
 

پایان نامه  همکاران مجریان  عنوان

 دانشجویی

وضعیت 

 داوری

مصوب با 

تایید 

 کارشناس

تاریخ تصویب 

 قطعی

گزارش  کد تایید اخالق

 نهایی

* طراحی  اجرا و ارزشیابی کارگاه توانمند سازی  بر 

ترینینگ اساتید: یک اساس روش کالس وارونه بر 

نوآوری در اجرای کارگاههای تدریس در گروه های 

کوچک با رویکرد مدل کاتر در دانشگاه علوم پزشکی 

 «جهرم 

سرکارخانم دکترنجفی 

جناب آقای -پور

 دکترروستازاده

ر علي دکت-دکترليلي مصلي نژاد
-دکترسارا شهسواری-دهقاني

-فاطمه فروزان -مجيد کوثری
تر  محمد دک-سعيد سبحانيان

 رحمانيان

   72/27/6931 IR.JUMS.REC.1396.160 

مقایسه ارزیابی صالحیت بالینی کارورزان و کار آموزان 

دانشگاه علوم پزشکی  37الی  32پزشکی ورودی 

توسط همتایان و اساتید در آزمون آسکی و  ارتباط آن 

 با نمره آزمون صالحیت بالینی کشوری

سرکارخانم ها نجفی 

 و دکتر حق بینپور 

-دکترروستازاده-دکتردهقاني
 آقای عبدی-دکتررحمانيان

   92/22/6931   

طراحی، اجرا و ارزشیابی سیستم ارزیابی همتا بر » 

توانمندی بالینی دانشجویان پزشکی جهرم: یک 

 «  مطالعه به روش ترکیبی 

سرکارخانم دکتر نجفی 

 دکترروستازاده-پور

دکترخاطره -دکترحق بين
-دکترمصلي نژاد-دهقاني

-دکترعلي دهقاني
-دکترشجاعي-دکترسپيدکار

 آقای کوثری-دکترمقرب

   76/20/6931   

طراحی و اعتبار یابی نرم افزار صالحیت بالینی )ریتم، -

شوک، آزمون( دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه 

 علوم پزشکی جهرم

-جوادپور-منتصرینجمه  جناب آقای منتصری
 سبحانيان

   60/23/6931     

بررسی وضعیت آموزش پزشکی پاسخگو از دیدگاه  -

اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم 

 (6931پزشکی جهرم)

  سرکارخانم نجفی پور      درجریان

طراحی، اجرا و ارزشیابی ادغام گزارش پیشرفت »

نوآوری در  ثبت  فرایند  درمانی با دستور پزشک : یک

 «درمانی بیماران

جناب آقای دکتر 

سرکارخانم  -رئوفی

 نجفی پور

-آقای دکتر محمد شجاعي
آقای دکتر حشمت اهلل 

-آقای دکتر   عباسي-شاکری
م خان-خانم دکتر ژيال رحمانيان 

خانم دکتر -دکتر خاطره دهقان

   26/23/6931     

6933-6931سال از آموزش در پژوهش کمیته تصویبی های طرح لیست  



خانم دکتر فاطمه -مريم جاللي
 رضائيان

مقایسه تاثیر آموزش رایج وآموزش مبتنی بر مدل 

مراقبت  مشارکتی بر آگاهی و نگرش بیماران بستری 

در بخش مراقبت های ویژه قلبی در مورد عوامل خطر 

 « 6931-ساز  در بیمارستان استاد مطهری  جهرم 

سرکارخانم ها  رحیمی 

 دکتر شهسواری-

-جناب آقايان مجتبي زيني
 سعيد سبحانيان

   79/67/6931     

تبیین دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم پزشکی از »

کاربرد شبکه های اجتماعی مجازی در آموزش: یک 

 «مطالعه کیفی

جناب آقای دکتر علی 

 دهقانی

     60/66/6931 IR.JUMS.REC.1396.151   

امکان سنجی راه اندازی کارشناسی ارشد نانوفناوری 

پزشکی به روش نیاز سنجی مبتنی بر )نانوتکنولوژی( 

( در دانشگاه علوم Logic modelمدل منطقی )

 پزشکی جهرم

جناب آقای دکتر 

 روستازاده

جناب آقايان دکترميرزا علي 
مجيد کوثری -مفضل جهرمي

 سرکارخانم نجفي پور -

   79/67/6931     

مقایسه آموزش آناتومی اندام لیبل دار شده جسد با  »

