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پایان نامه
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سوابق تدریس
بارداری زایمان
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اپیدمیولوژی
مدیریت در مامایی
بهداشت دانشجویان پزشکی

تجارب حرفه ای
 - 0رئیس دانشکده پرستاری و مامایی 11- 16
 - 2مدیر گروه مامایی طی سال 10- 16
 - 6مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان از سال 10- 11
 - 4عضو شورای آموزشی دانشکده ازسال  11تا کنون
 - 1عضو شورای پژوهشی دانشکده ازسال 11تاکنون
 - 6عضو شورای فرهنگی دانشگاهاز سال 11تا16
 - 1عضو شورای آموزش مداوم دانشگاه از سال 11تا 16
- 1عضو کار گروه تدوین نقشه جامع علمی سالمت دانشگاه
 - 1عضو کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه
 - 06عضو کمیته آموزشی زایمان فیزیولوژیک و کالسهای آمادگی برای زایمان دانشگاه
 - 00عضو کمیته دانشگاهی ارزیابی فعالیتهای نو آورانه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
 - 02عضو کارگروه جذب هیئت علمی دانشگاه
 - 06عضو هیات رئیسه انجمن تنظیم خانواده معاونت بهداشتی
 - 04عضو کارگروه بانوان و جوانان استانداری
 - 01عضو کارگروه مطالعات اجتماعی مدیریت و برنامه ریزی
 - 06عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
 - 01عضو شورای تشویق دانشکده
 - 01مسئول امور رفاهی اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی از سال 11- 12
 - 01دبیر اجرائی سومین سمینار سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی سال 11
 - 26عضو کمیته علمی سمینار سراسری تازه های پرستاری و مامایی سال 11
 - 20دبیر اجرایی سمینار سراسری تازه های پرستاری و مامایی سال 11
 - 22عضو کمیته علمی همایش سراسری بهداشت خانواده 0616
 - 26عضو کمیته علمی سمینار پیشگیری از خطاهای پزشکی 0616
 - 24عضو کمیته علمی سمینار پیشگیری از خطاهای پزشکی 0611
 - 21عضو کمیته علمی همایش سراسری جامعه سالم 0611
 - 26دبیر علمی کنفرانس قوانین و مقررات مامایی سال0611
 - 21دبیر علمی کارگاه 4روزه زایمان فیزیولوژیک سال0611

 - 21همکار طرح سطح بندی کشوری دانشکده های پرستاری و مامایی سال 0616
 - 21عضو کمیته برنامه ریزی استراتژیک دانشکده
 - 66ناظر طرحهای تحقیقات مصوب اعضای هیئت علمی دانشگاه
 - 60داور تحقیقات مصوب اعضای هیئت علمی دانشگاه
 - 62داور مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 - 66سر دبیر فصلنامه علمی پژوهشی افالک دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد از سال11تا16
 - 64عضوهیات تحریریه فصلنامه پژوهشی افالک
 - 61استاد راهنمای دانشجویان مامایی
 - 66عضو کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه
 - 61عضو کمیته تحقیق وتوسعه معاونت درمان
 - 61داور علمی کنگره علمی پژوهشی دانشجویان غرب کشور 11

عضویت در مجامع علمی
الف ) عضو انجمن تنظیم خانواده
ب) عضو انجمن مدرسین
ج) عضو OFIS

