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<br/>Denied pregnancy case report 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 ابتکار فریبا  پوستر

 بررسی ارتباط میان دریافت روتین ویتامین و خطر دیستوشی

 <br/>Association between Vitamin Intake during Pregnancy and Risk of 
dystocia 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 ابراهیمی الهام پوستر

 زنان باردار و استیگمای هپاتیت ب

<br/>hepatitis b stigma and pregnant women 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 ابراهیمی الهام پوستر

تاثیر رایحه درمانی ماساژی با اسانس شمعدانی معطر بر شدت درد دیسمنوره 

 br/>The effect of aromatherapy massage with geranium essence>اولیه

on pain severity of primary dysmenorrhea 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 ابویسانی مهناز  پوستر

تاثیر کالسهای امادگی برای زایمان بر نگرانی های مادران باردار مازندران 

1397<br/>The effectiveness of childbirth preparation classes on 

pregnant mothers worries Mazandaran 2018 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 احمد شیروانی مرجان پوستر

 br/>Breast Cancer Risk Based on the Gail Model>بررسی خطر سرطان پستان

and its Predictors in Iranian Women 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 احمدپور پریوش پوستر

نوزادان متولد شده   TSHبررسی ارتباط بین سطح ویتامین دی مادران باردار با سطح 

<br/>Association between vitamin D  level in pregnant women and 

level of TSH in their neonates  

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ت ساع

 احمدی شهناز پوستر

مهر ماه از  16سه شنبه   

 14صبح الی  8ساعت 

 اخالق دوست میثم پوستر

 br/>Evaluation of>در سقط مکرر غیر قابل توضیحو سایتو کاین ها  NK cellبررسی  

peripheral blood NK cell subsets and cytokines in unexplained recurrent 
miscarriage 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 ادیب راد هاجر پوستر

 br/>The>اهمیت غربالگری در پیشگیری از افسردگی بعد از زایمانمقاله ادیتوریال

Importance of Screening in Prevention of Postpartum Depression 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 ارزنلو محمد پوستر

تاثیر شاخص توده بدنی قبل از بارداری روی پیامدهای بارداری در زنان نخست 

 br/>The effect of Pre-pregnancy maternal body mass index on>زا

pregnancy outcomes in nulliparous women 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 اسفندیاری مرضیه پوستر

بررسی اثر اب انار سین بیوتیک بر شاخص های گالیسمیک انتروپومتری و هورمونهای 

 br/>Effect of synbiotic>جنسی در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک

pomegranate juice on glycemic sex hormone profile and 
anthropometric indices in PCOS A randomized triple blind controlled 

trial 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 اسماعیلی نژاد زهرا پوستر

 br/>assesment>بررسی تاثیر مشاوره بر استرس و نگرش نقش جنسیتی زنان نابارور

of counselling in stress and gender role of infertile women 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 اسمعیل زاده سارا پوستر

پروالکتین مادر یک کارآزمایی تاثیر تجویز متوکلوپرامید به مادر بر بیلی روبین نوزاد و 

 br/>Effect of metoclopramide administration to>بالینی تصادفی کنترل شده

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 اصولی تبریزی شیرین پوستر



mothers on neonatal bilirubin and maternal prolactin a randomized 
controlled clinical trial 

تاثیر متوکلوپرامید بر میزان سرمی پروالکتین در مادران شیرده مطالعه مرور 

 br/>The Effect of Metoclopramide on Prolactin Levels in>سیستماتیک

Breastfeeding Mothers A Systematic Review and Meta-Analysis 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 اصولی تبریزی شیرین پوستر

آیا سابقه بد مامایی یا قند ناشتای باال میتوانند احتمال بروز دیابت بارداری را پیش بینی 

 br/>Can we predict the risk of gestational diabetes mellitus in>کنند

pregnant women by past obstetrical history fasting blood sugar and 
other factors 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 اعزازی بجنوردی تهمینه پوستر

آمیز پارگی هماتوم کبد در پره اکالمپسی گزارش موردی  دکتر میترا  کنترل موفقیت

افتخاری یزدی  پریناتولوژیست استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

0915571005405144642245m_eftekhari1144@yahoocom<br/>Successful 
Packing of Hepatic Hematoma Rupture Following Preeclampsia A Case 

Report Running title Hepatic Hematoma and Preeclampsia Mitra 
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Sabzevar Iran 2 MD Gynecologist Department of Obstetrics and 
Gynecology School of Medicine Sabzevar University of Medical Sciences 

Sabzevar Iran 3 MD Anesthesiologist Department of Anesthesiology 
School of Medicine Sabzevar University of Medical Sciences Sabzevar 

Iran  

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 افتخاری یزدی میترا پوستر

 br/>Treatment>درمان عوارض زایمان طبیعی هیسترسکوپی و کورتاژ با الپاراسکوپی

of Complication of Vaginal Delivery Hysteroscopy and DC by 
Laparoscopy 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 اکبری الهام پوستر

تاثیر مشاوره فردی برکیفیت درد زنان مبتال به ماستالژی دوره ای  یک کار آزمایی 

 br/>The Effect of individual Counseling on pain quality in women>بالینی

with cyclic mastalgia a clinical trial 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 الفتی  فروزان پوستر

میزان مشارکت مادران باردار در تصمیم گیری بر روند درمان   اثر مشاوره فردی  بر 

 br/>The effect of individual counseling on the rate of>کارآزمایی بالینی

maternal involvement in decision making in the treatment process 
Clinical trial 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 الفتی  فروزان رپوست

 br/>Comparison of the effect>مقایسه تاثیر چاقی بر عملکرد جنسی زنان و مردان

of obesity on sexual function of women and men 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

امامقلی خو شه  ترانه پوستر

 چین 

Comparison the Effects of Topical Application of Olive and Calendula 
Ointments on Children’s Diaper Dermatitis a Triple-Blind Randomized 

Clinical Trial<br/>Comparison the Effects of Topical Application of Olive 
and Calendula Ointments on Children’s Diaper Dermatitis a Triple-Blind 

Randomized Clinical Trial 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 راهانیامیری ف لیال پوستر

Psychometric Properties of the Persian Version of Midwives Self-Efficacy 
for Labor Support Scale<br/>Psychometric Properties of the Persian 

Version of Midwives Self-Efficacy for Labor Support Scale 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 امیری فراهانی لیال پوستر



 br/>Cervical carcinoma and>نقش بیوپسی لنف نود سنتینل  در کانسر سرویکس

Sentinel lymph node mapping 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14ح الی صب 8ساعت 

 امینی مقدم سهیال پوستر

مقایسه وضعیت موجود علل زایمان سزارین دربیمارستانهای کشوربا بیمارستانهای  استان 

 br/>Comparison of the current status of>2018آذربایجان شرقی  درسال 

Caesarean delivery in the countrys hospitals with the hospitals of East 
Azarbaijan province In 2018 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 انصاری معصومه پوستر

بررسی وضعیت موجود تشخیص ناهنجاریهای مادرزادی با انجام سونوگرافی در تبریز 

<br/>Current status of diagnosis of congenital anomalies by 

ultrasonography in Tabriz 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 انصاری صومهمع پوستر

مقایسه وضعیت موجود زایمان دربیمارستانهای کشوربا بیمارستانهای  استان آذربایجان 

 br/>Comparison of the present situation of childbirth> 97شرقی  درسال 

delivery in the countrys hospitals with the hospitals of East Azarbaijan 
province 2018-2019 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 انصاری معصومه پوستر

 LLLT<br/>Caesarean sectionalترمیم جای زخم سزارین با درمان لیزر سطح پایین 

repair with low level laser treatment LLLT 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 انصاری حمیده پوستر

 br/>Investigating Factors>بررسی عوامل موثر بر عفونت بعد از سزارین

Influencing After Cesarean Section 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 انصاری حمیده پوستر

 br/> A case report of rectus muscle>گزارش یک مورد آندومتریوز عضله رکتوس

endometriosis 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 آبادیان خدیجه پوستر

