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 با همکاری :

 دانشکده پرستاری و مامایی

 

 سالمت باروری 

 و 

 مشاوره در مامایی
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 فراخوان مقاله

 مهلت ارسال خالصه مقاله:

96دیماه  15  

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 دانشکده پرستاری و مامایی

مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره 

 در مامایی

 تلفن

01732451353 

:آدرس دبیر خانه  

 



 

 مامایی 

 مشاوره در مامایی 

 بهداشت باروری 

 روان شناسی 

 مشاوره خانواده 

 روان پزشکی 

 پزشک عمومی 

 متخصص زنان و زایمان 

 

درس ایمیل دبیرخانه جهت ارسال آ

 خالصه  مقاالت:

rhrc@goums.ac.ir 

 وب سایت دانشگاه:

www.goums.ac.ir 

 کانال تلگرام:

@RHRCC2 

 محورهای همایش: گروه های هدف:

 سالمت جنسی و باروری 

 بیماریهای منتقله از طریق تماس جنسی 

  مشاوره و توانمند سازی در گروه های

 آسیب پذیر

  طرح تحول سالمت در مامایی و سالمت

 باروری

 راهنمای ارسال خالصه مقاالت:

خالصه مقاالت به صورت ساختارمند  شامل 

عنوان، مقدمه، روش کار،  یافته ها و نتیجه 

گیری و واژگان کلیدی  تهیه و در دو  نسخه 

کلمه، فارسی  052فارسی و انگلیسی  حداکثر 

 41، انگلیسی فونتB Nazanin 41فونت 

Time New Roman  به ایمیل همایش

 ارسال گردد. 

 فراخوان مقاله

 دومین همایش سراسری 

 سالمت باروری و مشاوره در مامایی 

 با سالم و احترام

کهن حرفه مامایی، حرفه ای آمیخته با چااشاش هاای      

مرتبط با حفظ و ارتقا سالمت  باروری و جنسی زناان،  

کودکان و حتی مردان است، زیرا تااااباق افاراد باا            

تغییرات دوران مختلف زندگی از جاملاه کاودکای،           

نوجوانی، باروری، بارداری، میاانسااشای، یاا ساگای و           

ساشمندی نیازمند همراهی، مشاوره و آموزش به هتگام، 

کافی و موثر توسط کارشناسان و متخصصین مرتبط از 

جمله ماماها، مشاورین مامایی و متخصصین ساالمات     

باروری و جنسی  است. در این راستا برآن شدیم که باا   

برگزاری دومین همایش سراسری سالمات بااروری و       

مشاوره در مامایی در گرگان، فرصتی برای باز اندیشای  

و هم اندیشی همکاران این حرفه فراهم آوریم تا مسیار  

تحقق آرمان های جهانی ساشمتر برای زنان، فرزندان و   

 خانواده ها را سهل تر و با سرعت بیشتری طی نما یم.

 

 

 دبیر علمی همایش:دکتر طیبه ضیائی

 دبیر اجرایی همایش: دکتر صدیقه مقسمی

 61اسفند  61زمان برگزاری:

دانشگاه علوم پزشکی  -مکان برگزاری: گرگان


