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 ـ فهرست فعاليتهاي آموزشي و تدريس در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي78

 تاریخ نام دانشگاه یا مرکز آموزش عالی مقطع تحصیلی نام درس ردیف
 38-38نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی فسا دکتری عمومی آماروروش تحقیق 1
 38-38نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشکی جهرم دکتری عمومی آمارپزشکی 2
 38-38نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناسی پرستاری آمار و روش تحقیق 8
 38-38نیمسال دوم  علوم پزشکی جهرمدانشگاه  کارشناسی پرستاری آمار و روش تحقیق 8
بهداشت  کارشناسی 1امار 8

 خانواده

 38-38نیمسال ئوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

کارشناسی بهداشت  2آمار 8

 خانواده

 38-38نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 38-38نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم پرستاری کارشناسی آمار و روش تحقیق 8

 38-38نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم دکتری عمومی آمارپزشکی 3

 38-38نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناسی 1آمار 9

 38-38نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناسی 2آمار 11

 38-38نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم دکتری عمومی آمار پزشکی 11

 38-38نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی فسا دکتری عمومی آمارپزشکی 12
 38-33نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم دکتری عمومی آمارپزشکی 18
 38-38نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی فسا کارشناسی پرستاری آمارو روش تحقیق 18
 38-38نیمسال دوم  پزشکی جهرمدانشگاه علوم  دکتری عمومی آمارپزشکی 18
 38-38نیمسال اول  دانشگاه ازاد جهرم میکروبیولوژی کارشناسی آمار و احتماالت 18
 38-38نیمسال دوم  دانشگاه ازاد جهرم کارشناسی میکروبیولوژی آمار و احتماالت 18
 38-38نیمسال اول  دانشگاه ازاد جهرم کارشناسی میکروبیولوژی آمار و احتماالت 13
 38-38نیمسال دوم  دانشگاه ازاد جهرم کارشناسی میکروبیولوژی آمار و احتماالت 19
 38-38نیمسال اول  دانشگاه ازاد جهرم کارشناسی میکروبیولوژی آمار مقدماتی 21
 38-38نیمسال اول  دانشگاه علوم جهرم مهندسی کامپیوتر امار و احتماالت 21

 38-38نیمسال اول  دانشگاه علوم جهرم کامپیوترمهندسی  آمار مقدماتی 22

 38-38نیمسال اول  دانشگاه علوم جهرم مهندسی کامپیوتر آمار و احتماالت 28

کارشناس ارشد  آماروروش تحقیق 28

 میکروبیولوزی

 38-38نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 38-38نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشکی جهرم دکتری عمومی آمارپزشکی 28
 38-38نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناسی آمار و روش تحقیق 28
 38-38نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناسی آمار و روش تحقیق 28
 38-38نیمسال ئوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناسی 1امار 23
 38-38نیمسال اول  جهرمدانشگاه علوم پزشکی  کارشناسی 2آمار 29
 38-38نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناسی آمار و روش تحقیق 81

 38-38نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم دکتری عمومی آمارپزشکی 81

 38-38نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناسی 1آمار 82

 38-38نیمسال اول  پزشکی جهرمدانشگاه علوم  کارشناسی 2آمار 88

 38-38نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم دکتری عمومی آمار پزشکی 88

 اق عکس



 38-38نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت آمار حیاتی مقدماتی 88
 38-33نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت آمار حیاتی مقدماتی 88
 33-39نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس پرستاری آمارزیستی و روش تحقیق 88
 33-39نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس پرستاری آمارزیستی و روش تحقیق 83

 33-39نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم دکتری عمومی 8بهداشت  89

 33-39نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم دکتری عمومی 8بهداشت  81
 39-91نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس پرستاری آمارحیاتی و روش تحقیق 81
 39-91نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس هوشبری آمارزیستی و روش تحقیق 82
 39-91نیمسال دوم  جهرمدانشگاه علوم پزشکی  کارشناس بهداشت 1آمار حیاتی 88
 39-91نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس پرستاری آمارزیستی و روش تحقیق 88

 39-91نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس هوشبری آمارزیستی و روش تحقیق 88

 39-91نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناسی اتاق عمل آمار حیاتی 88

 39-91نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناسی اتاق عمل روش تحقیق در علوم بهداشتی 88