بررسی اثرکپسول گیاهی کلپوره بر طول مدت خونریزی قاعدگی با استفاده از مدل اثرات 

 br/>Effect of herbal Capsule of teucrium polium on Menstrual>تصادفی

bleeding duration using random effects model 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 آبادیان خدیجه پوستر

بررسی تأثیرات انواع خشونت خانگی علیه زنان باردار و ارتباط آن با پیامدهای مادری و 

 br/>The effects of domestic violence against pregnant women>نوزادی 

and its relation with maternal and neonatal outcomes 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 آزادی میانکوهی طیبه پوستر

برررسی نتایج مادری و نوزادی به دنبال هیسترکتومی حوالی زایمان در بیمارستان های 

 br/>Maternal and neonatal outcomes>آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

following peripartum hysterectomy in teaching hospitals of Mashhad 
University of Medical Sciences  

هر ماه از م 16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 آیتی صدیقه پوستر

برمتغیرهای تست بدون استرس جنین  یک  LV3بررسی تاثیر طب فشاری  نقطه 

 br/>Investigating the effect of>کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده

acupressure LV3 point on Fetal non stress- test parameters A 
Randomized clinical trial 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 باقری مریم  پوستر

بر کاهش درد زایمان   SP6و نقطه ی  SP6و  LI4مقایسه روش ماساژترکیبی دو نقطه  

 br/>Comparison of Sanyinjiao Point Sp6>درزنان نخست زا  کارآزمایی بالینی 

Acupressure with Combined Sp6 and LI4 Acupressure on Labor Pain 
Intensity in Primiparous  Women A Randomized Controlled Trial 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 باقری  لیال  پوستر

ی آموزش از راه دور بر توانمندسازی مادران در شیردهی اثربخشی برنامه

<br/>Effectiveness of the Distance Education Program on the Mothers 

Empowerment in Breast-Feedi 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8عت سا

 باکویی فاطمه پوستر



 br/>Stress urinary>بی اختیاری استرسی ادراری بعد از زایمان و برخی عوامل مرتبط 

incontinence after childbirth and some related factors 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 بختیاری افسانه پوستر

ارزیابی آگاهی تغذیه ای و الگوی مصرف مواد غذایی در زنان باردار مراجعه کننده به  مراکز 

 br/>Evaluation of Nutritional Knowledge and>بهداشتی درمانی شهر بابل

Food Consumption Patterns in Pregnant Women Referring to Babol 
Health Centers 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 بختیاری افسانه پوستر

ساله تاثیر استقرار پزشک و ماما بر شاخص های سالمت مادر و  20تحلیل سری زمانی 

 br/>Interrupted time series analysis about>کودک در استان آذربایجان شرقی

Impact of presence of midwives and Physicians on maternal – child 
health indicators in Iran 

ه از مهر ما 16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 بخشیان فریبا  پوستر

سال گذشته  25اصالحات نظام سالمت و روند تغییرات در روش زایمان قد و وزن متولدین 

 br/>Health>روستاهای استان آذربایجان شرقی در بدو تولد شش و دوازده ماهگی

system reform and changes in delivery method height and weight of 
the past 25 years  in the villages of East Azarbaijan Province at birth six 

and twelve months old  

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 بخشیان فریبا  پوستر

اعتبار و پایایی مقیاس سنجش چند بعدی خستگی فارسی  -خستگی در دوران بارداری 

MAF یک مطالعه مقطعی<br/>Fatigue in pregnancy – The validity and 

reliability of the Farsi Multidimensional Assessment of Fatigue MAF 
Scale 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14لی صبح ا 8ساعت 

 برزویی فاطمه پوستر

تأثیر رایحه درمانی بر شدت خستگی در زنان مبتال به سرطان پستان تحت شیمی 

 br/> The Effects of Aromatherapy on Fatigue Severity in Women>درمانی

with Breast Cancer Patients Undergoing Chemotherapy 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 برزویی فاطمه پوستر

 br/>Choriocarcinoma in>کوریوکارسینوم در اسکار سزارین  معرفی بیمار
Cesarean Scar A case report 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 بلندی  سمیه  پوستر

 The Impact of Womens Employment >تاثیر اشتغال زنان بر زندگی جنسی آنها

on Their Sexual Life 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 بنائی مژده  پوستر

 br/>Neonatal>ترومبوز شریان سابکالوین در نوزاد در زمان تولد گزارش یک مورد

Subclavian Artery Thrombosis at Birth A Case Report 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 بندریان مهین پوستر

بر شدت دیسمنوره اولیه  یک کارآزمایی بالینی دو سو  Dو ویتامین   Eمقایسه اثر ویتامین 

 br/>Comparison of Vitamin E and Vitamin D Effects on Primary>کور

Dysmenorrhea A Double-Blind Clinical Trial 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 پاک نیت حمیده پوستر

بررسی علل عدم انجام مشاوره پیش از بارداری در زنان باردار نخست زا دربیمارستان 

-br/>Survey of reasons for not conducting pre>حضرت معصومهس کرمانشاه

pregnancy counseling in primiparous women in Kermanshah 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 پرویزی کنشتی شمسی پوستر

بررسی تاثیر شاخص توده بدنی قبل از بارداری بر پیامدهای بارداری در زنان باردار نخست 

 br/>The effect of Pre-pregnancy maternal body mass index on>زا

pregnancy outcomes in nulliparous women 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 پرویزی کنشتی شمسی پوستر

به روایات ارتباط زمان انجام تلقیح داخل رحمی اسپرم با نتایج آن با توجه 

 br/>Relationship between intrauterine insemination time and>اسالمی

its outcomes according to Islamic hadiths 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 پهلوانی قمی اشرف پوستر



میانگین سن منارک و برخی از عوامل مرتبط با آن در دختران دانش آموز شهرستان 

 br/>Evaluation of Mean age of menarche on Fariman townships>فریمان

female student 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 پورزنجانی مریم پوستر

 br/>A rare case of ignored>گزارش یک مورد نادر سپتوم عرضی واژن 

transverse vaginal septum with poor consequences case report 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 پورعلی لیال پوستر

مهر ماه از  16سه شنبه   

 14صبح الی  8ساعت 

 تارا فاطمه پوستر

با بروز سرطان پستان در زنان شهرستان   SHBGژن C458Kبررسی ارتباط پلی مورفیسم 

 br/>Investigation on the Relationship between SHBG C458K>ارومیه
Polymorphism and the Incidence of Breast Cancer in Urmia Women 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 تاالنه ساسان پوستر

با بروز بیماری   ICAM-Iبررسی ارتباط پلی مورفیسم مولکول های چسبان داخل سلولی 

 br/>Investigating the Relationship>سرطان پستان در زنان شهرستان ارومیه

Between Polymorphism of Intracellular Sticky Molecules ICAM-I and 
the Incidence of Breast Cancer in Women in Urmia 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 تاالنه ساسان پوستر

مهر ماه از  16سه شنبه  br/>Inner Voice of Pregnant Women>معنویت در بارداری

 14صبح الی  8ساعت 

 تجویدی منصوره پوستر

 گراندد مطالعه یک بخش¬ازدواج راهی برای رسیدن به تکامل آرامش

 br/>Marriage A Way to Achieve Relaxation Evolution A Grounded>تئوری
Theory Study 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 توکل زینب پوستر

بررسی تجارب زنان از مصرف داروهای گیاهی در ارتباط با بارداری زایمان و قاعدگی یک 

 br/>The effect of of Herbal medicine with pregnancy>مطالعه ی کیفی

delivery and menstruation a qualitative study 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 ثقفی زهرا  پوستر

