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 یسخنرانی هاها و پانل 

 سالمت باروری ومشاوره درمامایی دومین همایش

 61/61/61چهارشنبه 

 علوم پزشکی گلستان

 
 برنامه زمان

 قرآن و سرود جمهوری اسالمی    01/8-8
 دکتر عبدالرضا فاضلجناب آقای :ریاست همایش  52/8-01/8

 اهمیت سالمت باروری در نظام سالمت عنوان سخنرانی :
 خوش آمدگویی: دبیر علمی همایش 01/8-52/8
 

 

 

کد  زمان

 مقاله

 مشخصات نویسندگان  عنوان پانل

11/01-01/8 

 ریپذ بیآس یدر گروه ها یمشاوره و توانمند ساز :اولپانل 
 مسئول پانل: دکتر نرجس سادات برقعی

،خانم  فیاعضای پانل: فاطمه رئیسیان، سحر عرب، دکتر آسیه سادات بنی عقیل، دکترفاطمه سی

 قبادی

 
03/8-01/8 بر عملکرد  PLISSIT مشاوره مبتنی بر مدل تأثیربررسی  5 

 +HIV جنسی زنان متاهل
لیال اسدی ـ کارشناس ارشد 

 مامایی، علوم پزشکی گلستان

54/8-30/8  خودآگاهی مهارت بر مبتنی گروهی مشاوره تأثیر 8 

 دخترگرگان آموزان دانش خشونت به گرایش برخطرپذیری
ارشد مشاوره در ، لنوش کبیریگ

 مامایی، علوم پزشکی گلستان 

84/8-54/8 مراجعه  تاثیرمشاوره نازایی بر کیفیت زندگی زوجین نابارور 05 

  5931کننده به بیمارستان افضلی پور کرمان در سال

 کتایون علیدوستی 

کارشناس ارشد مامایی، علوم 

 پزشکی کرمان

42/8-84/8 دنیا راهبی، دانشجوی  ییزنان با سابقه مرده زادر  یمراقبت دندان 52 

، علوم پزشکی دندانپزشکی

 گلستان 

11/9-42/8  درک شده براسترس اثربخشی مداخله مشاوره محور  یبررس 58 

 ینابارور

زهرا اردنی، ارشد مشاوره در 

 مامایی، علوم پزشکی گلستان
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31/9-11/9 بر میزان های تنظیم هیجانی تأثیر آموزش مهارت بررسی 03 

 زنان با بارداری ناخواستهاضطراب 

  Ph.Dدکتر مرضیه کبودی، 

بهداشت باروری، علوم پزشکی 

 کرمانشاه

05/9-13/9  ییشگویپ التیو تحص تیجنس ،یکنش یریانعطاف پذ 00 
 نابارور یدر زوج ها یزندگ تیفیک های¬کننده

 زهرا رویانی،

08/9-05/9 سعیده سیادت نژاد، ارشد  .دریابیم را بارداری ادند دست از تجربه با سوگوار مادران 23 

مشاوره در مامایی، علوم پزشکی 

 گلستان

54/9-80/9 درک زوجین نابارور از نیازها، مشکالت و خواسته های شان  35 
 بعد از درمان ناموفق باروری: یک مطالعه تحلیل محتوا

  سمیرا ابراهیم زاده ذگمی،
Ph.D    بهداشت باروری، علوم

 کی مشهدپزش

10/9-54/9 الهه سمامی، ارشد مشاوره در  مروری بر پیامدهای ناشی از سوء استفاده جنسی در زنان 38 

 مامایی، علوم پزشکی مازندران

03/9-10/9 های ارتباطی بر  تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر مهارت 52 
همبستگی دیدگاه مادران و دختران نوجوان در خصوص 

 اگفتگوی جنسی بین آنه

مریم قنبری، ارشد مشاوره در 

 مامایی، علوم پزشکی گلستان

45/9-03/9 تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر حل مسئله بر رضایت زناشویی  59 
 5931مادران دارای فرزند کم توان ذهنی، گرگان، 

