
 

 

 مامایی پایان نامه های در دست اجرا کارشناسی ارشد

 

 1402اردیبهشت ماه به روز رسانی : 

 

عوامل مرتبط با اضطراب پدران پس از تولد نوزاد و ارتباط آن با اضطراب و  ی" بررسفرزانه ، زاده  لیاسماع .1
منتخب دانشگاه  یدرمان یمراجعه کننده به مراکز بهداشت نیما دران در والد مانیپس از زا یافسردگ

  یخانم دکتر صمد استاد راهنما  "1402-1401تهران در سال  یعلوم پزشک

 یکارشناس انیدر دانشجو یجانیبا هوش ه ینیبال یخودکارآمد نیارتباط ب ی"  بررسکوثر ،  پور یافشار .2
 دم مق یخانم دکتر بهبوداستاد راهنما    "1401شهرتهران درسال یعلوم پزشک یدانشگاه ها ییماما

شاغل در مراکز خدمات جامع  یبا قصد ترک شغل ماماها یارتباط عوامل سازمان ی" بررسفاطمه ،  نالویا .3
راهنما خانم  استاد  "1401تهران در سال  یتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک یها مارستانیسالمت و ب

 دکتر خاکبازان 

 یدر مادران باردار نخست زا مانیز زابر ترس ا یروان یساز منیآموزش ا ریتاث ی" بررسنجمه ،  انیتق .4

  انیخانم دکتر دامغان استاد راهنما  "کودک والد

بر مدل  یمبتن یدستگاه تناسل یدرمان عفونت ها یعوامل مرتبط با رفتار جستجو یبررس میمر،   یجرف .5
نگرد سوس یدرمان یمراجعه کننده به مراکز بهداشت یبارور نیسالمت پندر در زنان  متاهل سن یارتقا

  یاستاد راهنما خانم دکتر صمد  "1402-1401در سال 

در مادران تک فرزند و چند فرزند تحت پوشش  ،یند آورعوامل مرتبط با فرز سهی"  مقا ژهیمن،  حمدهللا زاده  .6

 خانم دکتر فرنام   استاد راهنما  "1402تهران در سال  یمراکز دانشگاه علوم پزشک

در مادران تک فرزند و چند فرزند تحت پوشش  ،یعوامل مرتبط با فرزند آور سهی"  مقا ژهیمن، حمدهللا زاده  .7
 راهنما خانم دکتر فرنام   استاد "1402تهران در سال  یمراکز دانشگاه علوم پزشک

در سال  یلگن-یاختالل درد / دخول تناسل ینیبال یابیدر ارز نیب شیعوامل پ ی" بررس الهام،   یدریح .8
  یخانم دکتر معصوم یراهنمااستاد "  یمعادالت ساختار یابی: مدل  1400

در زنان مراجعه  یرعمدیو غ یسقط عمد یاجتماع یروان یامدهایپ یا سهیمقا ی"  بررس هیرق،  ییخدا .9

استاد  "یمطالعه مقطع کی: یشرق جانیمنتخب استان آذربادو شهر  یو درمان یکننده به مراکز بهداشت
 خانم دکتر نکونعل راهنما 

مردان مراجعه  یو عوامل مرتبط با آن در سالمت جنس انهیکمک جو یرفتارها ی"  بررس میمر،   یدشت .10
تهران در سال  یدانشگاه علوم پزشک یقلب یمنتخب بازتوان یها کینیکننده و همسرانشان در کل

  یخانم دکتر معصوم ستاد راهنماا "1402

 Comparing the frequency and self-efficacy of breastfeeding among Afghan" یکبر،  یمیرح .11

immigrant women born in Iran and Afghanistan یخانم دکتر شهباز راهنما استاد 

در زنان مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت  یبا فرزند آور یجنس تیمیصم انی" ارتباط م یطوب،  ییرضا .12
 مقدم  یدکتر بهبود خانم استاد راهنما  "1۴02شهرستان کوهدشت در سال 

" بررسی تأثیر اوریکولوتراپی بر وضعیت وزن گیری زنان دچار اضافه وزن طی دوران رضوانی مقام ، ملیحه  .13
 استاد راهنما خانم دکتر ابراهیمی بارداری" 

و عوامل خطر مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به  یمانیزا یاتروم یفراوان ی" بررس هیرایپ،  یرمضان .14

  یخانم دکتر شهباز استاد راهنما  "1400تا  1396منتخب شهر تهران از سال  یمارستانهایب

 مارستانیشاغل در ب یتعارض و عوامل مرتبط با آن در ماماها تیریسبک مد ی" بررس دهیفرزراعتکار ،  .15

  یخانم دکتر معصوم استاد راهنما " 1401تهران در سال  یم پزشکتحت پوشش دانشگاه علو یها



تحت  یها و مراکز بهداشت مارستانیزنان باردار مراجعه کننده به ب ی"  سالمت بارورزمانی ، فاطمه  .16

