
 

 :87تا  78لیست طرح های تصویبی کمیته پژوهش در آموزش از مهر          

 تاریخ تصویب مجری عنوان ردیف

بررسی تاثیر اجرای امتحانات کوچک )کوئیز( درهرجلسه بر روی   .1

 نمره پایان ترم دانشجویان 

 11/9/1811 جناب آقای دکتر مرتضی پوراحمد

بررسی مقایسه میزان یادگیری دروس بافت شناسی وآسیب   .2

شناسی به دوروش آموزش تفکیکی و ادغام دودرس دربرنامه 

 آموزشی دوره پزشکی عمومی 

 سرکارخانم دکتر شهال ظهیری 

تر دک -سرکارخانم نجفی پور -جناب آقای دکتررئوفی

 فرهنگ هوشمند

2/11/1811 

طراحی یک دوره آموزش ترکیبی وبررسی تاثیرآن برتفکر انتقادی   .8

 وپیشرفت تحصیلی دانشجویان 

 سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد 

جناب آقای دکتر اسالمی  -جناب آقای سعید سبحانیان

 اکبر

2/11/1811 

ارزیابی نیازهای آموزشی از دیدگاه دانشجویان کارآموز وکارورز   .4

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به پزشکی جامعه نگر 

 جناب آقای دکتر سیداسماعیل مناقب 

 -سرکارخانم نجفی پور -جناب آقای دکتر رحمانیان

 جلیل جعفریان-ابراهیم رحیمی

1/11/1811 

طراحی یک برنامه ترکیبی مبتنی برتفکر انتقادی و بررسی تاثیر   .5

 آن بر ابعاد روانشناختی دانشجویان 

 سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد

 جناب آقای سعید سبحانیان

21/1/1811 

بررسی تاثیرانتقال اخبارناگواربه روش ایفای نقش به اینترنهای   .6

دارد استفاده از بیمار استاندانشگاه علوم پزشکی ومقایسه با روش 

 77-78در سال 

 جناب آقای دکتر سیداسماعیل مناقب 

 نجمه السادات مصلی نژاد

11/8/1811 

بررسی تاثیرشبیه سازی نوشتاری یا سناریو برکیفیت یادگیری   .1

 دانشجویان 

 سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد

 جناب آقای سعید سبحانیان

21/1/1811 

بررسی نمرات دروس علوم پایه دانشجویان پزشکی برنمره   .1

 ارزشیابی 

 19/8/1811 جناب آقای دکتر محمدحسن دوامی

خودارزیابی اینترن ها وپزشکان خانواده دانشگاه ع پ جهرم در   .9

 77زمینه حداقل توانمندی های پزشک درسال 

 2/9/1811 جناب آقای دکتر سیداسماعیل مناقب 



مقایسه میزان دستیابی به اهداف آموزشی اختصاصی کارآموزی   .11

جراحی یک وفن به روش مربی ثابت –های بالینی داخلی 

 وغیرثابت 

 12/11/1811 جناب آقای دکترمحسن حجت 

بررسی میزان بسته خدمات سالمت پزشکان خانواده در دوره   .11

 8877درسی پزشکی عمومی در سال 

 مناقب جناب آقای دکتر سید اسماعیل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ابراهیم رحیمی                                                                                                                -فرهام احمدی 

12/11/1811 

بررسی عدم دستیابی به اهداف آموزشی کارآموزی های بالینی   .12

 77ازدیدگاه اساتید،مدیران ودانشجویان پرستاری 

جناب آقای دکتر -جناب آقای دکتر رسول اسالمی اکبر

 محسن حجت

8/8/1819 

بررسی مقایسه ای نظرات مدیران ارشد ، اعضای هیئت علمی و   .18

جهرم ، فسا درمورد آموزش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

 مبتنی برشبکه

 سرکارخانم صدیقه نجفی پور

 -دکتررئوفی -جناب آقایان سهراب نجفی پور 

 سعیدسبحانیان

8/8/1819 

مقایسه ویژگی های فردی و فشارزاهای تحصیلی در دانشجویان   .14

 مشروط و غیرمشروط دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 16/1/1819 سرکارخانم شیوا بیگی زاده –سرکارخانم ریحانه روحی 