مقاالت چاپی در مجالت علمی و پژوهشی
1-Challenges to Implementing Physiologic Birth Program (PBP ): A Qualitative Study of
Midwives Opinion in Iran.fatemeh janani,shahnaz kohan,fariba taleghani,masoumeh
ghafarzadeh. ACTA MEDICA MEDITERRANEA.2015.vol31;pp:1373-1380.
2-Effective strategies in promoting evidence-based maternity practice from the perspective
of midwives in Iran: An opportunity for change. journal of medicine and life )accepted) .
6-The effects of delivery in water on duration of delivery and pain compared with normal
delivery , Soheila akbari torkamani , Farahnaz kangani , Fatemeh janani; pak j med Sci
2010 vol . 26 no.3 www.pjms.com.pk 551
 - 4تناسب اهداف برنامه های آموزشی بانیاز های حرفه ای،دیدگاه دانش آموختگان دانشکده پرستاری ومامایی خرم آباد،
طاهره طوالبی فاطمه جنانی ،ابراهیم قربان محمدی.
مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی/دوره/1شماره(/02پی درپی/)26پاییزوزمستان/11ص266- 216
 - 1تاثیر زایمان درآب برطول مدت زایمان ومیزان درددرمقایسه بازایمان به روش متداول
سهیالاکبری،نصرت اهلل رشیدی ،فرحنازچنگاوی ،فاطمه جنانی ،محمدجوادطراحی .
یافته/دوره دهم/شماره /6پاییز / 11مسلسل/ 61ص 61- 41
 - 6مقایسه میزان شکست آی یو دی های  Cu+380A,Cusafe 300طی سالهای .16- 14

فرحنازچنگاوی ،فاطمه جنانی ،پروین آستی،سهیال اکبری،
یافته /دور نهم  /شماره / 0مسلسل  - 60بهار / 16ص 11- 64
- 1بررسی دقت اندازه گیری میزان BHCGمایع واژینال برای تشخیص,PROM
سهیالاکبری،فرحنازچنگاوی،فاطمه جنانی.
یافته /سال دوم /شماره چهارم و پنجم /پاییز وزمستان/ 0611 /ص 60- 64
- 1بررسی وضعیت شغلی وفعالیتهای آموزشی پژوهشی دانش آموختگان دانشکده پرستاری ومامایی خرم آباد.
طاهره طوالبی ،فاطمه جنانی ،فرزانه روانشاد،الهام شیخی
افالک /سال دوم /شماره چهاروپنجم/پاییز وزمستان/ 11/ص 1- 02
- 1بررسی تاثیرشیرخشت بریبوست دوران بارداری،
فرحنازچنگاوی،سهیالاکبری،بهرام دلفان،فاطمه جنانی.
افالک/سال اول/شماره اول /زمستان / 0614ص 1- 1
 - 06مقایسه میزان  BhcGسرم درخانم های باردار مبتال به پره اکالمپسی نسبت به خانمهای بارداربا فشار خون طبیعی
سهیال اکبری ،فاطمه جنانی ،فرحنازچنگاوی،مریم ایازی،معصومه غفارزاده.
یافته ،دوره هفتم/شماره6و/4پاییزوزمستان  / 14مسلسل /26ص 11- 60
 - 00بررسی سطوح لیپوپروتئین دربیماران پره اکالمپسی.
فاطمه جنانی ،فرحنازچنگاوی،
یافته دوره هفتم/شماره /2مسلسل/21ص 41- 41تابستان 14
 - 02تاثیرکارگاه آموزشی قوانین ومقررات آموزشی،دا نشجویی وفرهنگی آگاهی ونگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان . 0616طاهره
طوالبی  ،فریبا امینی  ،فاطمه جنانی
افالک /سال اول /شماره اول /زمستان  /14ص 45-49
 - 06بررسی نگرش جامعه نسبت به اهدای گامت .
فاطمه جنانی  ،دکترسهیال اکبری  ،فرحناز چنگاوی.
فصلنام ه پزشکی باروری وناباروری/سال ششم،ضمیمه پنجم،زمستان .0614
 - 04بررسی نگرش زوجین نابارور نسبت به اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری.
فرحنازچنگاوی،فاطمه جنانی  ،دکتر سهیال اکبری.
فصلنامه پزشکی باروری وناباروری/سال ششم،ضمیمه پنجم،زمستان .0614
- 01تعیین سطح آندروژن در بیماران افسرده  ،فاطمه یاری  ،هدایت نظری  ،حسین خدمت  ،عباس توالی  ،فاطمه جنانی  ،سعید فروغی
فصلنامه علمی  ،پژوهشی یافته سال پنجم  /شماره  0616 / 01بهار  ، 16ص 61- 61
 - 06جنبه های عاطفی روانی در زوجهای نابارور متقاضی گیرنده گامت ،
ماندانا ساکی  ،مژگان ساکی  ،فاطمه جنانی  ،پروین آستی
فصلنامه پزشکی باروری وناباروری/سال ششم،ضمیمه پنجم،زمستان .0614
 - 01بررسی میزان آگاهی نگرش زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم آباد در رابطه با تاثیر استفاده از کاندوم
درپیشگیری از بیماریهای مقاربتی
فرحناز چنگاوی  ،فاطمه جنانی
فصلنامه پزشکی باروری ناباروری  ،ضمیمه زمستان 0616

