای زایمانی پس از اجرای بازدید منزل

بررسی ارتباط کیفیت زندگی جنسی با 

خواهی عمومی درافراد متاهل با دیابت  کمک

  سالمت جامع مراکز به کننده¬نوع دو مراجعه 

 1401 سال ایران پزشکی علوم دانشگاه

بررسی تاثیر پماد مکمل ویتامین سی و دی بر  2

 استریای بارداری زنان نخست باردار 

ارتباط مزاج مادران با زردی فیزیولوژیک نوزادان  

مادران مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع 

 1398- 1399سالمت شهرستان ورامین سالهای  

ارزشیابی اثر آموزش خودمراقبتی مبتنی بر 

شبکه ی اجتماعی بر کیفیت زندگی و پیامدهای 

 مادری و نوزادی مادران با پرفشاری خون 

بررسی ارتباط خود مراقبتی باروری وجنسی  

با خطر اعتیاد به رسانه های اجتماعی در  

دختران نوجوان دبیرستان های شهر 

 1398-1399نیشابور

های زایمان مبتنی  رابطه علی مراقبتبررسی  3

بر مدل فرد محور با رضایت از زایمان مادران  

مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت منتخب 

 1401دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  

بررسی تاثیر آشکارسازی هیجانی بر فعالیت  

بیماری، وضعیت سالمت و عملکرد جنسی زنان با  

 آرتریت روماتوئید

تاثیر مشاوره مراقبتی حمایتی بر بررسی 

اضطراب و کیفیت زندگی زنان باردار با سابقه  

 سقط جنین 

بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با سازگاری  

جنسی و دلزدگی زناشویی در زنان متاهل  

دارای پرونده الکترونیک سالمت در مراکز 

جامع سالمت منتخب دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران 

مفهوم تصمیم گیری ماماها در انتخاب تبیین  4

 روش زایمان خودشان 

بررسی ارتباط اضطراب سالمت با عملکرد جنسی  

در زنان با سابقه سرطان پستان مراجعه کننده به  

پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی شهر 

 1399تهران، سال 

بررسی ارزشیابی اثر مشاوره مامایی مبتنی بر 

راهبردهای مقابله و رویکرد گمبل بر 

 خودکارآمدی زنان با سقط جنین 

ارزشیابی اثر آموزش مبتنی بر خودکارآمدی 

جنسی زوجین بر پریشانی و رضایت جنسی  

 زنان یائسه

بررسی تاثیر کرم زیتون بر شدت درد و بهبود   5

 زخم سزارین در زنان 

بررسی ارتباط تن انگاره زنان متاهل با کیفیت 

کننده به مراکز  راجعهزندگی جنسی زوجین م

خدمات جامع سالمت شهری کرمانشاه در سال 

1400 

بررسی ارتباط ترس از ابتال به کرونا و رفتارهای 

خودمراقبتی با پیامدهای مادری و نوزادی در  

مادران با سابقه بارداری در دوران پاندمی کرونا 

 1400-1399در سالهای 

ارزشیابی اثر آموزش سالمت جنسی بر 

عملکرد جنسی زنان نخست باردار مراجعه  

 –کننده به مرکز جامع سالمت شهری  

 پلدختر شهرستان روستایی

مقایسه تاثیر وضعیت شیردهی تکیه بر پشت  6

 و گهواره ای بر تجربه شیردهی زنان نخست زا 

بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه مرتبط با 

کننده  کیفیت زندگی جنسی زنان متاهل مراجعه

به مراکز خدمات جامع سالمت شهر کرج در سال  

1399 

بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با عزت نفس و 

تحمل ناکامی در زنان باردار با سوء مصرف مواد 

مراجعه کننده به بیمارستان حضرت زینب 

 1400شیراز سال 

عملکرد بررسی ارتباط سواد سالمت جنسی با 

