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 11-16ص   /31مسلسل /   16/پاییزوزمستان 6و2یافته،  دوره هفتم/شماره

 بررسی سطوح لیپوپروتئین دربیماران پره اکالمپسی. -66

 ،فرحنازچنگاوی، فاطمه جنانی

 16تابستان  61-61ص/31/ مسلسل3یافته دوره هفتم/شماره

نشجویی وفرهنگی آگاهی ونگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان  تاثیرکارگاه آموزشی قوانین ومقررات آموزشی،دا -63
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 .  6216ه پزشکی باروری وناباروری/سال ششم،ضمیمه پنجم،زمستان فصلنام

 بررسی نگرش زوجین نابارور نسبت به اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری. -66

 ، دکتر سهیال اکبری. فاطمه جنانیفرحنازچنگاوی،

 ,6216فصلنامه پزشکی باروری وناباروری/سال ششم،ضمیمه پنجم،زمستان 

، فاطمه یاری ، هدایت نظری ، حسین خدمت ، عباس توالی ، فاطمه جنانی ، سعید  دروژن در بیماران افسرده تعیین سطح آن-61
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 .فاطمه جنانیفرحنازچنگاوی،

 . 6213/ویژه نامه 6/ شماره31مجله پژوهش درپزشکی / سال
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 ، فرحناز چنگاوی .  فاطمه جنانی

 .  6216/ ویژه نامه 2/شماره31مجله پژوهشی در پزشکی/سال

   IUDاستفاده کنندگان  بررسی وضعیت آنمی در -33

 ، محمد جواد طراحی .  فاطمه جنانیفرحناز چنگاوی، 
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 بررسی کیفیت تهیه پاپ اسمیر به روش استاندارد  -32

 فرحناز چنگاوی ، کتایون بختیار ، محمد جواد طراحی  فاطمه جنانی ،

 6210و.هشی یافته، ویژه نامه زمستان فصلنامه  علمی پژ

 ایمنی و ایدز  -36
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ه باه مراکاز   کلوتریمازول در درمان عفونت کاندیدایی زناان مراجعاه کنناد   مورت وبررسی مقایسه ای تاثیر کرم واژینال -6

 ) مجری ( 11-11 -بهداشتی درمانی شهرستان خرم آباد 

 )مجری()طرح مصوب کشوری ( 12-16ساله  60-66آموزش مسائل مرتبط با بلوغ دختران به مادران ودختران  -6
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) 10-12بررسی وضعیت دانش آموختگان رشته های پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری ومامایی خرم آباد طی ساالهای  -6
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 کشوری(   

 )مجری (  10-16بررسی کیفیت تهیه پاپ اسمیردرمراکزبهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان -1

 ) مجری ( 6210غربالگری افسردگی بعداززایمان مادران تحت پوشش مراکزبهداشتی درمانی شهرستان خرم آباد -1

 ) مجری ( 6216-13پیشگیری از عوارض سالمندی طرح مصوب استانی  -1



  

 ) همکار اصلی (  11بررسی دیدگاه زوجین در مورد خدمات مشاوره ای  قبل از ازدواج  - 60

 بررسی مقایسه ای تاثیر میزو پروستول واکسی توسین در اینداکشن لیبر زنان نخست زا ) همکار اصلی (   -66

م واژینال کلیندامایسین بربروزپره ترم لیبردرزنان بافلورواژینال غیرطبیعای مراجعاه کنناده باه مراکزبهداشاتی      تاثیرکر  -63

 شهرخرم آباد . 

   ()همکاراصلی6216               

) همکاار   16-11تاثیردوروش آموزشی برمیزان آگاهی ونگرش زنان یائسه درموردراههای پیشگیری ازپاوکی اساتخوان.     -62

 اصلی (
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نمهااای بارداربافشااارخون ساارم درمبتالیااان بااه پااره اکالمپساای نساابت بااه خا  BHCGبررساای مقایسااه ای میاازان  -61

 )همکاراصلی ( 12طبیعی

. )همکاار  12بررسی میزان آگاهی زنان در شرف یائسگی استان لرستان در خصوصراههای مقابله با پوکی استخوان درسال   -61

 اصلی ( 

 ) همکار اصلی (  6213بررسی تاثیر شیر خشت بر یبوست دوران بارداری .    -61

گاذاری درزناان مراجعاه کنناده باه       IUD)تعیین هموگلاوبین و فریتین(قبال از  بررسی ضرورت انجام آزمایشات خاونی   -61

 مراکزبهداشتی  

 )همکار اصلی (  6213درمانی شهرخرم آباد             
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تهاران  –)کنگره بین المللی چالشهای بالینی در مامایی ،زنان ونازایی استراتژیهای ارتقای کیفیت برنامه زایمان فیزیولوژیک  -6

-6216.) 

 شهنازکهن ،فریبا طالقانی،معصومه غفارزادهفاطمه جنانی،

 (.6216-تهران -)کنگره بین المللی زنان و ماماییبررسی چالشهای موجود در ارتقای کیفیت برنامه زایمان فیزیولوژیک  -3

 با طالقانی،معصومه غفارزادهشهنازکهن ،فریفاطمه جنانی،

 

 (.  6216-یاسوج–)همایش تحقیقات کیفی سالمت ارتقای کیفیت برنامه زایمان فیزیولوژیک با رویکرد اقدام پژوهی  -2

 شهنازکهن ،فریبا طالقانی،معصومه غفارزادهفاطمه جنانی،
 

–یشاگیری از خطاهاای پزشاکی    گام های موثر در پیشگیری از خطاهای پزشکی در بخشهای ماماایی)کنگره دو سااالنه پ   -6

 (6216دی-خرمآباد

 ،پیمانه شکرالهی ، پروین آستی  فاطمه جنانی

 

 (.6212-تهران–) کنگره ملی آموزش بیمار ،خودمراقبتی و سالمت خانواده بررسی میزان خودمراقبتی زنان درلیبر و زایمان  -1

 شهنازکهن ،فریبا طالقانی،معصومه غفارزادهفاطمه جنانی،

 

)کنگاره  انطباق خدمات مامایی با سیاست های بیمارستان دوستدار مادر در بیمارستان زنان شهر خارم آبااد    بررسی میزان -1

 (  6212-مشهد-وره در سالمت باروریملی آموزش و مشا

 شهنازکهن ،فریبا طالقانی،معصومه غفارزادهفاطمه جنانی،

 

 ترسی طی حاملگی و زایمان  بررسی تاثیر ورزشهای عضالنی لگن در بهبودی بی اختیاری ادراری اس -1
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