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 دراوال، پوش اوت و ترکیبیمقایسه برخی عوارض ناشی از جایگذاری آیودی به سه روش ویت 

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کارشناسی .3

 1372مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(کاردانی.4

 1370شهرکرد مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی 

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها 

  

 1- 81 شهریور                     کیفیت جامع مدیریت 

 2- 87 بهمن                               نویسی مقاله 

  3-87 بهمن                         سیستماتیك مرور 

  4-86  دی                        پژوهش در اخالق 

 5- 86 خرداد               دانشجو با مشاوره مهارت 

                                      83 بهمن                                         Word                                            

  84 مهر                   بالینی آموزشی روشهای 

  84 خرداد                                 نویسی مقاله 

                                           83 تیر  Office                                              

  82 شهریور                  یاری وآهن تغذیه آموزش 

  82 تیر                                              EPI                                               

  82 تیر                  زنان ای منطقه اولویتهای 

  82 خرداد                               مطالعه روش 

                                         82 تیر   SPSS                                          

  82 خرداد                     ملی توسعه استراتژی 

  81 مهر                             دانشجو ارزیابی 
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 80دی98                                    ویندوز 

 80 آبان                           خانواده بهداشت 

 80تیر                مامایی مقررات و اخالق 

 80 دی                          خانواده مدیریت 

 و آمارSPSS                             85 مهر   

 87 بهمن                  درسی برنامه طراحی   

                             آبان E learnin 

 92 ماه تیر                      کیفی تحقیق روش 

  ده ها کارگاه دیگرو 

  

 تأییدیه ها و مجوز ها 

 افتخارات و جوایز 

  84مامای نمونه سال 

 93نمونه کشوری سال  مامای 

  97مامای نمونه سال 

  94-95استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال 

  

 سوابق کاری 

 سوابق بالینی 

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 تخصص  .1    

 کارشناسی ارشد.2    

 اورژانسهای زنان. دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه پرستاری
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واحد درسی تئوری و عملی در رشته های مامایی،پرستاری ،پزشکی، علوم  200تدریس بیش از  کارشناسی .3    

 تا کنون 1379آزمایشگاهی و دندانپزشکی از سال 

 کاردانی .4    

 

  عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه( 

  عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام(سوابق اجرایی( 

 

 1401مرداد ماه پایان  تا 1393آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد از مهر ماه معاون  -1

 86-87 مامایی گروه مدیر -2

 83-85 بالین امور مسئول -3

  81-83 مامایی و پرستاری دانشکده امتحانات کمیته مسئول -4

 86-87مامایی و پرستاری دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته مسئول  -5

 مامایی و پرستاری دانشکده در اجتماعی پزشکی رابط مسئول -6

 آمایشی 4نماینده دانشگاه علوم پزشکی لرستان در توسعه علوم مرتبط با بهداشت باروری منطقه  -7

 8- نمشاور دانشگاه علوم پزشکی لرستا مسئول اساتید  

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشی ب.

مراكزبهداشتي  به كننده مراجعه غيرطبيعي بافلورواژينال ليبردرزنان ترم بربروزپره كليندامايسين واژينال تاثيركرم  -1

  (مجری )  1384 . آباد شهرخرم

 

 . )همکار اصلی( 1384متداول روش به بازايمان رمقايسه د درد وميزان زايمان مدت برطول درآب تاثيرزايمان -2

 

 .)مجری( 1387توسين در اينداکشن ليبر زنان نخست زا مقايسه تاثير ميزوپروستول و اکسی -3

 

 .)مجری( 1387بررسی ديدگاه زوجين در مورد مشاوره قبل از زادواج در شهر خرم آباد-4
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 1381در چهار ماه اول بعد از جايگذاری  cu T 380 Aو  cu safe 300مقايسه برخی عوارض آيودی های -5

 .)مجری(

 

 .)مجری( 1384طی چهار سال  cu T 380 Aو  cu safe 300های آيودی مقايسه ميزان شکست -6

 

 .)مجری( 1379بررسی ضرورت انجام آزمايشات خونی قبل از آيودی گذاری-7

 