ارزشیابی کیفیت آموزشی گروه های بالینی ماژوراز دیدگاه   .15

 ارزشیابان بیرونی

مدیر  -مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

جناب آقای دکتر رحیم  –مرکز )سرکارخانم نجفی پور(

 رئوفی

5/1/1819 

 علوم پزشکیبررسی دیدگاه های اعضای هیئت علمی دانشگاه   .16

جهرم درخصوص اثربخشی روش آموزش مبتنی برموبایل در 

 برگزاری کارگاه های آموزشی

قه سرکارخانم صدی -سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد

 نجفی پور

21/11/1819 

مقایسه میزان یادگیری دانشجویان پزشکی با دو روش سخنرانی   .11

طریق  بدون ارسال پیامک و سخنرانی همراه ارسال پیامک از

 موبایل

سرکارخانم صدیقه  -جناب آقای دکتر رحیم رئوفی

 نجفی پور

21/11/1819 

مقایسه دو روش سنتی و پادکست درتدریس درس آناتومی نظری   .11

 اندام فوقانی

 سرکارخانم سنایی -جناب آقای کتر کریمی جشنی

 صدیقه نجفی پور سرکارخانم

22/12/1819 

علمی دانشگاه علوم  بررسی سواد اطالعاتی دراعضای هیئت  .19

 پزشکی جهرم وشیراز

قه سرکارخانم صدی -سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد

 نجفی پور

22/12/1819 

 

سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی دراتخاذ رفتارهای   .21

 78پیشگیری کننده از سرطان دهانه رحم جهرم 

 سرکارخانم شیوابیگی زاده -سرکارخانم اعظم نامدار

 دکتر رحمانیانجناب آقای 

9/8/1891 

 



بررسی وضعیت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم براساس   .21

 89-78درسال  DREEMمدل 

دانشجوی  -دکتر سید اسماعیل مناقب

 )فاطمه رضائیان(78پزشکی

 جناب آقای خلیل خلیلی

9/8/1891 

 

بررسی اثربخشی آموزش بربالین از دیدگاه اساتید ، بیماران و   .22

 دردانشگاه علوم پزشکی جهرمدانشجویان 

سرکارخانم دکتر لیلی مصلی  -جناب آقای دکتر حجت

 سرکارخانم شهسواری-نژاد

21/4/1891 

ارزشیابی درونی گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی   .28

 جهرم

سرکارخانم اعظم -جناب آقای دکترکرامت اله رحمانیان

 نامدار

جناب آقای –جناب آقای دکتر سید اسماعیل مناقب 

 سرکارخانم صدیقه نجفی پور -ابراهیم رحیمی

21/4/1891 

پایان نامه دانشجویی باعنوان بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی   .24

دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به ویژگی های یک استاد 

 8878-89بالینی توانمند درسال تحصیلی 

 دانشجو:راضیه رسولی

 استاد راهنما:دکتر رحیم رئوفی

21/4/1891 

طرح تحقیقاتی بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم   .25

پزشکی جهرم نسبت به ویژگی های یک استاد بالینی توانمند 

 8878-89درسال تحصیلی 

سرکارخانم صدیقه  -جناب آقای دکتر رحیم رئوفی

 نجفی پور

8/5/1891 

ارزشیابی وضعیت موجود گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم   .26

 8889پزشکی جهرم درسال

 جناب آقای دکتر کریمی جشنی و سرکارخانم سنایی

 سرکارخانم صدیقه نجفی پور

8/5/1891 

مقایسه وضعیت موجود و مطلوب عدالت درآموزش از دیدگاه   .21

 دانشجویان دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم

جناب آقای محمدعلی منتصری وجناب آقای 

 دکترمحسن حجت

8/5/1891 

( spssمقایسه روش سنتی و روش آموزش مبتنی بر نرم افزار )  .21

 در درس آمار حیاتی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی

 11/1/1891 سرکارخانم صدیقه نجفی پور -سرکار خانم بیگی زاده

راه اندازی سامانه آموزش به بیمار با استفاده از آموزش   .29

 الکترونیکی

 11/11/1891 دکتر رئوفی جناب آقای-سرکارخانم نجفی پور

 درجریان

بررسی وضعیت راهنمایی و هدایت تحصیلی » طرح و پایان نامه   .81

 «8889در دانشگاه علوم پزشکی جهرم درسال

 11/1/1891 فاطمه پرچمی -جناب آقای دکتر مناقب

بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی در خصوص موانع انجام   .81

