به نام خدا
نام و نام خانوادگی :فرحناز چنگاوی
اطالعات تماس
ایمیلfarahnazchangavi@yahoo.com :
موبایل19027162190 :
تلفن177-44021031-051 :
فکس177-7211011 :
آدرس :خرم آباد ،كمالوند ،دانشگاه علوم پزشكي لرستان ،دانشكده پرستاري
و مامایي
مرتبه علمی :استادیار
لینک ها
فایل ها
تاریخ به روز رسانی 96/1/1

سوابق تحصیلی و آموزشی:
-0کارشناسی :مامایی  ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز0462
 -2کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،

0466

عنوان پایان نامه :مقایسه برخی عوارض ناشی از جایگذاری آیودی به سه
روش ویت دراوال ،پوش اوت و ترکیبی
 -4دکترای تخصصی بهداشت باروری ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان0492 ،
عنوان رساله :بررسی کیفیت مراقبتهای حین و پس از زایمان و
راهکارهای ارتقاء آن در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
لرستان

شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها:

مدیریت جامع كیفیت
مقاله نویسي

شهریور 0- 10
بهمن 2- 16

بهمن 4-16

مرور سیستماتیك

3-11

اخالق در پژوهش

دي

مهارت مشاوره با دانشجو

خرداد 5- 11
بهمن 14

Word
مهر 13

روشهاي آموزشي بالیني

خرداد 13

مقاله نویسي

تیر 14

Office

شهریور 12

آموزش تغذیه وآهن یاري

تیر 12

EPI
اولویتهاي منطقه اي زنان

تیر 12

روش مطالعه

خرداد 12
تیر 12

SPSS

خرداد 12

استراتژي توسعه ملي

مهر 10

ارزیابي دانشجو

91دی11

ویندوز

آبان 11

بهداشت خانواده
اخالق و مقررات مامایی

تیر11

مدیریت خانواده
مهر 15

دی 11
SPSSآمار و

طراحی برنامه درسی
E learnin
روش تحقیق کیفی
.
.

بهمن 16
آبان
تیر ماه 92

.
تأییدیه ها و مجوز ها:

سوابق آموزشی

:

تدریس بیش از  211واحد درسی تئوری و عملی در رشته های
مامایی،پرستاری ،پزشکی ،علوم آزمایشگاهی و دندانپزشکی از سال 0469
تا کنون .
برگزاری کارگاه ها:
سوابق اجرایی:
 -0معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد از مهر ماه
 0494تا کنون
 -2مدیر گروه مامایی 11-16
 -4مسئول امور بالین 14-15
 -3مسئول کمیته امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی 10-14
-5

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی11-16

 -1مسئول رابط پزشکی اجتماعی در دانشکده پرستاری و مامایی
 -6نماینده دانشگاه علوم پزشکی لرستان در توسعه علوم مرتبط با
بهداشت باروری منطقه  3آمایشی

سوابق
پژوهشی:

الف:طرح های تحقیقاتی
مصوب:

 -0تاثیركرم واژینال كلیندامایسین بربروزپره ترم لیبردرزنان
بافلورواژینال غیرطبیعي مراجعه كننده به مراكزبهداشتي شهرخرم آباد . 1384
(مجری )
 -2تاثیرزایمان درآب برطول مدت زایمان ومیزان درد د رمقایسه بازایمان به
روش متداول( . 0411همکار اصلی)
-4مقایسه تاثیر میزوپروستول و اکسی توسین در اینداکشن لیبر زنان
نخست زا (. 0416مجری)
-1بررسی دیدگاه زوجین در مورد مشاوره قبل از زادواج در شهر خرم
آباد(. 0416مجری)
-5مقایسه برخی عوارض آیودی های  cu safe 300و cu T 380 Aدر چهار ماه اول
بعد از جایگذاری (. 0410مجری)
-1مقایسه میزان شکست آیودی های  cu safe 300و cu T 380 Aطی چهار سال 0413
(.مجری)
-6بررسی ضرورت انجام آزمایشات خونی قبل از آیودی گذاری(. 0469مجری)
-1بررسی مقایسه ای میزان  B-HCGسرم درمبتالیان به پره اكالمپسي نسبت به
خانمهاي بارداربافشارخون
طبیعی (. 0414همکار اصلی)
 -9بررسي كیفیت تهیه پاپ اسمیردرمراكزبهداشتي درماني وابسته به دانشگاه
علوم پزشكي لرستان (.0410همکار اصلی)
 -01بررسي تاثیر شیر خشت بر یبوست دوران بارداری (. 0412مجری)
-00بررسي مقایسه اي سطوح لیپو پروتئین در بیماران پره اكالمپسي و افراد
سالم باردار مراجعه كننده به بیمارستان عسلی خرم آباد (. 0411همکار
اصلی)
 -02بررسي مقایسه اي تاثیر كرم واژینال مورت و كلوتریمازول در درمان
عفونت كاندیدایي زنان مراجعه كننده به مراكزبهداشتی خرم آباد0416
(.همکار اصلی)
 -04پیشگیري از عوارض سالمندي طرح مصوب استاني (.0412همکار)
-01آموزش مسائل مرتبط با بلوغ دختران به مادران ودختران (. 0411همکار)
 -05بررسی کیفیت مراقبتهای حین و پس از زایمان و راهکارهای ارتقائ
آن در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 -07تبیین طرح ادغام افقی دروس پزشکی از دیدگاه اساتید علوم پایه (
مجری طرح)

