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 (. 1394-یاسوج–)همایش تحقیقات کیفی سالمت پژوهی 
 شهنازکهن ،فریبا طالقانی،معصومه غفارزادهفاطمه جنانی،

 

گووام هووای موووثر در پیشووگیری از خطاهووای پزشووکی در بخشووهای  -4

-خرمآبواد–اهوای پزشوکی مامایی)کنگره دو ساالنه پیشگیری از خط

 (1394دی
 ،پیمانه شکرالهی ، پروین آستی فاطمه جنانی

 

مان  -5 بر و زای نان درلی خودمراقبتی ز یزان  سی م لی برر گره م ) کن

 (.1393-تهران–آموزش بیمار ،خودمراقبتی و سالمت خانواده 
 شهنازکهن ،فریبا طالقانی،معصومه غفارزادهفاطمه جنانی،

 

خدما -6 باق  یزان انط سی م ستان برر های بیمار ست  با سیا مایی  ت ما

)کنگره ملی آموزش و دوستدار مادر در بیمارستان زنان شهر خرم آباد 

 ( 1393-مشهد-وره در سالمت باروریمشا
 شهنازکهن ،فریبا طالقانی،معصومه غفارزادهفاطمه جنانی،

 

بررسی تاثیر ورزشهای عضالنی لگن در بهبودی بی اختیاری ادراری  -7

 گی و زایمان استرسی طی حامل

 .      89تهران ، اردیبهشت  –کنگره بین المللی اورولوژی 
 طاهره طوالبی ، سهیال پیرداده ، فریبا امینی . ، فاطمه جنانی 



  

 بررسی تاثیر شیر خشت بر یبوست دوران بارداری ،  -8

  88کنگره بین المللی بارداری ایمن ، تهران ، بهمن 
نانی ، مه ج ت فاط گاوی ، دک ناز چن سهیال فرح تر  فان ، دک هرام دل ر ب

 اکبری ، فریبا امینی .

 بررسی تاثیرکپسول روغن ماهی بردیسمنوره اولیه -9

  88سیزدهمین کنگره  بین المللی زنان،تهران ،  آبان 
 دکتر سهیال اکبری، سهیال پیرداده ، فریبا امینی . فاطمه جنانی ،

ت مقایسه درمان ولوواژینیت کاندیدایی باکرم واژینال مور -10

 وکلوتریمازول واژینال،

  88سیزدهمین کنگره بین المللی زنان،تهران،آبان 

 دکتر سهیال اکبری ، سهیال پیرداده ، فریبا امینی.  ، فاطمه جنانی

پس  -11 سیددرکاهش درد یک ا نه ومفنام سانس رازیا سه اثرا مقای

 اززایمان درزنان زائو

 .   88سیزدهمین کنگره بین المللی زنان،تهران،آبان

   فاطمه جنانی  ن آستی ، مژگان مسعودی ،پروی

 

تخمین نادرست میزان خونریزی پس از زایمان عامل مربیدیتی  -12

 ومرتالیتی مادر ، 
باد ،  خرم آ شکی ،  های پز شگیری از خطا ساالنه پی سمینار دو سومین 

 . 88اردیبهشت
  فاطمه جنانیدکتر سهیال اکبری ، دکتر معصومه غفارزاده ، 

  PROMیع واژینال برای تشخیص ما BHCGتعیین سطح  -13

 .  87یازدهمین کنگره بین المللی زنان، تهران 
 . فاطمه جنانیدکترسهیال اکبری، فرحناز چنگاوی ، 

سه  -14 یزان درد در مقای مان وم طول زای مان درآب بر تاثیرزای

 . 87بازایمان به روش متداول،تهران،

 .  87یازدهمین کنگره بین المللی زنان، تهران 
  فاطمه جنانی اکبری،فرحنازچنگاوی،دکترسهیال

مان  -15 به زای سی  طا، دستر کاهش خ بارداری،  های  بود مراقبت به

 ایمن و تولدی سالم، 

 86دومین سمینار پیشگیری از خطاهای پزشکی   خرم آباد، اردیبهشوت 

 . 
 ، دکتر سهیال اکبری ، فروزان دلفان . فاطمه جنانی

 اثر گایافنزین بر دیسمنوره اولیه،  -16

 .  86ار تازه های پرستاری و مامایی، خرم آباد، اردیبهشتسمین
 دکترسهیال اکبری، فرزوان دلفان ، پروانه اسماعیلی .  فاطمه جنانی،

بررسی نگرش زوجین نابارورنسبت به اهدای گامت وجنین دردرمان  - 11

 ناباروری.

 ،دکترسهیال اکبری فاطمه جنانیفرحناز چنگاوی ، 

ونگرش جامعه نسبت به روشهای جدیدکمک  بررسی میزان آگاهی -12

 باروری،

 .84کنگره اخالق پزشکی مشهد،

 .دکترسهیالاکبری به پروین آستی، فرناز چنگاویفاطمه جنانی، 



  

و  بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ترافیکی و پیامدهای آن در ایران -13

 جهان 

 85کنگره پیشگیری از آسیب ها و ارتقاء ایمنی ، خرم آباد ، اسفند 

 . 