دانشجوی مامایی سال آخر بعنوان همراه آموزش دیده مادر باردار یک تحقیق 

 br/>Last year midwifery student as trained companion Doula for>کیفی

pregnant mother a qualitative research 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 ثقفی زهرا  پوستر

 br/>The effects of masturbation>بررسی تاثیر خودارضایی در زنان برسالمت آنان

on female health 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 جان نثاری شراره پوستر

 br/>Health care>مراقبتهای بهداشتی مادران باردار و اصالحات نظام سالمت در ایران

of pregnant mothers and health system reform in Iran 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 جباری بیرامی حسین پوستر

 br/>Education>آموزش و مشاوره و نقش آن در سالمت باروری و جنسی نوجوانان

and counseling and their roles in adolescent reproductive and sexual 
health 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 جاللی مریم پوستر

مهر ماه از  16سه شنبه  br/> The consequences of FGM>پیامدهای ختنه زنان

 14صبح الی  8ساعت 

 جاللی مریم پوستر

 br/>Body>شاخص توده بدنی عملکرد جنسی و کیفیت زندگی در زنان سنین باروری

Mass Index Sexual Function and Quality of Life in Women of 
Reproductive Age 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 جمالی صفیه پوستر

 br/>Association>ارتباط بین عامل نازایی و سوء رفتار غیر فیزیکی در زوجین نابارور 

between infertility factors and non-physical partner abuse in infertile 
couples 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 مانی جمالی گند صدیقه  پوستر



 br/>The>تاثیر مشاوره گروهی بر افسردگی استرس و اضطراب سندرم پیش از قاعدگی

effect of group counseling on depression of premenstrual syndrome 

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 جورابچی زینت پوستر

 br/>Effects>تاثیر تکنبک آرام سازی بنسون بر استرس ماماها یک مطالعه نیمه تجربی

of Bensons relaxation Technique on occupational stress in Midwives A 
quasi-experimental study  

مهر ماه از  16سه شنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 جورابچی زینت پوستر

در درمان سندرم تخمدان پلی کیستیک و مقایسه آن با  GLP-1آگونیست های گیرنده 

 br/>GLP-1 receptor agonists in the treatment>متفورمین مروری بر مطالعات

of polycystic ovary syndrome and compare with Metformin a 
systematic review study 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 حاجی رفیعی الناز پوستر

 br/>A systematic>مروری بر اندومتریوز در دوران بارداری تشخیص  عوارض و پیامدها
review on endometriosis during pregnancy diagnosis complications and 

outcomes 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 حاجی رفیعی الناز پوستر

 br/>Iodine status in the last>وضعیت ید در آخرین ماه بارداری در زنان ایرانی

month of pregnancy in Iranian women 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 حبیب اشکان پوستر

 br/>Infertility and>ناباروری و درمان اثرات فرآیند درمان بر چرخه زندگی

treatment Exploring the effects of the treatment process on the life 
cycle 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

سیده  پوستر

 بتول

 حسن پور ازغدی

 br/>Parent-child>کودک ضامن سالمت جنسی یک مطالعه مروری-ارتباط والد

relationship a guarantee for sexual health A review study 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 حسنی مقدم صدیقه پوستر

اختالالت روانپزشکی همبود و عوامل روانشناختی مرتبط با اندومتریوز یک مطالعه 

 br/>Simultaneous psychiatric disorders and related psychological>مروری

factors to endometriosis a review study 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 حسین نژاد زینب پوستر

و بارداری  مطالعه ای مقطعی درزنان باردار مراجعه کننده به مراکز   Dکمبود ویتامین 

 br/>Deficiency Vitamin D and Pregnancy a>بهداشتی درمانی شهرستان آمل

cross sectional study in pregnant women referring to health center in 
Amol  

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 حسینی فرشته پوستر

ت در بیماری زنان مبتال به سرطان تاثیر آموزش چند رسانه ای بر عدم قطعی

 br/>The effects of multimedia education on illness uncertainty in>پستان

women with breast cancer 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

سارا  پوستر

 سادات

 حسینی

بررسی تئوری رفتار برنامه ریزی شده در خصوص فعالیت بدنی زنان در سن باروری 

 br/>The Study of Theory of Planned Behavior on the>شهراصفهان 

Physical Activity of Women in the Age of Fertility in Isfahan 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

حبیب  پوستر

 اله

 حسینی

بررسی تاثیر برنامه خودمراقبتی خانواده محور بر پیروی از رژیم دارویی و غذایی در زنان 

 br/>he effect of family-based self-care>باردار مبتال به فشار خون باال 

program on adherence to diet and diet in pregnant women with high 
blood pressure 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 حسینی حبیب پوستر

بررسی ارتباط میزان هورمون پروالکتین با بروز بیماری سندروم تخمک پلی کیستیک در 

 br/>Evaluation of the association of prolactin>زنان شهرستان ارومیه

hormone with polycystic ovary syndrome in Urmia women 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 حکیمیان مرتضی پوستر



بر نتیجه بارداری کلینیکی بیماران با شکست النه گزینی مکرر مراجعه کننده به  PRPتاثیر 

 br/>The effect of PRP on clinical>مرکز درمان ناباروری مادر شهر ساری

pregnancy outcome of repeated implantation failure patients referred 
to Mother infertility clinic of Sari city 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 حیدری محمود پوستر

بررسی تاثیر آموزش به روش چهره به چهره وجزوه آموزشی بر یادگیری خود آزمایی 

 br/>Comparing the Effect of Teaching>پستان درسفیران سالمت              

Breast Self-Examination by Face-to-Face And pamfeleton 
HealthEmbassy 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 حیدری مریم پوستر

 br/> Evaluation of>سیر لیبربررسی تاثیر محلول هایپر اسموالر سولفات منیزیوم بر 

the effect of hyper-osmolar magnesium sulfate solution on labor 
prosses 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 حیدری آرزو  پوستر

بررسی تاثیر نرم شدن و بهبود افاسمان و دیالتاسیون سرویکس بر شدت درد 

 br/>investigation effect of Softening and Improvement cervical>زایمان

effacement and Dilatation on Pain Relief 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 حیدری آرزو  پوستر

مهر ماه از  17چهارشنبه  br/>Management of High risk pregnancy>مدیریت حاملگی پرخطر

 14صبح الی  8ساعت 

 حیدری کوره مریم پوستر

 br/>Low Level Laser therapy LLLT for>درمان نازایی و اثر لیزر کم توان بر باروری

Fertility 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 خلیلی لیال پوستر

هفته سوم  بررسی تاثیر عصاره ی هیدروالکلی بذر جعفری بر سقط جنین موش

 br/>The abortifacient effect of petroselinum crispum seed>بارداری

extract in Balbc mice 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

دشتی رحمت  هنگامه پوستر

 آبادی

 br/>Postpartum Maternal>مرگ و میر مادری پس از زایمان و امبولیسم ریوی

Mortality and Pulmonary Embolism  

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 دودانگه باالخانی ندا پوستر

 br/>Investigating patient safety in>بیماران در اتاق عمل زنان  بررسی ایمنی

womens gynecological surgery room 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 ذوالقدری خدیجه پوستر

مهر ماه از  17چهارشنبه  br/>Effect obesity on cesarean section>تأثیر چاقی بر میزان سزارین

 14صبح الی  8ساعت 

 ذوالقدری خدیجه پوستر

در درمان بیماران نابارور مبتال به سندرم تخمدان پلی  Eتأثیر کافی و ناکافی بودن ویتامین 

 br/>The effect  of sufficient and insufficient vitamin E in>کیستیک 
treatment of infertile PCOS patients  