 91-91نیمسال اول دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت 2آمار حیاتی 83
 91-91نیمسال اول دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس پرستاری آمارزیستی و روش تحقیق 89

 91-91نیمسال اول دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس هوشبری آمارزیستی و روش تحقیق 81

 91-91نیمسال اول دانشگاه علوم پزشکی جهرم دکتری عمومی 8بهداشت  81

کارشناسی علوم  آمار حیاتی 82

 آزمایشگاهی

 91-91نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 91-91نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت آمار حیاتی 88
 91-91نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس پرستاری آمارزیستی و روش تحقیق 88

 91-91نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس هوشبری آمارزیستی و روش تحقیق 88

 91-91نیمسال دوم  پزشکی جهرمدانشگاه علوم  کارشناسی اتاق عمل آمار حیاتی 88

 91-91نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم دکتری عمومی 8بهداشت  88

 91-92نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت 2آمار حیاتی 83
 91-92نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس پرستاری آمارزیستی و روش تحقیق 89

 91-92نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناسی اتاق عمل آمار حیاتی 81

 91-92نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت روش تحقیق در علوم بهداشتی 81

 91-92نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس هوشبری آمارزیستی و روش تحقیق 82
کاربردی و استفاده از آمارحیاتی  88

کامپیوتر در آنایز داده های 

 بهداشتی

 91-92نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت

 92-98نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس پرستاری آمار حیاتی 88

کارشناسی علوم  آمار حیاتی 88

 آزمایشگاهی

 92-98اول نیمسال  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 92-98نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس پرستاری آمارزیستی و روش تحقیق 88

 92-98نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناسی اتاق عمل آمار حیاتی 88

 92-98نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم دکتری عمومی 8بهداشت  83

 92-98نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت بهداشتیروش تحقیق در علوم  89

 92-98نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت روش تحقیق در علوم بهداشتی 81

 92-98نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناسی اتاق عمل روش تحقیق در اتاق عمل 81

کارشناسی علوم  آمار حیاتی 82

 آزمایشگاهی

 92-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 92-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس پرستاری آمارحیاتی و روش تحقیق 88

 92-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم هوشبری آمارزیستی و روش تحقیق 88

 92-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناسی اتاق عمل آمار حیاتی 88

 92-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم دکتری عمومی 8بهداشت  88

آمارحیاتی کاربردی و استفاده از  88

کامپیوتر در آنایز داده های 

 بهداشتی

 92-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت



علوم  کارشناسی آمار حیاتی 83

 آزمایشگاهی

 98-98نیمسال اول دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 98-98نیمسال اول دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت 2آمار حیاتی 89

 98-98نیمسال اول دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس پرستاری آمارحیاتی و روش تحقیق 31

 98-98نیمسال اول پزشکی جهرمدانشگاه علوم  هوشبری آمارحیاتی و روش تحقیق 31

 98-98نیمسال اول دانشگاه علوم پزشکی جهرم هوشبری آمارحیاتی و روش تحقیق 32

 98-98نیمسال اول دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناسی اتاق عمل روش تحقیق 38

کارشناسی علوم  آمار حیاتی 38

 آزمایشگاهی

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

کارشناسی علوم  آمار حیاتی 38

 آزمایشگاهی

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس ارشد انگل امارحیاتی کاربردی 38

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم دکتری عمومی آمارحیاتی و روش تحقیق 38

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم دکتری عمومی روش تحقیقآمارحیاتی و  33

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناسی اتاق عمل آمار حیاتی 39

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم دکتری عمومی 8بهداشت  91

آمارحیاتی کاربردی و استفاده از  91

داده های کامپیوتر در آنایز 

 بهداشتی

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت

 98-98نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت 2امارحیاتی  92
 98-98نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت آمارحیاتی و روش تحقیق 98

 98-98نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس پرستاری روش تحقیق آمار حیاتی 98

 98-98نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت کامپیوترو آمار 98

آمارحیاتی کاربردی و استفاده از  98

کامپیوتر در آنایز داده های 

 بهداشتی

 98-98نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس ارشد انگل

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت آمار حیاتی 98
 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس ارشد انگل امارحیاتی کاربردی 93

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم دکتری عمومی 8بهداشت  99

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس ارشد انگل روش تحقیق آمار حیاتی  111

