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 6931در سال  تهران شهر در سنین باروری باردار زنان در  HIVویروس  عفونت شیوع تعیینبررسی : کلی هدف

 

 توصیفی اختصاصی اهداف

 سن حسب بر تهران شهر در سنین باروری باردار زنان در  HIVویروس  عفونت شیوع بررسی تعیین -6

 تجرد و تاهل حسب بر تهران شهر در سنین باروری باردار زنان در  HIVویروس  عفونت شیوع بررسی تعیین -2

 تحصیلات حسب بر تهران شهر در سنین باروری باردار زنان در  HIVویروس  عفونت شیوع بررسی تعیین -9

 غرب، شرق، شمال،) سکونت محل منطقه حسب بردر شهر تهران  سنین باروری زنان در  HIV عفونت شیوعتعیین  -4

 (جنوب

 سابقه ی سقط  حسب بردر شهر تهران  سنین باروری زنان در  HIV عفونت شیوعتعیین  -5

 تحقیق سوالات

 است؟ چگونه سن حسب بر تهران شهر در سنین باروری باردار زنان در  HIVویروس  عفونت شیوع میزان-6

 است؟ چگونه تجرد و تاهل حسب بر تهران شهر در سنین باروری باردار زنان در  HIVویروس  عفونت شیوع میزان -2

 است؟ چگونه تحصیلات حسب بر تهران شهر در سنین باروری باردار زنان در  HIVویروس  عفونت شیوع میزان -9

 (جنوب غرب، شرق، شمال،) سکونت محل منطقه حسب بردر شهر تهران  سنین باروری زنان در  HIV عفونت شیوع -4

 چگونه است؟

 چگونه است؟ سابقه ی سقط حسب بردر شهر تهران  سنین باروری زنان در  HIV عفونت شیوع -5

 

 

 

 

 

 



 

 

 :تحقیق فرضیات

 ارتباط جنس فکتور ریسک و با تهران شهر در سنین باروری باردار زنان در HIVویروس  عفونت شیوع بین میزان -6

 .دارد وجود

 ارتباط تاهل/تجرد فکتور ریسک و با تهران شهر در سنین باروری باردار زنان در HIVویروس  عفونت شیوع بین میزان 2

  دارد وجود

 ابتدایی، بیسواد،) تحصیلات و با تهران شهر در سنین باروری باردار زنان در HIVویروس  عفونت شیوع بین میزان --9

  دارد وجود ارتباط( دانشگاهی دیپلم،

( جنوب غرب، شرق، شمال،) سکونت محل منطقه و تهران شهر در سنین باروری زنان در HIV عفونت شیوع بین -4

  دارد وجود ارتباط

 دارد وجود ارتباط سقط ی سابقه و تهران شهر در سنین باروری زنان در HIV عفونت شیوع بین -5

 

 :تحلیلی اختصاصی اهداف 

 جنس فکتور ریسک و تهران شهر در سنین باروریباردار  زنان در HIVویروس  عفونت بین ارتباطمیزان تعیین -6

  تجرد/تاهل فکتور ریسک و تهران شهر در سنین باروریباردار  زنان در HIVویروس  عفونت بین ارتباطمیزان تعیین  -2

 بیسواد،) تحصیلات و تهران شهر در سنین باروریباردار  زنان در HIVویروس  عفونت بین ارتباطمیزان تعیین  -9

 دانشگاهی دیپلم، ابتدایی،

 سکونت محل منطقه و تهران شهر در سنین باروریباردار  زنان در HIVویروس  عفونت بین ارتباطمیزان تعیین  -4

  (جنوب غرب، شرق، شمال،)

 سقط ی سابقه و تهران شهر در سنین باروریباردار  زنان در HIVویروس  عفونت بین ارتباطمیزان تعیین  -5

 


