بسمه تعالي

گزارش فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاء هيئت علمي
گروه آموزشي :

پرستاری

نام خانوادگي  :جهان پور

دانشكده :
نام  :فائزه

پرستاری

دانشگاه ع پ بوشهر

تاريخ تولد1341/11/16 :

مرتبه فعلي  :استادتمام

اسفند 1399محل تولد :اهواز

:

پايه فعلي 42 :

جدول شماره  -1سوابق تحصيلي دانشگاهي به ترتيب تاريخ اخذ مدرك :
مدرك تحصيلي
رديف

(ليسانس)...

رشته تحصيلي

نام دانشگاه

محل دانشگاه

مدت تحصيل

تاريخ اخذ مدرك

شهر

كشور

از

تا

تحصيلي

درجه

عنوان ارزشيابي شده
مدرك تحصيلي

1

فوق ديپلم

پرستاری

ع .پزشكي شيراز

شيراز

ايران

1363

تير 1365

1365

كاردان

كارداني

2

ليسانس

پرستاری

ع .پزشكي شيراز

شيراز

ايران

1365

تير 1368

1368

كارشناس

كارشناسي

3

فوق ليسانس

پرستاری

ع.پزشكي تهران

تهران

ايران

1368

71/4/30

1371

كارشناس ارشد

كارشناس ارشد

4

دكتری تخصصي

پرستاری

ع.پزشكي شيراز

شيراز

ايران

1383

88/12/23

1388

دكتری

دكتری تخصصي

جدول دروس تدريس شده :
نام درس

مقطع تحصيلي

تكامل كودك و خانواده

كارشناس ارشد پرستاری

پرستاری در دوره نوزادی

كارشناس ارشد پرستاری

طرح و برنامه ريزی درسي

كارشناس ارشد پرستاری

پرستاری در دوره شيرخوارگي

كارشناس ارشد پرستاری

سمينار مسائل پرستاری

كارشناس ارشد پرستاری

روش تحقيق،آشنايي بامنابع وسايل و ابزار تحقيق

كارشناس ارشد پرستاری

پرستاری در دوره نوپايي و خردسالي

كارشناس ارشد پرستاری

بررسي وضعيت سالمت در كودكان

كارشناس ارشد پرستاری

پرستاری در سنين مدرسه

كارشناس ارشد پرستاری

پرستاری بهداشت كودك و خانواده 1

كارشناسي

پرستاری در دوره نوجواني

كارشناس ارشد پرستاری

پرستاری بهداشت كودك و خانواده 2

كارشناسي

پرستاری بيماريهای كودكان

كارشناس ارشد پرستاری

پرستاری در دوره نوزادی

كارشناس ارشد پرستاری

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
كارشناسي
پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد

كارشناسي

اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای

كارشناس ارشد پرستاری

اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای

كارشناسي

پرستاری كودكان در سوانح ،حوادث و باليا

كارشناس ارشد پرستاری

آشنايي با روش های آموزشي به مددجو

كارشناسي

كارآموزی باليني فن پرستاری
كارآموزی باليني كودك سالم
كارآموزی باليني كودك بيمار
كارآموزی باليني نوزاد سالم
كارآموزی باليني نوزاد بيمار
كارآموزی باليني مراقبت ويژه نوزادان
كارآموزی باليني سوانح وحوادث كودكان
كارآموزی كودكان دانشجويان كارشناس ارشد كودكان
كارگاه ايمني دانشجويان ارشد كودكان
كارگاه اخالق حرفه ای دانشجويان پرستاری

جدول مربوط به سرپرستي پايان نامه ها –
محل
رديف

عنوان پايان نامه

انجام
كارشنا

MPH

سي
ارشد

-1

تبيين مفهوم اعتياد.از ديدگاه زنان معتاد بوشهر
وعوامل موثر بر اعتياد آنها

تهران

*

نجابت ،حاجبي  ،جهان پور ،اكبری پور

استاد مشاور
علمي

بررسي تأثير حضور والدين بر بالين كودكان  2تا 11
ساله كانديد عمل جراحي هنگام القاء بي هوشي بر
-2

ميزان اضطراب آن ها و والدينشان در بيمارستان

*

بوشهر

جهان پور،معتمد،راستي

استاد راهنما

آموزشي درماني شهر بوشهر
بررسي تأثير اجرای الگوی توانمندسازی خانواده
-3

محور به روش آموزش چندرسانه ای (مالتي مديا) بر

*

بوشهر

جهان پور ،الحاني  ،استوار  ،زارعي

راهنما

كيفيت زندگي كودكان مبتال به آسم
تعيين آگاهي ،نگرش و عملكرد مادران مراجعه كننده
به مراكز بهداشتي درماني شهر بوشهراز نقش
-4

*
بوشهر

گياهان دارويي در درمان بيماريهای كودكان در سال

جهان پور ،كمالي ،معتمد ،جوكار

راهنما

1393
مقايسه تأثير آموزش به دو روش بحث گروهي و نرم
-5
-6

افزار چند رسانه ای بر آگاهي دانشجويان پرستاری

*

بوشهر

جهان پور ،پوالدی ،غفاريان ،خليلي

راهنما

در زمينه اخالق حرفه ای ،سال 1392
بررسي مقايسه تاثير قنداق و روش مراقبت
كانگورويي بر درد ناشي از خونگيری وريدی در
نوزادان زودرس

*

بوشهر

جهان پور ،استوار ،فيروزبخت،دژدار

راهنما

محل
رديف

عنوان پايان نامه

انجام
كارشنا

MPH

سي
ارشد

بررسي تاثير مداخله حمايتي پرستار بررضايتمندی از
-7

نحوهی ارائه خدمات پرستاری در بيماران مبتال به
بوشهر

پرفشاری خون در بيمارستان های آموزشي شهر

جهان پور  ،ميرزايي  ،بركت  ،موسوی

راهنما

بوشهر سال 1394-95
بررسي تاثير شعر درماني بر ميزان اضطراب بيماران
-8

مبتال به سكته ی قلبي در بيمارستان تخصصي قلب

*

بوشهر

جهان پور ايرانپور  ،معتمد  ،ميرزايي

راهنما

بوشهر در سال 1394
بررسي مقايسه ای دقت دو روش اندازه گيری درجه
-9

حرارت بدن با دماسنج تمپورال آرتری وزيربغلي با
دماسنج نازوفارنكس دربيماران بستری دربيمارستان

*

بوشهر

جهان پور ،عضدی ،استوار محمودی

راهنما

آموزشي درماني قلب بوشهر درسال 1393
مقايسه تاثير آموزش احياء قلبي ريوی مقدماتي به
-10

روش چند رسانه ای وسخنراني بر آگاهي معلمان در

*

بوشهر

جهان پور ،عضدی ،معتمد ،شفيعي

راهنما

شهر بوشهر در سال 1394
مقايسه تأثير آموزش رفتارهای پيشگيرانه از حوادث
-11

خانگي به دو روش مولتيمديا و پيامک بر سطح

*

آگاهي ،عملكرد و نگرش مادران دارای فرزند يک تا

*

پنج سال مراجعهكننده به مراكز بهداشتي درماني

*

شهر بوشهر در سال 94-95

بوشهر

جهان پور ،اكابريان ،ميرزايي ،زاهدی نيا

راهنما

محل
رديف

انجام

عنوان پايان نامه

كارشنا

MPH

سي
ارشد

بررسي مقايسه ای رفتارهای بهداشتي مادران
-12

كودكان زير 1سال مبتال به اسهال و سايركودكان

*

،بستری دربخش اطفال بيمارستان شهدای خليج

*

بوشهر

اكابريان جهان پور ميرزايي عربزاده

مشاور

فارس بوشهر سال 1395-1394
تاثير انتقال دانش پنهان از طريق داستان گويي بر
-13

تصميم گيری باليني پرستاران شاغل در مركز
تخصصي قلب بوشهر 1395

-14

*

بوشهر

تاثير انتقال دانش از طريق خاطرهگويي بر حساسيت
اخالقي پرستاران شاغل
در بيمارستان شهدای خليج فارس شهر بوشهر 13

جهان پور ،طهماسبي  ،سيار

راهنما

جهان پور ،عضدی  ،حاجيوندی بحريني
*

راهنما

بوشهر

بررسي سطح آگاهي دانشجويان دانشگاه علوم
پزشكي بوشهر از

-15

روش های مراقبت خانگي بهداشت دهان و دندان در

آخوندی ،جهان پور ،حاجيوندی

استاد مشاور

،خسروی

علمي

سال 1396
بررسي تأثير الگوی مراقبت پي گير بر ميزان قند و
هموگلوبين گليكوزيله

-16

جهان پور ،معتمد ،موسوی ،سبوحي

راهنما

خون در كودكان و نوجوانان ديابتي سن مدرسه
بررسي تاثير آشناسازی با كاتتريزاسيون و انفوزيون
وريدی از طريق تصويرسازی بر اضطراب كودكان
-17

سن مدرسهی بستری در اورژانس كودكان مركز
آموزشي و درماني شهدای خليج فارس بوشهر در
سال1396