 بارداربافشارخون  خانمهاي به نسبت اكالمپسي پره به درمبتاليان سرم B-HCGبررسی مقايسه ای ميزان -8

  .)همکار اصلی( 1383طبيعی 

  

همکار .)1381  لرستان پزشكي علوم دانشگاه به وابسته درماني اسميردرمراكزبهداشتي پاپ تهيه كيفيت بررسي -9

 (اصلی

 

 .)مجری( 1382بارداری  دوران يبوست بر خشت شير تاثير بررسي -10

 

بيمارستان  به كننده مراجعه باردار سالم افراد و اكالمپسي پره بيماران در پروتئين ليپو سطوح اي مقايسه بررسي-11

 .)همکار اصلی( 1384عسلی خرم آباد 

 

 به كننده مراجعه زنان كانديدايي عفونت درمان در كلوتريمازول و مورت واژينال كرم تاثير اي مقايسه بررسي -12

 .)همکار اصلی( 1387مراكزبهداشتی خرم آباد

 

 (همکار.)1382 استاني مصوب طرح سالمندي عوارض از پيشگيري -13

 

 .)همکار( 1384ودختران  مادران به دختران بلوغ با مرتبط مسائل آموزش-14 

 

بررسی کيفيت مراقبتهای حين و پس از زايمان و راهکارهای ارتقائ آن در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم  -15

 )مجری ( پزشکی لرستان
 

 (مجری طرح) تبيين طرح ادغام افقی دروس پزشکی از ديدگاه اساتيد علوم پايه  -16

 

 

 

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

 نظام سالمتمقایسه فراوانی نسبی زایمان طبیعی و سزارین قبل و بعد از طرح تحول  -

تاثیر ترکیب عصاره برگ زیتون و کورکومین بر بهبود عالئم و نشانه های بالینی و کیفیت زندگی بیماران مبتال به زگیل  -

 خارجی لاآنوژنیت
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 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 حمایت و خودکارآمدی بر اجتماعی رسان¬پیام طریق از گیری¬وپی تلفنی گیری¬پی روش دو به آموزش تاثیر مقایسه -

 شیرمادر با کودک انحصاری تغذیه تداوم و شیردهی دوران در مادران اجتماعی

 سالمندان روزانه عملکرد و زانو استئوآرتریت درد بر درمانی زالو تاثیر بررسی -

 مقاالت. ه   

 

 

 

 فارسی           

تبيين ديدگاه اساتيد در مورد طرح ادغام افقی دروس علوم پايه پزشکی، فرحناز چنگايی، فاطمه جنانی، بهروز  .1

 ، در دست چاپ1396فرزان. مجله تحقيقات کيفی در علوم سالمت، پذيرش زمستان 

 یمهد، 95......  ژهيو یها بخش در یا معده ینيب یا هيتغذ لوله حيصح یگذار یجا دييتأ یها روش یبررس  .2

  بهار36( یاپيپ1) شماره دهم وره ،یپرستار پژوهش. یمحمد اصغر -يیچنگا فرحناز -یفرهاد خسرو -یميرح

 .1735-7012 یالملل نيب استاندارد شماره1394-

 دوره/  افتهي .جناني فاطمه ،یاکبر اليسه، فرحناز چنگاییکرم واژينال کليندامايسين در پيشگيری از پره ترم ليبر،  .3

 .68 مسلسل/  95 تابستان/  2 شماره/  هجدهم

  ، پور ایرج علیرضا ، سیمبر معصومه  ،چنگایی فرحناززایمان،  حین مراقبتهای کیفیت ارتقاء راهکارهای .4

 .5-12، ص  93/   3 شماره/  12  دوره/  یافته ، اکبری سهیال

 تاثير با رابطه در آباد خرم شهر درماني بهداشتي مراكز به كننده مراجعه زنان نگرش آگاهي ميزان بررسي   -5

 جناني فاطمه ، چنگاوي فرحناز مقاربتي بيماريهاي از درپيشگيري ازكاندوم استفاده

 .1383زمستان ضميمه ، ناباروري باروري پزشكي فصلنامه -6

 