 - 01بررسی ارتباط برخی عوامل با افسردگی بعد از زایمان در مادران تحت پوشش مراکز بهداشتی،
فاطمه جنانی  ،فرحناز چنگاوی  ،محمد جوادی .
مجله پژوهش در پزشکی سال  /21شماره  / 4ویژه نامه. 0612
 - 01بررسی اپیدمیولوژیک پره اکالمپسی درفصول مختلف سال
فرحنازچنگاوی،فاطمه جنانی.
مجله پژوهش درپزشکی  /سال /21شماره/4ویژه نامه . 0612
 - 26مقایسه عوارض ناشی از جایگزین آی یودی های . Cusafe300,Cu380A
فرحناز چنگاوی  ،فاطمه جنانی  ،محمد جواد طراحی.
یافته /سال پنجم  /شماره  ، 11پاییز ،12ص . 16- 16
 - 20بررسی مقایسه ای سطوح لیپو پروتئین های پالسما در زنان باردارمبتال به پره اکالمپسی و زنان سالم .
فاطمه جنانی  ،فرحناز چنگاوی .
مجله پژوهشی در پزشکی/سال/26شماره /6ویژه نامه . 0610
 - 22بررسی وضعیت آنمی در استفاده کنندگان IUD
فرحناز چنگاوی ،فاطمه جنانی  ،محمد جواد طراحی .
مجله پژوهش در پزشکی  /سال  /26شماره / 6ویژه نامه . 0610
 - 26بررسی کیفیت تهیه پاپ اسمیر به روش استاندارد
فاطمه جنانی  ،فرحناز چنگاوی  ،کتایون بختیار  ،محمد جواد طراحی
فصلنامه علمی پژ و.هشی یافته ،ویژه نامه زمستان 0616
 - 24ایمنی و ایدز
فرحناز چنگاوی  ،فاطمه جنانی ،
فصلنامه علمی پژو.هشی یافته ،ویژه نامه زمستان 0616

طرحهای تحقیقاتی مصوب
- 0بررسی مقایسه ای تاثیر کرم واژینال مورت و کلوتریمازول در درمان عفونت کاندیدایی زنان مراجعه کنند ه به مراکزز بهداشزتی
درمانی شهرستان خرم آباد  ( 16- 11 -مجری )
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آموزش مسائل مرتبط با بلوغ دختران به مادران ودختران  06- 04ساله ( 16- 14مجری)(طرح مصوب کشوری )

 - 2بررسی مقایسه ای سطوح لیپو پروتئین در بیماران پره اکالمپسی و افراد سزالم بزاردار مراجعزه کننزده بزه بیمارسزتان عسزلیان
شهرستان خرم آباد  ( 12- 16مجری )
 - 6آهن یاری در دختران دبیرستانی استان ( 16- 14مجری ) (طرح مصوب کشوری )
 - 4بررسی وضعیت دانش آموختگان رشته های پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری ومامایی خرم آباد طی سالهای (16- 16مجری
)
(طرح مصوب کشوری)
 - 1ارتقاء فرهنگ وسوادتعذیه ای دانش آموزان دخترمقطع راهنمائی ازطریق آموزش ( 12مجری)
-6

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

-1

غربالگری افسردگی بعداززایمان مادران تحت پوشش مراکزبهداشتی درمانی شهرستان خرم آباد (0616مجری )