جهان پور  ،طهماسبي ،كانيكزاده

راهنما

محل
رديف

عنوان پايان نامه

انجام
كارشنا

MPH

سي
ارشد

بررسي اثر پيش شرطيسازی ايسكيمي دور اندامي
-18

در پيشگيری از دليريوم در بيماران كانديدای بای

جهان پور ،عضدی ،طهماسبي ناصری

پس قلبي ريوی عروق كرونر در بيمارستان قلب

خواه

راهنما

بوشهر درسال 1396
بررسي تاثير آموزشهای حين بارداری بر انتخاب
-19

شيوه زايمان بعد از طرح تحول سالمت در

ظريف صنايعي ،جهان پور ،باقری

بيمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

استاد راهنمای
دوم

بررسي تأثير مقايسه ازون درماني و عسل درماني
-20

برروی زخم پای ديابتي بيماران بستری در

جهان پور ،عضدی ،طهماسبي ،ميری

راهنما

بيمارستان بيستون كرمانشاه درسال 1396-1397

بررسی وضعیت آگاهی،عملکرد و نگرش مادران دارای
-21

کودک زیر  5سال در مورد رفتارهای پیشگریانه از
حوادث خانگی و ارتباط آن با میزان رخداد

ایسه سطح تکامل اخالقی و مهارت های ارتباط با

-22

کودکان بسرتی در پرسنل و دانشجویان پرستاری شهر
بوشهر در سال 7931

بررسی ارتباط بنی آگاهی پرستاران از اصول اخالق حرفه
-23

ای با رخداد پریشانی اخالقی و جو اخالقی حاکم بر

خبش های بیمارستان های آموزشی شهر بوشهر در سال
7931

دکرت جهان پور دکرتگشمرد،دکرت
حممودی،خسروی

سیده فاطمه اشرفی ،دکرت جهان پور دکرت
حممودی،خامن کیانی

علریضا منایی قاسم نیا کودکان دکرت جهان
پور خامن گنجو،دکرت بافرزاده

راهنما

راهنما

استادراهنما

محل
رديف

عنوان پايان نامه

انجام
كارشنا

MPH

سي
ارشد

بررسی تاثری مقایسه ای دو روش آموزشی کتابچه

-24

آموزشی و مولتی مدیا بر حنوه مراقبت از کودک دیابتی
در دانشجویان کارشناسی پرستاری

ررسی تاثری روش آموزش خاطره گویی بر ارتباط حرفه
-25

ای پرسنل پرستاری کودکان و نوزادان بیمارستان
شهدای خلیج فارس بوشهر در سال 7931

بررسی ارتباط اسرتس والدگری درک شده با انطباق و

مهبستگی خانواده و کیفیت زندگی والدین کودکان مبتال
به اختااللت طیف اوتیسم در شهرهای بوشهر و شریاز
در سال 5931

-26

-27

تاثری بازی های ویدیوئی ساملت در هببود رژمی غذایی و

حمبوبه امینی ،دکرت جهان پور پرویز
عضدی،دکرت رحیم طهماسبی

حلیمه زارعی ،دکرت جهان پور دکرت
حممودی ،آقای عضدی

واحدپرست ،خامن دکرت فایزه جهانپور خامن

استاد مشاور

دکرت راضیه باقرزاده

مرمی شامی کودکان خامن دکرت فایزه
جهانپور

فعالیت حرکتی دانش آموزان  3-52ساله شهر بوشهر
ررسی تاثری مقایسه ای تاثری ملودی و قنداق در تغیریات

علی اکرب کرمیی  ،خامن شرافت اکابریان،

بسرتی در خبش بیمارستان شهدای خلیج فارسNICU

استادراهنما

1سعیده خلفی  ،خامن دکرت حکیمه

آقای پرویز عضدی خامن دکرت مرضیه

فیزیولوژیک و شدت درد ناشی از خونگریی در نوزادان

استادراهنما

استاد راهنما

حممودی

آقای دکرت کامران مریزایی خامن دکرت فایزه
جهانپور

استاد مشاور

-28
-29
-30
-31
-32

مدلسازی تاثير همبسته ها بر صحت
تستهای تشخيصي
سواد اطالعاتي اعضا هيئت علمي
بررسي توانمندسازی خانواده محور
آسم..........
بررسي حضور والدين در كاهش
اضطراب قبل از عمل.....
بررسي آگاهي،نگرش وعملكرد
مادران از داروهای بومي ....

MS

تهران

دكترنجف زارع  ،دكتر بهرام ضيغمي ،فائزه جهان پور

استاد مشاور

MS

بوشهر

فائزه جهان پور ،شهرام يزداني ،مرتضوی ،كامران ميرزايي

استاد راهنما

فائزه جهان پور ،دكتر الحاني ،دكتر افشين استوار

استاد راهنما

MS

بوشهر

فائزه جهان پور ،دكتر نيلوفر معتمد

استاد راهنما

MS

بوشهر

فائزه جهان پور ،فرحناز كمالي ،نيلوفر معتمد

استاد راهنما

MS

بوشهر

بررسي تاثير آموزش ارتباط به
-33

پرستاران بخشهای نوزادان بر درك
از ارتباط وحمايت در پرستاران
ومادران 1399.....

ارشد کودکان

بوشهر

تاجیک  ،خامن دکرت فایزه جهانپور

خامن ئکرت فرحناز کمالی  ،خامن دکرت مرضیه حممودی

استاد راهنما

جدول  -كسب جوايز آموزشي (دانشگاهي  ،كشوری  ،بين المللي)
-1
-2
-3
-4

-5

استاد برتر دانشگاهي -سال 1395

از طرف استاندار

مربي پرستاری نمونه 92/12/14

*

پرستار برگزيده كشوری 92/12/12

مربي نمونه دانشكده پرستاری
رتبه ممتاز آموزشي در دوره های
تحصيالت تكميلي دكتری

*
*

-6

بانوی نمونه شاغل موفق

*

-7

استاد نمونه سال 89

*

-8

استاد نمونه سال 90

*

جدول– كسب جوايز پژوهشي
-1

*

پژوهشگر برتردانشگاه -سال 1393

-2

پژوهشگر برتر استاني

1395

-3

پژوهشگر برتر دانشكده

بوشهر 1395

-4

پژوهشگر برترسال 1390دانشگاه بوشهر

جوايز فرهنگي (دانشگاهي  ،كشوری  ،بين المللي)
بيست ودومين جشنواره قران وعترت1396 -

چاپ مقاالت در نشريات معتبر داخلي

 -1عنوان مقاله  :بررسي موانع و تسهيل كننده های تصميم گيری باليني پرستاران
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :مديريت پرستاری :،پاييز  , 1394دوره  , 4شماره ( -3علمي –پژوهشي)
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :موسوی نسب سيده مريم,شجاعي خديجه,عضدی پرويز,جهان پور فائزه*
سال انتشار مجله 1394:

 -2عنوان مقاله  :درك دانشجويان پرستاري از يادگيري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه نوزادان با استفاده از رويكرد ژورنال نويسي بازانديشانه
عنوان  ،شماره و ايندکس مجله :فصلنامه يادگيري الكترونيكي مديا ،سال سوم ،شماره ، 2پياپي )9
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :فائزه جهان پور ،پرويز عضدي ،حكيمه واحدپرست
سال انتشار مجله 1391:

-3عنوان مقاله  :تبيين فرايند تصميم گيری باليني در دانشجويان پرستاری :يک مطالعه كيفي
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله:مجله پژوهش در پرستاری ،دوره ، 5شماره ، 16صفحه -31-21ايندكس مجلهe-ISSN 1735-9074:
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:فرخنده شريف ،فائزه جهان پور ،مهوش صلصالي ،محمد حسين كاوه
سال انتشار مجله 1389:

-4عنوان مقاله  :مقايسه سطح مهارتهای تفكر انتقادی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله:مديا –دوره اول –شماره – 2صفحات – 16-10سال .1389اينكس مجلهISSN 2228-5113,EISSN 2228-5121 :
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:پرويز عضدی ،فائزه جهان پور (نويسنده مسئول) ،فرخنده شريف
سال انتشار مجله 1389:

-5عنوان مقاله  :بررسي نگرش وعملكرد پرستاران شاغل در زمينه قوانين ومقررات حرفه ای
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :فصلنامه مديريت پرستاری-سال اول –دوره اول-شماره چهارم-زمستان -1391شماره ايندكس2251-6611:
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :فائزه جهان پور –زهرا صديقي –پرويز عضدی
سال انتشار مجله 1391:
-6عنوان مقاله  .:بررسي ديدگاه بيماران نسبت به حفظ حريم خصوصي طي مراقبت های پرستاری.
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زابل63-54: )2( 6 ;1393 .
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :راستي راضيه ،جهان پور فائزه ،رواني پور مريم ،حسيني سميه
سال انتشار مجله 1393 :

 -7عنوان مقاله  :مقايسه ميزان پالسمايي پروگرانولين در خانم هاي مبتال به سندرم تخمدان پلي کيستيک
عنوان  ،شماره و ايندکس مجله:طب جنوب،سال شانزدهم  ،شماره  ، 3صفحه 188-181
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:صمد اکبرزاده،...............................فائزه جهان پور -
سال انتشار مجله 1392:

-8عنوان مقاله  :بررسي ميزان رضايتمندی بيماران از رعايت منشور حقوق بيمار توسط پرستاران و پزشكان بيمارستان شهدای خليج فارس شهر بوشهر
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :آموزش و اخالق در پرستاری
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :گشمرد رقيه ،جهانپور فائزه ،موسوی فاطمه ،حيدری سروستاني زهرا ،فقيه مرجان،
سال انتشار مجله  :1394شماره )1( 4