 طاهره طوالبی فاطمه جنانی، 

تعیین آگاهی و راهای پیشگیری از پوکی استخوان زنان در شرف  -14

 یائسگی تحت پوشش مراکز بهداشتی استان لرستان 

فرحناز چنگاوی ،محمد فاطمه جنانی ،پروین آستی ،ماندانا ساکی،

 جواد طراحی ،سارا عباسی 

 ، عوارض بارداری و زایمان در زنان چاق -15

    1384سمینار بارداری ایمن،تهران 

 ،فرحناز چنگاوی، فاطمه جنانی 

   سال و باالتر 35عوارض زایمان در سنین  -16

 . 1384تهران سمینار بارداری ایمن ،  

 ،فرحناز چنگاوی  فاطمه جنانی  

 نقش آندروژن در القاء موفق زایمان ، -17

 . 1384کنگره بین المللی زنان ،تهران 

 فرحناز چنگاوی جنانی ،فاطمه 

 

 پیشگیری ازخطاهای پزشکی منجربه کاهش پذیرش آی یودی ، -18

  1384همایش پیشگیری ازخطاهای پزشکی،خرم آباد

 فاطمه جنانیچنگاوی، فرحناز

بررسی رفتارهای بهداشتی زنان در دوران یائسگی درشهرستان خرم  -19

 آباد

 1383همایش سراسری بیماری مزمن،خرم آباد

 فرحناز چنگاوی انی ،فاطمه جن

 بررسی تاثیرآموزش برکاهش عوارض مزمن یائسگی  -20

 ،1383همایش سراسری بیماریهای مزمن،خرم آباد،

  فاطمه جنانیفرحنازچنگاوی، 

بررسی میزان آگاهی،نگرش زنان مراجعه کننده به مراکزبهداشتی  -21

  درمانی شهرخرم آباددررابطه باتاثیراستفاده ازکاندوم درپیشگیری 
 ازبیماریهای مقاربتی،        

 1383سمینارجایگاه بهداشت جنسی درباروری و ناباروری ،تهران 

  فاطمه جنانیفرحنازچنگاوی،

بررسی اپیدمیولوژیک سقط جنین دربیمارستان آموزشی عسلیان خرم  -22

 ،1380-81آبادطی سال

   1382همایش اورژانس داخلی،خرم آباد

 فرحناز چنگاوی، فاطمه جنانی ،

بررسی ارتباط برخی عوامل با افسردگی بعداز زایمان در مادران -23

 تحت پوشش مراکز بهداشتی ،

 82دومین کنگره پیشگیری ازبیماریهای غیر واگیر ، تهران زمستان 

 ،فرحنازچنگاوی،محمد جواد طراحی  فاطمه جنانی 



  

در فصول مختلف  یواکالمپس یبررسی اپیدمیولوژیک پره اکالمپس -24

 سال،

 82ن کنگره پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر ، تهران زمستان دومی

. 

  فاطمه جنانیفرحناز چنگاوی،

 نقش ماما در تشخیص زود رس آنمی در استفاده کنندگان،پنجمین   -25

  1381همایش سراسری دانشکده پرستاری ،ومامایی ،همدان 

  فاطمه جنانیفرحناز چنگاوی،

ع واستفراغ دوران بارداری درزنان بررسی تاثیر زنجبیل روی تهو -26

  مراجعه کننده مراکزبهداشتی درمانی،

  1382خرم آباد    همایش گیاهان دارویی،

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

بررسی مقایسه ای سطوح لیپوپروتئین های پالسمادرزنان  -27

 باردارمبتالبه پره اکالمپسی،

  81ه پیشگیری ازبیماریهای غیرواگیر، تهران،آباناولین کنگر

 فرحناز چنگاوی ،محمد جواد طراحی فاطمه جنانی ،

 بررسی وضعیت آنمی دراستفاده کنندگان -28

 . 1381بیماریهای غیر واگیر ،تهران کنگره پیشگیری ازاولین 

 فرحناز چنگاوی ،محمد جواد طراحی فاطمه جنانی ،

 روش استاندارد،اسمیربه اپ بررسی کیفیت تهیه پ -29

 .1380بهداشت وتوسعه،خرم آباد، سمینارسراسری

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

 ایمنی و ایدز ، -30

   1380سمینار سراسری بهداشت و توسعه ،خرم آباد 

 فاطمه جنانی فرحناز چنگاوی ،

زنان تحت پوشش مراکز غربالگری افسردگی بعد از زایمان در  -31

 بهداشتی ،

 1380همایش سراسری بهداشت خانواده ،خرم آباد 

 ،ماندانا ساکی ،فرحناز چنگاوی  فاطمه جنانی

بررسی تاثیرنحوه جایگذاری آی یودی بر بروز عوارض در زنان  -32

 مراجعه کننده به مراکز بهداشتی،

 فاطمه جنانی فرحناز چنگاوی ،

درصد بر کاهش تروماهان پرمینه 2کائین بررسی تاثیر ژن لیدو -33

 هنگام زایمان ،

 . 1379سمینار سراسری حوادث ،خرم آباد 

 فاطمه جنانی  فاطمه یاری،
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