 سهيال اکبری، بهرام دلفان، فاطمه ، چنگاوي فرحنازبررسی تاثير شيرخشت بر يبوست دوران بارداری،  -4 -7

 .84. پاييز 3افالک. شماره  .جناني
 

 فاطمهبهداشتي،  مراكز پوشش تحت مادران در زايمان از بعد افسردگي با عوامل برخي ارتباط بررسي -5 -8

 1382 نامه ويژه / 4 شماره / 27 سال پزشكي در پژوهش مجله. جوادي محمد ، چنگاوي فرحناز ، جناني

 
 

 پژوهش مجله . جنانی فاطمه ،فرحنازچنگاوي سال مختلف درفصول اكالمپسي پره اپيدميولوژيك بررسي -9

 1382 نامه ويژه/4 شماره / 27 سال / درپزشكي

 
 

 ، چنگاوي فرحناز.  CU T 380 Aو CU safe300هاي يودي آي جايگزين از ناشي عوارض مقايسه -7 -10

 53-56 ص ، 82 پاييز ، 88 شماره / پنجم سال /يافته طراحي.  جواد محمد ، جناني فاطمه
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 .سالم زنان و اكالمپسي پره به باردارمبتال زنان در پالسما هاي پروتئين ليپو سطوح اي مقايسه بررسي .11

 1381نامه ويژه /3 شماره/ 26 سال/پزشكي در پژوهشي مجله .چنگاوی فرحناز ، جناني فاطمه

 

 

 جواد محمد ، جناني فاطمه ،چنگاوي فرحناز.  IUDكنندگان  استفاده در آنمي وضعيت بررسي .12

 1381نامه ويژه/ 3 شماره / 26 سال / پزشكي در پژوهش مجله . طراحي

 

 

 ، بختيار كتايون ، چنگاوي فرحناز ، جناني فاطمهاستاندارد.  روش به اسمير پاپ تهيه كيفيت بررسي  .13

 1380 زمستان نامه ويژه يافته، هشي.پژو علمي طراحي. فصلنامه جواد محمد

 

 

 نامه ويژه يافته، هشي.پژو علمي فصلنامه،  جناني فاطمه ، چنگاوي ايدز. فرحناز و ايمني  .14

 1380زمستان
 

 

متداول.  روش به بازايمان درددرمقايسه وميزان زايمان مدت برطول درآب زايمان تاثير .15

 دوره/يافته. محمدجوادطراحي ،جناني فاطمه ،فرحنازچنگاوي رشيدي، هللا سهيالاكبري،نصرت

 45 ص/ 37 مسلسل/ 87 پاييز /3 شماره/دهم

 
 

طی چهار سال   CU safe 300و   CU T 380 Aهاي  دي يو آي شكست ميزان مقايسه .16

 - 31 مسلسل/ 1 شماره / نهم دور /اكبري، يافته آستي،سهيال ،پروينجناني فاطمه فرحنازچنگاوي،

 64 ص/ 86 بهار

 
 

 PROMمايع واژينال برای تشخيص  BHCG ميزان گيري اندازه دقت بررسي .17

 .84تابستان  /3و4يافته/ دوره هفتم / شماره  .جناني ،فاطمهفرحنازچنگاويسهيالاكبري،

 

 پزشکی دانشکده استادان ديدگاه تبيين.  سميه شيرخانی بهروز، فرزان فاطمه، جنانی فرحناز، چنگايی .18

 سالمت علوم در کيفی تحقيقات مجله. پزشکی پايه علوم دروس افقی طرح ادغام مورد در آباد خرم

 . 299 - 308:(  2)  7 ؛ 1397

 

. 1395بررسی ميزان آگاهی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در زمينه ناباروری در سال   .19

 فصلنامه کميته تحقيقات دانشجويیز چنگاوی) نويسنده مسئول(. امير ياراحمدی، سميرا رشنو، فرحنا

 .50-58، 1398، پاييز 71، شماره 22، دوره داشگاه علوم پزشکی مشهد
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