 - 1پیشگیری از عوارض سالمندی طرح مصوب استانی  ( 0610- 12مجری )
 - 06بررسی دیدگاه زوجین در مورد خدمات مشاوره ای قبل از ازدواج  ( 11همکار اصلی )
 - 00بررسی مقایسه ای تاثیر میزو پروستول واکسی توسین در اینداکشن لیبر زنان نخست زا ( همکار اصلی )
 - 02تاثیرکر م واژینال کلیندامایسین بربروزپره ترم لیبردرزنان بافلورواژینال غیرطبیعی مراجعه کننده به مراکزبهداشتی شهرخرم آباد .
(0614همکاراصلی)
 - 06تاثیردوروش آموزشی برمیزان آگاهی ونگرش زنان یائسه درموردراههای پیشگیری ازپوکی استخوان ( 14- 11 .همکار اصلی )
 - 04ت اثیرزایمان درآب برطول مدت زایمان ومیزان درد در مقایسه بازایمان به روش متداول ( 14- )16- 14(.همکار اصلی )
 - 01تاثیرمیزان شکست  IUDهای  CUT 380 A , CUS afe 300طی سالهای  4سال  ( 14همکار اصلی )
 - 06بررسی مقایسه ای میزان BHCGسرم درمبتالیان به پره اکالمپسی نسبت به خانمهای بارداربافشارخون طبیعی(16همکاراصلی )
 - 01بررسی میزان آگاهی زنان در شرف یائسگی استان لرستان در خصوصراههای مقابله با پوکی استخوان درسال ( .16همکار اصلی )
 - 01بررسی تاثیر شیر خشت بر یبوست دوران بارداری  ( 0612 .همکار اصلی )
 - 01بررسی ضرورت انجام آزمایشات خونی(تعیین هموگلوبین و فریتین)قبل از IUDگذاری درزنان مراجعه کننده به مراکزبهداشتی
درمانی شهرخرم آباد( 0612همکار اصلی )

ارائه مقاله در مجامع علمی
 - 0استراتژیهای ارتقای کیفیت برنامه زایمان فیزیولوژیک (کنگره بین المللی چالشهای بالینی در مامایی ،زنزان ونزازایی –تهزران -
.)0614
فاطمه جنانی ،شهنازکهن ،فریبا طالقانی،معصومه غفارزاده
 - 2بررسی چالشهای موجود در ارتقای کیفیت برنامه زایمان فیزیولوژیک (کنگره بین المللی زنان و مامایی -تهران .)0614-
فاطمه جنانی،شهنازکهن ،فریبا طالقانی،معصومه غفارزاده
 - 6ارتقای کیفیت برنامه زایمان فیزیولوژیک با رویکرد اقدام پژوهی (همایش تحقیقات کیفی سالمت –یاسوج .)0614-
فاطمه جنانی ،شهنازکهن ،فریبا طالقانی،معصومه غفارزاده
 - 4گام های موثر در پیشگیری از خطاهای پزشکی در بخشهای مامایی(کنگره دو ساالنه پیشگیری از خطاهای پزشکی –خرمآبزاد -
دی)0614
فاطمه جنانی ،پیمانه شکرالهی  ،پروین آستی
 - 1بررسی میزان خودمراقبتی زنان درلیبر و زایمان ( کنگره ملی آموزش بیمار ،خودمراقبتی و سالمت خانواده –تهران .)0616-
فاطمه جنانی ،شهنازکهن ،فریبا طالقانی،معصومه غفارزاده
 - 6بررسی میزان انطباق خدمات مامایی با سیاست های بیمارستان دوستدار مادر در بیمارستان زنان شزهر خزرم آبزاد (کنگزره ملزی
آموزش و مشاوره در سالمت باروری -مشهد )0616-
فاطمه جنانی ،شهنازکهن ،فریبا طالقانی،معصومه غفارزاده
 - 1بررسی تاثیر ورزشهای عضالنی لگن در بهبودی بی اختیاری ادراری استرسی طی حاملگی و زایمان
کنگره بین المللی اورولوژی – تهران  ،اردیبهشت . 11
فاطمه جنانی  ،طاهره طوالبی  ،سهیال پیرداده  ،فریبا امینی .
 - 1بررسی تاثیر شیر خشت بر یبوست دوران بارداری ،
کنگره بین المللی بارداری ایمن  ،تهران  ،بهمن 11
فاطمه جنانی  ،فرحناز چنگاوی  ،دکتر بهرام دلفان  ،دکتر سهیال اکبری  ،فریبا امینی .
 - 1بررسی تاثیرکپسول روغن ماهی بردیسمنوره اولیه
سیزدهمین کنگره بین المللی زنان،تهران  ،آبان 11
فاطمه جنانی  ،دکتر سهیال اکبری ،سهیال پیرداده  ،فریبا امینی .
 - 06مقایسه درمان ولوواژینیت کاندیدایی باکرم واژینال مورت وکلوتریمازول واژینال،
سیزدهمین کنگره بین المللی زنان،تهران،آبان 11
فاطمه جنانی  ،دکتر سهیال اکبری  ،سهیال پیرداده  ،فریبا امینی.
 - 00مقایسه اثراسانس رازیانه ومفنامیک اسیددرکاهش دردپس اززایمان درزنان زائو
سیزدهمین کنگره بین المللی زنان،تهران،آبان. 11

