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 آمایشی

مسئول اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی لرستان -1  
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در چهار ماه اول بعد از جایگذاری  cu T 380 Aو  cu safe 300مقایسه برخی عوارض آیودی های -8

 .)مجری( 6716
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 خانمهای به نسبت اکالمپسی پره به درمبتالیان سرم B-HCGبررسی مقایسه ای میزان -1
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  .)همکار اصلی( 6717طبیعی 

  

  لرستان پزشکی علوم دانشگاه به وابسته درمانی اسمیردرمراکزبهداشتی پاپ تهیه کیفیت بررسی -3

 .)همکار اصلی(6716

 

 .)مجری( 6712بارداری  دوران یبوست بر خشت شیر تاثیر بررسی -60

 

 کننده مراجعه باردار سالم افراد و اکالمپسی پره بیماران در پروتئین لیپو سطوح ای مقایسه بررسی-66

 .)همکار اصلی( 6716خرم آباد بیمارستان عسلی  به

 



 زنان کاندیدایی عفونت درمان در کلوتریمازول و مورت واژینال کرم تاثیر ای مقایسه بررسی -62

 .)همکار اصلی( 6713مراکزبهداشتی خرم آباد به کننده مراجعه

 

 .)همکار(6712 استانی مصوب طرح سالمندی عوارض از پیشگیری -67

 

 .)همکار( 6716ودختران  مادران به دختران بلوغ با مرتبط مسائل آموزش-66 

 

بررسی کیفیت مراقبتهای حین و پس از زایمان و راهکارهای ارتقائ آن در مراکز درمانی وابسته به  -68

 )مجری ( دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 

 تبیین طرح ادغام افقی دروس پزشکی از دیدگاه اساتید علوم پایه ) مجری طرح( -60

 

 

 

 همایشهای ملی و بین المللی:ارائه مقاله در -ب

 

مراقبتهای حین زایمان گامی در جهت ارتقاء سالمت زنان، دومین همایش یراسری جامعه سالم، خرم  -6

 ، علیرضا ایرج پور، معصومه سیمبر، سهیال اکبریفرحناز چنگایی، 32، اسفند آباد، دانشکده بهداشت

 

ین المللی اهرای گامت، تهران همایش ببررسی نگرش زوجین نابارور نسبت به اهداء گامت و جنین،  -2

 ، فاطمه جنانی، سهیال اکبری.فرحناز چنگایی، 6716 ، اسفند

 

 ، 6716 اسفند ، تهران گامت، اهرای المللی بین همایشنگرش جامعه نسبت به اهدای گامت،   -7

 .اکبری سهیال ،چنگایی فرحنازجنانی ،  فاطمه

 

دومین کنگره پیشگیری از بیماریهای بررسی اپیدمیولوژیك پره اکالمپسی در فصول مختلف سال،  -6

 جنانی.، فاطمه فرحناز چنگایی، 6712اسفند تهران،  غیر واگیر، 

 



اولین کنگره سراسری پیشگیری از آسیبها و ارتقاء ایمنی  نقش موتورسواران در حوادث رانندگی، -8

  .اکبری سهیال جنانی، فاطمه ،چنگایی فرحناز ،6717خرم آباد  در حوادث،

 

پنجمین کنگره بین بررسی تاثیر ورزشهای عضالنی کف لگن بر بی اختیاری ادراری استرسی،  -0

 .اکبری سهیال چنگایی، فرحناز ، جنانی ،  فاطمه6718المللی زنان و زایمان، تهران آذر 

 

 ، تهران ، ایمن بارداری المللی بین ، کنگره بارداری دوران یبوست بر خشت شیر تاثیر بررسی -3

  امینی فریبا ، اکبری سهیال دکتر ، دلفان بهرام دکتر ، چنگاوی فرحناز ، جنانی فاطمه  - 88بهمن

 

زنان،  المللی بین کنگره یازدهمین ،  PROMمایع واژینال برای تشخیص   BHCGتعیین سطح . -1

 جنانی فاطمه ، چنگاوی فرحناز ،اکبری دکترسهیال - 87تهران.