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 راسخ جهرمی اطهر پوستر

سه روزه آمپی سیلین سفالکسین و بررسی مقایسه ای رژیم های درمانی تک دوز و  

نیتروفورانتوئین در درمان سیستیت زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام 

 br/>A comparative study of single dose versus 3 days regime of>رضاع
Ampicillin Ccephalosporin and Nitrofurantoin in treatment of Cystitis in 

pregnancy reffered to Imama Reza Hospital 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 رضاوند نگین پوستر

ای موثر بر غربالگری منظم سرطان دهانه رحم یک مطالعه تبیین فاکتورهای زمینه

 br/>Exploring effective contextual factors for regular cervical>کیفی

cancer screening in Iranian women A qualitative study 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 رفایی منصوره پوستر

 br/>Socioeconomic>پیامدهای اقتصادی اجتماعی سرطان دهانه رحم

consequences of cervical cancer 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 رفایی منصوره پوستر



 مراکز و ها¬بیمارستان در شاغل ماماهای در آن های¬مطالعه سالمت روان و حیطه

 br/>Study of mental health>1397درمانی شهرستان شیروان در سال  بهداشتی

and its related factors in midwives of Shirvan hospitals and health 
centers in 2018 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 رمضانی شیرین پوستر

 br/>The>بررسی تأثیر کپسول بهارنارنج بر افسردگی زنان در دوره پس از زایمان

effect of Citrus aurantium capsule on postpartum depression in women 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 زارع زهرا پوستر

 br/>Management>اداره بیهوشی در حاملگی پرخطرپرفشاری خون ناشی ازحاملگی

of anesthesia in high risk pregnancypregnancy induced hypertension         

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 زاهدی حمید  پوستر

 br/>The>ی رابطه بین مواد افیونی و عملکرد جنسی طی سالهای اخیربررس

relationship between opioid and sexual function during the recent past 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 زمانی شیوا پوستر

بررسی رابطه اضطراب و افسردگی و سرطان پستان در زنان سن باروری در دو دهه در 

 br/> Study of relationship between anxiety and depression and>ایران

breast cancer in women of reproductive age of two decades in Iran 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 زمانی شیوا رپوست

 br/>Related>یررسی عوامل مرتبط با دانش ونگرش جنسی زوجین تازه ازدواج کرده

factors to sexual knowledge and attitudes among engaged couples  

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 سادات زهره پوستر

-<br/>Psychometric properties and factor analysis of sexual attitudes 
scale for couples  

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 سادات زهره پوستر

 br/>Ethical Issues in Maternal and>مالحظات اخالقی در بهداشت  مادر وکودک 

Child Health Nursing 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 سلیمانی زاده فرزانه پوستر

بررسی عوامل مؤثر بر افسردگی بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

 br/>Investigating the Factors Affecting Pregnancy Depression in>بم

Pregnant Women Referred to Bam Health Centers 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 سلیمانی زاده الله پوستر

مهر ماه از  17چهارشنبه  br/>ETHICAL OBLIGATIONS TO PATIENTS>وظایف اخالقی نسبت به بیماران

 14صبح الی  8ساعت 

 سلیمانی زاده الله پوستر

-br/>The unlimited>مدل نامحدود حقوق در زایمان  اخالق حرفه ای را تهدید می کند 

rights model of obstetric ethics threatens professionalism 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 لیمانی زادهس فرزانه پوستر

مداخالت مبتنی بر مهارت های مقابله ای در زنان مبتال به سرطان پستان مروری 

 br/>The Effect of Coping Strategies-oriented Interventions>سیستماتیک

in Breast Cancer Women A Systematic Review 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 سمامی الهه پوستر

مداخالت روانشناختی در تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در زنان مبتال به سرطان 

 br/>Psychological interventions in>پستان مروری سیستماتیک

chemotherapy induced nausea and vomiting in women with breast 
cancer A Systematic Review  

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 سمامی الهه پوستر

ر مادران و نوزادان شهرستان سبزوار و تعیین ریسک بررسی میزان فلز سمی جیوه د

 br/>Biomonitoring of Maternal and Fetal>فاکتورهای موثر بر تجمع آن

Mercury Exposure in Sabzevar City and its Affecting Risk Factors  

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 سویزی بهناز پوستر

بریمارین بر برخی مشکالت دوران یاءسگی در زنان یایسه تاثیر کرم ژل واژینال رویال و 

مراجعه کننده به کلینیک زنان بیمارستان هاجر شهرکرد در سال 

۱۳۹۲<br/>Comparison between vaginal royal jelly and vaginal estrogen 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

سیده  پوستر

 فاطمه

 سیدی



effects on quality of life and vaginal atrophy in postmenopausal 
womena clinical trial study 

زیع چربی بدن با فیبروم رحمی یک مطالعه بررسی مشخصات انتروپومتریک و مارکرهای تو

 br/>Anthropometric characteristics and central fat>شاهد در ایران -مورد

deposition markers associated with Uterine Fibroids in women A case-
control study in Iran 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

سیده  پوستر

 هاجر

 شارمی

بررسی مشخصات فیبروم رحمی با سندرم متابولیک در زنان با اضافه وزن در شمال 

 br/>The characteristics of Uterine Leiomyoma and metabolic>کشور

syndrome in the multiparous overweight women in northern Iran 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

سیده  پوستر

 هاجر

 شارمی

 br/>Red blood cell>اهمیت بررسی آنتی بادی های مهم بالینی در باردلری 

antibody screening in pregnancy 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

شاگردی  ناصر پوستر

 اسماعیلی

ایرانی یک مطالعه ی عوامل پیشگویی کننده ی انجام غربالگری سرطان پستان در زنان 

 br/>Predictive Factors of Breast Cancer Screening among Iranian>مروری

Women A Review Study 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 شریفی ندا پوستر

مهر ماه از  17چهارشنبه   

 14صبح الی  8ساعت 

 شیرازی محبوبه پوستر

 br/>Health Medical>ظرفیتهای توریسم درمانی در حیطه بیماریهای زنان در ایران

tourism in gynecology disorders in Iran 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 صحت مجتبی پوستر

ارزیابی اختالل عملکرد جنسی  زنان میانسال همسردار مراقبت شده درمراکزسالمت 

 br/>Evaluating the sexual>97شهرستانهای استان آذربایجان شرقی درسال 

dysfunction of middle-aged middle-aged caregiving wife in the cities of 
Eastern Azerbaijan Province in 1397 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 صدیقی راحله  پوستر

بررسی تأثیر آموزش مصون سازی در مقابل استرس بر سالمت روان و کیفیت زندگی زنان 

 br/> Investigating  the Effects of Education of hedging against>باردار
stress on mental health and quality of life in pregnant women 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 ضامنی الهام پوستر

ایرانی مبتال به سرطان پستان برای مقابله با تغییر در بازسازی هویت زنانه استراتژی زنان 

 br/>Reconstruction of feminine identity the strategies>تصویر ذهنی از بدن

of women with breast cancer for cope with body image altered 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 ضیغمی محمدی شراره پوستر

اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش پرخاشگری و بهبود مهارت 

 br/>The Effectiveness of>های ارتباطی نوجوانان دختر دارای اختالل پیش قاعدگی

Group-Based on Acceptance and Commitment Therapy on aggression 
and Communication skills teen girls  with Premenstrual dysphoric 

disorder 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 طباطبایی امیر پوستر

مقایسه اثر جلبک المیناریا و کاتتر ترانس سرویکال در آماده کردن سرویکس و القاء 

 br/>Comparison the effect of laminaria and Transcervical>زایمان

catheter for cervical rippening and induction of labour 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

عابدزاده  معصومه پوستر

 کلهرودی

 br/>Vaginal delivery>خونریزی بعد از زایمان واژینال بروز علل و عوامل خطر

Postpartum Hemorrhage Incidence Risk Factors and Causes 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14الی  صبح 8ساعت 