پروین آستی  ،مژگان مسعودی  ،فاطمه جنانی
 - 02تخمین نادرست میزان خونریزی پس از زایمان عامل مربیدیتی ومرتالیتی مادر ،
سومین سمینار دوساالنه پیشگیری از خطاهای پزشکی  ،خرم آباد  ،اردیبهشت.11
دکتر سهیال اکبری  ،دکتر معصومه غفارزاده  ،فاطمه جنانی
 - 06تعیین سطح  BHCGمایع واژینال برای تشخیص PROM
یازدهمین کنگره بین المللی زنان ،تهران . 11
دکترسهیال اکبری ،فرحناز چنگاوی  ،فاطمه جنانی .
 - 04تاثیرزایمان درآب برطول زایمان ومیزان درد در مقایسه بازایمان به روش متداول،تهران.11،
یازدهمین کنگره بین المللی زنان ،تهران . 11
دکترسهیالاکبری،فرحنازچنگاوی ،فاطمه جنانی
 - 01بهبود مراقبتهای بارداری ،کاهش خطا ،دسترسی به زایمان ایمن و تولدی سالم،
دومین سمینار پیشگیری از خطاهای پزشکی خرم آباد ،اردیبهشت . 16
فاطمه جنانی  ،دکتر سهیال اکبری  ،فروزان دلفان .
 - 06اثر گایافنزین بر دیسمنوره اولیه،
سمینار تازه های پرستاری و مامایی ،خرم آباد ،اردیبهشت. 16
فاطمه جنانی ،دکترسهیال اکبری ،فرزوان دلفان  ،پروانه اسماعیلی .
 - 00بررسی نگرش زوجین نابارورنسبت به اهدای گامت وجنین دردرمان ناباروری.
فرحناز چنگاوی  ،فاطمه جنانی ،دکترسهیال اکبری
 - 02بررسی میزان آگاهی ونگرش جامعه نسبت به روشهای جدیدکمک باروری،
کنگره اخالق پزشکی مشهد.14،
فاطمه جنانی ،دکترسهیالاکبری به پروین آستی ،فرناز چنگاوی.
 - 06بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ترافیکی و پیامدهای آن در ایران و جهان
کنگره پیشگیری از آسیب ها و ارتقاء ایمنی  ،خرم آباد  ،اسفند . 11
فاطمه جنانی،طاهره طوالبی
 - 04تعیین آگاهی و راهای پیشگیری از پوکی استخوان زنان در شرف یائسگی تحت پوشش مراکز بهداشتی استان لرستان
پروین آستی ،ماندانا ساکی،فاطمه جنانی  ،فرحناز چنگاوی ،محمد جواد طراحی ،سارا عباسی
 - 01عوارض بارداری و زایمان در زنان چاق ،
سمینار بارداری ایمن،تهران 0614
فاطمه جنانی ،فرحناز چنگاوی،
 - 06عوارض زایمان در سنین  61سال و باالتر
سمینار بارداری ایمن  ،تهران .0614
فاطمه جنانی ،فرحناز چنگاوی
 - 01نقش آندروژن در القاء موفق زایمان ،
کنگره بین المللی زنان ،تهران .0614