-9عنوان مقاله  :بررسي صحت و دقت اندازه گيری درجه حرارت بدن با استفاده از ترمومتر اگزيالری در مقايسه با ترمومتر نازوفارنگس
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :علوم پزشكي پارس (جهرم)(6-1: )3( 13 ;1394 .علمي -پژوهشي)
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :زينب محمودی  ،،پرويز عضدی افشين استوار  ،فائزه جهانپور*(نويسنده مسئول)
سال انتشار مجله 1394:

-10عنوان مقاله  :ساخت و ارزيابي پرسشنامه اخالق در حرفه پرستاری
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :ارمغان دانش  :آذر  , 1393دوره  , 19شماره ( 9پي در پي  ; )92از صفحه  788تا صفحه (. 796علمي -پژوهشي)
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :جهان پور فائزه ,خليلي آرش* ,پوالدی شهناز ,ذوالعدل محمد ,دهقانيان حميد
سال انتشار مجله 1393:

-11عنوان مقاله  :تعيين مهمترين علل ترخيص با رضايت شخصي از ديدگاه بيماران ،در بيمارستان شهيد رجايي گچساران در نيمسال اول 1392
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :موزش و اخالق در پرستاری(7-1: )1( 3 ;1393 .علمي –پژوهشي)
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :مريم رواني پور  ،سميه توسل نيا ،فائزه جهان پور ،سميه حسيني
سال انتشار مجله 1393:

-12عنوان مقاله  :بررسي تأثير حضور والدين بر ميزان اضطراب طي القاء بيهوشي كودكان  2تا  11ساله تحت عمل جراحي

عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم،شماره ، 12جلد(2
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :راضيه راستي فائزه جهان پور * ، ،نيلوفر معتمد ،سعيد كشميری
سال انتشار مجله 1393:

-13عنوان مقاله  :علل گرايش به مصرف قليان در نوجوانان و جوانان :يک مطالعه كيفي
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :جله تحقيقات كيفي در علوم سالمت(348-340: )4( 3 ;1393 .علمي -پژوهشي)
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :فائزه جهان پور ،حكيمه واحدپرست*  ،مريم رواني پور ،پرويز عضدی
سال انتشار مجله 1393:

-14عنوان مقاله  :سنجش دانش پرستاران پيرامون حقايق دوران سالمندی در بيمارستان های آموزشي شهر بوشهر در سال 1391
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :رواني پور مريم ،دادائين آذر ،جهانپور فائزه ،حسيني
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :فصلنامه پرستاری سالمندان 67-55: )2( 1 ;1393 .
سال انتشار مجله 1393:

-15عنوان مقاله  :بررسي نگرش پرستاران در رابطه با نيازهای حمايتي سالمندان بستری در بيمارستان های آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :فصلنامه پرستاری سالمندان 93-79: )2( 1 ;1393 .
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :موسوی سيده مريم ،رواني پور مريم ،جهانپور فائزه ،فقيه مرجان
سال انتشار مجله 1393:

-16عنوان مقاله  :سنجش ميزان آگاهي پرستاران پيرامون نحوه انتقال خبر ناگوار به بيماران و همراهان آنها
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :مجله اخالق پزشكي  ،دوره  ,8شماره )1393( 29
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :مريم روانيپور ،سحر غالمي ،فائزه جهانپور ،مريم هاشمي ،سميه حسيني--
سال انتشار مجله 1393:

-17عنوان مقاله  :ميزان آگاهي دانشجويان پرستاری دانشگاه علومپزشكي بوشهر از اخالق در حرفه پرستاری سال 1392
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :ارمغان دانش(232-223: )3( 19 ;1393 .علمي -پژوهشي)
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :فائزه جهان پور  ،آرش خليلي ،مريم رواني پور ،ليال نوروزی ، ،مرضيه خليلي ،فاطمه دهقاني
سال انتشار مجله 1393:

-18عنوان مقاله  :بررسي نگرش و عملكرد مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر بوشهراز نقش گياهان دارويي در درمان بيماريهای كودكان در سال 1393
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :پرستاری گروه های آسيب پذير(48-39: )2( 2 ;1394 .علمي)
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :شهال جوكار ،فائزه جهانپور*  ،نيلوفر معتمد ،فرحناز كمالي
سال انتشار مجله 1394:

-19عنوان مقاله  :بررسي تأثير حضور والدين طي القاء بي هوشي كودكان تحت عمل جراحي بر ميزان اضطراب والدين.
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :مجله علمي دانشكده پرستاری و مامايي همدانisc--59-52: )1( 22 ;1393 .
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :راستي راضيه ،جهان پور فائزه ،معتمد نيلوفر ،كياني جميله
سال انتشار مجله 1393:

-20عنوان مقاله  :بررسي رابطه ی آگاهي از كدهای اخالق و ميزان خطاهای پرستاری گزارش شده توسط پرسنل پرستاری شاغل در بيمارستانهای آموزشي درماني شهر بوشهر در سال
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :جله علمي دانشكده پرستاری و مامايي همدان(119-113: )2( 24 ;1395 .علمي -پژوهشي)
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :عضدی پرويز ،واحدپرست حكيمه ،نوروزی ليال ،خليلي آرش ،شمسي زاده مرتضي ،ميرزايي محمد سعيد و فائزه جهان پور(نويسنده مسئول)

-21عنوان مقاله  :بررسي تاثير شعر خواني بر استرس پس از سانحه در بيماران سكته ی قلبي
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :روان پرستاری( 18-11: )2( 4 ;1395 .علمي -پژوهشي)
*

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :ميرزايي محمدسعيد ،حاجي وندی عبداله ،خليلي آرش ،جهان پور فائزه
سال انتشار مجله 1395:

-22عنوان مقاله  :سيستم های حمايت پرستاری در شرايط تصميم گيری باليني.
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :پرستاری گروه های آسيب پذير(-81-65: )4( 2 ;1394 .علمي)
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:
محمدرضا حاجي اسماعيلي ،فائزه جهان پور ،گلبرگ مهرپور ،سهيل نجفي مهری ،كيوان گوهری مقدم ،سواك حاتميان ،علي نادری ،سيد محمد مسعود موسوی نسب ،امير واحديان عظيمي
سال انتشار مجله 1394:

-23عنوان مقاله  :تأثير تكنيک آرام سازی پيش رونده عضالني بر عزت نفس بيماران انفاركتوس قلبي
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :رستاری گروه های آسيب پذير(78-69: )3( 2 ;1394 .علمي)
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :آذر آوازه ،فائزه جهان پور ،گلبرگ مهرپور ،محمدرضا حاجي اسماعيلي ،امير واحديان عظيمي ،علي نادری ،سيدجالل مدني ،محمد اصضری جعفرآبادی،
محمدباقر كشافي ،ميترا پيامي بوساری،
سال انتشار مجله 1394:

-24عنوان مقاله  :ررسي ميزان رضايتمندی بيماران بستری از خدمات پرستاری در بخشهای عمومي بيمارستان های دانشگاهي شهر بوشهر در سال 1392
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :پرستاری گروه های آسيب پذير(46-36: )3( 2 ;1394 .علمي)
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :خضری ليال ،رواني پور مريم ،جهانپور فائزه ،ميرزايي كامران
سال انتشار مجله 1394:

-25عنوان مقاله  :ررسي اثر بخشي معنويت درماني بر سالمت روان بيماران سرطاني مراجعه كننده به مركز سرطان شهر بوشهر.
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :رستاری گروه های آسيب پذير(51-40: )5( 2 ;1394 .علمي)
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :كياني جميله ،جهان پور فائزه ،عباسي فرهاد ،درويشي شهرزاد
سال انتشار مجله 1394:

-26عنوان مقاله  :لگوی غذايي و عوامل موثر برآن در كودكان بدو ورود به مدرسه در شهرستان بوشهر
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :طب جنوب  :مرداد و شهريور  , 1394دوره  , 18شماره  ; 3از صفحه  587تا صفحه (. 596علمي -پژوهشي)
*

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت ، :نظری فريده ,شعرا رويا ,جهان پور فائزه
سال انتشار مجله 1394:

-27عنوان مقاله  :عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :تاثير قنداق ر پاسخ به درد ناشي از خونگيری وريدی در نوزادان زودرس  :كارآزمايي باليني تصادفي سازی شده.
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :دژدار شهين ،جهان پور فائزه ،فيروزبخت سعيده ،استوار افشين.
سال انتشار مجله  :جله پرستاری كودكان(61-52: )4( 1 ;1394 .علمي –پژوهشي)

-28عنوان مقاله  :بررسي چالشهای اداره تب كودكان توسط والدين مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني بوشهر
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :مجله طب جنوب

واليوم ،18شماره ،4صفحه750-738

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :عزيزه انصاری  ،مريم رواني پور  ،فائزه جهان پور،سميه حسيني
سال انتشار مجله 1394 :

-29عنوان مقاله :

اتانازی :حق مرگ يا تهديدی برای كرامت انساني

عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :ليمر

سال سوم.شماره 1

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت ، :سارا سيار ،فائزه جهان پور ،مژگان زارعي ونول
سال انتشار مجله 1394:

-30عنوان مقاله :

بررسي تاثير فرهنگ ومذهب در پيشگيری از خودكشي

عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :ليمر

سال سوم.شماره .2صفحه 24

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :فرزان عضدی ،راضيه راستي عمادآبادی ،فائزه جهان پور
سال انتشار مجله 1394:

-31عنوان مقاله :

موانع آموزش به بيمار سالمند از ديدگاه پرستاران وبيماران سالمند بستری در بيمارستانهای آموزشي دانشگاه علوم پزشكي در سال 1392

عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :مقاله پژوهشي سالمت جامعه دوره هفتم .شماره . 4صفحه ....37
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :محبوبه تقي زادگان ،مريم رواني پور ،فائزه جهان پور ،سعيد سبحانيان ،نيلوفر معتمد
سال انتشار مجله 1392 :

-32عنوان مقاله :

تعيين دانش،نگرش وعملكرد پرستاران در مديريت درد ..بعد از عمل جراحي در بخشهای جراحي بيمارستان شهدای خليج فارس بوشهر در سال 1392

عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :پرستاری گروههای آسيب پذيرسال اول،شماره 1
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :زينب قرباني ،فائزه جهان پور ،عبداهلل حاجي وندی
سال انتشار مجله  :زمستان 1393

-33عنوان مقاله :

وضعيت رعايت اخالق حرفهای در عملكرد پرستاری از ديدگاه بيماران بستری در بيمارستان آموزشي بوشهر در سال 1394

عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :مجله ايراني اخالق وتاريخ پزشكي

دوره نهم.شماره.2

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :رفيعي .بي باك.حسيني.فرزلن.جهان پور
سال انتشار مجله  :تير 1395

-34عنوان مقاله  :بررسي تاثير استفاده از مولتي مديای آموزشي بر ميزان اضطراب قبل از سزارين
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :بررسي تاثير استفاده از مولتي مديا.....سزارين.........مجله زنان مامايي و نازايي ايران  :مرداد  , 1396دوره  , 20شماره  ; 5از صفحه  24تا صفحه 29
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :ربيعي زينب ,جهان پور فائزه ,عضدی فرزان ,عضدی پرويز*
سال انتشار مجله :

-35عنوان مقاله  :مقايسه رفتارهای بهداشتي مادران كودكان زير 1سال مبتال به اسهال و سايركودكان بستری دربخش اطفال بيمارستان شهدای خليج فارس بوشهر سال 1394-1395
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :فصلنامه پرستاری گروههای آسيب پذير(علمي)
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :آذر عرب ،شرافت اكابريان ،فائزه جهان پور ،كامران ميرزايي
سال انتشار مجله  :دوره  ،4شماره  ( - 10پرستاری گروه ها يآسيب پذير 1396

-36عنوان مقاله  .:مقايسه دقت روشهای مختلف اندازهگيری درجه حرارت بدن كودكان با تعيين نقطه برش تب( .علمي پژوهشي)
مجله :مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 87-81: )4( 18 ;1395 .عنوان  ،شماره و
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت ، :كاظمي مجد سميه ،اميری زهره ،جهان پور فائزه ،رستمي فروزان
سال انتشار مجله 1395:

-37عنوان مقاله  :بررسي عملكرد حفظ حريم شخصي بيماران در دانشجويان كارآموز و كارورز دانشكدهي پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر سال ................5931
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :اخالق وتاريخ پزشكي .سال -1396دوره 10
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :خواجه احمدی-جهان پور
سال انتشار مجله 1396:

-38عنوان مقاله  :بررسي ديدگاه بيماران و پرستاران نسبت به حفظ حريم خصوصي بيماران بستری طي مراقبت های پرستاری
عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت :راضيه راستي،فائزه جهانپور ،رواني پور،حسيني
سال انتشار مجله  :دوره  ،24شماره  ( - 111فروردين ) 1393

-39عنوان مقاله  .:عنوان  ،شماره و ايندكس مجله :سطح آگاهي از رفتارهای پيشگيرانه حوادث خانگي در مادران دارای كودك يک تا پنج سال مراجعه كننده به مراكزز بهداشزتي درمزاني
شهر بوشهر
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:ز اهدی نيا فجريه ،اكابريان شرافت ،ميرزايي كامران ،عضدی پرويز ،دولت خواه حميد رضا ،جهان پور فائزه.
سال انتشار مجله  :پرستاری گروه های آسيب پذير90-81: )9( 3 ;1395 .

-40عنوان مقاله  .:بررسي مشكالت باليني در بخش اطفال دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
مجله :مجله آموزش پرستاری ;1395 .شماره (4پياپي1392)6
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت ، :جهان پور ،زارعي،رواني پور،رزازان،حسيني
سال انتشار مجله 1392:
-41عنوان مقاله  .:دانشجويان پرستاری و نحوه انتقال خبر ناگوار به بيماران
)مجله :نشريه پرستاری ايران (مركز تحقيقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشكي ايران
دوره 31،شماره 114،آبان ماه 1397، 27 -17
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت ، :سحر غالمي باروقي 1،مريم روانيپور 2،فائزه جهانپور 3،فرشته بايندری
سال انتشار مجله 1397:

-42عنوان مقاله  .:مي زان حساسيت اخالقي در دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال 1395
اخالق و تاريخ پزشكي ،سال 1397،دوره 11
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت ، :زهره كهنسال 1،نصرت عوضنژاد 2،بهناز باقريان 3،فائزه جهانپور*4
سال انتشار مجله 1397:
-43عنوان مقاله  .:زنان معتاد بوشهر چگونه معتاد شدند؟ (يک مطالعه كيفي مجله
مجله
تحقيقات كيفي در علوم سالمت  1397؛ )8( 1
اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت ، :فاطمه اكبری زاده 1،سحرناز نجات 2،احمد حاجبي 9،فائزه جهانپور4
سال انتشار مجله 1397:

 -44عنوان :تعيين وضعيت ارتباط حرفهای كاركنان پرستاری بخشهای كودكان و نوزادان با همكاران در بيمارستان شهدای خليج فارس بوشهر ،در سال .1398
زارعي حليمه ،عضدی پرويز ،محمودی مرضيه ،صديقي زهرا ،جهانپور فائزه.
اخالق و تاريخ پزشكي389-378: )1( 13 ;1399 .

 -45بررسي نقش پيشبين استرس والدگری در انسجام و انطباق خانوادههای دارای كودك مبتال به طيف اوتيسم

و احدپرست حكيمه ،خلفي سعيده ،جهانپور فائزه ،باقرزاده راضيه..
روان پرستاری105-94: )1( 8 ;1399 .

 -46رعايت حقوق بيمار از ديدگاه دانشجويان سال اول و آخر پزشكي در بيمارستانهای آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
عضدی فرزان ،موسوینسب سيدهمريم ،دواني نيلوفر ،ميرزايي پريسا ،جهانپور فائزه .؛
مجله اخالق و تاريخ پزشكي57-46: )1( 12 ;1398 .

)چاپ مقاالت در نشريات معتبر بين المللي و داخلي به (زبان خارجي
1-Title: the relationship ofgeneral health ,hardiness and spiritual intelligence in Iranian nurses
Journal , VOL,NO iranian journal of psychiatry

Authors : fatemeh akbarizadeh,Faeze Jahanpourfariborz bagheri,h r hatami,abdolah hajivandi

Year of publication:,2013

2-Title: A Comparative Study on Temperature Accuracy between Tympanic, Rectal, and Axillary Sites.
Journal ,VOL,NO: Iranian Journal of Medical Sciences;33(1) :49-53.
Authors : F. Jahanpour, P. Azodi, N. Zare
Year of publication: 2008

3-Title: Clinical decision-making in senior nursing students in Iran
Journal , VOL,NO: Int J Nurs Pract;16(6):595-602. doi: 10.1111/j.1440-172X.2010.01886.x

Authors : Jahanpour F, Sharif F, Salsali M, Kaveh MH, Williams LM
Year of publication: 2010 Dec

4-Title: Comparison of Axillary, Tympanic and Rectal Body Tem-peratures Using a Covariate-Adjusted Receiver Operating Characteristic
Approach
Journal ,VOL,NO:Iranian Red crescent Medical Journal,volume:12,issue:3,pp:293-297.
Authors :Zare N,Namdare M,Jahanpour F
Year of publication: 2010

ISI

5-Title:T he Effects of Kangaroo Mother Care and Swaddling on Venipuncture Pain in Premature Neonates: A Randomized Clinical Tri
Journal , VOL,NO: Iran Red Crescent Med J. 2016 Apr; 18(4): e29649.
Authors : Shahin Dezhdar,1 Faezeh Jahanpour**,2,* Saeedeh Firouz Bakht,3 and Afshin Ostovar4
Year of publication: 2016

6-Title: Barriers to Practical Learning in the Field: A Qualitative Study of Iranian Nursing Students’ Experiences
.Journal , VOL,NO: Nurs Midwifery Stud. 2016 Jun; 5(2): e26920
Authors : Faezeh Jahanpour,1 Parviz Azodi,2,* Farzan Azodi,3 and Ali Akbar Khansir4
Year of publication: 2016