 

 متداول یازدهمین روش به بازایمان مقایسه در درد ومیزان زایمان برطول درآب تاثیرزایمان -3

 . 87 تهران زنان، المللی بین کنگره

 جنانی فاطمه ،فرحنازچنگاویدکترسهیالاکبری،

 

 .  85تهران .ناباروری دردرمان وجنین گامت اهدای به نابارورنسبت زوجین نگرش بررسی-6 

 جنانی فاطمه ،فرحنازچنگاویدکترسهیالاکبری،

 

 پزشکی اخالق باروری،کنگره جدیدکمك روشهای به نسبت جامعه ونگرش آگاهی میزان بررسی .-8

 .84 مشهد،

 چنگاوی فرحناز ،آستی پروین به دکترسهیالاکبری،جنانی فاطمه
 

 مراکز پوشش تحت یائسگی شرف در زنان استخوان پوکی از پیشگیری راهای و آگاهی تعیین 0

 استان بهداشتی

 عباسی ،سارا طراحی جواد ،محمد چنگاوی فرحناز، جنانی فاطمه ساکی، ،ماندانا آستی پروین
 

 .84ایمن،تهران بارداری ،سمینار چاق زنان در زایمان و بارداری عوارض -3

 چنگاوی، فرحناز، جنانی فاطمه



 
 

 1384تهران ، ایمن بارداری سمینار باالتر و سال 35 سنین در زایمان عوارض-1

 فرحنازچنگاوی، جنانی فاطمه

 

  

 1384 ،تهران زنان المللی بین ،کنگره زایمان موفق القاء در آندروژن نقش -3

 چنگاوی فرحناز، جنانی فاطمه

 

 

 ازخطاهای پیشگیری ،،همایش یودی آی پذیرش کاهش منجربه پزشکی ازخطاهای پیشگیری-60

 آباد  پزشکی،خرم

 جنانی فاطمه ،چنگاوی فرحناز

 

 بیماری سراسری آباد،همایش خرم درشهرستان یائسگی دوران در زنان بهداشتی رفتارهای بررسی -66

 1383 مزمن،خرم آباد

 چنگاوی فرحناز، جنانی فاطمه

 

 

 آباد، مزمن،خرم بیماریهای سراسری ،همایش یائسگی مزمن عوارض برکاهش تاثیرآموزش بررسی -62

1383 

 جنانی فاطمه ،فرحنازچنگاوی

 

 

 آباددررابطه شهرخرم درمانی مراکزبهداشتی به کننده مراجعه زنان آگاهی،نگرش میزان بررسی -67

 و درباروری جنسی بهداشت مقاربتی،سمینارجایگاه ازبیماریهای درپیشگیری باتاثیراستفاده ازکاندوم

 1383،تهران ناباروری

 جنانی فاطمه ،فرحنازچنگاوی

 

  

 همایش81 سال آبادطی خرم عسلیان آموزشی دربیمارستان جنین سقط اپیدمیولوژیك بررسی -66

 1382آباد داخلی،خرم اورژانس



 چنگاوی فرحناز ، جنانی فاطمه

 
 

 از پیشگیری کنگره سال،دومین مختلف فصول در واکالمپسی اکالمپسی پره اپیدمیولوژیك بررسی -68

 – 82 زمستان تهران ، واگیر غیر بیماریهای

 جنانی فاطمه ،چنگاوی فرحناز

 

 

 دانشکده سراسری کنندگان،پنجمین همایش استفاده در آنمی رس زود تشخیص در ماما نقش -60

 1381،همدان ،ومامایی پرستاری

 جنانی فاطمه ،چنگاوی فرحناز

 
 

 مراکزبهداشتی کننده مراجعه درزنان بارداری دوران واستفراغ تهوع روی زنجبیل تاثیر بررسی -63

 1382آباد خرم دارویی، گیاهان درمانی، همایش

 چنگاوی فرحناز، اکبری سهیال ،دکتر یاری فاطمه ، جنانی فاطمه  

 

 

 اکالمپسی، پره باردارمبتالبه پالسمادرزنان های لیپوپروتئین سطوح ای مقایسه بررسی -61

 81 تهران،آبان غیرواگیر، ازبیماریهای پیشگیری کنگره اولین

 طراحی جواد ،محمد چنگاوی فرحناز، جنانی فاطمه

 

 

 ،تهران واگیر غیر ازبیماریهای پیشگیری کنگره اولین کنندگان دراستفاده آنمی وضعیت بررسی -63 .

1381 

 طراحی جواد ،محمد چنگاوی فرحناز، جنانی فاطمه

 

 

 آباد، وتوسعه،خرم بهداشت استاندارد،سمینارسراسری روش اسمیربه پاپ تهیه کیفیت بررسی 20 .