سمیه یوسفی، ارشد مشاوره در 

 مامایی، علوم پزشکی گلستان

48/9-45/9 زنان کاندیـد   اضطراب میزان محور بر مداخله ی مشاوره تأثیر 91 

 آمنیوسنتز

 

 Ph.Dسهیال ربیعی پور، 

بهداشت باروری، علوم پزشکی 

 ارومیه 

24/9-48/9 به مادران بر دانش و  یشخص یمنیآموزش ا ریتاثبررسی  99 
 شیدر دختران پ یاز سوء استفاده جنس یریشگیمهارت پ
 شهر گرگان یدبستان

سمیه غالم فرخانی، ارشد 

وره در مامایی، علوم پزشکی مشا

 گلستان

11/01-24/9 دختر شهر گرگان در مورد  انیو نگرش دانشجو یآگاه یبررس 000 

 یبهداشت بارور

ــایی،   فاطمــه رسیســیان، ارشــد مام

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان

02/01-11/01   از پوسترها دیو  بازدپذیرایی   

 یتماس جنس قیقله از طرمنت یها یماریب  :دومپانل  02/05-02/01
 مسئول پانل: دکتر الهام خوری 

 اعضای پانل: دکتر سمیه لیوانی، دکتر رقیه گلشا، دکتر قاضی مقدم

  

42/01-02/01 متخصص -دکتر سمیه لیوانی HPVرویکرد سندرمیک در درمان مبتالیان به  002 

علووم پشکوکی   -پوست ومو

 گلستان

02/00-42/01 متخصوص   -دکتر رقیه گلشا HSVبه  انیدرمان مبتالدر  کیسندرم کردیرو 003 

علوووم پشکووکی  -عفووونی

 گلستان
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42/00-02/00 رویکوورد سووندرمیک در درمووان مبتالیووان بووه اورتریووت   005 

 ایو گنوره  ییکالمیدیا
 -دکتر بهروز قاضوی مقودم  

علوم -مجاری ادرارمتخصص 

 پشککی گلستان

02/05-42/00  008 HPV  م خوووریدکتوور الهووا در سالمت باروری- Ph.D  

علوم پشککی -ی بهداکت بارور

 گلستان

02/00-02/05    از پوسترها دیبازدو   ناهار و نماز  

کد  زمان

 مقاله

 مشخصات نویسندگان  عنوان پانل

42/04-02/00   سالمت جنسی و باروری :سومپانل  
 مسئول پانل: دکتر طبیه ضیائی

 ستارزاده، یلوفرندکتر  تر محمد زمان کامکار،دکاعضای پانل: دکتر صدیقه مقسمی، لیال اسدی، 