در   علوم پزشکی جهرممطالعات پژوهش در آموزش در دانشگاه 

 8889سال 

جناب آقای  عباس احمدی وسمه جانی و خانم 

 صدیقه نجفی پور

25/11/1891 



 یپزشک علوم دانشجویان مندی رضایت بر موثر عوامل بررسی»   .82

 «8888درسال جهرم پزشکی علوم دانشگاه

 21/8/1891 جناب آقای بهارلو، جناب آقای دکترعلی دهقانی

عدم رضایتمندی دانشجویان از رشته های  بررسی سهم عوامل»  .88

 «خود 

 21/8/1891 جناب آقای بهارلو، جناب آقای دکتر علی دهقانی

 تاریپرس های دانشکده کالب ژورنال برگزاری کیفیت ارزیابی»   .84

 «ایران

 21/8/1891 جناب آقای دکترمحسن حجت و سرکارخانم ایمانیان

شناسی دانشگاه علوم ارزشیابی وضعیت موجود گروه میکروب »   .85

 «89-88پزشکی جهرم درسال 

جناب آقای دکتر محمد حسن دوامی،  سرکارخانم 

 ریحانه روحی

21/8/1891 

در مبحث  TBLبررسی مقایسه ای تدریس به روش سخنرانی و  .86

reproductive system  درس آناتومی تنه در دانشجویان

دانشگاه علوم پزشکی جهرم درنیمسال  89پزشکی ورودی

 «89 -88تحصیلی دوم

 11/11/1892 جناب آقای دکتر کریمی،  سرکارخانم سهرابی

بررسی موانع آموزش به بیمار در محیط بالین از دیدگاه »   .81

 «پرستاران

 18/8/1892 جناب آقای دکترعلی دهقانی،  سرکارخانم اورنگ

طراحی یک دوره آموزشی مطالعه موردی کوتاه درقالب یادگیری   .81

تیمی و بررسی تاثیر آن بر یادگیری خود راهبر ، خودتنظیمی و 

 «شاخص های یادگیری گروهی در دانشجویان

 14/11/1892 سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد

بررسی مشکالت و عوامل موثر بر افت تحصیلی از دیدگاه »   .89

 «دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 19/18/1898 جناب آقای صفر زارعی

بررسی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم   .41

 «89-88پزشکی جهرم و فسا در سال تحصیلی 

 عدم تصویب سرکارخانم زاهدی، جناب آقای دولتخواه

ر بمقایسه تاثیر مداخله آموزشی سخنرانی با ارسال پمفلت »   .41

 «آگاهی رابطین بهداشتی درمورد پیشگیری از بیماری ایدز 

جناب آقای دکترکرامت اله رحمانیان،جناب آقای  ایمان 

 دژکام
ارسال به شورای 

HSR 

ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید براساس مدل بازخورد چند »  .42

 «8889منبعی در دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم در سال

 11/19/1898 منتصری،  سرکارخانم کارگرجناب آقای 

 در یادگیری رفتارهای بر Web Quest تاثیر بررسی»   .48

 پزشکی علوم دانشگاه روانی های بیماری واحد دارای  دانشجویان

 « 88 سال در جهرم

، زهره بادیه پیما سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد

 جهرمی

11/19/1898 



 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در مطالعه مهارتهای بررسی»  .44

 « 8888 سال در جهرم

 11/19/1898 سرکارخانم میرزایی و آقای عبدی

ازنظر اساتید،  های تحقیقات علمی ارائه طرحبررسی موانع  »  .45

 «دانشجویان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 11/11/1898 ، نوید کالنی، لیال مجاهدی جناب آقای دولتخواه

بررسی دیدگاه  اساتید و دانشجویان علوم پزشکی نسبت به  »   .46

 «اخذ واحدهای درسی اختیاری و تبیین واحدهای پوچ 

، زهره بادیه پیما سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد

 جهرمی
11/11/1898 

 11/11/1898 سرکارخانم بیگی زاده،جناب آقای ساالری «بررسی سبک یادگیری دانشجویان دانشکده علوم پزشکی»  .41