1380 

 .طراحی جواد ،محمد بختیار کتایون ،فرحنازچنگاوی، جنانی فاطمه

 

 



 1380آباد ،خرم توسعه و بهداشت سراسری ،سمینار ایدز و ایمنی -26

 جنانی فاطمه ، چنگاوی فرحناز  

 

 

 سراسری ،همایش بهداشتی مراکز پوشش تحت زنان در زایمان از بعد افسردگی غربالگری -22

  1380 آباد ،خرم خانواده بهداشت

 چنگاوی فرحناز، ساکی ،ماندانا جنانی فاطمه

 
 

 بهداشتی، مراکز به کننده مراجعه زنان در عوارض بروز بر یودی آی جایگذاری تاثیرنحوه بررسی 27

 جنانی فاطمه ، چنگاوی فرحناز

 

 از پیشگیری کنگره سال،دومین مختلف فصول در واکالمپسی اکالمپسی پره اپیدمیولوژیك بررسی -26

  1382زمستان تهران ، واگیر غیر بیماریهای

 جنانی فاطمه ،چنگاوی فرحناز

 

 6710پیشگیری از حاملگی پست ترم،دومین کنگره پیشگیری از خطاهای پزشکی خرم اباد -28

 ، سهیال اکبری فرحناز چنگاوی

 6732خرم آباد، راهکارهای ارتقاء سالمت زنان، همایش جامعه سالم ،  -20

مراقبتهای با کیفیت گامی در جهت ارتقائ سالمت زنان، همایش سالمت زنان ، اصفهان  -23

6732. 

سالمت و تندرستی با مراقبتهای بهینه حین زایمان، کنگره سالمت و تندرستی، اصفهان  -21

6732. 

 ن و مامایی،بررسی کیفیت مراقبتهای حین زایمان استان لرستان، کنگره متخصصین زنا -23

 .6732تهران 



 .6736تغییرات فصلی پره اکالمپسی، چهارمین کنگره سالمت زنان، شیراز  -70

 شیراز زنان، سالمت کنگره چهارمین راهکارهای ارتقاء کیفیت مراقبتهای حین زایمان،  -76

6736. 

 .6736خطاهای مراقبتی در زایشگاه، کنگره پیشگیری از خطاهای پزشکی، خرم آباد  -72

 

 مقاالت چاپ شده:-ج

 فارسی

تبیین دیدگاه اساتید در مورد طرح ادغام افقی دروس علوم پایه پزشکی، فرحناز چنگایی، فاطمه  .6

 ، در دست چاپ6730سالمت، پذیرش زمستان جنانی، بهروز فرزان. مجله تحقیقات کیفی در علوم 

......  ژهیو یها بخش در یا معده ینیب یا هیتغذ لوله حیصح یگذار یجا دییتأ یها روش یبررس  .2

 دهم وره ،یپرستار پژوهش. یمحمد اصغر -ییچنگا فرحناز -یفرهاد خسرو -یمیرح یمهد، 38

 .6378-3062 یالملل نیب استاندارد شماره6736-  بهار70( یاپیپ6) شماره

 فاطمه ،یاکبر الیسه، فرحناز چنگاییکرم واژینال کلیندامایسین در پیشگیری از پره ترم لیبر،  .7

 .01 مسلسل/  38 تابستان/  2 شماره/  هجدهم دوره/  افتهی .جنانی

 علیرضا ، سیمبر معصومه  ،چنگایی فرحناززایمان،  حین مراقبتهای کیفیت ارتقاء راهکارهای .6

 .8-62، ص  37/   7 شماره/  62  دوره/  ، یافته اکبری سهیال  ، پور ایرج

 آباد خرم شهر درمانی بهداشتی مراکز به کننده مراجعه زنان نگرش آگاهی میزان بررسی  -7 .8

 فاطمه ، چنگاوی فرحناز مقاربتی بیماریهای از درپیشگیری ازکاندوم استفاده تاثیر با رابطه در

 جنانی

 .1383زمستان ضمیمه ، ناباروری باروری پزشکی فصلنامه .0

 

سهیال اکبری، بهرام  ، چنگاوی فرحناز، بررسی تاثیر شیرخشت بر یبوست دوران بارداری -6 .3

 .جنانی دلفان، فاطمه

 



 مراکز پوشش تحت مادران در زایمان از بعد افسردگی با عوامل برخی ارتباط بررسی -8 .1

 بهداشتی،

 . جوادی محمد ، چنگاوی فرحناز ، جنانی فاطمه .3

 1382 نامه ویژه / 4 شماره / 27 سال پزشکی در پژوهش مجله . .60

 
 

 نیجنا فاطمه ،فرحنازچنگاوی سال مختلف درفصول اکالمپسی پره اپیدمیولوژیك بررسی -0 .66

 1382 نامه ویژه/4 شماره / 27 سال / درپزشکی پژوهش مجله . .62
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