 عاشوری نازپری پوستر



بررسی ارزش تشخیصی نوموگرام خطر در پیشگویی خونریزی بعد از زایمان 

 br/>Diagnostic Value of Risk Nomogram for the Prediction of>واژینال

Postpartum Hemorrhage Following Vaginal Delivery 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 عاشوری نازپری پوستر

های ژنتیک و متابولیک از بذر کتان بر روی پروفایل  3-اثرات مکمل یاری اسید چرب امگا

 br/>The effects of omega-3 fatty acids from>در زنان مبتال به دیابت بارداری

flaxseed oil on genetic and metabolic profiles in patients with 
gestational diabetes mellitus a randomized double-blind placebo-

controlled trial 

ماه از  مهر 17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 عاصمی ذات اله پوستر

fوضعیت بیومارکرهای سرطان پستان افراد مراجعه کننده به بیمارستان شهدا  بررسی

 br/>A survey on the status of breast cancer>2014تا  1999سال  تجریش از

biomarkers referring to Shohada Tajrish Hospital from 1999 to 2014 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 عالی آذر فرشید پوستر

 br/>Thin>حل اولیهتست پاپ اسمیر تین پرپ برای تشخیص سرطان دهانه رحم در مرا

Prep Pap test for diagnosis of cervical cancer in early stages 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

ام  پوستر

 البنین

 عباس نژاد

شیرده  یک مطالعه کارآزمایی  بررسی تاثیر کرم نعناع بر درمان آسیب نوک پستان زنان

 br/>Comparison of the Effects of Peppermint Creams on>بالینی

Treatment of Traumatic Nipples in Breastfeeding Mothers 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 عبدلی نجمی لیال پوستر

 br/>The Effect of Cinnamon>بررسی تاثیرمصرف دارچین بر درد دوره ای پستان

on Cyclical Breast Pain 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 عبدلی نجمی لیال پوستر

Prevalence and risk factors of hypertension among women in a rural 
population   

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 عرفانیان اصل شادی پوستر

روی طول مدت زایمان و تاثیر اپی نفرین به عنوان مکمل در بی هوشی اپیدورال و اسپینال 

 br/>The effects of epinephrine as a supplement for epidural>نمره اپگار

and spinal anesthesia on the duration of analgesia during childbirth and 
Apgar score 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 عسگرلو زلیخا پوستر

 br/>Effect of Kangaroo>تاثیر مراقبت اغوشی روی شاخص مراقبت بیمارستان

Mother Care on Hospital Management Indicators A Systematic Review 
and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 عسگرلو زلیخا پوستر

 EXمقایسه اثر بخشی مشاوره  مامایی  با رویکرد شناختی رفتاری و مشاوره براساس مدل

PLISSIT بر کارکرد  جنسی زنان در دوران شیردهی<br/>Comparison of the 

effectiveness of midwifery counseling with cognitive-behavioral 
approach and counseling based on the EX PLISSIT model on womens 
sexual function during lactation 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 عشقی مهدیه پوستر

 br/>Study of the role of>بررسی نقش سلنیوم در پیشگیری از سرطان پستان 

selenium in preventing breast cancer 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 عظیمی عاطفه  پوستر

Pure non-gestational choriocarcinoma<br/>Pure non-gestational 
choriocarcinoma 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 عظیمی  هلنا  پوستر

 br/>Effectiveness of>تاثیر آب درمانی بر بهبود بیماران مبتال به سرطان پستان

hydrotherapy on improvement of women with breast cancer 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 عیسی زاده مهدی پوستر

مهر ماه از  17چهارشنبه  br/> Value of microRNAs in Endometriosis>ارزش میکروارنها در اندومتریوزیس

 14صبح الی  8ساعت 

 فاتح فاطمه پوستر



 br/>Importance of Micro>اهمیت میکروارنها در سندرم تخمدان پلی کیستیک

RNAs in Polycystic ovary syndrome 

مهر ماه از  17چهارشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 فاتح فاطمه پوستر

 Trophoblastic<br/>Gestational Trophoblastic Neoplasmحاملگی نئوپالسم 

Case Series and Literature Review 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 فرازستانیان  مرجانه  پوستر

 br/>Vulvar Leiomyomatosis A>میوم ولو یک گزارش مورد تشخیصی چالش برانگیز

diagnostic challenge case report 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 فرازستانیان  مرجانه  پوستر

 br/>Effect of Kangaroo Mother>تاثیر مراقبت اغوشی بر روی موفقیت شیر دهی

Care on successful breastfeeding A systematic review and Meta-
Analysis of randomised controlled trials 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14لی صبح ا 8ساعت 

 فرج زاده فاطمه پوستر

بررسی ارتقاء مراقبت ها در بارداری های پرخطر و شناسایی بیماری های زمینه ای و نقش 

 br/> Evaluation>95- 97آن در پیشگیری از مرگ و میر مادر استان آدربایجان شرقی 

of promotion of care in high-risk pregnancies and identifying underlying 
diseases and its role in preventing maternal mortality in the Adygea 

Abadian East 97 -95 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

فرشباف قاسمی  ننسری پوستر

 راسخ

 br/>The First>تجربه اولین قاعدگی در دانش آموزان دختر شهرستان فریمان

Menstruation Experience among female students Fariman Township 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 فرقانی تکتم پوستر

بررسی میزان بروز کم کاری تیروئید در زنان باردار مراکز بهداشتی درمانی فریمان در سال 

1397<br/>Survey of hypothyroidism’prevalence in pregnant women in 

Fariman Health Centers in 1397 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ت ساع

 فرقانی تکتم پوستر

ماه پس از  18تا  12در مصرف کنندگان این دوروش   DMPAو IUDعنوان بررسی عوارض 

-br/>Outcome’s comparison of DMPA and IUD among users 12>استفاده

18 month after starting Methods   

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 فرنام فرناز پوستر

 br/>Is age at>آیا سن منارک با خطر دیابت در زنان یائسه نشده ارتباط دارد

menarche associated with the risk of diabetes in non-menopausal 
women  

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 فرهمند مریم پوستر

مقایسه عوارض قلبی عروقی در زنان یائسه جراحی در مقایسه یائسه طبیعی یک مطالعه 

  br/> Comparison of Cardiovascular Complications in surgical>طولی
versus Natural Postmenopausal Women A longitudinal Study 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 فرهمند مریم پوستر

طراب و استرس زنان نخست زا با بارداری بدون تاثیر تجسم هدایت شده بر افسردگی اض

 br/>Effect of Guided Imagery on depression anxiety and stress in>برنامه

Nulliparous Women with Unplanned Pregnancy 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 فسنقری مریم پوستر

 br/> Infertility>درمان ناباروری در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک

Treatments in Women with Polycystic Ovary Syndrome 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 فالح سمیه پوستر

 br/>The>باالی آهن در پیامد های بارداری  عوارض پره اکالمپسیتاثیر دوز های 

Impact of Iron Overload on pregnancy outcome Implications for 
Preeclampsia 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 فالح سمیه پوستر

شناسایی مادران باردار در نیمه اول بارداری و نقش آن  درپیش گیری از مرگ بررسی نفش  

 br/>Evaluation of the role of>95-97ومیر مادر  استان آذربایجان شرقی سال 
pregnant mothers in the first half of pregnancy and their role in 

preventing maternal mortality East Azarbaijan Province 2015-2018 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 فیروزنیا رزیتا پوستر



تاثیر برگزاری کالسهای آمادگی برای زایمان  در روند انجام زایمان به روش طبیعی استان 

دکترا مدیریت خدمات بهداشتی  رزیتا فیروزنیا دانشجوی  95 -97آذربایجان شرقی 

درمانی کارشناس مادران معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

firoozniar@tbzmedacir -  نسرین فرشباف قاسمی راسخکارشناس مادران معاونت

ناهید عارف حسینی  farshbafn@ tbzmedacirبهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتر ناصر رهبری فرزو کارشناس میانساالن معاونت 

 br/>The>مدیر گروه واحد سالمت جمعیت و خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 