 دکتر لیال کاکانی
 

رفتاری بر بهبود اختالل عالقه/ -اثربخشی مداخله شناختی 0 50/00-02/00

 برانگیختگی جنسی زنان متاهل تبریز

منیژه سعیدی، کارشناس ارشـد  

روانشناسی بالینی، دانشـگاه آزاد  

 اسالمی  

مشاوره هنگام ازدواج  یاز برنامه آموزش تیرضا زانیم یبررس 2 55/00-50/00

مراجعه کننده به مرکز آموزش هنگام  نیزوج دگاهیاز د

 ازدواج شهرستان تالش

ــواد زاده،  ــهین س ــناس  ش کارش

ــا ــد مام ــوم  ،ییارش دانشــگاه عل

ــک ــت  یپزش ــدمات بهداش  یو خ

 رانیرشت، ا الن،یگ یدرمان

وره در ارزیابی و درمان ارزیابی روانشناختی ضرورتی برای مشا 04 00/00-55/00

 دیسمنوره اولیه: نتایج یک مرور سیستماتیک

محمد مرادی، کارشناس ارشد 

روانپرستاری، علوم پزشکی 

 قزوین

متاهل از خدمات سالمت  انسالیزنان م یبهره مند تیوضع 08 09/00-00/00
 یجنس

  Ph.D صدیقه مقسمی،

بهداشت باروری علوم پزشکی 

 گلستان

 برذهن مبتنی درمانی شناخت رویکرد با مشاوره تاثیر بررسی 48 42/00-09/00

 یاسسگی حوالی زنان زندگی کیفیت بر آگاهی

مینا زارع، ارشد مشاوره در 

 مامایی، علوم پزشکی یزد

 اضطراب با زناشویی رضایت مختلف ابعاد ارتباط بررسی 22 20/00-42/00

 بیرجند شهر باردار زنان در بارداری

ــت بیرج ــمانه ثابــ ــدی، ســ نــ

کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه 

 آزاد اسالمی واحد بیرجند

 جنسی عملکرد با جنسی های طرحواره بین رابطه بررسی 25 25/00-20/00

 باردار غیر و باردار زنان

آرزو راســتگو، کارشــناس ارشــد 

روانشناســی بــالینی، دانشــگاه   

 الزهرا

 یه تأثیر پوست درخت بید بردیسمنوره اول 28 10/04-25/00

 دردانشجویان دختر

کارشناس  زیبا رسیسی دهکردی،

ــکی   ــوم پزش ــایی، عل ــد مام ارش

 شهرکرد
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و عوامل مرتبط با آن در زنان  یعموم یروان یستیبهز تیوضع 34 19/04-10/04