ب-ارائه مقاله در همایشهای ملی و بین المللی:
 -0مراقبتهای حین زایمان گامی در جهت ارتقاء سالمت زنان ،دومین همایش
یراسری جامعه سالم ،خرم آباد ،دانشکده بهداشت ،اسفند  ،92فرحناز
چنگایی ،علیرضا ایرج پور ،معصومه سیمبر ،سهیال اکبری
 -2بررسی نگرش زوجین نابارور نسبت به اهداء گامت و جنین ،همایش بین
المللی اهرای گامت ،تهران  ،اسفند  ،0411فرحناز چنگایی ،فاطمه
جنانی ،سهیال اکبری.
 -4نگرش جامعه نسبت به اهدای گامت ،همایش بین المللی اهرای گامت،
تهران  ،اسفند  ،0411فاطمه جنانی  ،فرحناز چنگایی ،سهیال اکبری.
 -1بررسی اپیدمیولوژیک پره اکالمپسی در فصول مختلف سال ،دومین کنگره
پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر ،تهران ،اسفند  ،0412فرحناز
چنگایی ،فاطمه جنانی.
 -5نقش موتورسواران در حوادث رانندگی ،اولین کنگره سراسری پیشگیری
از آسیبها و ارتقاء ایمنی در حوادث ،خرم آباد  ،0414فرحناز
چنگایی ،فاطمه جنانی ،سهیال اکبری.
 -7بررسی تاثیر ورزشهای عضالنی کف لگن بر بی اختیاری ادراری استرسی،
پنجمین کنگره بین المللی زنان و زایمان ،تهران آذر  ،0415فاطمه
جنانی  ،فرحناز چنگایی ،سهیال اکبری.
 -6بررسي تاثیر شیر خشت بر یبوست دوران بارداري  ،كنگره بین المللي
بارداري ایمن  ،تهران  ،بهمن - 88فاطمه جناني  ،فرحناز چنگاوي  ،دكتر
بهرام دلفان  ،دكتر سهیال اكبري  ،فریبا امیني
. -1تعیین سطح  BHCGمایع واژینال برای تشخیص  ، PROMیازدهمین كنگره
بین المللي زنان ،تهران - 87.دكترسهیال اكبري ،فرحناز چنگاوي  ،فاطمه
جناني
 -9تاثیرزایمان درآب برطول زایمان ومیزان درد در مقایسه بازایمان به روش
متداول یازدهمین كنگره بین المللي زنان ،تهران87 .
دكترسهیالاكبري،فرحنازچنگاوي ،فاطمه جناني
نابارورنسبت

به

-1بررسي نگرش زوجین
ناباروري.تهران . 85
دكترسهیالاكبري،فرحنازچنگاوي ،فاطمه جناني

اهداي

گامت

وجنین

دردرمان

. -5بررسي میزان آگاهي ونگرش جامعه نسبت به روشهاي جدیدكمك باروري،كنگره
اخالق پزشكي مشهد. 84،
فاطمه جناني،دكترسهیالاكبري به پروین آستي ،فرحناز چنگاوي
 -1تعیین آگاهي و راهاي پیشگیري از پوكي استخوان زنان در شرف یائسگي تحت
پوشش مراكز بهداشتي استان
پروین آستي ،ماندانا ساكي ،فاطمه جناني ،فرحناز چنگاوي ،محمد جواد طراحي
،سارا عباسي
 -6عوارض بارداري و زایمان در زنان چاق ،سمینار بارداري ایمن،تهران.84
فاطمه جناني ،فرحناز چنگاوي،

