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 مجری عنىان ردیف

ربرسی اتثیر ربانهم آمىزشی تئىری محىر رب قصد انجام سساریه رد  :7

 زانن باردار شهر کرمانشاي

 

 

خانم رپستى محمدی دانشجىی کارشىاسی 

 ارشد مشاوري مامایی

ربرسی اتثیر مشاوري صردی رب عملکرد جنسی زانن نخست زا مراجعً کنىدي  85

شتی ردمانی  131<شهری رد شهرستان رزن رد ضالهب مراکز بهدا  

 

خانم صرزاهن خضریان دانشجىی کارشىاسی 

 ارشد مشاوري مامایی

مقایسً کارکرد خانىادي رب اضاش مدل مک مستر رد زانن انبارور و بارور  ;8

131<-131<شهر تهران ضال   

خانم بیان زوگنً دانشجىی کارشىاسی 

 ارشد مشاوري مامایی
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 مجری عنىان ردیف

ربرسی مقایسً ای صرزندآوری رد زانن متاهل شاغل و خاهن دار  96

گاههای شهرستان اسدآباد رد ضال 131<مراجعً کنىدي هب ردمان  

خانم نسترن اسدی دانشجىی کارشىاسی 

 ارشد مشاوري مامایی

ربرسی اتثیر مشاوري رب میسان اضطراب رد زانن با بارداری انخىاستً  97

131<رد شهر قم ضال  

 فددری دانشجىی کارشىاسی خانم لیال

 ارشد مشاوري مامایی

ربرسی اتثیر مشاوري رب میسان افسردگی پص از شکست رد لقاح  :9

 آزمااگشیهی رد زوجیه ان بارور

خانم رپیچهر نىری دانشجىی کارشىاسی 

 ارشد مشاوري مامایی

ربرسی اتثیر بحث گروهی رب اضطراب و استرش زانن باردار  ;9

خرم آبانخست زا رد شهر   

خانم الهام شیخ آزادی دانشجىی 

 کارشىاسی ارشد مشاوري مامایی

ربرسی اتثیر مشاوري شىاختی رفتاری گروهی رب تنیدگی،اضطراب و  ;:

 افسردگی زانن یائسً:یک کاراآزمایی بالینی  تصادفی شدي

خانم مرضیً سىری دانشجىی کارشىاسی 

ارشد مشاوري رد مامایی ،استاد راهنما:دکتر 

درا کىلیىنمیت   
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 مجری عنىان ردیف

خلً مبتنی رب مدل رفتار ربانهم رزیی شدي رب قصد انجام  8; ربرسی اتثیر مدا

رفتاراهی ارتقاء دهىدي ضالمت رد زانن اقلی باف روستایی استان 

 ایالم

خانم نسریه یىسفی دانشجىی کارشىاسی 

ارشد مشاوري رد مامایی ،استاد راهنما:دکتر 

 مرضیً کبىدی

ربرسی مقایسً ای اتثیر  مشاوري حضىری و غیر حضىری رب میسان  5>

استرش واضطراب  خانىادي رد زایمان زانن نخست زا مراجعً کنىدي هب 

 مراکز ردمانی شهر ضاوي

خانم صریبا عالئم دانشجىی کارشىاسی 

ارشد مشاوري رد مامایی،استاد راهنما:خانم 

 مژگان خلیلی

رفتاری ربرضایت جنسی ماردان دارای  ربرسی اتثیر مشاوري شىاختی 8>

 صرزند مبتال هب اوتیسم

خانم لیال اربیل دانشجىی کارشىاسی 

ارشدمشاوري رد 

مامایی،استارداهنما:دکترمیتراکىلیىند،خانم 

 صرزاهن گلبنی

ربرسی اتثیر مشاوري شىاختی رفتاری رب سبک زندگی  و خىدکارامدی  9>

 زانن مبتال هب دیابت بارداری 

انهید اسدی دانشجىی کارشىاسی خانم 

ارشد مشاوري رد مامایی،استاد 

 راهنما:دکترمیتراکىلیىند،خانم اعظم باختً
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 مجری عنىان ردیف

خلً آمىزشی مبتنی رب روان شىاسی مثبت گرا رب  >> ربرسی اتثیر مدا

 کیفیت زندگی وشادکامی زانن با بارداری انخىاستً

د خانم زرهاراستا دانشجىی کارشىاسی ارش

 ً مشاوري رد مامایی،استاد راهنما:دکترمرضی

 کبىدی،دکترمحسه گل محمدیان

 ربرسی اتثیر مشاوري میظنت خانىادي هب روش 151

REDI   

 رب کیفیت زندگی زانن دیابتی شهر کرمانشاي رد ضال

 مریم ضلیمی دانشجىی کارشىاسی ارشد

مشاوري رد مامایی   

رب کیفیت زندگی زانن مبتال هب ربرسی اتثیر مشاوري شىاختی رفتاری  157

ن پلی کیستیک شهر تهران  سىدرم تخمدا

 صرزاهن جلیلیان دانشجىی کارشىاسی ارشد

مشاوري رد مامایی   

رفتاری گروهی رب رضایت مىدی  –ربرسی اتثیر مشاوري شىاختی  158

شتی ردمانی  جنسی و کیفیت زندگی زانن یائسً مراجعً کنىدي هب مراکز بهدا

کرمانشايشهر   

م دانشجىی کارشىاسی  شراري خىش اندا

 ارشد مشاوري رد مامایی
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 مجری عنىان ردیف

ررسی اتثیر مشاوري شىاختی رفتاری گروهی رب سبک زندگی و وزن گیری  1=<

 زانن باردار

خانم مهىاز صرهىدی مقدم  دانشجىی 

،استاد کارشىاسی ارشد مشاوري رد مامایی

 راهنما دکترسىسه حیدرپىر

157 

 

ربرسی اتثیر مشاوري شىاختی رفتاری رب کیفیت زندگی زانن مبتال هب 

ن پلی کیستیک  سىدرم تخمدا

 

 خانم صرزاهن جلیلیان

 دانشجىی کارشىاسی ارشدمشاوري رد مامایی

 استاد راهنما دکتر مرضیً کبىدی

158 

 

خلً ی آمىزشی مبتنی رب مدل مک مستر رب عملکرد  ربرسی اتثیر مدا

زوجیه انبارورخانىادي رد   

 خانم  صرخىدي اشتریان

مامایی رد مشاوري دانشجىی کارشىاسی ارشد  

 استاد راهنما دکتر مرضیً کبىدی
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