فاطمه جنانی ،فرحناز چنگاوی
 - 01پیشگیری ازخطاهای پزشکی منجربه کاهش پذیرش آی یودی ،
همایش پیشگیری ازخطاهای پزشکی،خرم آباد0614
فرحناز چنگاوی،فاطمه جنانی
 - 01بررسی رفتارهای بهداشتی زنان در دوران یائسگی درشهرستان خرم آباد
همایش سراسری بیماری مزمن،خرم آباد0616
فاطمه جنانی ،فرحناز چنگاوی
 - 26بررسی تاثیرآموزش برکاهش عوارض مزمن یائسگی
همایش سراسری بیماریهای مزمن،خرم آباد،0616،
فرحنازچنگاوی ،فاطمه جنانی
 - 20بررسی میزان آگاهی،نگرش زنان مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی شهرخرم آباددررابطه باتاثیراستفاده ازکاندوم درپیشگیری
ازبیماریهای مقاربتی،
سمینارجایگاه بهداشت جنسی درباروری و ناباروری ،تهران 0616
فرحنازچنگاوی،فاطمه جنانی
 - 22بررسی اپیدمیولوژیک سقط جنین دربیمارستان آموزشی عسلیان خرم آبادطی سال،0616- 10
همایش اورژانس داخلی،خرم آباد0612
فاطمه جنانی  ،فرحناز چنگاوی،
- 26بررسی ارتباط برخی عوامل با افسردگی بعداز زایمان در مادران تحت پوشش مراکز بهداشتی ،
دومین کنگره پیشگیری ازبیماریهای غیر واگیر  ،تهران زمستان 12
فاطمه جنانی ،فرحنازچنگاوی،محمد جواد طراحی
 - 24بررسی اپیدمیولوژیک پره اکالمپسی واکالمپسی در فصول مختلف سال،
دومین کنگره پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر  ،تهران زمستان . 12
فرحناز چنگاوی،فاطمه جنانی
 - 21نقش ماما در تشخیص زود رس آنمی در استفاده کنندگان،پنجمین
همایش سراسری دانشکده پرستاری ،ومامایی ،همدان 0610
فرحناز چنگاوی،فاطمه جنانی
 - 26بررسی تاثیر زن جبیل روی تهوع واستفراغ دوران بارداری درزنان مراجعه کننده مراکزبهداشتی درمانی،
همایش گیاهان دارویی ،خرم آباد 0612
فاطمه جنانی  ،فاطمه یاری ،دکتر سهیال اکبری ،فرحناز چنگاوی
 - 21بررسی مقایسه ای سطوح لیپوپروتئین های پالسمادرزنان باردارمبتالبه پره اکالمپسی،
اولین کنگره پیشگیری ازبیماریهای غیرواگیر ،تهران،آبان10
فاطمه جنانی  ،فرحناز چنگاوی ،محمد جواد طراحی
- 21بررسی وضعیت آنمی دراستفاده کنندگان
اولین کنگره پیشگیری ازبیماریهای غیر واگیر ،تهران .0610

فاطمه جنانی  ،فرحناز چنگاوی ،محمد جواد طراحی
 - 21بررسی کیفیت تهیه پاپ اسمیربه روش استاندارد،
سمینارسراسری بهداشت وتوسعه،خرم آباد.0616،
فاطمه جنانی ،فرحنازچنگاوی ،کتایون بختیار ،محمد جواد طراحی .
 - 66ایمنی و ایدز ،
سمینار سراسری بهداشت و توسعه ،خرم آباد 0616
فرحناز چنگاوی  ،فاطمه جنانی
 - 60غربالگری افسردگی بعد از زایمان در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی ،
همایش سراسری بهداشت خانواده ،خرم آباد 0616
فاطمه جنانی ،ماندانا ساکی ،فرحناز چنگاوی
 - 62بررسی تاثیرنحوه جایگذاری آی یودی بر بروز عوارض در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی،
فرحناز چنگاوی ،فاطمه جنانی
 - 66بررسی تاثیر ژن لیدوکائین  2درصد بر کاهش تروماهان پرمینه هنگام زایمان ،
سمینار سراسری حوادث ،خرم آباد .0611
فاطمه یاری ،فاطمه جنانی
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