7-Title: The Effects of Preanesthetic Parental Presence on Preoperative Anxiety
of Children and their Parents: A Randomized Clinical Trial Study in Iran
Journal , VOL,NO: Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, DOI: 10.4103/ijnmr.IJNMR_178_14
Authors : Razie , Rasti‑ Emad‑ Abadi1, Abbas Naboureh2, Morteza Nasiri3, Nilofar Motamed4, Faezeh Jahanpour
Year of publication: 2017

8-Title: The Impact of Multimedia Education on Knowledge and Self-efficacy among Parents of Children with Asthma: A
Randomized Clinical Trial
.Journal ,VOL,NO: J Caring Sci. 2014 Sep; 3(3): 185–192--PUBMED
Authors : Ahmad Reza Zarei, 1 ,* Faezeh Jahanpour, 1 Fatemeh Alhani, 2 Najmeh Razazan, 1 and Afshin Ostovar
Year of publication: 2014

9-Title: Investigating Challenges Facing Self-Management Empowerment Education in Adolescents and Youths with Major
Thalassemia
Journal ,VOL,NO: Jundishapur J Chronic Dis Care. 2014 ;3(4):e23366. doi: 10.17795/jjcdc-23366.
Authors : Razzazan N, Ravanipour M, Jahanpour F, Zarei A R, Motamed
Year of publication: 2014

10-Title: The Obstacles against Nurse-Family Communication in Family-Centered Care in Neonatal Intensive Care Unit: a
Qualitative Study
Journal ,VOL,NO: J Caring Sci. 2015 Sep; 4(3): 207–216. pubmed
Authors : Zahra Hadian Shirazi, 1 Farkhondeh Sharif, 2 ,* Mahnaz Rakhshan, 3 Narjes Pishva, 4 and Faezeh Jahanpour 5
Year of publication: 2015

11-Title: Relationship between work-family conflict and employee engagement in femail nurses
Journal , VOL,NO: Acta health medica

Vol 1, Issue2

Authors : Saiar,jahanpour,marofee,avazzade
Year of publication: October2016

12-Title: Mothers’ knowledge, attitudes, and performance toward household accidents at home in children 1–5 years old: An intervention study
Journal ,VOL,NO: national journal of physiology,pharmac,and pharmacology,2018,8(5)
Authors : zahedinia,akaberian,mirzaee,azoi,dowlatkhah,jahanpour
Year of publication: 2018

13-Title: Lived experiences of the caregivers of infants about family-centered care in the neonatal intensive care unit: A phenomenological study
Journal ,VOL,NO:Iranian journal of neonatology2018:9(1)
Authors : Hadian,sharif,rakhshan,pishva,jahanpour
Year of publication: 2018

14-Title: Transition from being OK to NOT OK with tooth loss among a selection of older people in Iran: a qualitative study.
Journal ,VOL,NO:
Gerodontology. 2017 Jun;34(2):215-226. doi: 10.1111/ger.12251. Epub 2016 Nov 4.
Authors : Dezhdar S1, Fereidoonpoor N2, Mostaghni E3, Jahanpour F4, Ravanipour M5.
Year of publication: 2017

15-Title: Lived Experience of Caregivers of Family-Centered Care in the Neonatal Intensive Care Unit: “Evocation of Being at Home
Journal ,VOL,NO: Iranian j ped, 26(5)
Authors : Zahra Hadian Shirazi,1 Farkhondeh Sharif,2,* Mahnaz Rakhshan,2 Narjes Pishva,3 and Faezeh Jahanpour4
Year of publication: Octobre 2016

16-Title: The Impact of Tacit Knowledge Transfer Through Storytelling on Nurses’ Clinical Decision Making
Journal , VOL,NO: Iranian Red Crescent Medical Journal: May 2018, 20 (5); e65732
Authors : Sara Sayar 1 , Rahim Tahmasebi 2 , Parviz Azodi 3 , Tahereh Tamimi 1 and Faezeh Jahanpour 4* ,
Year of publication:

18- The comparison of the effect of poetry therapy on anxiety and post-traumatic stress disorders in patients with myocardial infarction
Faezeh Jahanpour, Bahram Armoon, Nasrin Mozafari, Niloofar Motamed,
Darush Iran Poor & Mohammad Saeed Mirzaee (2019)
Journal of Poetry Therapy, 32:4, 214-222, DOI: 10.1080/08893675.2019.1639884
To link to this article: https://doi.org/10.1080/08893675.2019.1639884
19-Effect of an Interactive Training on Choosing Delivery Method among
Primiparous Pregnant Women: An Interventional Study
.Zarifsanaiey N, Bagheri A, Jahanpour F, Nematollahi S, Azodi P.
Invest. Educ. Enferm. 2020; 38(1):e04.
DOI: 10.17533/udea.iee.v38n1e04.

جدول شماره  – 21مربوط به شركت در سمينارهای علمي و بين المللي
عنوان مقاله

رديف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

مراقبت پیگیر-
Are vitamin control sizure
Is acupancure effective for treating epilepsy
ارتقا سواد سالمت بیماران با استفاده مولتي مدیای آموزشي ..
سواد اطالعاتي اعضا هییت علمي
بررسي عوامل مرتبط با سطح سوادسالمت
سواد سالمت وپیامدهای بهداشتي آن
موانع ارتباط میان پرستار -خانواده در مرقبت خانولده محور
اتانازی حق مرگ یا تهدیدی برای کرامت انساني
Effectiveness of yoga …..
The attitude and practice of mothers …medicial herb
Exercise induced anaphylaxis in children
The role of evidence based
The role of tacit knowledge in nursing
تاثیر آموزش به روش نرم افزار چندرسانه ای بر آگاهي ....اخالق حرفه ای
رفتارهای پیشگیرانه از حدث خانگي
مدیریت ودرمان اکستراوزیشن در شیمي درماني
تاثیر عصاره روغن ماهي بر عوارض شیمي درماني

عنوان كنفرانس
يا همايش
کنترل بیماری های غیر
epilepsy
epilepsy
همایش سواد سالمت
همایش سواد سالمت
همایش سواد سالمت
همایش سواد سالمت
سومین کنگره اخالق
سومین کنگره اخالق
اولین کنگره بین المللي طب
مکمل وجایگزین
اولین کنگره بین المللي طب
مکمل وجایگزین
..Research integrity
..Research integrity
Research integrity..
همایش آموزش مبتني بر
شواهد
پنجمین کنگره شبکه همکار
جنوب
پنجمین کنگره شبکه همکار
جنوب
پنجمین کنگره شبکه همکار
جنوب

محل
برگزاری
نام شهر /
كشور
فسا
mashhad
mashhad
مشهد
مشهد
مشهد
مشهد
تهران
تهران
مشهد
مشهد
کیش
کیش
کیش
مشهد
بوشهر
بوشهر
بوشهر

عنوان مقاله

رديف

عنوان كنفرانس
يا همايش

محل
برگزاری
نام شهر /
كشور

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

تاثیر پتدین به روش مداوم بر میزان درد بیماران تحت عمل جراحي
مقایسه دیدگاه دانشجویان سال اول وآخر پزشکي از حقوق بیمار
بررسي تاثیر مداخله حمایتي بر رضایتمندی از خدمات ....
چالشهای ارزشیابي بالیني
بررسي اثر بخشي معنویت درماني بر بیماران سرطاني
مباني احیای قلبي مغزی وریوی ...
بررسي تاثیر شعر درماني بر میزان اضطراب بیماران مبتال به سکته قلبي
حضور والدین بر اضطراب کودک...
بررسي تاثیر اجرای .....
مولفه های موثر بر بهره وری....
تاثیر آموزش چندرسانه ای بر دانش وخودکارآمدی
راهکارهای ارتقا تصمیم گیری بالیني
تعیین وضعیت اخالق حرفه ای در خدمات پرستاری...
میزان پایبندی به رعایت مصرف دارو در سالمندان...
وضعیت ثبت گزارش پرستاری...
حریم خصوصي در بیماران

پنجمین کنگره شبکه همکار
جنوب
پنجمین کنگره شبکه همکار
جنوب
پنجمین کنگره شبکه همکار
جنوب
پنجمین کنگره شبکه همکار
جنوب
پنجمین کنگره شبکه همکار
جنوب
پنجمین کنگره شبکه همکار
جنوب
پنجمین کنگره شبکه همکار
جنوب
سمینارسراسری مراقبت خانواده
محور
سمینارسراسری مراقبت خانواده
محور
دومین کنگره زندگي سالم
دومین کنگره زندگي سالم
دومین کنگره زندگي سالم
دومین کنگره زندگي سالم
دومین کنگره زندگي سالم
دومین کنگره زندگي سالم
کنگره اخالق تهران

بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
شیراز
شیراز
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
تهران

عنوان كنفرانس

عنوان مقاله

رديف

يا همايش

محل
برگزاری
نام شهر /
كشور

35
36

آموزش رفتارهای پیشگیرانه از حوادث خانگي
مشارکت دانشجویان در فرایند تصمیم گیری

37

When and how to star….

38

Nutrition in ulserative ….

39
40

ارتقا سالمت معنوی در پرستاران......
Venous sampling pain reducing in
premature infant (Randomized
بررسي اثر پیش شرطي اسکمي دوراندامي...
تعیین وضعیت رعایت .....
بررسي سطح تکامل اخالقي...