آمارحیاتی کاربردی و استفاده از  111

کامپیوتر در آنایز داده های 

 بهداشتی

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت

کارشناسی علوم  آمار حیاتی 112

 آزمایشگاهی

 98-98نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 98-98نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت آمار حیاتی 118

 98-98نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس پرستاری امارحیاتی مقدماتی 118

 98-98نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس پرستاری روش تحقیق آمار حیاتی 118

 98-98نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت آمارحیاتی و روش تحقیق 118

 98-98نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناسی اتاق عمل روش تحقیق آمار حیاتی 118

 98-98نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس ارشد انگل آمارحیاتی و روش تحقیق 113

آمارحیاتی کاربردی و استفاده از  119

کامپیوتر در آنایز داده های 

 بهداشتی

 98-98نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت

کارشناسی علوم  آمار حیاتی 111

 آزمایشگاهی

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 98-98نیمسال دوم  جهرمدانشگاه علوم پزشکی  کارشناس بهداشت 1آمار حیاتی 111

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس ارشد انگل روش تحقیق آمار حیاتی  112

آمارحیاتی کاربردی و استفاده از  118

کامپیوتر در آنایز داده های 

 بهداشتی

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم فوریتهای پزشکی 



 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناسی اتاق عمل آمار حیاتی 118

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم دکتری عمومی 8بهداشت  118

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس ارشد انگل روش تحقیق آمار حیاتی  118

آمارحیاتی کاربردی و استفاده از  118

در آنایز داده های  کامپیوتر

 بهداشتی

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت

کارشناسی علوم  آمار حیاتی 1113

 آزمایشگاهی

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس پرستاری امارحیاتی مقدماتی 119

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس ارشد انگل روش تحقیق آمار حیاتی  121

آمارحیاتی کاربردی و استفاده از  121

کامپیوتر در آنایز داده های 

 بهداشتی

 98-98نیمسال دوم  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس ارشد انگل

 98-93نیمسال اول  علوم پزشکی جهرمدانشگاه  کارشناسی اتاق عمل آمار حیاتی 122
 98-93نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت 2آمار حیاتی 128

 98-93نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس بهداشت 2آمار حیاتی  128

 98-93نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس پرستاری آمار حیاتی مقدماتی 128

 98-93نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس پرستاری آمار حیاتی مقدماتی 128

 98-93نیمسال اول  دانشگاه علوم پزشکی جهرم کارشناس ارشد انگل وش تحقیق در علوم بهداشتی 128
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موجود در پایگاه عرضه اطالعات توسط 

 دانشجویان پزشکی

Beigizadeh shiva* 
Ghadimi aftab* 

مصوبه شورای 

 پژوهشی

8/8/32 

8/8/38  



ارتقاء کمی وکیفی سیستم های جمع آوری  2

داده ها دربیمارستان پیمانیه و مطهری به 

 )مجري( Focus-PDCAروش 

beigizadeh shiva*  مصوبه شورای

پژوهشی مورخ 

28/12/38 

2/12/38  

ارزیابی مدیران دراستفاده از آمار خود  8

واطالعات در تصمیم گیریهای مدیریتی 

 1838دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال 

 )مجري(

beigizadeh shiva*, 
 parsa mahjoob 

مصوبه شورای 

پژوهشی مورخ 

8/9/38 

3/8/38  

مقایسه نیازها و اولویتهای آموزشی پزشکان  8

در عمومی بر اساس برنامه آموزشی مدون 

 38تا 38سالهای 

Beigizadeh shiva*  مصوبه شورای

پژوهشی 

9/8/38 

9/8/33  

بررسی میزان اثر بخشی دوره های آموزشی  8

تخصصی بر اساس نظام آموزش مستخدمین 

رسته بهداشتی درمانی در دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  جهرم 