بررسی رابطه بین شیوه های حل مساله با فرسودگی تحصیلی »   .41

 «دانشجویان رشته بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 21/18/1898 جناب آقای قاسمی،  جناب آقای شاهسونی

بررسی سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی و اضطراب »   .49

پزشکی امتحان در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم 

 «8889جهرم

 جناب آقای پارسایی منش،  سرکارخانم مقدم

 مریم مهدوی

21/18/1898 

شیوه های تدریس و ارزشیابی کارآمد درس اخالق پزشکی »   .51

 مبتنی بر تجارب اساتید : مطالعه ی کیفی

 21/18/1898 جناب آقایان دکتر دژکام و تفویضی

ارائه یک روش یادگیری همتای نزدیک به دانشجویان  و  »-  .51

این روش بر شاخص های   یادگیری و  بررسی  تاثیرات

 «عملکردی دانشجویان : یک مطالعه  ترکیبی 

سرکارخانم دکترمصلی –جناب آقای دکتر صنیع جهرمی

 نژاد

14/11/1894 

 بر وپاسخگ آموزش بر مبتنی آموزشی های کارگاه تأثیر بررسی »  .52

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان عملکرد و دانش

 «جهرم

 12/11/1894 سرکارخانم دکترمصلی نژاد–جناب آقای یوسف حسینی

بررسی تجربه دانشجویان در زمینه عدالت آموزشی )یک  »  .58

 «مطالعه ی کیفی( 

 21/11/1894 سرکارخانم دکترمصلی نژاد-جناب آقای کالنی

اجرای آموزش تلفیقی در آموزش درس نشانه شناسی  »  .54

 «دانشجویان فوریت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 12/11/1894 سرکارخانم بادیه پیما-جناب آقای سعادتمند

شبیه سازی محیط  واقعی و تاثیرات ان بر عملکرد دانشجویان  »  .55

 «پزشکی در واحد قلب 

 14/11/1894 نژاددکترمصلی –جناب آقای دکتر شجاعی 



بررسی تاثیر بسته آموزشی تدوین شده بر میزان دستیابی  »  .56

دانشجویان پرستاری به اهداف آموزشی کارآموزی فارماکولوژی و 

درک آنان از جو آموزشی کارآموزی از دیدگاه خودشان و میزان 

 «8881یادگیری آنان، 

 11/11/1894 خانم بادیه پیما-جناب آقای منتصری

مطالعه تجربیات اساتید و دانشجویان از موقعیت های پیچیده »  .51

 «آموزشی

 زهره بادیه پیماجهرمی-سرکارخانم ها دکترمصلی نژاد

-یوسف حسینی-جناب آقایان نوید کالنی

 سعیدعبدالهی-دکترعبدالهی

15/14/1894 

 ( برDOPSتأثیر مشاهده مستقیم مهارتهای بالینی ) بررسی  .51

دانشجویان پرستاری در بخش  رضایتمندیو  یادگیری میزان

 دیالیز دانشگاه علوم پزشکی جهرمهمومراقبت ویژه 

 دکترمصلی نژاد–سرکارخانم ها  جوادپور 

جناب اقایان محمدعلی -زهره بادیه پیماسرکارخانم 

 جاسم رحمانیان-منتصری

12/11/1894 

بررسی ارتباط نمره کوئیزهای درون کالسی درس انقالب »   .59

 «و نمرات علوم پایه دانشجویان پزشکی اسالمی 

 دکتر دژکام -جناب آقایان  تفویضی 

 دکترمدبر -جناب آقایان  نوید کالنی

21/11/1894 

مردم مراجعه کننده به   دگاهیعوامل موثر بر انتخاب پزشک از د »  .61

 «های تخصصی  شهر جهرم درمانگاه

سرکارخانم -جناب آقای مسعودعزت زادگان جهرمی

 نژاد دکترمصلی

 

11/11/1894 

بررسی دیدگاه پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم  »  .61

 «درباره کیفیت برنامه های آموزش مداوم 

 جناب آقایان  کریم یار و دکترحجت 

 زهرا کرمی-سرکارخانم ها:عفیفه رحمانیان

14/12/1894 

 یقطر از یادگیری و سخنرانی روش به تدریس تأثیر بررسی »  .62

 یهوشبر دانشجویان رضایتمندی و یادگیری میزان بر همتایان

 «8881جهرم، پزشکی علوم دانشگاه

سرکارخانم بادیه -جناب آقای دکتر رسول اسالمی اکبر

 پیما

جناب آقای -جوادپور-سرکارخانم ها دکترمصلی نژاد

 سبحانیان

12/11/1894 

 در صیلیتح پیشرفت با تحصیلی درگیری بین رابطه بررسی»  .68

 «جهرم پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان

 سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد 

 