-1عوارض زایمان در سنین  35سال و باالتر سمینار بارداري ایمن  ،تهران1384
فاطمه جناني ،فرحنازچنگاوي
 -9نقش آندروژن در القاء موفق زایمان ،كنگره بین المللي زنان ،تهران 1384
فاطمه جناني ،فرحناز چنگاوي
-01پیشگیري ازخطاهاي پزشكي منجربه كاهش پذیرش آي یودي ،،همایش پیشگیري
ازخطاهاي پزشكي،خرم آباد
فرحناز چنگاوي ،فاطمه جناني
 -00بررسي رفتارهاي بهداشتي زنان در دوران یائسگي درشهرستان خرم
آباد،همایش سراسري بیماري مزمن،خرم آباد1383
فاطمه جناني ،فرحناز چنگاوي
 -02بررسي تاثیرآموزش بركاهش عوارض مزمن یائسگي ،همایش سراسري بیماریهاي
مزمن،خرم آباد1383،
فرحنازچنگاوي ،فاطمه جناني
 -04بررسي میزان آگاهي،نگرش زنان مراجعه كننده به مراكزبهداشتي درماني
شهرخرم آباددررابطه باتاثیراستفاده ازكاندوم درپیشگیري ازبیماریهاي
مقاربتي،سمینارجایگاه بهداشت جنسي درباروري و ناباروري ،تهران1383
فرحنازچنگاوي ،فاطمه جناني
 -03بررسي اپیدمیولوژیك سقط جنین دربیمارستان آموزشي عسلیان خرم آبادطي
سال 81همایش اورژانس داخلي،خرم آباد1382
فاطمه جناني  ،فرحناز چنگاوي

 -05بررسي اپیدمیولوژیك پره اكالمپسي واكالمپسي در فصول مختلف سال،دومین
كنگره پیشگیري از بیماریهاي غیر واگیر  ،تهران زمستان – 82
فرحناز چنگاوي ،فاطمه جناني
 -01نقش ماما در تشخیص زودرس آنمي در استفاده كنندگان،پنجمین همایش
سراسري دانشكده پرستاري ،ومامایي ،همدان1381
فرحناز چنگاوي ،فاطمه جناني
 -06بررسي تاثیر زنجبیل روي تهوع واستفراغ دوران بارداري درزنان مراجعه
كننده مراكزبهداشتي درماني ،همایش گیاهان دارویي ،خرم آباد1382
فاطمه جناني  ،فاطمه یاري ،دكتر سهیال اكبري ،فرحناز چنگاوي
 -01بررسي مقایسه اي سطوح لیپوپروتئین هاي پالسمادرزنان باردارمبتالبه پره
اكالمپسي،
اولین كنگره پیشگیري ازبیماریهاي غیرواگیر ،تهران،آبان81
فاطمه جناني ،فرحناز چنگاوي ،محمد جواد طراحي

 -09.بررسي وضعیت آنمي دراستفاده كنندگان اولین كنگره پیشگیري
ازبیماریهاي غیر واگیر ،تهران1381
فاطمه جناني ،فرحناز چنگاوي ،محمد جواد طراحي

 21.بررسي كیفیت تهیه پاپ اسمیربه روش استاندارد،سمینارسراسري بهداشت
وتوسعه،خرم آباد1380،
فاطمه جناني ،فرحنازچنگاوي ،كتایون بختیار ،محمد جواد طراحي.

 -20ایمني و ایدز ،سمینار سراسري بهداشت و توسعه ،خرم آباد1380
فرحناز چنگاوي  ،فاطمه جناني
 -22غربالگري افسردگي بعد از زایمان در زنان تحت پوشش مراكز بهداشتي
،همایش سراسري بهداشت خانواده ،خرم آباد ، 1380فاطمه جناني ،ماندانا ساكي
 ،فرحناز چنگاوي
 24بررسي تاثیرنحوه جایگذاري آي یودي بر بروز عوارض در زنان مراجعه كننده
به مراكز بهداشتي ،فرحناز چنگاوي  ،فاطمه جناني