Effect of Preparing Preparations for Delivery in the Delivery Process by 

Natural Method of East Azarbaijan 2015-2018 Rozita firooznia Nasrin 

farshbaf ghasemi nahid aref hosseini  dr naser rahbary farzo  Population 
health experts and families  Health province centerHealth Department 

Tabriz university province of medical sciences 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 فیروزنیا رزیتا پوستر

در زنان مبتال به  2تأثیر آموزش به وسیله نرم افزار گوشی هوشمند بر درک خطر دیابت نوع

 br/>The effect of  Education via smartphone application on>دیابت بارداری

the Risk Perception of Type 2 Diabetes among women with gestational 
diabetes  

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 قادری مریم پوستر

 br/>The>بررسی تاثیر شربت زعفران عسل بر پیشرفت زایمان در زنان نخست زا

Effect of Honey Saffron Syrup on Labor Progression in Nulliparous 
Women  

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 قادری شنو پوستر

تاثیر جینسینگ بر اختالل عملکرد جنسی زنان یائسه یک کارآزمایی بالینی تصادفی 

 br/>The effect of ginseng on sexual dysfunction in>کنترل شده

menopausal women A double-blind randomized controlled trial 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 قربانی زهرا پوستر

-br/>A Meta>کرد جنسی زنان یائسهمتاآنالیز کارایی پاناکس جینسینگ بر عمل

Analysis of the Efficacy of Panax Ginseng on Menopausal Women’s 
Sexual Function 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 قربانی زهرا پوستر

اثر معنویت درمانی گروهی بر سالمت روحی و کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان 

 br/>The effect of spiritual  therapy on mental>پستان مطالعه ای مروری

health and life quality of the patients with breast cancer a review study 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 قلی پور سلیمانی زهرا پوستر

 br/>management of endometrial>اداره هیپرپالزی اندومتر در زنان سنین باروری

hyperplasia in reproductve age women 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

قهقائی نظام  اکرم پوستر

 آبادی

بر تسکین دیسمنوره اولیه مرور سیستماتیک  SP6تأثیر طب فشاری نقطه سانینجیائو 

 br/>The effect of acupressure at the Sanyinjiao SP6>های بالینی کارآزمایی

point on relief of primary dysmenorrhea a systematic review of clinical 
trials 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 قیاسی اشرف پوستر

فی در نوزادان با و بدون بند بررسی مقایسه ای پیامدهای پریناتال و گازهای خون طناب نا

 br/>The>1397ناف گردنی متولد شده در بیمارستان الزهرا رشت در سال 

comparative study Umbilical cord blood gases and Perinatal outcome in 
newborns with or without nuchal cord in Alzahra hospital 2018 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14الی صبح  8ساعت 

 کاظمی سودابه پوستر

 br/>Prevention and Screening of>پیشگیری و غربالگری کانسر سرویکس

Cervical Cancer 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 کرانی سمیه پوستر



میزان شیوع روشهای پیشگیری از بارداری در مناطق انتخابی تهران نقش بحرانی عوامل 

 br/>Prevalence of contraceptive methods among>اقتصادی در انتخاب روش

selected stricts of Tehran Critical role economic factors on selection of 
method 

اه از مهرم 18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 کرمی فاطمه پوستر

 br/>Designing>طراحی و اعتباریابی پرسشنامه سواد سالمت جنسی در زنان ایرانی

and Validating Sexual Health Literacy Questionnaire in Iranian Women 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 کریمی لیال پوستر

 br/>Barriers to sexual>موانع آموزش بهداشت باروری و جنسی در مردان ایرانی

and Reproductive Health Education for Iranian Men 

ماه از مهر 18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 کریمی لیال پوستر

روانسنجی پرسشنامه خودمراقبتی در یائسگی در نمونه ای از زنان 

 br/>Development and psychometric evaluation of the>ایرانی

Menopausal Self-Care Questionnaire in a sample of Iranian 
postmenopausal  women 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 کفایی عطریان محبوبه پوستر

 br/>Treatment>های ژنتیکی بررسی درمان سندروم تخمدان پلی کیستیک با روش

of Polycystic Ovary Syndrome with Genetic Methods 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 کلهر مهری پوستر

 br/>Lifestyle>بررسی سبک زندگی در بیماران مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک

study in patients with polycystic ovary syndrome 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 کلهر مهری پوستر

در سندروم تخمدان پلی کیستیک ادیپونکتین پالسما  با چاقی و سقط مکرر در ارتباط می 

 br/>Plasma Adiponectin in Polycystic Ovary Syndrome Is>باشد

connected with Recurrent Miscarriage and Obesity 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 کمرئی الهه پوستر

 br/>Hypnosis>ی مروریمداخله با هیپنوتیزم برای کاهش درد زایمان طبیعی مطالعه

intervention for the management of pain vaginal delivery  A Review 
Article 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 کیانی زهرا پوستر

اثر بخشی برنامه آموزشی در برآورد صحیح وزن گیری و ارتباط آن با  وزن گیری مطلوب 

 br/>The Effect of an educational intervention on the>دوران بارداری 

proper estimation of weight gain and its relation with optimal weight 
gain during pregnancy 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 کیانی آسیابر  آزیتا  پوستر

با دیابت بارداریگزارش  تشخیص قبل از تولد تترالوژی فالوت درجنین مادر

 br/>Prenatal Diagnosis of Tetralogy of Fallot in a Fetus with>موردی

Maternal Gestational Diabetes Mellitus a Case Report 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 گلبابایی علیرضا پوستر

کوارکتاسیون ایورت در جنین با ترمیم موفق در دوران نوزادیگزارش موردی و مرور 

 br/>Fetal Coarctation of the Aorta Successfully Repaired in the>مقاالت

Neonatal Period a Case Report and Review of Literature 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 گلبابایی علیرضا پوستر

مقایسه تاثیر دو روش آموزش گروهی و کتابچه آموزشی  بر آگاهی نگرش و خودکارآمدی 

پذیر یک توان ذهنی آموزشمادران در مورد مراقبت از سالمت جنسی دختران نوجوان کم

 br/>Comparison the effect of two methods of group>انیکارآزمایی مید

training and educational booklet on knowledge attitude and self-
efficacy of mothers about sexual health of educable intellectually 

disabled adolescen girls a field trial 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14الی صبح  8ساعت 

 گلی شادی پوستر



 br/>The Dangers of>خطرات هیمنوتومی برای پرده بکارت بدون سوراخ 

Hymenotomy for Imperforate Hymen A Case of Iatrogenic Pelvic 
Inflammatory Disease with Pyosalpinx 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 مجد منوچهر پوستر

مداخالت مناسب در زنان باردار با شاخص های سندرم متابولیک بر پیامدهای بارداری یک 

 br/>Appropriate interventions for pregnant women>مرور سیستماتیک

with indicators of metabolic syndrome on pregnancy outcomes a 
systematic review 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

محسن زاده  فریده  پوستر

 لداری

تبیین فاکتورهای موثر بر بهداشت قاعدگی در بین دانش آموزان دختر شهر بم مطالعه 

 br/>Effective  Factors on Menstrual Health among Female>کیفی

Students in Bam City A Qualitative Study 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 محمدی نیا ندا پوستر

تبیین باورهای فرهنگی در مورد بهداشت قاعدگی در بین دانش آموزان دختر شهر بم 

 br/> Cultural beliefs about menstrual health in Bam City A>مطالعه کیفی

Qualitative study 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14ح الی صب 8ساعت 