 )مجري(  در سال

beigizadeh shiva* 
,momtaz lila 

مصوبه 1838

شورای پژوهشی 

مورخ 

21/12/38 

21/8/33  

بررسی ارتباط میزان استفاده از اینترنت و منابع  8

کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی با فعالیت های 

پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 )مجري(  33جهرم سال 

beigizadeh shiva* 

 , raoofi rahim 
مصوب شورای 

مورخ پژوهشی 

18/11/33 

8/8/39  

بررسی شیوع اسهال های التهابی در کودکان  8

بستری شده با عالمت اسهال در بیمارستان های 

 33مطهری و پیمانیه شهرستان جهرم از تابستان 

 )مجري( 39تا 

beigizadeh shiva*  مصوب شورای

پژوهشی مورخ 

13/11/39   

3/8/91  

مقایسه میزان یادگیری دانشجویان در درس آمار  3

حیاتی، با دو روش سخنرانی، سخنرانی مبتنی بر 

SPSSنرم افزار  )مجري(    

Beigizadeh shiva
*
, 

najafipoor sedeghe 
مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

18/11/91 

8/11/91  

بررسی عملکرد پرسنل در خصوص رعایت اصول  9

کنترل عفونت در اتاق های عمل بیمارستان های 

)مجري(آموزشی جهرم   

Beigizadeh shiva
*
, 

hosani marzieh 
مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

18/11/91 

18/8/91  

بررسی میزان اضطراب امتحان در دانشجویان  11

)مجري(دانشکده پرستاری و پیراپزشکی   

Beigizadeh shiva
*
, 

 rosta fateme 
مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

18/11/91 

3/11/91  

بررسی عوامل موثر برانگیزه تحصیلی دانشجویان  11

)مجري(رشته اتاق عمل   

beigizadeh shiva
مصوب شورای  *

پژوهشی مورخ 

18/11/91   

11/9/91  



بررسی ارتباط منابع مشاوره هنگام بروز مشکل با  12

مشخصات دموگرافیک دانشجویان دانشگاه علوم 

)مجري( 1891پزشکی جهرم در سال   

beigizadeh shiva
مصوب شورای  *

پژوهشی مورخ 

19/18/91 

9/8/92  

18 Citation analysis graduate thesis 

university of medical sciences jahrom 

 

managheb , 
 beigizadeh shiva

*  
مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

19/18/91 

11/8/92  

بررسی سبک زندگی دانشجویان دختر از نظر اصول  18

پیشگیری از پوکی استخوان در دانشگاه علوم 

)مجري(  91پزشکی جهرم در سال   

beigizadeh shiva
مصوب شورای  *

پژوهشی مورخ 

19/18/91 

9/8/92  

عملکرد پزشکان و پرستاران اتاق عمل در مقایسه  18

زمینه رعایت استانداردهای اصول استریلیته در 

)مجري(  1891بیمارستان های جهرم در سال   

beigizadeh shiva
مصوب شورای  *

پژوهشی مورخ 

18/18/91 

13/3/92  

بررسی سبک های یادگیری دانشجویان پزشکی  18

 1891دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 

 )مجري(

beigizadeh shiva
مصوب شورای  *

پژوهشی مورخ 

18/18/91 

19/3/92  

بررسی میزان آگاهی زنان باردار مراجعه کننده به  18

مراکز بهداشتی شهر جهرم نسبت به مصرف اسید 

)مجري(فولیک   

, beigizadeh shiva
* مصوب شورای  

پژوهشی مورخ 

22/18/92 

22/8/98  

تحلیل استنادی پایان نامه های فارغ التحصیالن  

 دانشگاه های علوم پزشکی 

, beigizadeh shiva
مصوب شورای  *

 پژوهشی
  

بررسی مشکالت و عوامل موثر بر افت تحصیلی از  13

  دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم  

 )همکار(

Rostaee 

Beigizadeh shiva 
مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

28/18/98 

28/8/98  

19 Comparison between Lecture and 

Discussion Methods on Students` 

Learning and Satisfaction 

 

beigizadeh shiva 
*
, 

najafipoor sedegheh 
مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

28/18/98 

8/8/98  

21 The study of weight, 

prevalence obesity and  

effective factors on it for 

individual 20 to 75 years old 

in Jahrom 

zaree safar*  
, beigizadeh shiva 

مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

18/18/98 

18/8/98  

بررسی رفتارهای پرخطر مرتبط با سالمت در  21

 سال شهر جهرم 28تا  18نوجوانان و جوانان 

 )مجری(

, beigizadeh shiva*  مصوب شورای

پژوهشی مورخ 

28/13/98 

28/9/98  



22 Assessment of educational  
needs of  General Physician according to 
planed education program  

 

dori poor fatemeh* 
, johari saedeh, 
beigizadeh shiva 

مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

28/13/98 

18/11/98  

بررسی نگرش و عملکرد خانوارهای شهری  28

 1898جهرم درباره خوددرمانی در سال 

 )مجري(

, beigizadeh shiva
* مصوب شورای  

پژوهشی مورخ 

28/13/98   

28/8/98  

 سهوسو میزان بر متادون مصرف تاثیر بررسی 28

 حال در معتادین در مخدر مواد مصرف به

 )مجري( 98 سال در جهرم شهرستان ترک

, beigizadeh shiva
* مصوب شورای  

پژوهشی مورخ 

18/13/98   

8/11/98  

 وضعیت و غذایی مواد مصرف الگوی بررسی  28

 ابتدایی مدارس دختر آموزان دانش در چاقی

 )مجري( 98 سال در جهرم( سال 12-8)