 -23بررسي اپیدمیولوژیك پره اكالمپسي واكالمپسي در فصول مختلف سال،دومین
كنگره پیشگیري از بیماریهاي غیر واگیر  ،تهران زمستان ،1382فرحناز
چنگاوي ،فاطمه جناني
-25پیشگیری از حاملگی پست ترم،دومین کنگره پیشگیری از خطاهای پزشکی
خرم اباد  0411فرحناز چنگاوی  ،سهیال اکبری
 -21راهکارهای ارتقاء سالمت زنان ،همایش جامعه سالم  ،خرم آباد،
0492
 -26مراقبتهای با کیفیت گامی در جهت ارتقائ سالمت زنان ،همایش سالمت
زنان  ،اصفهان .0492
 -21سالمت و تندرستی با مراقبتهای بهینه حین زایمان ،کنگره سالمت و
تندرستی ،اصفهان .0492
 -29بررسی کیفیت مراقبتهای حین زایمان استان لرستان ،کنگره متخصصین
زنان و مامایی ،تهران .0492
 -41تغییرات فصلی پره اکالمپسی ،چهارمین کنگره سالمت زنان ،شیراز
.0493
 -40راهکارهای ارتقاء کیفیت مراقبتهای حین زایمان،
سالمت زنان ،شیراز .0493

چهارمین کنگره

 -42خطاهای مراقبتی در زایشگاه ،کنگره پیشگیری از خطاهای پزشکی،
خرم آباد .0493

ج-مقاالت چاپ شده:
فارسی
 -0راهکارهای ارتقاء کیفیت مراقبتهای حین زایمان ،فرحناز چنگایی،
معصومه سیمبر  ،علیرضا ایرج پور  ،سهیال اکبری  ،یافته  /دوره 02
 /شماره  ، 94 / 4ص .5-02
 -2بررسي میزان آگاهي نگرش زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني
شهر خرم آباد در رابطه با تاثیر استفاده ازكاندوم درپیشگیري از بیماریهاي
مقاربتي فرحناز چنگاوي  ،فاطمه جناني ،فصلنامه پزشكي باروري ناباروري ،
ضمیمه زمستان.1383

 -2بررسی تاثیر شیرخشت بر یبوست دوران بارداری ،فرحناز چنگاوي  ،سهیال
اکبری ،بهرام دلفان ،فاطمه جناني .فصلنامه افالک.
 -4بررسي ارتباط برخي عوامل با افسردگي بعد از زایمان در مادران تحت پوشش
مراكز بهداشتي،
فاطمه جناني  ،فرحناز چنگاوي  ،محمد جوادي  ..مجله پژوهش در پزشكي سال 27 /
شماره  4 /ویژه نامه1382
 -1بررسي اپیدمیولوژیك پره اكالمپسي درفصول مختلف سال فرحنازچنگاوي،
فاطمه جنانی. ،مجله پژوهش درپزشكي  /سال  27 /شماره 4/ویژه نامه1382

 -5مقایسه عوارض ناشي از جایگزین آي یودي هاي CU safe300وCU T 380 A
فرحناز چنگاوي  ،فاطمه جناني  ،محمد جواد طراحي .یافته /سال پنجم  /شماره 88
 ،پاییز  ، 82ص56
 -7بررسي مقایسه اي سطوح لیپو پروتئین هاي پالسما در زنان باردارمبتال به پره
اكالمپسي و زنان سالم.
فاطمه جناني  ،فرحناز چنگاوي  ..مجله پژوهشي در پزشكي/سال 26 /شماره  3/ویژه
نامه1381
 -6بررسي وضعیت آنمي در استفاده كنندگان  ، IUDفرحناز چنگاوي ،فاطمه
جناني  ،محمد جواد طراحي.
.مجله پژوهش در پزشكي  /سال  26 /شماره 3 /ویژه نامه1381
 -1بررسي كیفیت تهیه پاپ اسمیر به روش استاندارد ،فاطمه جناني  ،فرحناز
چنگاوي  ،كتایون بختیار  ،محمد جواد طراحي ،فصلنامه علمي پژو.هشي یافته،
ویژه نامه زمستان1380
 -9ایمني و ایدز ،فرحناز چنگاوي  ،فاطمه جناني  ،فصلنامه علمي پژو.هشي
یافته ،ویژه نامه زمستان1380
 -01تاثیر زایمان درآب برطول مدت زایمان ومیزان درددرمقایسه بازایمان به
روش متداول
سهیالاكبري،نصرت هللا رشیدي ،فرحنازچنگاوي ،فاطمه جناني ،محمدجوادطراحي.
یافته/دوره دهم/شماره  3/پاییز 87 /مسلسل 37 /ص45
 -00مقایسه میزان شكست آي یو دي هاي CU T 380 Aو