لیبل توسط استاد و همتایان در گروه های و بدون 

 «کوچک بر یادگیری دانشجویان  

جناب آقای دکتر 

سرکارخانم  -پوراحمدی

 نجفی پور

-جناب آقايان  علي صادقي
 محمد رحمانيان

        درجریان

سرکارخانم ها  دکتر  طراحی بازی آموزشی برای درس جنینی شناسی  

مصلی نژاد، دکتر حق 

 جو

  رجب پورآقای        درجریان

بررسی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدید ها برای 

رسیدن به آموزش پزشکی پاسخگو بر اساس مدل 

SWOT  از نظر اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم

 پزشکی جهرم

آقای دکتر کرامت اله  

آقای وحید  -رحمانیان

 رحمانیان  

     66/62/6931 IR.JUMS.REC.1396.129   

بررسی سرآمدیهای و تدوین نقشه راه  دانشگاه 

براساس تحلیل موقعیت از دیدگاه ذینفعان  

)معاونتهای مختلف ، مسئولین، کارشناسان(، در سال 

 : گامی بسوی آینده نگاری 31

جناب آقای دکتر 

سرکارخانم  -روستازاده

 دکتر نجفی پور

آقای مجيد -دکتر علي دهقاني
دکتر -بمانادکتر  -کوثری
دکترمهدی مصلي  -ارجمند

حاجي -دکتر صلح جو-نـژاد
 دست داده

   76/67/32     



طراحی، اجرا و ارزشیابی بازی سازی 

آموزشی)گیمیفیکیشن ( مبحث اعتیاد جهت 

 دانشجویان  بهداشت

سرکارخانم دکتر لیلی 

دانشجو: -مصلی نژاد

 منصوری

     22/66/6931 jums.13971104113   

بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی » 

دانشگاه علوم پزشکی جهرم در زمینه توانمندسازی با 

 «  استفاده از تکنیک دلفی

جناب آقای دکتر علی 

سرکارخانم  -دهقانی

 نجفی پور

  آقای کوثری  79/67/6931     

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه ادغام شده درس » 

با بلوک های ارایه شده در دوره هماهنگ  فارماکولوژی

 «فیزیوپاتولوژی بر اساس مدل کرک پاتریک 

سرکارخانم ها دکتر 

 نجفی پور -آتش پور

     92/27/6932     

طراحی و اجرای دو روش آموزش مبتنی بر حل » 

مسئله و پیامد محور بر یادگیری بالینی دانشجویان 

پرستاری در بخش مراقبت های ویژه  قلبی و 

ارزشیابی آنها به روش سناریونویسی با استفاده  

 ( «  KFازآزمون ویژگی های کلیدی) 

-سرکارخانم ها فروزان

 دکتر شهسواری

  اسالميدکتر-خانم نجفي پور  21/27/6932     

بررسی مدل سه دایره ای دانشگاه داندی در تعیین » 

وظایف ضروری دانشجویان بالینی دانشگاه علوم 

 «  پزشکی جهرم

ر دکت-جناب آقای کالنی

 عبیری

          درجریان

مقایسه وضعیت فرایندهای اموزش بالینی با » 

استانداردهای ارسالی از دیدگاه اساتید و دانشجویان 

 «  بر اساس مدل کرک پاتریک.

 -سرکارخانم نجفی پور

 -خانم دکتر حق بین

دکتر  -دکتر مقرب

دکتر  -سپیدکار

دکتر  -شجاعی

 رستگاریان

          درجریان

دانشگاه علوم بررسی نگرش دانشجویان پزشکی 

پزشکی جهرم نسبت به پژوهش پس از دوره علوم 

   پایه

جناب آقایان دکتر رعیت 

 کالنی -دوست

          درجریان

مقایسه مولفه های اخالقی قصد شده از سوی اساتید 

معارف اسالمی در کوریکلوم پنهان و موارد درک شده 

از سوی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی 

 جهرم : یک مطالعه پدیدار شناسی

 -جناب آقایان تفویضی

 کالنی

          درجریان



تجارب دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

درس اخالق  OSCEجهرم از از شرکت در آزمون 

 پزشکی: یک مطالعه کیفی

  يکالن -جناب آقايان تفويضي دکتر لیلی مصلی نژاد       درجریان

استفاده از ابزارهای الکترونیکی در   بررسی پذیرش

آموزش بالینی و عوامل موثر بر آن از دیدگاه اعضای 

هیات علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در 

 : یک مطالعه ترکیبی 6932سال 

 -جناب آقایان تفویضی

 کالنی

  دکتر ليلي مصلي نژاد  61/22/32     

 پیشگیری طراحی یک برنامه آموزشی ویدئویی جهت

 از بیماری دیابت

ی آقا-خانم میترا صادقی

 کالنی

دکتر سلما -دکتر محمد شجاعي
 علي قليچ خاني-اهي

   61/22/32 IR.JUMS.REC.1396.130   

و توسعه اپلیکیشن اطالعات مهم  طراحی» پایان نامه

 «  دارویی در قالب پازل جداول دوبعدی

-دکتر مصلی نژاد

 خرسندی

     61/22/32     

    دکتر مصلی نژاد   «تهیه کتاب الکترونیک به شیوه واقعیت افزوده »   61/22/32 jums.13970704140   