11/11/1895 

 به موانع و آموزشی نوین های روش از استفاده میزان بررسی»  .64

 «جهرم پزشکی علوم دانشگاه اساتید توسط آنها کارگیری

سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد،جناب آقای یوسف 

 حسینی

 نویدکالنی-دکترصنیعجناب آقایان 

11/11/1895 

65.  «  علوم دانشگاه دانشجویان در پژوهشی خودکارآمدی بررسی

8888 سال در جهرم پزشکی » 

 جناب آقای کالنی

 

11/11/1895 



 11/11/1895 سرکارخانم دکتر مصلی نژاد طراحی  برنامه کارپوشه سیار محصالن علوم پزشکی    .66

:مدلی مساله محور با طراحی طراحی ، اجرا و ارزشیابی روش پازل   .61
 بومی در آموزش علوم پزشکی

 جناب آقای فرهنگ-سرکارخانم دکتر مصلی نژاد

 جناب آقای سعید عبدالهی -سرکارخانم بهاره رازقی

11/11/1895 

 دیدگاه از اساتید ارزشیابی نمرات بر مؤثر عوامل بررسی  .61

  8888 سال در جهرم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 29/16/1895 اصل  حامدی پژمان و کالنی آقایان نویدجناب 

 رهمشاو مراکز به کننده مراجعه دانشجویان مراجعه علل  بررسی »  .69

 « جهرم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی

 داده  دست اقا جناب آقای حاج و کارگر سرکارخانم زهرا

 نوید کالنی-فاطمه ابراهیمی

29/16/1895 

نقش واسطه ای و پیش بینی کننده خودتنظیمی و خود راهبری  »  .11

 «بر مهارت حل مسئله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد و دانشجو نیکتا تقی 

 پور

 جاودانی-جناب آقایان حاتمی

16/19/1895 

 نقش پیش بینی کننده خودتنظیمی و خودراهبری بر رضایتمندی از »  .11

 «  تحصیل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد،نیکتا تقی پور

 جاودانی-جناب آقایان حاتمی

16/19/1895 

 تحصیلی پیشرفت و تنظیمی خود کنش برهم بررسی»   .12

   «جهرم پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان

 16/19/1895 جاودانیسرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد و دانشجو 

بررسی همسویی همدلی با بیماران و مهارت های ارتباطی در   .18

  8888دانشجویان پزشکی جهرم در سال 

 16/19/1895 سرکارخانم  ها مینا شریعتی و دکترلیلی مصلی نژاد 

 بر یلیتحص یریدرگتعیین نقش پیش بینی کننده حیطه های   .14

 یکدانشگاه علوم پزش یپزشک انیدر دانشجو یلیتحص شرفتیپ

 جهرم

 سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد و دانشجو حاتمی

 خادم الحسینی-جاودانی

21/14/1895 

 دیدگاه از پنهان درسی برنامه ابعاد بر جامع تحلیلی »  .15

 دانشگاه مجازی پزشکی آموزش  ارشد کارشناسی دانشجویان

 («کیفی– کمی:  تلفیقی مطالعه یک)شیراز پزشکی علوم

 سرکارخانم دکتر لیلی -سرکارخانم خدیجه عبدالهی فرد

 مصلی نژاد

 

21/14/1895 

بررسی نقش اساتید به عنوان رول مدل)الگو( در راهنمایی »   .16

 « دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 محمد میالن-سرکارخانم دکتر مصلی نژاد

 سعید عبدالهی-یوسف حسینی

21/14/1895 

آموزش جراحی های زنده در آموزش طراحی و اجرای  »  .11

 « دانشجویان

 دکتررئوفی  -جناب آقایان نادری زاده

 محسن رحمانیان–سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد 

21/14/1895 



 

 :88الی  89لیست طرح های تصویبی کمیته پژوهش در آموزش در سال         

          