41
42
43
44

آموزش بهداشت وارتقای
سالمت در ایران
The first national
congress of the
challenges ….
The 1st razavi
congress on nutrition
The 1st razavi
congress on nutrition
تحول نظام سالمت...
Razavi international
congress of neonate
نوزدهمین کنگره پژوهشي...
کنگره بین المللي اخالق
کنگره بین المللي اخالق
کنگره اخالق پرستاری

وضعیت عملکرد دانشجویان کارورز وکاراموز...

تهران
مشهد
مشهد
مشهد
جهرم
مشهد
همدان
تهران
تهران
بم

45

جشنواره علمي –تحقیقاتي کودکان
سرور

1389

بررسي عوامل موثر در اختالالت رفتاری

مشهد

فائزه جهان پور –پرویز عضدی-ناهید
سادات جهان پور

46

جشنواره علمي –تحقیقاتي کودکان
سرور

1389

بررسي عوامل موثر در سوئ تغذیه کودکان

مشهد

ناهید سادات جهان پور فائزه جهان
پور –پرویز عضدی-

عنوان كنفرانس

عنوان مقاله

رديف

يا همايش

محل
برگزاری
نام شهر /
كشور

47

اولین سمینار سراسری ارتباطات حرفه
ای در علوم پزشکي

1390

نقش ارتباطات موثر در خودباوری حرفه ای

مشهد

فائزه جهان پور-پرویز عضدی

1388

نقش ورزش در بروز آنافیالکسي در جوانان

بوشهر

فائزه جهان پور-پرویز عضدی

1388

اختالل در تعامالت اجتماعي در جوانان

بوشهر

پرویز عضدی -فائزه جهان پور

1388

چاقي در جوانان

بوشهر

ناهید سادات جهان پور-فائزه جهان
پور-پرویز عضدی

51

17 congress of Iranian
society for reproductive
medicin

2011

Spermatogenesis and the
level of blood ….تهران(چاپ
خالصه در مجله ISIبا نام iranian
journal of reproductive
medicine

تهران

52

کنگره سراسری ارتقای سالمت نوزاد

2012

عالئم رفتاری درد نوزاد

مشهد

2012

شناخت وتفسیر عالئم فیزیولوژیکي درد

مشهد

48

49

50

53

ارائه پوستر در سمینار جوان سالم

ارائه پوستر در سمینار جوان سالم

ارائه پوستر در سمینار جوان سالم

کنگره سراسری ارتقای سالمت نوزاد

N jahanpour
F jahanpour
P azodi
فائزه جهان پور ،
پرویز عضدی ،
ناهید سادات جهان پور
ناهید سادات جهان پور ،فائزه جهان
پور ،
پرویز عضدی ،

عنوان كنفرانس

عنوان مقاله

رديف

يا همايش

محل
برگزاری
نام شهر /
كشور

54

اولین همایش کشوری تفکر انتقادی
ونظام سالمت

5-3
اسفند1389

بررسي وضعیت تفکر انتقادی در دانشجویان
علوم پزشکي بوشهر

اصفهان

پرویز عضدی ،
فائزه جهان پور

55

اولین همایش کشوری تفکر انتقادی
ونظام سالمت

5-3
اسفند1389

بررسي ارتباط تفکر وتصمیم گیری بالیني

اصفهان

فائزه جهان پور ،
پرویز عضدی

56

کنگره اخالق پرستاری

 4و 5خرداد
1392

کدهای اخالق پرستاری

تهران

فائزه جهان پور ،
پرویز عضدی

57

Shanghai……..

تیر 1392

Knowledge and practice of
nurses

چین

فائزه جهان پور،
زهرا صدیقي.
پرویز عضدی

58

Shanghai

تیر 1392

The effect of multimedia…..

چین

پرویز عضدی،
فائزه جهان پور

59

کنگره طب داخلي اهواز

 14اسفند
1391

میزان افسردگي در پرستاران

اهواز

60

کنگره آموزش پزشکي

اردیبهشت
1392

بررسي هوش معنوی

تهران

آرش خلیلي.
فائزه جهان پور.
محمد یزدانخواه.
مریم رواني پور.
عبدالمجید پرند
مرضیه گنجي.
پرویز عضدی.
نسرین مرودشتي.
فائزه جهان پور

عنوان كنفرانس

عنوان مقاله

رديف

يا همايش

محل
برگزاری
نام شهر /
كشور

61

کنگره آموزش پزشکي

اردیبهشت
1392

فراواني هوش معنوی

تهران

62

کنگره آموزش پزشکي

اردیبهشت
1392

فراواني تقلب وارتباط ....

تهران

63

کنگره سراسری پرستار –ماما -
پژوهش

22و 23آذر
1391

استرس دانشجویان پرستاری در بخشهای
مراقبت ویژه

گلستان

64

همایش کشوری توسعه نقش پرستار

 17بهمن
1391

آگاهي وعملکرد پرستاران در مقررات

مشهد

65

همایش کشوری توسعه نقش پرستار

 17بهمن
1391

نگرش پرستاران در مقررات

مشهد

66

همایش بین المللي روان پزشکي

20-17
مهر 1391

فرایند ارتباط با والدین

تهران

67

همایش آموزش پزشکي

14-11
اردیبهشت
1391

بررسي وضعیت آموزش بالیني .....

ساری

سکینه زارعي.
فائزه جهان پور.
پرویز عضدی.
سیمین ماهیني
سیمین ماهیني.
پرویز عضدی.
فائزه جهان پور.
سکینه زارعي
فائزه جهان پور.
پرویز عضدی
فائزه جهان پور .
زهرا صدیقي.
پرویز عضدی.
ناهید سادات جهان پور
فائزه جهان پور.
زهرا صدیق ،
ناهید سادات جهان پور
Faezeh jahanpour
Sahar gholami
Parviz azodi
فائزه جهان پور.
پرویز عضدی.
حکیمه واحد پرست .فاطمه حاجي نژاد

محل
برگزاری
/ نام شهر

عنوان كنفرانس

عنوان مقاله

يا همايش

رديف

كشور
فائزه جهان پور.پرویز عضدی

ساری

Faezeh jahanpour
Parviz Azodi

Seoul
korea

Parviz Azodi
Faezeh jahanpour

Seoul
korea

14-11
اردیبهشت
1391

همایش آموزش پزشکي

68

Comparative study of
clinical decision making in
nurses and nursing students
Critical thinking skills of the
students in bushehr
university of medical
sciences

29-30
October
2009

7th international nursing
conference

69

29-30
October
2009

7th international nursing
conference

70

......ضرورت ارتقا خودباوری حرفه ای

فائزه جهان پور
پرویز عضدی

شیراز

تصمیم گیری بالیني در پرستاری

88

دهمین کنگره آموزش علوم پزشکي

71

پرویز عضدی
فائزه جهان پور

شیراز

مهارتهای تفکر انتقادی

88

دهمین کنگره آموزش علوم پزشکي

72

N.zareie
M.namdare
F.jahanpour

esfahan

The effect of covariance on
the accuracy…………..

August
2008

9th Iranian statistical
conference

73

Faezeh jahanpour
Parviz Azodi

ATHENS
GREECE

25-30
The accuracy of
AUGUS
thempanic……..
T 2009

25TH international
congress of pediatric for
the health …….

74

Parviz Azodi
Faezeh jahanpour

ATHENS
GREECE

25-30
Enuresis factor in 5-15 years
AUGUS
old
T 2009

25TH international
congress of pediatric for
the health …….

75

محل
برگزاری
/ نام شهر

عنوان كنفرانس

عنوان مقاله

يا همايش

رديف

كشور
Faezeh jahanpour
Parviz Azodi

singapour

Clinical decision making
learning in nursing students

singapour

Bushehr medical students’
knowledge of information
literacy

.فائزه جهان پور
پرویز عضدی

مشهد

ارتقا تصمیم گیری بالیني گامي در جهت
مرجعیت علمي

،مریم رواني پور
حکیمه واحدپرست فائزه جهان پور

مشهد

.....بررسي تاثیر کارآموزی فارماکولوژی

Faezeh jahanpour
Parviz azodi

thailand

Parviz Azodi
Faezeh jahanpour

Parviz azodi
Faezeh jahanpour

Faezeh jahanpour
Parviz azodi
Parviz azodi
Faezeh jahanpour
.فائزه جهان پور
پرویز عضدی

28-29
January
2011

8th asia medical
education conference

76

28-29
January
2011
1390
12-10
اردیبهشت
1390
12-10
اردیبهشت

8th asia medical
education conference

77

دوازدهمین همایش آموزش پزشکي

78

دوازدهمین همایش آموزش پزشکي

79

Accuracy of digital axillary
thermometer in children

2009

wonca

80

thailand

Enuresis factors in 5-15
years old

2009

wonca

81

france

The learning experience of
NICU

2012

amee

82

france

Factor affecting professional
self…..