 CU safe 300طی چهار سال

،سهیال اكبري،پروین آستي، فاطمه جناني،فرحنازچنگاوي
64 ص86 / بهار31 -  مسلسل1 / شماره/ دور نهم/ یافته
PROM  مایع واژینال برای تشخیصBHCGبررسي دقت اندازه گیري میزان- 02
.فاطمه جناني،فرحنازچنگاوي،سهیالاكبري
.11  تابستان/4و1  شماره/  دوره هفتم/یافته
 بررسی روش های تأیید جای گذاری صحیح لوله تغذیه ای بینی معده- -04
95 ...... ای در بخش های ویژه
 پژوهش. اصغر محمدی- فرحناز چنگایی- خسرو فرهادی-مهدی رحیمی
شماره استاندارد بین0493- بهار41) پیاپی0 ( وره دهم شماره،پرستاری
.0645-6102 المللی
 تاثیر کرم واژینال کلیندامایسین در پیشگیری از پره ترم-01
.0493 )Accept(لیبر
: انگلیسی-0
1-Quality assessment of pripartum care in province Iran Lorestan Farahnaz changaee,
Masoumeh Simbar, Alireza Irajpour, Soheila Akbari,IRCMJ, 2014 Jun 16(6).
2-Client Satisfaction of maternity care in Lorestan province Iran, Lorestan Farahnaz
changaee, Alireza Irajpour, Masoumeh Simbar, Soheila Akbari , IJNMR (Accept)
1/2014.
3-Women health promotion through optimal maternity care, Frahnaz Chngaee,
.Masoumeh Simbar, Alireza Iraj pour, Soheila Akbari,special issue of IJNMR 2014
4- The effect of delivery in water on during of the delivery, Soheila Akbari Torkamani,
Farahnaz Kangani, Fatemeh Janani, Pak J Med Sci 2010 Vol. 26 No. 3.
5- Confirming nasogastric tube position: methods & restrictions: A narrative review
Mehdi Rahimi ,*, Khosro Farhadi, Hossein Ashtarian, Frahnaz Changaei, Journal of Nursing
and Midwifery Sciences 2015: 2(1): 55-62.
6- Effective factors in the quality of care during childbirth and promoting strategies ” has been
accepted for the publication in our journal. Farahnaz changaee, Alireza Irajpour, Masoumeh
Simbar, Soheila Akbari . Greek e-Journal of Perioperative Medicine, 2016; 14(a): 45-59).
:تدریس و سخنرانی در کارگاههای آموزشی-د
11 سخنرانی در کارگاه روش تحقیق مقدماتی-0
94 سخنرانی در کارگاه روش تحقیق مقدماتی-2
سخنرانی " آنچه دختران باید یدانند" دانشگاه پیام نور خرم آباد-4
94

 -3سخنرانی در کارگاه مراقبتهای دوران بارداری 10
-5سخنرانی در کارگاه تغذیه دختران14
 -1سخنرانی در کارگاه بهداشت بلوغ10
 -6سخنرانی در کارگاه مراقبتهای سالمندی 14
 -1سخنرانی در کارگاه مراقبتهای بهداشتی دختران دانشگاه لرستان (
سه جلسه) 0493
 -9سخنرانی در کارگاه زایمان فیزیولوژیک بهمن ماه 0494
 -01سخنرانی در کارگاه زایمان فیزیولوژیک تیرماه 0493
تجارب حرفه ای:
-0عضو شورای آموزشی دانشکده از سال 0469
 -2عضو شورای پژوهشی دانشکده از سال 0469
 -4عضو كمیته علمي سمینار سراسري تازه هاي پرستاري و مامایي سال15
 -1عضو كمیته علمي همایش سراسري بهداشت خانواده 0411
 -5عضو كمیته علمي سمینار پیشگیري از خطاهاي پزشكي 0417
 -7عضو كمیته علمي همایش سراسري اورژانسهای داخلی 0411
 -6استاد راهنمای گروه های مختلف دانشجویان مامایی
-1داور مقاالت فصلنامه یافته
 -9عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده از سال  0490تا کنون
 -01مسئول تاسیس رشته کارشناسی ارشد مامایی
 -00عضو هیئت تحریریه فصلنامه افالک دانشکده پرستاری و مامایی خرم
آباد
 -02عضو شورای آموزشی دانشگاه از شهریور  0494تا کنون
 -04عضو شورای پژوهش در آموزش از شهریور  0494تا کنون
عالئق پژوهشی:
حیطه های مختلف بهداشت باروری ،سالمت زنان ،کارآزمایی های بالینی در
بیماریهای زنان.

