
 

 :69الی  69لیست طرح های تصویبی کمیته پژوهش در آموزش در سال         

          

 تاریخ تصویب مجری عنوان ردیف

* طراحی  اجرا و ارزشیابی کارگاه توانمند سازی  بر   .1

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 -دکتر علی دهقانی-دکترلیلی مصلی نژاد

 -فاطمه فروزان -مجید کوثری-شهسواری

 دکتر  محمد رحمانیان-سعید سبحانیان

72/27/1931 

 مقايسه ارزيابي صالحيت باليني كارورزان و  .7

 37الي  32كار آموزان پزشكي ورودي 

دانشگاه علوم پزشكي توسط همتايان و 

اساتيد در آزمون آسكي و  ارتباط آن با نمره 

 آزمون صالحيت باليني كشوري

 سركارخانم ها نجفي پور و دكتر حق بين

-دكتررحمانيان-دكترروستازاده-دكتردهقاني

 آقاي عبدي

92/22/1931 

طراحي، اجرا و ارزشيابي سيستم ارزيابي »   .9

همتا بر توانمندي باليني دانشجويان پزشكي 

 «  جهرم: يک مطالعه به روش تركيبي 

 دكترروستازاده-سركارخانم دكتر نجفي پور

 دكترمصلي-دكترخاطره دهقاني-دكترحق بين

-دكترسپيدكار-دكترعلي دهقاني-نزاد

 آقاي كوثري-دكترمقرب-دكترشجاعي

71/20/1931 

طراحی و اعتبار یابی نرم افزار صالحیت بالینی )ریتم، -  .4

شوک، آزمون( دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه 

 علوم پزشکی جهرم

 جناب آقای منتصری

 سبحانیان-جوادپور-نجمه منتصری

10/23/1931 

بررسی وضعیت آموزش پزشکی پاسخگو از دیدگاه  -  .5

دانشگاه علوم اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی 

 (5931پزشکی جهرم)

 درجريان سرکارخانم نجفی پور

بررسی میزان تاثیر روش آموزش ترکیبی بر »  -  .1

یادگیری دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی 

 «5931جهرم در سال 

 سرکارخانم تقی زادگان و جناب آقای منتصری

 سرکارخانم شادفر

 درجريان

ادغام گزارش طراحي، اجرا و ارزشيابي »  .2

پيشرفت درماني با دستور پزشک : يک 

 «نوآوري در  ثبت  فرايند درماني بيماران

 21/23/1931 سركارخانم نجفي پور -جناب آقاي دكتر رئوفي



آقاي دكتر حشمت -آقاي دكتر محمد شجاعي

ال خانم دكتر ژي-آقاي دكتر   عباسي-اهلل شاكري

 رحمانيان

خانم دكتر مريم -خانم دكتر خاطره دهقان

 خانم دكتر فاطمه رضائيان-جاللي

مقایسه تاثیر آموزش رایج وآموزش مبتنی بر مدل   .0

مراقبت  مشارکتی بر آگاهی و نگرش بیماران بستری در 

بخش مراقبت های ویژه قلبی در مورد عوامل خطر ساز  

 « 5931-در بیمارستان استاد مطهری  جهرم 

 دکتر شهسواری-ها  رحیمی  سرکارخانم

 سعید سبحانیان-آقایان مجتبی زینی جناب

79/17/1931 

تبیین دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم پزشکی از »  .3

کاربرد شبکه های اجتماعی مجازی در آموزش: یک 

 «مطالعه کیفی

 10/11/1931 جناب آقای دکتر علی دهقانی

امکان سنجی راه اندازی کارشناسی ارشد نانوفناوری   .12

ر به روش نیاز سنجی مبتنی ب)نانوتکنولوژی( پزشکی 

( در دانشگاه علوم Logic modelمدل منطقی )

 پزشکی جهرم

 جناب آقای دکتر روستازاده

 مجید کوثری-جناب آقایان دکترمیرزا علی مفضل جهرمی

 نجفی پور سرکارخانم -

79/17/1931 

مقایسه آموزش آناتومی اندام لیبل دار شده جسد با  و »  .11

و همتایان در گروه های کوچک بدون لیبل توسط استاد 

 «بر یادگیری دانشجویان  

 سرکارخانم نجفی پور -جناب آقای دکتر پوراحمدی

 محمد رحمانیان-علی صادقی جناب آقایان 

 درجريان

 ها  دکتر مصلی نژاد، دکتر حق جو سرکارخانم طراحی بازی آموزشی برای درس جنینی شناسی    .17

