
 دانشکده بهداشت باروری عناوین پایان نامه های دفاع شده دکترای

 

سال  استادراهنما گرایش

 دفاع

شماره  عنوان نویسنده

پایان 

 نامه

 ردیف

 بهداشت 

          باروری

 افتخار حسن 

 مهوش اردبیلی،

          صلصالی

 عواموو  تحلیوو   ابووارور، ز ووا  در خووا  ی خشووو ت           زهرا مقدم، بهبودی           ۹۸۳۱ 

          پیش یری مناسب راهکارهای ارائه و آ  بر موثر

۹1 ۹ 

 بهداشت

 باروری

رفتارهووای پرخ وور  واوا ووا  و رراحووی راهبردهووای   حمزه گردشی، زینب ۹۸۱1 اعظم بحیرائی

بهبووود دهنووده شووای  توورین رفتووار پرخ وور یوو       

 م العه ترکیبی متوالی توضیحی

3۸ 3 

 بهداشت  

          باروری

 ااتموواعی حمایووت و سووتمت ارتقادهنووده رفتارهووای           مژگا  میرغفورو د،           ۹۸۱1           بحیرائی اعظم 

          ترکیبی م العه ی  باروری، سنین ز ا  در

32 ۸ 

 بهداشت 

          باروری

 رمضا  فارمه 

          یاوری پروا ه زاده،

 بااسوووتر  ز وووا  ز ووودگی شووویوه ارتبوووا  بررسوووی           اشرف کاظمی،           ۹۸۱۹ 

اهی آزمایشوو   تووای  و فولیکووولی مووای  اکسوویداتیو

روش هوووای کمووو  بووواروری در مرکوووز بووواروری و  

           اباروری اصفها 

3۱ 1 

 بهداشت 

          باروری

 تجربووه بررسووی اهووت ابووزار روا سوونجی و رراحووی            اهید فر، اوادی           ۹۸۱۹           مجلسی فرشته 

          ایرا ی زای  خست ز ا  در مادری  قش با ا  باق

۸۱ 5 

 بهداشت  

          باروری

  را ی های سوتمتی  واوا وا  و ارائوه راهبردهوای       خوری، الهام  ۹۸۱۸          بحیرائی اعظم 

 کاهش آ  ک م العه ترکیبی

 

5۳ 2 

 بهداشت  

          باروری

عواموو  خ وور سوواز و محافظووت کننووده موورتب  بووا     سل ا ی، فرزا ه  ۹۸۱۸          بحیرائی اعظم 

 رفتارهای پر خ ر  واوا ا  یا م العه ترکیبی

5۱ 7 

 بهداشت  

          باروری

 باکوی، فارمه  ۹۸۱۸          بحیرائی اعظم 

 

تحلیوو  و تبووین سوورمایه ااتموواعی ووضووعیت     

سوووتمت ز وووا  سووونین بووواروری یووو  م العوووه 

 ترکیبی متوالی توضیحی

 

21 ۳ 

 بهداشت  

          باروری

شهبازی صیقلده،  ۹۸۱۸          بحیرائی اعظم 

 شیرین
رراحوووی و روا سووونجی پرسشووونامه سووونجش     

عواموو  شوورور مصوورف دلیووا  در ز ووا ، یوو       

 م العه ترکیبی اکتشافی متوالی

 

21 ۱ 

 بهداشت 

          باروری

منتظری ،  علی 

علی و افتخار 

          اردبیلی ، حسن

: خووا وادگی ز وودگی در انسوویتی  قووش   رشووهای           ستاره همامی،           ۹۸۱۸ 

 در موودار فرهنوو  ابووزار یوو  روا سوونجی و رراحووی

          ایرا ی اامعه

71 ۹1 

 بهداشت 

          باروری

 و یکتا پارسا زهره 

          رئیسی فیروزه

رضووایت  سوونجش پرسشوونامه اعتباریووابی و رراحووی           زهرا شاهواری،           ۹۸۱1 

          انسی در ز ا  متاه 

7۹ ۹۹ 
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 بهداشت 

          باروری

 زاده، تقی زیبا 

 اسدی محسن

          الری

در  اسووما ی فعالیووت ارتقووا بر امووه ارزشوویابی و ااوورا           لیت فراها ی، امیری           ۹۸۱1 

          ز ا : اددام پژوهی ترکیبی

71 ۹3 

 بهداشت 

          باروری

 افتخار حسن 

 بادر و اردبیلی

          الریجا ی

 ارائوه  و موردا   در آ ودروپوز  بوا  ز ودگی  تجربوه  تبیین           شهت خسروی،           ۹۸۱1 

          ستمت ارتقای ای مداخله راهکارهای

75 ۹۸ 

 بهداشت 

          باروری

 بهبودی زهرا 

 علیرضا مقدم،

           صرابادی  یکبخت

اسمعی  زاده ساعیه،           ۹۸۱1 

 سارا 

 ز وا   در بواروری  سوتمت  ابوزار  روا سونجی  و رراحی 

          اکتشافی ترکیبی م العه ی : مثبت وی آی اچ

۳۹ ۹1 

 بهداشت 

          باروری

 بهبودی زهرا 

 سرور مقدم،

          پرویزی

 بوورای بوواروری سووتمت بر امووه ااوورای و رراحووی  یاری، فارمه          ۹۸۱1 

 دا شوو اه پایووه علوووم دا شووکده مو وو  دا شووجویا 

          پژوهی اددام رویکرد با ای م العه: لرستا 

۳1 ۹5 

 بهداشت 

          یبارور

 بهبودی زهرا 

 محمد مقدم،

          آخو دی مهدی

 روش از اسوتفاده  بوا  شوده  بواردار  ز وا   زیسوته  تجربه  ر جبر، فهیمه          ۹۸۱1 

          باروری کم  های

۳5 ۹2 

 بهداشت 

          باروری

 بهبودی زهرا 

          مقدم

         مثبت HIV ز ا  در بارداری زیسته تجربه  خلجی  یا، زهره          ۹۸۱1 

 

۳۳ ۹7 

 بهداشت 

          باروری

 و زاده تقی زیبا 

          ودادهیر ابوعلی

: همسوورگزینی ال وهووای در ز ووا  بوواروری رفتارهووای  بهمنشی، فرشته          ۹۸۱1 

          متوالی توضیحی ترکیبی م العه

۱۹ ۹۳ 

 بهداشت 

          باروری

 مقدم بهبودی زهرا 

          صلصالی مهوش و

 عوام  تعیین و ربیعی زایما  از تر  چ و  ی تبیین    پیرداده بیرا و د، سهیت          ۹۸۱1 

        باردار  خست ز ا  در آ  با مرتب 

 

۱1 ۹۱ 

 بهداشت 

          باروری

 31 ۱5          بارداری از  واوا  مادرا  زیسته تجربه  منتظری، سیمین          ۹۸۱1           محمدی  ورالدین 

 بهداشت 

          باروری

 زاده، تقی زیبا 

          عبادی عبا 

 -کوووار تعوووار  پرسشووونامه روا سووونجی و رراحوووی  بادرزاده، راضیه           ۹۸۱5 

          متأه  شاغ  ز ا  خا واده

۱7 3۹ 

بهداشت 

 باروری

مدیریت یائس ی: تبیین فرآیند توا مندی ز ا  در  یزد خواستی، منصوره  ۹۸۱5 رضا   ار ده 

 رراحی مدل  ظری

۹1۹ 33 

 