 تاریخ تصویب مجری عنوان ردیف

* طراحی  اجرا و ارزشیابی کارگاه توانمند سازی  بر   .18

اساس روش کالس وارونه بر ترینینگ اساتید: یک 

نوآوری در اجرای کارگاههای تدریس در گروه های 

رویکرد مدل کاتر در دانشگاه علوم پزشکی کوچک با 

 «جهرم 

 جناب آقای دکترروستازاده-دکترنجفی پور سرکارخانم

 دکترسارا-دهقانی علی دکتر-نژاد مصلی دکترلیلی

 -فروزان فاطمه -کوثری مجید-شهسواری

 رحمانیان محمد  دکتر-سبحانیان سعید

21/12/1896 

مقایسه ارزیابي صالحيت باليني كارورزان و   .14

 92الي  91كار آموزان پزشكي ورودی 

دانشگاه علوم پزشكي توسط همتایان و 

 81/11/1896 سركارخانم ها نجفي پور و دكتر حق بين

 

 21/11/1894 جناب آقای دکترکاوسی   -سرکارخانم  سنایی 89و8روش نوین برای آموزش آناتومی زوج   .11

( به دو ESRشدت فوریت )بررسی تاثیر آموزش تریاژ شاخص   .19

برمیزان آگاهی کادر  TBLروش سخنرانی و یادگیری تیمی )

درمانی اورژانس بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی 

 جهرم

 19/11/1895 کریم یار  –جناب آقایان  دکتر رعیت دوست

 گیم از استفاده با روانی های بیماری  اموزش اجرای و طراحی"  .11

 "  اموزشی

جناب آقای رحیم -سرکارخانم دکترلیلی مصلی نژاد

 سعید عبدالهی -پندار

29/16/1895 

 در بالینی های case بر مبتنی آموزشی برنامه یک طراحی  .11

forum در دانشجویان بر آن بازاندیشی پیامد وبررسی 

 جهرم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 رازقی بهاره -نژاد مصلی لیلی سرکارخانم دکتر

 فرهنگ-جناب آقایان تفویضی

19/11/1895 

بررسي اثربخشي تدریس با استفاده از نرم افزار و   .12

آزمون ارزشيابي دروس روش تحقيق و آمار براساس 

در خودكارآمدی پژوهشي ساختار یافته عيني 

 دانشجویان بهداشت عمومي

 ليال فخراوری-سركارخانم ها شيوا بيگي زاده

 طنازنصيری

19/11/1895 



اساتيد در آزمون آسكي و  ارتباط آن با نمره 

 آزمون صالحيت باليني كشوری

-دكتررحمانيان-دكترروستازاده-دكتردهقاني

 عبدیآقای 

طراحي، اجرا و ارزشيابي سيستم ارزیابي »   .15

همتا بر توانمندی باليني دانشجویان پزشكي 

 «  جهرم: یک مطالعه به روش تركيبي 

 دكترروستازاده-سركارخانم دكتر نجفي پور

 دكترمصلي-دكترخاطره دهقاني-دكترحق بين

-دكترسپيدكار-دكترعلي دهقاني-نزاد

 آقای كوثری-دكترمقرب-دكترشجاعي

21/11/1896 

طراحی و اعتبار یابی نرم افزار صالحیت بالینی )ریتم، -  .16

شوک، آزمون( دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه 

 علوم پزشکی جهرم

 جناب آقای منتصری

 سبحانیان-جوادپور-نجمه منتصری

11/19/1896 

بررسی وضعیت آموزش پزشکی پاسخگو از دیدگاه  -  .11

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم  اعضای هیئت علمی

 (8888پزشکی جهرم)