 محمدی نیا ندا پوستر

بررسی میزان فعالیت عالقه و رضایت جنسی در زنان سالمند مراجعه کننده به مراکز 

 br/>Sexual activity interest and>97بهداشتی درمانی شهر اردبیل در سال 

satisfaction in older women who attended in Health Care Centers in 
Ardabil 2018 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 مردی افروز پوستر

 br/>Infertility policies challenges>چالشهای سیاستهای ناباروری در حقوق باروری

in reproductive rights  

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 مرشد بهبهانی بهار پوستر

مهرماه از  18پنجشنبه  br/>Endometriosis in young women>آندومتریوز در زنان جوان

 14صبح الی  8ساعت 

مریم  پوستر

 السادات

 مرعشی

پیش بینی بروز زایمان زودرس با استفاده از  زاویه سرویکو یوتروس در سه ماهه دوم 

<br/>UTEROCERVICAL ANGLE AT  SECOND TRIMESTER MAY BE A 

MARKER FOR PRETERM BIRTH PREDICTION  

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 مشفقی مریم پوستر

بروز دیابت بارداری در پیشگیری از  IMBاثربخشی مدل اطالعات انگیزش و مهارت رفتاری

 -br/>The Effectiveness of Information>در زنان باردار با اضافه وزن و چاق

Motivation - Behavioral Skills Model in Prevention of Gestational 
Diabetes Mellitus in Pregnant Women with Overweight and Obese 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

نرگس  پوستر

 سادات

 مطهری طبری

مهرماه از  18پنجشنبه   

 14صبح الی  8ساعت 

 مفخم بهار پوستر

مهرماه از  18پنجشنبه  br/>Breast cancer and pregnancy>سرطان پستان و بارداری

 14صبح الی  8ساعت 

 منتی لیدا پوستر

 br/>Obesity of women and associated>چاقی زنان و اختالالت مرتبط با آن

disorders 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 مهدوی خانوکی زهرا پوستر

مهرماه از  18پنجشنبه   

 14صبح الی  8ساعت 

 مهراد مهری پوستر

Indications of Pregnancy Termination in Patients Admitted with Preterm 
Premature Rupture of Membranes and Associations with Maternal & 

Neonatal Outcomes 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 موسوی ساناز پوستر



در  Bupivacaine–Sufentanilدر مقایسه با  Bupivacaine–Fentanylمقایسه تاثیر  

 br/>Comparison of the Effect of>نخاعی در زنان باردار شهر زنجان ایرانبی حسی 
Bupivacaine–Fentanyl Compared Bupivacaine–Sufentanil in Spinal 

Anaesthetics in Pregnant Women in Zanjan Iran 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 موالیی بهناز پوستر

-<br/>Comparison of the use of Foley catheter traction for cervical 
preparation in prolonged pregnancy outpatients and admissions 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 میرتیموری معصومه پوستر

 br/>A Successful>نتیجه موفق بارداری در یک حاملگی هتروتوپیک همزمان

Pregnancy Outcome in a Heterotopic Abdominal  Pregnancy A Case 
Report  

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 میررضا سها پوستر

 br/>The effect>بررسی تاثیر زعفران در اختالل عملکرد جنسی زنان در سنین باروری

of saffron on sexual dysfunction in women of reproductive age 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 ئیمیرمحمدعلی  ماندانا پوستر

 br/>Is>آیا میزان سزارین در حاملگی های ترم همراه با اولیگوهیدروآمنیوس بیشتر است

cesarean delivery rate is higher in  term pregnancies with 
Oligohydramnios 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

انیس  پوستر

 الدوله

 نانکلی

 br/>Domestic Violence>خشونت خانگی و ابعاد تنظیم خانواده مرور سیستماتیک

and Its Association with Domains of family planning A Systematic 
Review 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

فاطمه  پوستر

 سادات

 نایبی نیا

شاخص توده بدنی و افزایش وزن دوران بارداری یک مطالعه مقطعی در زنان باردار مراجعه 

 br/>Body mass index and>کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آمل

maternal weight gain during pregnancy a cross sectional study in 
pregnant women referring to health center in Amol 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نائیجی نسرین پوستر

ارتباط بین خصوصیات مزاجی اختالالت شخصیت و کیفیت زندگی در سرطان 

 br/>The Association Between Temperamental Traits Personality>پستان

Disorders and Quality of Life in Breast Cancer 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

حدیثه  پوستر

 السادات

 نبوی

Efficacy of Single Agent Chemotherapy in Management low Risk GTN 
Cases<br/>Efficacy of Single Agent Chemotherapy in Management low 

Risk GTN Cases 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نخعی مقدم  مریم  پوستر

ارزیابی مسائل پزشکیاجتماعیحقوقی و اخالقی و شرعی رحم جایگزین 

<br/>Evaluation of medical social legal ethical and religious surrogacy  

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نصیری امیری فاطمه پوستر

تاثیر درمان با لووتیروکسین در مادران مبتال به اختالالت تیروئیدی  بر تکامل روان 

 br/>The impact of maternal>شناختی کودکان متولد شده  مرور سیستماتیک

levothyroxine treatment on the neurodevelopment of offspring born to 
mothers with thyroid dysfunction a systematic review 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نظرپور سیما پوستر

 br/>The>بررسی شیوع اختالالت تیروئیدی در دوران بارداری مطالعه مبتنی بر جمعیت

prevalence of thyroid dysfunction during pregnancy a population-based 
study 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نظرپور سیما پوستر

 br/>The>تأثیر تمرینات عضالت کف لگن بر روی عملکرد جنسی زنان بعد از یائسگی

Effects of Pelvic Floor Muscle PFM Training on Sexual Function of 
Postmenopausal Women 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نظرپور سهیال پوستر

 br/>The>اسکلتی بر روی عملکرد جنسی زنان بعد از یائسگی-تأثیر اختالالت عضالنی

Impact of Musculoskeletal Disorders on Sexual Function among 
Postmenopausal Women 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نظرپور سهیال پوستر



بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش ورزش از طریق مولتی مدیا و پمفلت بر کیفیت زندگی  

جنسی  و عملکرد جنسی زنان یائسه در درمانگاه تامین اجتماعی قوچان 

<br/>Comparative study of the effect of exercise education through 

multimedia and pamphlet on the quality of sexual life and sexual 
function of postmenopausal women in Quchan  

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نکوئی طیبه پوستر

تاثیر آموزش ورزش از طریق مولتی مدیا و پمفلت بر کیفیت زندگی جنسی زنان  بررسی  

 br/>Comparative study of the effect>یائسه در درمانگاه تامین اجتماعی قوچان 

of exercise education through multimedia and pamphlet on the quality 
of sexual life of postmenopausal women in Quchan  

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نکوئی طیبه پوستر

 br/>The role of the>نقش کنفرانس مرگ و میر در ارتقا اقدامات حیطه زنان مامایی

mortality and morbidity conference in promoting obstetrics and 
gynecology activities 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

نفیسه  پوستر

 السادات 

 نکوئی

صحرایی را در مقادیر باالی آندروژن در طول زندگی جنینی عملکرد قلب موش های 

 br/>Androgen excess during fetal life>بزرگسالی تحت تاثیر قرار می دهد 

affects rats cardiac function in adulthood 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نوروززاده مهسا پوستر

مقایسه اثرات دو روش آموزش گروهی و آموزش همتا بر اختالل عملکرد جنسی زنان 

 br/>Comparing the Effects of Two Methods of Group Education>یائسه

and Peer Education on Sexual Dysfunction of Menopausal Women 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نوروزی مهناز پوستر

در زنان مبتال به  NKو    CD8بررسی ارتباط سطح سرمی اینترفرون گاما و سلولهای ایمنی 

 br/>The Relationship between>سرطان پستان متاستاتیک شهرستان ارومیه

Serum Interferon-Gamma Levels and CD8 and NK Immune Cells in 
Women with Metastatic Breast Cancer in Urmia 