, beigizadeh shiva
* مصوب شورای  

پژوهشی مورخ 

18/13/98   

8/3/98  

 در زنان عملکرد و نگرش دانش، بررسی  28

 دستگاه شایع های عفونت از پیشگیری

 کلینیک به کننده مراجعه زنان در تناسلی

 سال در جهرم پزشکی علوم دانشگاه هنری

 )مجري( 98

, beigizadeh shiva
* مصوب شورای  

پژوهشی مورخ 

18/13/98 

8/9/98  

 در خودمراقبتی رفتارهای ارتباط بررسی  28

 املعو با قلبی نارسایی به مبتال سالمندان

 )مجري(دموگرافیک 

, beigizadeh shiva
* مصوب شورای  

پژوهشی مورخ 

81/18/98   

8/8/98  

 نرم از استفاده با تدریس بخشی اثر بررسی  23

 آمار و تحقیق روش دروس ارزشیابی و افزار

 در عینی یافته ساختار آزمون اساس بر

 بهداشت دانشجویان پزوهشی آمدی خودکار

 )مجري(  عمومی

, beigizadeh shiva*  مصوب شورای

پژوهشی مورخ 

18/18/98   

18/8/93  

مقایسه ویژگی های فردی و فشارزاهای تحصیلی  29

در دانشجویان مشروط و غیر مشروط دانشگاه علوم 

 )مجري(پزشکی جهرم 

, beigizadeh shiva
* 

rohi reyhane  
 

مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

11/12/39   

12/1/91  

بررسی میزان آگاهی مادران زیر دوسال  81

درمورد تغذیه تکمیلی در زنان مراجعه 

 31کننده به مراکز بهداشتی فسا سال 

Doripoor 

Majidi 

Modaresi 

beigizadeh shiva 

مصوبه شورای 

 پژوهشی

2/11/31 

2/3/32  

بررسی نقش بوفه های مدارس در ایجاد  81

 عادات غذایی دانش اموزان دختر 

Mohamadianebrahim 

Beigizadeh shiva 
Ahmadi 

Talebi 

Ghaemi 

مصوبه شورای 

 پژوهشی

11/12/32 

11/11/38  



Khirkhah shokat 

بررسی عوامل موثر در انتخاب جراح در  82

بیماران کاندید عمل جراحی عمومی در 

 آموزشی درمانی فسامرکز 

Ghafari masomeh 

Nikandish 

Horang hasan 

Beigizadeh shiva 

مصوبه شورای 

 پژوهشی

28/8/32 

28/8/38  

88 

32

Jamali kavoos 

Ebrahimi 

Sahmodini 

Beigizadeh 
mosavifard 

مصوبه شورای 

 پژوهشی

28/3/32 

9/8/38 

بررسی تاتیر آموزش بر دانش و عملکرد  88

رابطین بهداشتی در زمینه پیشگیری از 

 بیماریهای انگلی و آمیب های روده ای

Majidi fahimeh 

Doripoor fateme 

Hoseni  

Beigizadeh shiva 
shamsodini 

مصوبه شورای 

پژوهشی 

 29/8/32مورخ

29/3/38  

مقایسه نگرش و عملکرد دانشجویان مقطع  88

فیزیولوزی پزشکی در مورد عوامل موتر بر 

 یادگیری و ارتباط آن با نمرات دانشجویی

Ebrahimi 

Ghodsi 

Khaleghi 

Jamali 

Beigizadeh shiva 

مصوبه شورای 

 پژوهشی مورخ

8/8/38 

8/8/38  

بررسی کیفیت مراقبتهای دوران بارداری به  88

در مراکز بهداشتی درمانی LQASروش 

 فسا براساس استانداردهای مراقبتی 

Fatemeh doripoor 

Shahnaz karimi 

Beigizadeh shiva 

مصوبه شورای 

پژوهشی 

 8/3/38مورخ

8/3/38  

بررسی میزان آشنایی اعضای هیات علمی  88

مهارتهای دانشگاه علوم پزشکی فسا با 

 کامپیوتری

Ghadimi aftab 

Ahmadzadeh 

Dr.karami 

Beigizadeh shiva 

مصوبه شورای 

پژوهشی مورخ 

1/11/38 

1/9/38  

بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشجویان  83

دانشگاه علوم پزشکی فسا از پایگاه عرضه 

 1838اطالعات پزشکی فسادر سال

Ghadimi aftab 

Ahmadzadeh 

Beigizadeh shiva 

مصوبه شورای 

پژوهشی مورخ 

28/12/38 

28/11/38  

بررسی میزان تولید اطالعات علمی توسط  89

اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 38-31فسا در سالهای 

Ghadimi aftab 

Ahmadzadeh 

Beigizadeh shiva 

مصوبه شورای 

پژوهشی مورخ 

28/12/38 

8/8/38  

مقایسه بین آگاهی بیماران شهری و  81

 روستایی در مورد بیماریهای روانی 

Marjan anvar 

Bakhtiar banakar 

Beigizadeh shiva 

مصوبه شورای 

پژوهشی 

1/8/38 

1/8/33  

بررسی شیوع اختالالت خواب و برخی علل  81

و پیامدهای مرتبط با آنها در دانشجویان 

پزشکی ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم 

 )همکار( 38جهرم 

Eslamiakbar* ,  

beigizadeh shiva 
مصوبه شورای 

پژوهشی مورخ 

22/3/38 

22/8/33  

بررسی قابلیت بقای اووسیتهای نابالغ  پس  82

ازفرآیند انجماد شیشه ای و تأثیر محیط 

 )همکار( های بلوغ آزمایشگاهی

Dr.zahiri 

Dr karimi 

Shiva beigizadeh 

مصوبه شورای 

پژوهشی مورخ 

21/12/38 

21/11/33  



بررسی اپید میولوژی بیماری های  88

زئونوزانگلی )کیست هیداتید و کاال آزار( 

 38-38درشهرستان جهرم طی سال های 

 )مجري(

solhjoo, 

 beigizadeh shiva* 
مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

8/11/33   

8/8/39  

بررسی میزان افسردگی در زوجین نابارور  88

مراجعه کننده  به درمانگاه پیمانیه درطی 

 )همکار(66ماه دوم سال 8

Rasekh athar*, 

 beigizadeh shiva 
مصوب شورای   

پژوهشی مورخ 

28/18/33   

21/8/39  

بررسی اپیدمیولوژیکی عوامل مرتبط و علل  88

کننده به ناباروری در زوجین نابارور مراجعه 

  33-83درمانگاه پیمانیه جهرم درسال های 

 )همکار(

Rasekh athar*, 

 beigizadeh shiva 
مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

29/18/33   

29/3/39  

88 Job  ,, Evaluation of Nurses

performance by Direct observation of 

procedural skills (DOPS) method in 

Paymanieh hospital. 