 درجریان سرکارخانم نجفی پور

بررسی میزان تاثیر روش آموزش ترکیبی بر »  -  .11

یادگیری دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی 

 «8881جهرم در سال 

 سرکارخانم تقی زادگان و جناب آقای منتصری

 سرکارخانم شادفر

 درجریان

اجرا و ارزشيابي ادغام گزارش طراحي، »  .19

پيشرفت درماني با دستور پزشک : یک 

 «نوآوری در  ثبت  فرایند درماني بيماران

 سركارخانم نجفي پور -جناب آقای دكتر رئوفي

 حشمت دكتر آقای-شجاعي محمد دكتر آقای

 یالژ دكتر خانم-عباسي   دكتر آقای-شاكری اهلل

 رحمانيان

 مریم دكتر خانم-دهقان خاطره دكتر خانم

 رضائيان فاطمه دكتر خانم-جاللي

11/19/1896 

مقایسه تاثیر آموزش رایج وآموزش مبتنی بر مدل   .91

مراقبت  مشارکتی بر آگاهی و نگرش بیماران بستری در 

بخش مراقبت های ویژه قلبی در مورد عوامل خطر ساز  

 « 8881-در بیمارستان استاد مطهری  جهرم 

 دکتر شهسواری-ها  رحیمی  سرکارخانم

 سبحانیان سعید-زینی جناب آقایان مجتبی

28/12/1896 

تبیین دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم پزشکی از »  .91

کاربرد شبکه های اجتماعی مجازی در آموزش: یک 

 «مطالعه کیفی

 11/11/1896 جناب آقای دکتر علی دهقانی

نانوفناوری امکان سنجی راه اندازی کارشناسی ارشد   .92

)نانوتکنولوژی( پزشکی به روش نیاز سنجی مبتنی بر 

( در دانشگاه علوم Logic modelمدل منطقی )

 پزشکی جهرم

 جناب آقای دکتر روستازاده

 یکوثر مجید-جهرمی مفضل علی جناب آقایان دکترمیرزا

 نجفی پور سرکارخانم -

28/12/1896 



 جسد با  و مقایسه آموزش آناتومی اندام لیبل دار شده»  .98

بدون لیبل توسط استاد و همتایان در گروه های کوچک 

 «بر یادگیری دانشجویان  

 سرکارخانم نجفی پور -جناب آقای دکتر پوراحمدی

 رحمانیان محمد-صادقی علی جناب آقایان 

 درجریان

 ها  دکتر مصلی نژاد، دکتر حق جو سرکارخانم طراحی بازی آموزشی برای درس جنینی شناسی    .94

 آقای رجب پور

 درجریان

بررسي نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدید   .95

ها برای رسيدن به آموزش پزشكي پاسخگو 

از نظر اساتيد هيئت  SWOTبر اساس مدل 

 علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم

 آقای وحيد -آقای دكتر كرامت اله رحمانيان 

   رحمانيان

11/11/1896 

راه  بررسي سرآمدیهای و تدوین نقشه   .96

دانشگاه براساس تحليل موقعيت از دیدگاه 

ذینفعان  )معاونتهای مختلف ، مسئولين، 

: گامي بسوی آینده  96كارشناسان(، در سال 

 نگاری

 دكتر سركارخانم -جناب آقای دكتر روستازاده

 نجفي پور

 دكتر -كوثری مجيد آقای-دهقاني علي دكتر

-نـژاد مصلي دكترمهدی -ارجمند دكتر-بمانا

 داده دست حاجي-صلح جو ردكت

21/12/91 

طراحی، اجرا و ارزشیابی بازی سازی   .91

آموزشی)گیمیفیکیشن ( مبحث اعتیاد جهت دانشجویان  

 بهداشت

 11/11/1896 دانشجو: منصوری-سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد

بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه »   .91

علوم پزشکی جهرم در زمینه توانمندسازی با استفاده از 

 «  تکنیک دلفی

 نجفی پور سرکارخانم -جناب آقای دکتر علی دهقانی

 آقای کوثری

28/12/1896 

برنامه ادغام شده درس  یابشیاجرا و ارز ،یطراح »  .99

شده در دوره  هیارا یهاهماهنگ با بلوک  یفارماکولوژ

 «بر اساس مدل کرک پاتریک  ولوژیوپاتیزیف

 81/12/1891 نجفی پور -ها دکتر آتش پور سرکارخانم

طراحی و اجرای دو روش آموزش مبتنی بر حل »   .111

مسئله و پیامد محور بر یادگیری بالینی دانشجویان 

پرستاری در بخش مراقبت های ویژه  قلبی و ارزشیابی 

آنها به روش سناریونویسی با استفاده  ازآزمون ویژگی 

 ( «  KFهای کلیدی) 