مهرماه از  18پنجشنبه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نوری رامین پوستر

 br/>The effect of exercise on>ورزش بر برخی از جنبه های نتایج بعد از زایمان اثر 

some aspect of prenatal outcomes 

مهرماه از  19جمعه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نوری مند فیروزه پوستر

 br/>Screening and prevention of>غربالگری و جلوگیری از سرطان سرویکس

cervical cancer  

مهرماه از  19جمعه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نوری مند فیروزه پوستر

بررسی اثر بخشی  مشاوره گروهی مبتنی برنظریه فریش بر کیفیت زندگی مادران با 

 br/>Assessing the effectiveness of group counseling based>بارداری پرخطر

on Freichs views on the quality of life of high-risk mothers 

مهرماه از  19جمعه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نیازی مغانی عالیه  پوستر

گروهی مبتنی برنظریه فریش بر افسردگی مادران با بارداری بررسی اثر بخشی  مشاوره 

 br/>Effectiveness of Freyshs Group Based Consultation on>پرخطر
Depression in Highly-Pregnant Mothers 

مهرماه از  19جمعه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نیازی مغانی عالیه  پوستر

سندرم متابولک در زنان نوبت کار سنین باروری یک مطالعه مقطعی و مولتی سنتر در 

  br/>Metabolic syndrome among shift work reproductive age>شمال ایران
women A crose-ctional and multi- central study in northern Iran 

مهرماه از  19جمعه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نیک پور مریم پوستر

 br/>Perceived>تهدیدات و نگرانی های درک شده زنان با بارداری برنامه ریزی نشده

threats and concerns of women with unplanned pregnancy 

مهرماه از  19جمعه 

 14الی  صبح 8ساعت 

 نیک خصال ندا پوستر

ساله با درصد باالی تخمک  35موفق در یک خانم     clinical pregnancyگزارش یک 

 br/>Case Report Successful>سیکل ناموفق درمان ناباروری 6های نابالغ بعد از 

clinical pregnancy in a 35-year-old woman with high percentage of the 

مهرماه از  19جمعه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نیکبخت روشن پوستر



oocytes in the germinal vesicle phase after 6-time unsuccessful 
infertility treatment cycles  

 br/>A>مروری سیستماتیک بر نقش هلیکوباکترپیلوری بر سندرم تخمدان پلی کیستیک

systematic overview of the role Helicobacter Pylori On Polycystic ovary 
syndrome 

مهرماه از  19جمعه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نیکخواه سمیه پوستر

امکان باروری زنان با استفاده از اسپرم زنانه تولید شده از سلولهای بنیادی مغز استخوان 

 br/>The possibility of womens fertility with female>یک مقاله مروری

sperm from bone marrow stem cells A Review Article 

مهرماه از  19جمعه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نیکخواه سمیه پوستر

در بیماران مبتال به سرطان rs4986949 GSTP1مورفیسم ژن بررسی پراکندگی پلی

 br/>Evaluation>های دانشگاه علوم پزشکی مازندرانپستان مراجعه کننده به کلینیک

of GSTP1 rs4986949 polymorphism dispersion in patients with breast 
cancer refered to the clinics of Mazandaran University of Medical 

Sciences 

مهرماه از  19جمعه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نیکزاد فائزه پوستر

بررسی رضایتمندی زنان از عملکرد وزارت بهداشت در زمینه مدیریت باروری و ارتباط با 

 br/>Evaluation of womens satisfaction with the Ministry of>عوامل فردی

Healths performance in relation to fertility management and 
relationship with individual factors 

مهرماه از  19عه جم

 14صبح الی  8ساعت 

 نینوائی مژگان پوستر

بررسی مدیریت مامایی و خدمات سالمت مادران در کشور ژاپن یک مطالعه توصیفی 

 br/>Study of maternal health social management in Japan and>تطبیقی

determine its application components for Iran 

مهرماه از  19جمعه 

 14صبح الی  8ساعت 

 نینوائی مژگان پوستر

کننده به درمانگاه بررسی پیامد بیماران مبتال به دیسپالزی خفیف سرویکس مراجعه 

 br/>Outcome>94تا مهر 92انکولوژی زنان بیمارستان نقوی کاشان از مهر

assessment of women with cervical intraepithelial neoplasia grade 
1who were referred to the oncology clinic of Naghavi Hospital between 

September of 2013and September of 2015 

مهرماه از  19جمعه 

 14صبح الی  8ساعت 

 واحدپورفرد زهرا پوستر

 ۳۹هفته در مقابل سن بارداری  ۳۸یامد مادری و نوزادی سزارین در سن بارداری 

 br/>Maternal and neonatal outcome of ceasarean section at 38>هفته

weeks versus 39 weeks of gestational age of pregnancy 

مهرماه از  19جمعه 

 14صبح الی  8ساعت 

 وفایی حمیرا پوستر

یک تحلیل سیاست  -واکسن پاپیلومای ویروس انسانی در برنامه واکسیناسیون کشوری  

 br/>Save lives The time for action -The introduction of the>سالمت

human papillomavirus vaccine in Iran – A Health Policy Proposal 

مهرماه از  19جمعه 

 14صبح الی  8ساعت 

 ویژه مریم پوستر

تحلیل خوشه های موضوعی و ترسیم نقشه علمی مقاالت انتشار یافته در زمینه حقوق 

 br/>Cluster Analysis and Scientometric Mapping of researches in>باروری

the field of Reproductive Rights 1983-2019 

مهرماه از  19جمعه 

 14صبح الی  8ساعت 

 ویژه مریم پوستر

بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی تست های غیر استرسی واکنشی و غیر واکنشی در 

-br/> Assessment of Diagnostic Value of Non>پیامدهای حاملگی پرخطر

Stress Test NST in High-Risk Pregnancies 

مهرماه از  19جمعه 

 14صبح الی  8ساعت 

 ویسی فیروزه پوستر

بررسی ارتباط خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی درک شده با کیفیت زندگی در زنان 

 br/>The>۱۳۹۷باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت شهر سنندج در سال 

relationship between  genral self efficacy and pereived social support 

مهرماه از  19جمعه 

 14صبح الی  8ساعت 

 ویسی زهرا پوستر



with quality of life in pregnant women referred to health 
comprehensive centers of sanandaj2018 

ارتباط کیفیت خواب سه ماهه سوم بارداری با اختالالت روانی پس از زایمان در زنان 

 br/>The Relationship between Third-Prenatal Sleep Quality>نخست زا

and Postpartum mental disorders in Primiparous Women 

مهرماه از  19جمعه 

 14صبح الی  8ساعت 

یحیوی  فاطمه پوستر

 کوچکسرایی

کنترل خونریزی حاملگی موالر پارشیال نابه جا در محل اسکار سزارین به روش 

 br/>Control bleeding of Ectopic partial molar>آمبولیزلسیون شریان رحمی

pregnancy in the cesarean scar with embolization of uterine artery 

مهرماه از  19جمعه 

 14صبح الی  8ساعت 

 یزدانی شهال پوستر

بررسی تاثیر برنامه  مشاوره گروهی  چند بعدی طبق اصول گدر بر کیفیت زندگی زنان 

 br/>The Effectiveness of a multi-dimensional group>یائسه جراحی 

counseling Program based on the GATHER approach on the Quality of 
Life in Surgically Menopausal Women 

مهرماه از  19جمعه 

 14صبح الی  8ساعت 

 یزدخواستی منصوره  پوستر

 br/>The Effect>تاثیر پیشگیرانه زنجبیل بر سردردهای نخاعی در زنان سزارین شده

of Ginger on Preventing Post-spinal Puncture Headache in Patients 
Undergoing Cesarean Section  

مهرماه از  19جمعه 

 14صبح الی  8ساعت 

 یزدخواستی منصوره  پوستر

 