 آقای رجب پور

 درجريان

بررسي نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهديد   .19

ها براي رسيدن به آموزش پزشكي پاسخگو 

از نظر اساتيد هيئت  SWOTبر اساس مدل 

 علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم

آقاي وحيد  -آقاي دكتر كرامت اله رحمانيان 

 رحمانيان  

11/12/1931 

بررسي سرآمديهاي و تدوين نقشه راه    .14

تحليل موقعيت از ديدگاه دانشگاه براساس 

ذينفعان  )معاونتهاي مختلف ، مسئولين، 

: گامي بسوي آينده  31كارشناسان(، در سال 

 نگاري

 دكتر سركارخانم -جناب آقاي دكتر روستازاده

 نجفي پور

دكتر  -آقاي مجيد كوثري-دكتر علي دهقاني

-دكترمهدي مصلي نـژاد -دكتر ارجمند-بمانا

 دادهحاجي دست -دكتر صلح جو

 درجريان

طراحی، اجرا و ارزشیابی بازی سازی   .15

آموزشی)گیمیفیکیشن ( مبحث اعتیاد جهت دانشجویان  

 بهداشت

 22/11/1931 دانشجو: منصوری-سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد



بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه »   .11

علوم پزشکی جهرم در زمینه توانمندسازی با استفاده از 

 «  تکنیک دلفی

 نجفی پور سرکارخانم -جناب آقای دکتر علی دهقانی

 آقای کوثری

79/17/1931 

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه ادغام شده درس »   .12

های ارایه شده در دوره هماهنگ با بلوک  فارماکولوژی

 «فیزیوپاتولوژی بر اساس مدل کرک پاتریک 

 92/27/1932 نجفی پور -ها دکتر آتش پور سرکارخانم

طراحی و اجرای دو روش آموزش مبتنی بر حل »   .10

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

25/27/1932 

بررسي  مدل سه دايره اي دانشگاه داندي »   .13

در تعيين وظايف ضروري دانشجويان باليني 

 «  دانشگاه علوم پزشكي جهرم

 درجريان دكتر عبيري-جناب آقاي كالني

مقايسه وضعيت فرايندهاي اموزش باليني با »   .72

استانداردهاي ارسالي از ديدگاه اساتيد و 

 «  دانشجويان بر اساس مدل كرک پاتريک.

 -خانم دكتر حق بين -نجفي پور سركارخانم

 -دكتر شجاعي -دكتر سپيدكار -دكتر مقرب

 دكتر رستگاريان

 درجريان

بررسي نگرش دانشجويان پزشكي دانشگاه   .71

پزشكي جهرم نسبت به پژوهش پس از  علوم

   دوره علوم پايه

 درجريان كالني -جناب آقايان دكتر رعيت دوست

مقایسه مولفه های اخالقی قصد شده از سوی اساتید   .77

معارف اسالمی در کوریکلوم پنهان و موارد درک شده از 

سوی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی 

 شناسیجهرم : یک مطالعه پدیدار 

 کالنی -جناب آقایان تفویضی

 دکتر لیلی مصلی نژاد

 درجريان

تجارب دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم   .79

درس اخالق پزشکی:  OSCEاز از شرکت در آزمون 

 یک مطالعه کیفی

 کالنی -جناب آقایان تفویضی

 

 درجريان

بررسی پذیرش استفاده از ابزارهای الکترونیکی در    .74

بالینی و عوامل موثر بر آن از دیدگاه اعضای آموزش 

هیات علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 

 : یک مطالعه ترکیبی 5931

 کالنی -جناب آقایان تفویضی

 دکتر لیلی مصلی نژاد

11/22/32 

طراحي يک برنامه آموزشي ويدئويي جهت   .75

 پيشگيري از بيماري ديابت

 آقاي كالني-خانم صادقي

 علي قليچ-دكتر سلما اهي-محمد شجاعي دكتر

 خاني

11/22/32 



و توسعه اپلیکیشن اطالعات مهم  طراحی» پایان نامه  .71

 «  دارویی در قالب پازل جداول دوبعدی

 11/22/32 خرسندی-دکتر مصلی نژاد

 11/22/32 دکتر مصلی نژاد   «تهیه کتاب الکترونیک به شیوه واقعیت افزوده »   .72

تاثیر روش آموزش ترکیبی بر یادگیری بررسی میزان »   .70

دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی جهرم در 

   «  5931سال 

 11/22/32 خانم تقی زادگان و آقای منتصری

 طراحی برنامه ادغام شده درس فارماکولوژی "  .73

هماهنگ با بلوک های ارایه شده در دوره فیزیوپاتولوژی 

پاتریک از دیدگاه بر اساس سطح اول مدل کرک 

 "دانشجو و اساتید

 11/22/32 خانم دکتر آتش پور و خانم نجفی پور

ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه ابعاد پنهان » پایان نامه  .92

 «  برنامه درسی در آموزش علوم پزشکی 

 92/5/32 دکتر مصلی نژاد

تبیین اخالق در تدریس  در تجربه اساتید و » پایان نامه   .91

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم :یک مطالعه 

 «  ترکیبی  

 92/5/32 دکتر مصلی نژاد

تجارب دانشجويان دانشگاه » پايان نامه   .97

علوم پزشكي جهرم از يادگيري سيار در 

آموزش پزشكي و عوامل موثر بر آن در 

و مدل پذيرش  FRAMEمقايسه با مدل 

 «  : يک مطالعه  تركيبي TAMفناوري 

 92/5/32 دكتر مصلي نژاد

 