2012

amee

83

تهران

وضعیت تصمیم گیری بالیني در ارائه
مراقبت

1389

ششمین کنگره مراقبت های پرستاری

84

عنوان كنفرانس

عنوان مقاله

رديف

محل

يا همايش

برگزاری
نام شهر /
كشور

85

ششمین کنگره مراقبت های پرستاری

1389

ارتباط موفق راهي برای توانمندسازی

86

اولین همایش ملي اختالالت شایع
جسمي ،رواني و رفتاری کودکان و
اثرات آن بر جامعه

(سال1398 :
)

تعیین وضعیت ارتباط حرفه ای پرسنل
پرستاری بخش های کودکان و نوزادان با
فیروز آباد
همکاران در بیمارستان
شهدای خلیج فارس بوشهر سال 9

87

88

تهران

“Determine the effect of
reminiscence training on
 professional communicationتهران
in
”Pediatric nursing staff

پرویز عضدی
فائزه جهان پور
حلیمه زارعي-
پرویز عضدی-
مرضیه محمودی-
زهرا صدیقي-
فائزه جهان پور  -دکترای
Faezeh
Jahanpour*,
Halimeh Zareii, Parviz
Azodi Marzieh
Mahmoodi
Tahereh
Tamimi

جدول – مربوط به انجام فعاليت برای اولين بار در ايران (فناورانه )
رديف

نوع فعاليت

محل انجام فعاليت

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام
متقاضي)

توليد بازی سالمت با عنوان: :
تاثير بازی های ويديوئي سزالمت در
تن سنجي ،ارتقا انگيزه دروني ،خزود
كار آمزدی و الويزت بنزدی در الگزو
غذايي و فعاليت حركتي دانش آموزان
 9-12ساله شهر بوشهر

بوشهر

جهان پور،عضدی ،شامي،محمودی

جدول– مربوط به انجام طرح های پژوهشي
رديف

نام و موضوع اثر

تاريخ تكميل

-1

بررسي روند پذیرش و عوامل موثر بر آن در بخشهای اورژانس
بیمارستان خلیج فارس بوشهر از دیدگاه بیماران در سال 1392

20/12/92

-2

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

سمت در ارتباط

(شامل نام متقاضي)

با فعاليت

جهان پور -عبدالمجید پرند

مجری اول

تعیین وضعیت رعایت اخالق حرفه ای در عملکرد پرستاری از
دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان آموزشي بوشهر در سال
1392

20/12/92

فائزه جهان پور -زهرا رفیعي

مجری اول

-3

بررسي موانع آموزش به بیمار.....

92/12/20

مریم رواني پور-فائزه جهان پور،تقي زاده

مجری دوم

-4

بررسي علل ترخیص با رضایت شخصي از دیدگاه بیماران در
بیمارستان شهید رجایي گچساران ،در نیمسال اول 139

20/12/92

مریم رواني پور-فائزه جهان پور-سمیه توسل نیا

مجری دوم

-5
-6
-6

-8
-9
-10

-11

بررسي میزان رضایتمندی بیماران بستری از خدمات پرستاری
ارایه شده در بخشهای عمومي بیمارستانهای آموزشي درماني
بوشهر در سال  1392اتمام یافته
بررسي آگاهي دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکي
بوشهراز مقررات و اخالق در حرفه پرستاری اتمام یافته
بررسي باور سالمندان مبتال به بیماری های قلبي -عروقي در
مصرف داروهای خود و عوامل مرتبط با آن در سالمندان
مراجعه کننده به مراکز درماني شهر بوشهر در سال  1392اتمام
یافته
درک سالمندان از بي دنداني نسبي اتمام یافته
بررسي چالش های ارزشیابي بالیني از دید دانشجویان دانشگاه
اتمام یافته
علوم پزشکي بوشهر درسال 1392
بررسي نظرات دانش آموختگان پرستاری از نحوه ی اجرای
کارورزی در عرصه در دوره ی آموزش پرستاری در دانشگاه
اتمام یافته
علوم پزشکي
بررسي کیفیت زندگي وعوامل موثر بر آن در بیماران مبتال به
سرطان پستان تحت شیمي درماني درشهر بوشهر در سال
اتمام یافته
1392

20/12/92

مریم رواني پور-فائزه جهان پور -لیال خضری

مجری دوم

20/12/92

دکتر فائزه جهان پور-دکتر مریم رواني پور-آرش
خلیلي

مجری اول

20/12/92

دکتر فائزه جهان پور-دکتر مریم رواني پور -زهرا
رفیعي

مجری اول

20/12/92

دکتر مریم رواني پور-فائزه جهان پور-شهین دژدار

مجری دوم

20/12/92

دکتر فائزه جهان پور-دکتر مریم رواني پور -سیده
فاطمه موسوی

مجری اول

دکتر فائزه جهان پور-دکتر مریم رواني پور -مسلم
محمدی

مجری اول

دکتر مریم رواني پور-فائزه جهان پور-کامران
میرزایي  -راضیه هوشمندی

مجری دوم

20/12/92

20/12/92

امتياز

رديف
-12

-13

-14

-15

-16
-17

-18
-19

-20
-21

نام و موضوع اثر
بررسي دیدگاه پرستاران در رابطه با نیازهای حمایتي سالمندان
در بخش های بستری بیمارستان های آموزشي دانشگاه علوم
پزشکي بوشهر در سال  1392اتمام یافته
بررسي مقایسه ای تاثیر قنداق و روش مراقبت کانگورویي بر
شدت درد ناشي از خونگیری در نوزادان زودرس
اتمام یافته
بررسي موانع آموزش به بیماران سالمند از دیدگاه پرستاران و
بیماران سالمند بستری در بیمارستان های آموزشي دانشگاه
اتمام یافته
علوم پزشکي بوشهر در سال 1392
بررسي تاثیر مداخله حمایتي پرستار بررضایتمندی از نحوه ی
ارائه خدمات پرستاری در بیماران مبتال به پرفشاری خون
اتمام یافته
بررسي سطح تکامل اخالقي دانشجویان دانشکده پرستاری
در دست اجرا
دانشگاه علوم پزشکي
بررسي میزان حساسیت اخالقي در دانشجویان سال اول و
چهارم پرستاری دانشگاه علوم پزشکي بوشهر در سال93
در دست اجرا
تبیین مفهوم کار دانشجویي از دیدگاه دانشجویان پرستاری
اتمام یافته
( تحقیق کیفي)
بررسي تجارب ماماهای شاغل دربیمارستانهای شهر بوشهر
ازمفهوم زایمان فیزیولوژی در سال (1393تحقیق کیفي)
اتمام یافته
بررسي عملکرد دانشجویان نسبت به حفظ حریم شخصي بیمار
در دانشگاه علوم پزشکي بوشهر در سال  94-93اتمام یافته
مقایسه فراواني بین زایمان طبیعي و سزارین در زمان قبل و
بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت در بیمارستان های تابعه
استان بوشهر در سال  1393اتمام یافته

تاريخ تكميل
20/12/92

17/4/93
17/4/93

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

سمت در ارتباط

(شامل نام متقاضي)

با فعاليت

دکتر مریم رواني پور-فائزه جهان پور-سیده مریم
موسوی

مجری دوم

دکتر فائزه جهان پور-شهین دژدار-دکتر سعیده
فیروز بخت-دکتر افشین استوار

مجری اول

مریم رواني پور -دکتر فائزه جهان پور-محبوبه تقي مجری دوم
زادگان

28/5/93

دکتر فائزه جهان پور -فاطمه موسوی-دکتر
میرزایي-محمد رضا یزدانخواه

مجری اول

28/5/93

دکتر فائزه جهان پور-نجمه زاهدی نیا

مجری اول

12/12/93

دکتر فائزه جهان پور-زهره کهنسال

مجری اول

12/12/93

دکتر فائزه جهانپور-معصومه خواجه احمدی

مجری اول

12/12/93

دکتر فائزه جهان پور-فاطمه مالچي-مهرنوش
جلیلي

مجری اول

12/12/93

دکتر فائزه جهانپور-معصومه خواجه احمدی

12/12/93

دکتر فائزه جهان پور-فرزان عضدی-زینب قرباني
مقدم

مجری
اول
مجری
اول

امتياز

رديف

نام و موضوع اثر

-22

بررسي تاثیر آموزش و توانمندسازی سوپروایزر کنترل عفونت
بر اجرای نظام مراقبت عفونتهای بیمارستاني در بیمارستان
تابعه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر“در سال 1393
اتمام یافته
مقایسه دیدگاه دانشجویان پزشکي سال اول وآخر در باره
میزان رعایت منشور حقوق بیمار در بیمارستاهای آموزشي
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر در سال  1393اتمام یافته
بررسي تأثیر الگوی مراقبت پي گیر بر میزان قند و هموگلوبین
گلیکوزیله خون در کودکان و نوجوانان دیابتي اتمام یافته
بررسي تجارب دانشجویان پرستاری از نحوه برخورد مربي
وپرسنل نسبت به اشتباهات بالیني دانشجویان پرستاری
دانشگاه علوم پزشکي بوشهرسال تحصیلي 94-93
در دست اجرا
بررسي تاثیر شعر درماني بر میزان اضطراب بیماران مبتال به
سکته ی قلبي در بیمارستان تخصصي قلب بوشهر در سال
 .1394اتمام یافته 95
بررسي مقایسه ای رفتارهای بهداشتي مادران کودکان زیر
1سال مبتال به اسهال و سایرکودکان ،بستری دربخش اطفال
اتمام یافته
بیمارستان شهدای خلیج فارس

-28

شریان تمپورال وزیربغلي در مقایسه با دماسنج نازوفارنکس
دربیماران بستری دربیمارستانهای آموزشي درماني بوشهر
اتمام یافته
درسال 1393