shahsavari sakineh*  

, beigizadeh shiva 
مصوبه شورای 

پژوهشی مورخ 

28/12/38 

21/12/38  

 TTV Transfusion)بررسی فراوانی)  88

Transmitted Virus در بیماران تاالسمی

 )همکار( مراجعه کننده به مرکز تاالسمی جهرم

Setodeh* , 

 Beigizadeh shiva 
مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

81/18/39   

1/8/91  

مقایسه اثر بخشی دو رژیم درمانی مختلف درحذف  83

 39در بیماران جهرم درسال H .Pyloriعفونت 

 )همکار(

Raoofi Rahim*, 

 beigizadeh shiva 

مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

21/18/39 

22/3/91  

بررسی شیوع سندرم پیش قاعدگی و همراهی آن  89

بابعضی از فاکتورها در دانشجویان خانم دانشگاه 

 )همکار(علوم پزشکی جهرم 

Jamali safeeh 

Beigizadeh shiva 

مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

22/11/39   

28/11/91  

بررسی کیفیت زندگی کارکنان شاغل در شیفت  81

 39ثابت صبح در دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال 

 )همکار(

Rohi 

Beigizadeh shiva 
مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

11/12/39   

11/12/91  

بررسی فراوانی بروز مشکالت حین بارداری و زایمان  81

که به درمانگاههای GCTدر زنان باردار با اختالل 

مراجعه  33و38سطح شهرستان جهرم درسالهای 

 )همکار(نموده اند 

Rasekh athar*, 

 beigizadeh shiva 
مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

11/12/39   

12/12/91  

بررسی شیوع کمبود روی در دانشجویان دانشگاه  82

علوم پزشکی جهرم بر اساس سطح سرمی این 

 )همکار(عنصر در خون 

Allaee armaghan*,  

rohi reyhan, 
 Beigizadeh shiva, 
kalavani Zahra  
, nasiri hamid 

مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

18/12/91   

8/8/91  



مقایسه دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم  88

پزشکی جهرم درخصوص چیدمان دروس دوره 

 )همکار(فیزیوپاتولوژی 

Poorahmadimohammad*, 
Beigizadeh shiva 

مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

18/12/91   

8/8/91  

بررسی میزان رضایتمندی مردم از ارائه خدمات  88

دارویی مراکز بهداشتی درمانی روستایی مجری 

 )همکار(طرح پزشک خانواده در شهرستان جهرم 

Dr.rahmanian 

Beigizadeh shiva 
مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

18/18/91   

21/3/91  

بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در بیماران  88

)همکار(  1839تحت همودیالیز شهرستان جهرم   

Namdar azam*, 
hooshmand mahbobeh , 
Beigizadeh shiva, 
najafipoor sedeghe 

مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

18/18/91 

22/8/91  

اولین دندان آسیای DMFT بررسی شاخص  88

دائمی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان مقطع 

)همکار( 1891ابتدایی شهرستان جهرم در سال   

Amirhamidi Leila*, 
khoram farah, rahmanian 
keramat, abasi naser , 
kazemifard yalda , 
Beigizadeh shiva 

مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

18/18/91 

2/9/91  

همراهی شیوه های رهبری مدیران دانشگاه  بررسی 88

و میزان رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم 

)همکار(  1891پزشکی جهرم در سال   

Saboee mohammad* 

, kalavani Zahra, 
Beigizadeh shiva , 

 alaee armaghan , 

 rohi reyhan, 
 sahrayyan maryam , 

مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

18/18/91 

13/8/91  

بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان دهانه  83

رحم بر اساس ابعاد مدل اعتقاد بهداشتی در زنان 

  1839ساله ازدواج کرده شهرستان جهرم  88-21

 )مجري(

Namdar azam , 
Beigizadeh shiva

*
, 

rahmanian keramat 

مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

18/18/91 

19/8/91  

دیس منوره و سندرم پیش بررسی نظم قاعدگی  89

قاعدگی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای 

)همکار(  پیمانیه ومطهری  

Hamali safeeh 

,beigizadeh shiva 

مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

18/13/91 

28/9/91  

بررسی ترکیب سنگ های ادراری بیماران مراجعه  81

)همکار(  کننده به مراکز درمانی جهرم  

Hoseini* 

,beigizadeh shiva 

مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

23/12/91 

28/11/92  

بررسی ارتباط اختالالت اسکلتی عضالنی با عوامل  81

ارگونومیکی در پرستاران بیمارستانهای جهرم 

 )همکار(

Karimi* 
,beigizadeh shiva 

مصوب شورای 

پژوهشی مورخ 

23/12/91   

23/8/98  

 با بیماری مولتیپلبررسی همراهی توکسوپالسموز  82

اسکلروزیس در بیماران مراجعه کننده به انجمن ام 

 98اس شهر جهرم سال 

Salar maani 

Beigizadeh shiva 
شورای پژوهشی 

   81/3/98مورخ 
8/8/93  

بررسی شیوع مولکولی و سرولوژیک توکسو  88

پالسموزدرزنان مبتال به سرطان سینه مراجعه 

خاتم االنبیا شهرستان کننده به مرکزجامع سرطان 

 98جهرم سال 

Dr.haghbin 

Beigizadeh shiva 

شورای پژوهشی 

مورخ 

18/12/93   

  ناتمام

بررسی مقایسه ای فراوانی سروپرواالنس  88

توکسوپالسموزدر بیماران الزایمرمراجعه کننده به 

 بیمارستان های جهرم

Salar maani 

Dr.abdoli 

Beigizadeh shiva 

شورای پژوهشی 

مورخ 

22/18/93   

  ناتمام



بررسی مقایسه ای فراوانی سروپرواالنس  88

توکسوپالسموزدر بیماران اپی لپسی مراجعه کننده 

 به بیمارستان های جهرم

Dr.abdoli 

Beigizadeh shiva 
شورای پژوهشی 

مورخ 

22/18/93   

  ناتمام

بررسی میزان آگاهی و نگرش ورفتار زنان باردار  88

مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان جهرم 

 98در مورد بیماری توکسوپالسموزیسس سال

Dr. rasekh 

Beigizadeh shiva 

شورای پژوهشی 

مورخ 

22/18/93   

  ناتمام

بررسی اپید میولوژی بیماری های زئونوزانگلی  88

)کیست هیداتید و کاال آزار( درشهرستان جهرم طی 

 38-38سال های 

مشاور پایان نامهاستاد      

بررسی میزان گاباپنتین بر روی مطالعات  83

الکترودیاگنوستیک بیماران مبتال به سندروم تونل 

 کاپال خفیف