 دکتر شهسواری-ها فروزان سرکارخانم

 اسالمیدکتر-خانم نجفی پور

15/12/1891 

بررسي  مدل سه دایره ای دانشگاه داندی »   .111

در تعيين وظایف ضروری دانشجویان باليني 

 «  دانشگاه علوم پزشكي جهرم

 درجریان دكتر عبيری-جناب آقای كالني

با  ينياموزش بال یندهایفرا تيوضع سهیمقا»   .112

و  دياسات دگاهیاز د يارسال یاستانداردها

 .«  کیبر اساس مدل كرک پاتر انیدانشجو

 -خانم دكتر حق بين -نجفي پور سركارخانم

 -دكتر شجاعي -دكتر سپيدكار -دكتر مقرب

 دكتر رستگاریان

 درجریان



بررسي نگرش دانشجویان پزشكي دانشگاه   .118

علوم پزشكي جهرم نسبت به پژوهش پس از 

   دوره علوم پایه

 درجریان كالني -جناب آقایان دكتر رعيت دوست

مقایسه مولفه های اخالقی قصد شده از سوی اساتید   .114

معارف اسالمی در کوریکلوم پنهان و موارد درک شده از 

سوی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی 

 مطالعه پدیدار شناسی: یک جهرم 

 کالنی -جناب آقایان تفویضی

 دکتر لیلی مصلی نژاد

 درجریان

جهرم  یدانشگاه علوم پزشکپزشکی  انیتجارب دانشجو  .115

درس اخالق پزشکی:  OSCEاز شرکت در آزمون از 

 یک مطالعه کیفی

 کالنی -جناب آقایان تفویضی

 

 درجریان

  ری دکیالکتروناستفاده از ابزارهای  رشیپذ یبررس  .116

 یاعضا دگاهیو عوامل موثر بر آن از د ینیبالآموزش 

ال جهرم در س یدانشگاه علوم پزشک ینیبال یعلم اتیه

 یبیمطالعه ترک ک: ی 8888

 کالنی -جناب آقایان تفویضی

 دکتر لیلی مصلی نژاد

16/11/91 

طراحي یک برنامه آموزشي ویدئویي جهت   .111

 پيشگيری از بيماری دیابت

 آقای كالني-خانم صادقي

 چقلي علي-اهي سلما دكتر-شجاعي محمد دكتر

 خاني

16/11/91 

و توسعه اپلیکیشن اطالعات مهم  طراحی» پایان نامه  .111

 «  دارویی در قالب پازل جداول دوبعدی

 16/11/91 خرسندی-دکتر مصلی نژاد

 16/11/91 دکتر مصلی نژاد   «تهیه کتاب الکترونیک به شیوه واقعیت افزوده »   .119

بررسی میزان تاثیر روش آموزش ترکیبی بر یادگیری »   .111

پزشکی جهرم در دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم 

   «  8881سال 

 16/11/91 خانم تقی زادگان و آقای منتصری

 یبرنامه ادغام شده درس فارماکولوژ یطراح "  .111

 یولوژوپاتیزیشده در دوره ف هیارا یهماهنگ با بلوک ها

بر اساس سطح اول مدل کرک پاتریک از دیدگاه 

 "دانشجو و اساتید

 16/11/91 خانم دکتر آتش پور و خانم نجفی پور

ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه ابعاد پنهان » پایان نامه  .112

 «  برنامه درسی در آموزش علوم پزشکی 

 81/5/91 دکتر مصلی نژاد

تبیین اخالق در تدریس  در تجربه اساتید و » پایان نامه   .118

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم :یک مطالعه 

 «   ترکیبی 

 81/5/91 دکتر مصلی نژاد



تجارب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی » پایان نامه   .114

جهرم از یادگیری سیار در آموزش پزشکی و عوامل 
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 «  : یک مطالعه  ترکیبی TAMپذیرش فناوری 

 89/8/88 دکتر مصلی نژاد
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 «  8888جهرم در سال 

 98/89/88 دکتر آتش پور
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سوات بر مبنای تدوین راهبرد ها در دانشگاه علوم 

 «پزشکی جهرم 

 درجریان دکتر مصلی نژاد
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 اندانشجوی توسط شواهد بر مبتنی پزشکی اطالعاتی

 مدل زا استفاده با  جهرم پزشکی علوم دانشگاه پزشکی

 («UTAUT)  فناوری از استفاده و پذیرش یکپارچه

 88/98/87 طاهره عبدیان

 