بررسی میزان تاثیر روش آموزش ترکیبی بر » 

یادگیری دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی 

   «  6931جهرم در سال 

خانم تقی زادگان و 

 آقای منتصری

     61/22/32   

 طراحی برنامه ادغام شده درس فارماکولوژی "

هماهنگ با بلوک های ارایه شده در دوره 

فیزیوپاتولوژی بر اساس سطح اول مدل کرک پاتریک 

 "از دیدگاه دانشجو و اساتید

خانم دکتر آتش پور و 

 خانم نجفی پور

     61/22/32   

ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه ابعاد » پایان نامه

 «  پنهان برنامه درسی در آموزش علوم پزشکی 

    دکتر مصلی نژاد  92/1/32 jums.13970504118 

تبیین اخالق در تدریس  در تجربه اساتید » پایان نامه 

و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم :یک 

 «  مطالعه ترکیبی  

    مصلی نژاددکتر   92/1/32   

تجارب دانشجویان دانشگاه علوم » پایان نامه 

پزشکی جهرم از یادگیری سیار در آموزش پزشکی و 

و مدل  FRAMEعوامل موثر بر آن در مقایسه با مدل 

 «  : یک مطالعه  ترکیبی TAMپذیرش فناوری 

    دکتر مصلی نژاد  92/1/32   



بررسی خطاهای نسخه نویسی در نسخ دانشجویان » 

مقطع اینترنی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 «  6932جهرم در سال 

    دکتر آتش پور  76/67/32   

تدوین راهبرد های توسعه بسته ی مجازی : تحلیل » 

سوات بر مبنای تدوین راهبرد ها در دانشگاه علوم 

 «پزشکی جهرم 

    نژاددکتر مصلی      درجریان

دکتر -دکتر کاوسی روش نوین آموزش تدریس درس آناتومی

 پوراحمدی

     66/23/6330   

پیش بینی عوامل موثر بر پذیرش  پایگاه های »

اطالعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد توسط دانشجویان 

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم  با استفاده از 

مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری ) 

UTAUT») 

    طاهره عبدیان  66/23/6330   

در  E- Professionalismهنجارسازی پرسشنامه 

بکار گیری شبکه های مجازی در دانشجویان علوم 

 پزشکی 

    دکتر لیلی مصلی نژاد     درجریان

های تحصیلی، عشق ارائه مدل معادله ساختاری ارزش

های سطوح باالی تفکر و به یادگیری، مهارت

 دستاوردهای تحصیلی دانشجویان پزشکی 

رضا -دکتر اطهر راسخ

 ناصری

        درجریان

طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی درسنامه جنین 

شناسی مرتبط با درس مقدمات علوم تشریح مبنی بر 

بازنگری رفرنس اصلی جنین شناسی جهت افزایش 

 سطح مطالعه دانشجویان پزشکی 

دکتر مرضیه رحیمی 

دکتر صدیقه نجفی -پور

 پور

        درجریان

بررسی آگاهی، عملکرد و نگرش آموزشی اساتید علوم 

پایه نسبت به انواع روش های ارزشیابی دانشجویان 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 دکتر-دکترراضیه زاهدی

 صدیقه نجفی پور

        درجریان

تجربه سبک زندگی اکادمیک دانشجویان دربحران 

اموزشی کرونا: یک مطالعه تحلیل محتوی کیفی از 

 داستان پردازی 

    دکتر لیلی مصلی نژاد     درجریان



اعتبار سنجی پرسشنامه پذیرش ال ام اس در 

 دانشجویان کاربر ال ام اس علوم پزشکی جهرم

-دکتر لیلی مصلی نژاد

 زهرا رضایی

         

هنجاریابی خودتنظیمی آنالین در دانشجویان استفاده 

 کننده از سیستم های مدیریت یادگیری آنالین بومی  

    دکتر لیلی مصلی نژاد      

طراحی ، توسعه و ارزیابی برنامه آموزشی فوریت های 

مامایی در قالب گیم کلمات متقاطع مبتنی بر کیس 

های بالینی در پرسنل طرحی مامایی شاغل در دانشگاه 

  6930و  6932علوم پزشکی جهرم در سال 

-دکتر لیلی مصلی نژاد

 کاتبی

     انصراف مجریان از 

 ادامه انجام طرح

  

نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه بررسی 

علوم پزشکی جهرم در زمینه توانمندسازی با استفاده 

 از تکنیک دلفی

 دکتر-دکترعلی دهقانی

 صدیقه نجفی پور

عاطفه کرم -مجيد کوثری
 مريم صباغي-زاده

   79/67/6931 Jums.13971204016  

 