 یساکن شهر سار انسالیم

مرضیه عزیزی، ارشد مشاوره در 

 مامایی، علوم پزشکی مازندران

مبتنی بر خودآگاهی بر همبستگی بین میزان تاثیر مشاوره  54 02/04-19/04

 مهارت خودآگاهی و رضایت جنسی  در زنان سنین باروری

مرضیه گرزین، ارشد مشاوره در 

 مامایی، علوم پزشکی گلستان

ذهن  بر یمبتن یدرمان شناخت کردیمشاوره با رو یاثر بخش 53 50/04-02/04

یبارور نیزنان سن ییزناشو تیبر بهبود رضا یآگاه  

فاطمه سهران، ارشد مشـاوره در  

 مامایی، علوم پزشکی یزد

 تیاحل مسئله بر رض کردیبر رو یمشاوره مبتن یاثربخش 88 55/04-50/04

یزنان متأهل: به روش تک آزمودن یجنس  

مینــــا صــــالحی  نــــدپیری، 

ارشد مامـایی ، علـوم    کارشناس

  پزشکی گلستان

 مادران و مانیبعد از زا یدگمشاور زوج محور بر افسر ریتاث 90 00/04-55/04

 پدران

عاطفه یـاس، ارشـد مشـاوره در    

 مامایی، علوم پزشکی ارومیه

مقایسه ای تأثیر کپسول حاوی عصاره ملیس و رازیانه به  92 09/04-00/04

در کاهش  دارونماهمراه پودر سیاه دانه در مقایسه با 

 منوپوزگرگرفتگی در زنان 

ــر  ــرای  دکت ــار، دکت ــیما افش ش

زی، دانشگاه علوم پزشکی داروسا

 گلستان 

دختران نوجوان  فیزیکی های فعالیت و تاثیر مشاوره بر تغذیه 015 42/04-09/04

 شدهآزمایی درعرصه تصادفی کنترلشهر تبریز: یک کار

 Ph.Dنیلوفرستارزاده، دکتر 

بهداشت باروری، علوم پزشکی 

 تبریز

زنان با در  مانیپس از زا یدگافسر یفراوان ای سهیمقا یبررس 015 20/04-42/04

مراجعه کننده به بیمارستان صیاد  نیو سزار یعیطب مانیزا

 شیرازی گرگان

دکتر محمد زمان کامکار، 

متخصص اعصاب و روان، علوم 

 پزشکی گلستان

بررسی شیوع عفونت کاندیدیازیس واژینال در زنان باردار و  001 25/04-20/04

 غیر باردار شهرستان گرگان

ســیده صــدیقه حســینی، دکتــر 

Ph.D    ،ــوم آزمایشــگاهی عل

 علوم پزشکی کرمانشاه

بررسی تاثیر شمارش حرکات جنین بر میزان دلبستگی مادر  000 10/02-25/04

به جنین در زنان  نخست باردار مراجعه کننده به مراکز 

 5931درمانی تامین اجتماعی شهر ارومیه در سال 

مریم مسگرزاده، کارشناس ارشد 

 ایی، علوم پزشکی ارومیهمام

آگاهی و باور زنان نسبت به مراقبت های پیش بارداری بر  004 19/02-10/02

 اساس مدل باور بهداشتی

        دکتــر مــریم مــرادی، 

Ph.D بهداشت باروری   ، 

 علوم پزشکی مشهد

ناســی ،کارششــیوا شــفیز ریز  تاثیر اوریکولوتراپى بر سندرم پیش از قاعدگى 050 02/02-19/02

مامایی،دانشــــــــــــــگاه ازاد 

 اصفهان)خوراسگان(

 اساس بر بارداری دوران آموزشهای مناسب محتوای تبیین 001 50/02-02/02

 بارداری دوره در مادران توانمندی کسب فرآیند

  دکتـر نـرجس سـادات برقعـی،     

Ph.D  ،علـوم    بهداشت بـاروری

 پزشکی گلستان

02/02-50/02   هااز پوستر دیو  بازدپذیرایی   

11/05-02/02  
 یو سالمت بارور ییطرح تحول سالمت در ماما : چهارمپانل 

 مسئول پانل: دکتر کهال خسروی مشاور محترم وزیر در امورمامایی
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اعضای پانل: دکتر نرجس سادات برقعی، دکتر کتایون جاللی آریا، دکتر عباس بدخشان )معاونت 

 محترم درمان( ، دکتر مرضیه کبودی

کد  زمان

 الهمق

 مشخصات نویسندگان  عنوان پانل

01/03-02/02   Ph.Dدکتر شهال خسروی،  جایگاه حرفه ای فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی رشته مامایی 005 

بهداشت باروری، علوم پزشکی 

  تهران

41/03-01/03  009 
  مشکالت ماماها در طرح تحول سالمت

 

 ی، برقع نرجس سادات دکتر

Ph.D علوم  بهداشت باروری ،

 پزشکی گلستان

21/03-41/03  000 

 نقش و جایگاه حرفه ای ماماها و مشاورین مامایی در نظام سالمت

  Ph.Dدکتر عباس بدخشان،

مدیریت سالمت، علوم پزشکی 

 گلستان

23/03-21/03  058 
 زایمان های بخش در سالمت تحول طرح اجرای بر نقدی

 کشور بیمارستانهای

 شجویدان، ایار یجالل کتایون

Ph.D    بهداشت باروری، علوم

 پزشکی گلستان

15/05-23/03 اراسه راهکارهای ارتقای خدمات مامایی در نظام بهداشت و  55 
درمان کشور: طراحی و ارزیابی نقش اختصاصی ماما یک 

 مطالعه اقدام پژوهی

  Ph.Dدکتر اعظم باقری، 

بهداشت باروری، علوم پزشکی 

 کاشان

01/05-15/05  انتظار زمان مدت و تریاژ فرم کامل ثبت میزان سیبرر 055 
 شهید درمانی-آموزشی مرکز زایشگاه در مراجعین

 5931 سال گرگان صیادشیرازی

خدیجه قبادی، کارشناس ارشد 

 مامایی، علوم پزشکی گلستان

01/08-01/05  
 جشن اختتامیه + معرفی سخنرانی و پوستر برتر 

 موسیقی تک نوازی نوجوانان

 

 