جنسی و رضایت زناشویی زنان یائسه مراجعه 

کننده به مراکز جامع سالمت منتخب وابسته 

 1400به دانشگاه علوم پزشکی ایران سال



بررسی ارتباط تجربه تولد با خودکارآمدی و  7

عملکرد مادری در زنان مراجعه کننده به مراکز 

جامع سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران در  

 1401سال 

بررسی ارتباط استرس درک شده با افسردگی پس  

از زایمان در زنان نوجوان مراجعه کننده به مراکز 

جامع سالمت شهری وابسته به دانشگاه علوم 

 1399پزشکی البرز، سال

تاثیر اموزش مهارت های ارتباطی مبتنی بر مدل 

کمبریج بر عملکرد ارتباطی و اشتیاق -کالگری

کز آموزشی و شغلی ماماهای شاغل در مرا

 درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 

ارتباط اضطراب سالمت با عملکرد جنسی و نگرش   8

 مراکز به کننده¬به یائسگی در زنان یائسه مراجعه

 1399 سال ،  سبزوار شهر بهداشتی

بررسی تاثیر اجرای تکنیک رهایی هیجانی بر 

 استرس، اضطراب و افسردگی زنان با سقط مکرر

 

بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای جستجوی کمک    9

در زنان یائسه دارای اختالالت جنسی مراجعه 

کننده به مراکز منتخب خدمات جامع سالمت  

 1399شهری شهر اصفهان 

رفتاری بر  -بررسی تاثیر آموزش شناختی

اضطراب زنان باردار با نتایج مثبت غربالگری  

 اختالالت کروموزومی 

 

استرس درک شده با نوع زایمان   بررسی ارتباط  10

ترجیحی در زنان نخست باردار مراجعه کننده به  

مراکز خدمات جامع سالمت شهری در شهر 

 1398بندرعباس سال 

بررسی عوامل مرتبط با دریافت مراقبت های 

پیش از بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به  

 1400مراکز بهداشتی و درمانی شهر شیراز، سال 

 

بررسی تاثیر بیان نوشتاری بر افسردگی، اضطراب،    11

استرس و موفقیت درمان زنان تحت درمان  

 روشهای کمک باروری 

  

بررسی ارتباط مسئولیت پذیری و جهت گیری   12

مذهبی با قصد فرزندآوری در زنان مراجعه کننده  

 1398به مراکز جامع سالمت شهر یاسوج ، سال 

  

آموزش جنسی بر عملکرد و کیفیت ارزشیابی اثر   13

 زندگی جنسی زنان با اندومتریوز 

  

بررسی تاثیر بیان نوشتاری بر اختالل عملکرد   14

جنسی، کیفیت زندگی و تصویر بدنی زنان با 

 مولتیپل اسکلروزیس

  



بررسی عوامل مرتبط باعدم تمایل به فرزندآوری   15

سالمت شهر  در زنان مراجعه کننده به پایگاه های  

 1398اراک 

  

مقایسه شادکامی در زنان نابارور و همسران مردان   16

کننده به کلینیک ناباروری نابارور مراجعه

 1398بیمارستان شهید اکبر آبادی، سال 

  

مقایسه تاثیر میزوپروستول واژینال و کپسول    17

روغن گل مغربی با میزوپروستول به تنهایی بر  

نان با مرگ داخل رحمی  پیامدهای سقط در ز

 جنین 

  

بررسی ارتباط استرس مرتبط با ناباروری با طالق   18

عاطفی در افراد مراجعه کننده به مرکز درمان 

 1399ناباروری بیمارستان بهمن تهران سال 

  

بررسی ارتباط نگرش به فرزندآوری و باروری با   19

تعارض و کیفیت زندگی زناشویی زنان مراجعه  

کننده به مراکز بهداشتی منتخب شهرستان 

 1400کاشان، 

  

مقایسه رفتارهای باروری زنان سنین باروری تحت   20

پوشش مراکز جامع سالمت شهرستان بابل در 

 19_گیری کوویددوره قبل و طی همه

  

 