 استاد راهنما خانم میرموالیی " 1400در سال  19-دیکوو یتهران در پاندم یپوشش دانشگاه علوم پزشک

در زنان با و بدون سابقه  یو عملکرد جنس یخودانگاره تناسل یا سهیمقا ی" بررس بهیط،  ساسانفر  .17

زنان استان  ییبایبه مراکز منتخب خدمات سالمت و ز نیزنانه در مراجع یتناسل ییبایانجام اقدامات ز
 استاد راهنما خانم دکتر نکونعل ""  1402-1401البرز در سال 

پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودک بر آگاهی و مهارت های " بررسی تاثیر آموزش سمایی ، زهرا  .18

 استاد راهنما خانم دکتر فرناممحافظتی دانش آموزان: مقایسه ی معلمان و والدین بعنوان آموزشگر" 

 یشده بر اهدا یزیرفتار برنامه ر یبر تئور یمبتن یبرنامه آموزش یاثربخش ی" بررسفاطمه ،  یشاطران .19

  یخانم دکتر شهبازاستاد راهنما "   ردهیدر مادران ش ریش مادر به بانک ریش

های دوستدار کودک دانشگاه علوم پزشکی تهران در رابطه با " تعیین عملکرد بیمارستانشکرزاده ، آذر  .20

 استا راهنما خانم دکتر شهبازی شروع زودهنگام شیردهی" 

بر  یبا همسر مبتن یجنس یمداخله ارتقا دهنده مهارت گفتگو ریتاث ی"بررس مهیس،  یعطائ .21

 "دانشگاه تهران یمتاهل خوابگاه ها انیدر دانشجو یجنس یو سازگار تیرضا زانیبر م شنیکیفیمیگ

  خانم دکتر نکونعل استاد راهنما

 یسازمان یو رفتار شهروند یبا تعهد سازمان یاجتماع هیارتباط سرما ی"  بررسفاطمه ،   ییرضایعل .22

استاد  "1۴02درسال  زدی یدانشگاه علوم پزشک یها مارستانیو ب یشاغل در مراکز بهداشت یماماها
  ییرموالیخانم دکتر م راهنما

 Survey the level of pregnant women empowerment in psychological coping with “علیزاده ، لیال  .23

pregnancy and its related factors in Kabul, Afghanistan -2019”   استاد راهنما خانم دکتر واثق رحیم
   پرور

مراجعه کننده به  یبرنامه تولد و تفکر پس از تولد در زنان نخست زا یا سهیمقا ی" بررسفاطمه ،  یغالم .24
 خانم دکتر فرنام  مااستاد راهن "1402-1401تهران در سال  یدانشگاه علوم پزشک یدرمان یمراکز بهداشت

خدمات ارائه شده  تیفیدرک شده و ک یاسترس با تنش شغل تیریارتباط مد ی" بررس مایس، یفضل .25
استاد   " 1401استان همدان در سال  مانیبخش زا یدارا یها مارستانیشاغل در ب یتوسط ماماها

 راهنما خانم دکتر خاکبازان 

مراقبت مادران ونوزادان  تیفیبا ادراک ماماها ازک یناختش ییارتباط توانا ی"  بررسفاطمه ،  یقپانور .26
راهنما خانم  استاد "1۴01تهران درسال یشاغل درمراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشک یدرماماها

 دکتر مدرس 

 راهنما استاد " مادران به دنبال سقط یبر تاب آور یدرمان تیمعنو ریتاث ی" بررس زهره ، چهارده  یمیقد .27

  انیدامغانخانم دکتر 

 "زنان ساکن زندان یخدمات سالمت بارور یسنج ازیپرسشنامه ن یو روانسنج ی"طراحمحدثه ، قراگزلو  .28
  یدیخانم دکتر مراستاد راهنما 

و  یبندورا بر اعتماد به نفس مادر یخودکارآمد یبر تئور یآموزش مبتن ریتاث ی" بررسقوام پور  ، ندا  .29
 استاد راهنما خانم دکتر دامغانیان  " نوزادان ژهیو یاحد مراقبت هادر و ینوزادان نارس بستر یامدهایپ

استاد  ."یباردار ابتیو اضطراب مادران مبتال به د یبر نگران یروان یساز منی" تاثیر آموزش ا الیل،   یقوام .30

  انیخانم دکتر دامغان راهنما

استاد  های محافظتی کودکان" " بررسی تاثیرآموزش های خود مراقبتی، بر آگاهی ورفتارملکی ، زهره  .31

 راهنما دکتر فرنام 

دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی استاد  "" بررسی تاثیر والرین بر اضطراب ماماهای شاغلهاشمی ، فائزه  .32

 راهنما خانم دکتر تقی زاده 

33. Sakineh Jafari  “Assessing the sexual and reproductive health status of immigrant Afghan 

women referred to health care centers affiliated to Tehran University of Medical Sciences in 

Shahre-Rey, Tehran, Iran in 2023”  استاد راهنما خانم دکتر راضیه معصومی 