    استاد مشاور پایان نامه

بررسی میزان تولید اطالعات علمی توسط اعضای   89

 هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
    استاد مشاور پایان نامه

مقایسه ویژگی های فردی و فشارزاهای تحصیلی  81

در دانشجویان مشروط و غیر مشروط دانشگاه علوم 

 پزشکی جهرم

    استاد مشاور پایان نامه

بررسی وضعیت بیماران دچار تروما به قفسه سینه  81

تحت توراکوتومی قرار گرفته بیمارستان نمازی 

 33تا38شیراز در سالهای 

هاستاد مشاور پایان نام     

بررسی شیوع اسهال های التهابی در کوذکان  82

بستری شده با عالمت اسهال در بیمارستان های 

 شهرستان جهرم

    استاد مشاور پایان نامه

بررسی ارتباط نوروپاتی محیطی با طول مدت ابتال  88

به دیابت و کیفیت کنترل قندخون در مبتالیان به 

 دیابت نوع دو 

نامهاستاد مشاور پایان      

 دختر از نظر اصول انیدانشجو یسبک زندگ یبررس 88

استخوان در دانشگاه علوم  یاز پوک یریشگیپ

 جهرم یپزشک

    استاد مشاور پایان نامه

عملکرد پزشکان و پرستاران اتاق عمل در  سهیمقا 88

 تهیلیاصول استر یاستانداردها تیرعا نهیزم

 شهر جهرم یاموزش یها مارستانیب

مشاور پایان نامهاستاد      

اصول  تیعملکرد پرسنل در خصوص رعا یبررس 88

 یها مارستانیعمل ب یکنترل عفونت در اتاق ها

 جهرم  یآموزش

    استاد مشاور پایان نامه

بررسی منابع مشاوره هنگام بروز مشکل با  88

 91مشخصات دموگرافیک دانشجویان در سال 
    استاد مشاور پایان نامه

بررسی نگرش و عملکرد خانوارهای شهری جهرم  83

 1898درباره خوددرمانی در سال 
    استاد مشاور پایان نامه

 

 

 

 

 

 ي:مرتبط با حوزه تخصص يالملل نيو ب يمل يكسب رتبه در جشنواره ها -76

 سال کسب رتبه عنوان اثر علمی، فنی، ادبی و هنری    
امتیاز)در این قسمت 

 چیزی ننویسید(

 ملی
   

   



 
 بین المللی

 

   

   

 ـ آثار هنري 77 

امتیاز)در این قسمت چیزی  سال رتبه نوع فعالیت 

 ننویسید(

 ملی
    

    

 بین المللی

 

    

    

 اكتشاف و اختراع يا نظريه پردازي و برگزيدگي المپيادهاي علمي : -79

 تاریخ ثبت محل ثبت عنوان ردیف
امتیاز)در این قسمت 

 ننویسید( چیزی

     

     

 جوايز وتشويق نامه هاي علمي: -77

امتیاز)در این قسمت  مرجع صادر کننده  موضوع 

 چیزی ننویسید(

در سطح 

 دانشگاه

 computer base osceروش نوین تدریس 

 

  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی

 تدوین پروژه محور
 

  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی

سطح در 

 دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی پژوهشیمعاونت  38پژوهشگر برتر    

در سطح 

 دانشگاه

 33پژوهشگر برتر 

 

دانشگاه علوم پزشکی پژوهشیمعاونت    

در سطح 

 دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی پژوهشی معاونت 91پژوهشگر برتر   

در سطح 

 دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی پژوهشیمعاونت  33داور برتر   

در سطح 

 دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی پژوهشیمعاونت  91داور برتر   

بین 

 المللی
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