-29

مقایسه تاثیر آموزش احیاء قلبي ریوی مقدماتي به روش مولتي
مدیا وسخنراني بر آگاهي معلمان شاغل در شهر بوشهر در
اتمام یافته
سال 1394

-23

-24
-25

-26

-27

تاريخ تكميل

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

سمت در ارتباط

(شامل نام متقاضي)

با فعاليت

دکتر فائزه جهان پور-فرزان عضدی-زینب قرباني
مقدم

مجری اول

12/12/93

دکتر فائزه جهانپور-فرزان عضدی-پرویز عضدی-
رقیه گشمرد

مجری اول

19/3/94

دکتر فائزه جهان پور -فرشته سبوحي

مجری اول

12/12/93

19/3/94

دکتر فائزه جهان پور-الهام غریبي حیاوی

مجری اول

24/6/96

دکتر فائزه جهان پور-محمد سعید میرزایي

مجری اول

24/6/94

24/6/94

1/10/94

شرافت اکابریان-دکتر فائزه جهان پور-دکتر
کامران میرزایي-آذر عرب

دکترفائزه جهان پور-زینب محمودی-پرویز
عضدی-دکتر افشین استوار

دکتر فائزه جهان پور-عبدالرضا شفیعي

مجری اول

مجری اول

مجری اول

امتياز

رديف
-30

--31

نام و موضوع اثر
تاثیر انتقال دانش پنهان از طریق داستان گویي بر تصمیم
گیری بالیني پرستاران شاغل در مرکز تخصصي قلب بوشهر
اتمام یافته
1394
روش مولتي مدیا و پیامک بر سطح آگاهي،عملکرد و نگرش
مادران دارای فرزند یک تا پنج سال مراجعه کننده به مراکز
اتمام یافته
بهداشتي درماني شهر بوشهر

-32

بررسي نگرش اساتید وکارکنان دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
در خصوص موارد غیر اخالقي حرفه ای سازماني رایج در
مجموعه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر در سال 1393
بررسي رابطه ی تعارض کار -خانواده و دلبستگي شغلي
پرستاران زن شاغل در بخش های ویژه ی بیمارستان های
اتمام یافته
شهرستان بوشهر در سال 1394

-34

میزان بروز سرطان و مرگ و میر ناشي از آن و عوامل مرتبط
در استان بوشهر طي پنج سال اخیر 1394-1390

-35

بررسي اثر پیش شرطي ایسکیمي دور اندامي در پیشگیری از
دلیریوم در بیماران کاندیدای بای پس قلبي ریوی عروق کرونر
در بیمارستان قلب بوشهر درسال 1396

-36

تاثیر انتقال دانش از طریق خاطرهگویي بر حساسیت اخالقي
پرستاران شاغل در بیمارستان آموزشي خلیج فارس شهر
اتمام یافته
بوشهردر سال 1395
بررسي آگاهي دانشجویان کارشناسي پرستاری و مامایي
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر از منشور حقوق بیمار در سال
1396

-33

-37

تاريخ تكميل

1/10/94

/94

15/10/94

23/3/95

22/12/95

22/12/95

21/3/96

(شامل نام متقاضي)

با فعاليت

دکتر فائزه جهان پور-دکتر رحیم
طهماسبي-سارا سیار

1/10/94

14/10

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

سمت در ارتباط

مجری اول

دکترفائزه جهانپور-شرافت اکابریان-کامران
میرزایي-پرویز عضدی-فجریه زاهدی نیا

مجری اول

دکتر فائزه جهانپور-پرویز عضدی-
محمدسعید میرزایي-فرزان عضدی

مجری اول

دکترفائزه جهانپور-سارا سیار-نرگس
معروفي
دکتر فائزه جهان پور -بهاره دادپور،
بهنوش جلیلي خوئي

دکتر فائزه جهان پور -لیال ناصری خواه

دکتر فائزه جهان پور-فریده بحریني

دکتر فائزه جهان پور-فریده بحریني

مجری اول

مجری اول

مجری اول

مجری اول

مجری اول

امتياز

رديف
-38

-39

تاريخ تكميل

نام و موضوع اثر

بررسي تاثیر آشناسازی با کاتتریزاسیون و انفوزیون وریدی از
طریق تصویرسازی بر اضطراب کودکان سن مدرسهی بستری
در اورژانس اطفال مرکز آموزشي و درماني شهدای خلیج فارس 21/3
بوشهر در سال 1395
بررسي تاثیرمقایسه ازون تراپي وعسل تراپي برروی زخم پای
دیابتي

-40

رعایت معیارهای اخالق حرفه ای از دیدگاه پرستاران

-41

تاثیر بازی برای سالمت در تن سنجي و ارتقا الگو غذایي و
فعالیت حرکتي دانش آموزان  9-12ساله شهر بوشهر

-42

-43

15/5/96
10/10/96

بررسي وضعیت اثربخشي آموزش به بیمار در بخشهای عمومي
بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر1398-
بررسي رابطه سطح تکامل اخالقي و مهارتهای
ارتباط با کودک بستری در پرسنل و دانشجویان پرستاری در
بیمارستانهای شهر بوشهر در سال 98

21/5/97

/96

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

سمت در ارتباط

(شامل نام متقاضي)

با فعاليت

دکتر فائزه جهان پور -دکتر رحیم
طهماسبي-معصومه کانیک زاده
دکتر فائزه جهان پور-علیرضا
جهانبخش -شرافت اکابریان-رحیم طهماسبي-
پرویز عضدی-نگین میری
دکتر فائزه جهان پور-فریده بحریني-
علي اکبر کریمي
دکتر فائزه جهان پور-مریم
شامي
علیرضا نمائي قاسم ني ...............فایزه جهان پور

سیده فاطمه اشرفي ......................فایزه جهان پور

مجری اول

مجری اول
مجری اول
مجری اول
 استاد راهنمایاول

 استاد راهنمایاول

-44
رعایت معیارهای اخالق حرفه ای از دیدگاه
پرستاران
-44

بررسي سطح آگاهي دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکي بوشهر از روش های مراقبت خانگي بهداشت دهان و
دندان در سال 1395

فریده بحریني .................فایزه جهان پور

محمد آخوندزاده حقیقي .............فایزه جهان پور

راهنمای اول

مجری اول

امتياز

رديف

نام و موضوع اثر

تاريخ تكميل

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

سمت در ارتباط

(شامل نام متقاضي)

با فعاليت

-45

-46

بررسي تاثیر آموزش مهارت های ارتباطي به پرستاران بر
حمایت و درک ارتباط متقابل پرستار-مادر در بخش های
نوزادان بیمارستان های منتخب استان بوشهر در سال -1400
1399

فرنوش تاجیک .............فایزه جهان پور

بررسي آگاهي و اظهار عملکرد پرستاران از احیای قلبي ریوی
کودکان براساس الگوریتم پالس در بیمارستان های شهر
بوشهر در سال .1399

آسیه مکاری بهبهاني .................فایزه جهان پور

-47

بررسي آگاهي ،نگرش و عملکرد مادران دارای کودک 0-5
ساله تحت پوشش مراکز خدمات جامع سالمت شهر بوشهر در
مورد رفتارهای پیشگیرانه از حوادث خانگي و ارتباط آن با
رخداد حوادث خانگي در سال1399

-48

مقایسه تاثیر دو روش آموزشي مولتي مدیا و کتابچه آموزشي بر
دانش از نحوه مراقبت از کودک دیابتي در دانشجویان
کارشناسي پرستاری دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

-49

بررسي ارتباط آگاهي پرستاران از اصول اخالق حرفهای و جو
اخالقي حاکم بر بخشها با رخداد پریشاني اخالقي در
بیمارستانهای آموزشي شهر بوشهر در سال 1398

-50

ررسي ارتباط استرس والدگری درک شده با انطباق و
همبستگي خانواده و کیفیت زندگي والدین کودکان مبتال به
اختالالت طیف اوتیسم در شهرهای بوشهر و شیراز در سال
.1397

آسیه خسروی لقب ................فایزه جهان پور

محبوبه امیني

 ....................فایزه جهان پور

علیرضا نمائي قاسم نیا ....فایزه جهان پور

سعیده خلفي ..............فایزه جهان پور

مجری اول

مجری اول

مجری اول

مجری اول

مجری اول

مجری دوم

امتياز

رديف
51

52

53

نام و موضوع اثر
ررسي آگاهي دانشجویان کارشناسي پرستاری و مامایي
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر از منشور حقوق بیمار در سال
1396

تاريخ تكميل

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

سمت در ارتباط

(شامل نام متقاضي)

با فعاليت

فایزه جهان پور.....................

مجری اول

امتياز

جدول– مربوط به تاليف يا تدوين كتاب

1

تصميم گيري باليني در پرستاري

فائزه جهان پور پرويز عضدي .فرخنده شريف .مهوش صلصالي
فائزه جهان پور .پرويز عضدي

2

پرستاري وبهداشت نوزادان

3

رشد وتكامل کودك نوپا

4

درسنامه نوزادان

5

مراقبت از نوزادان سالم وبيمار

جهان پور ،سيار  ،عضدي

6

کودك سالم 1394

خليلي،صادق،داوودي،ساالري،جهان پور

7

کودك بيمار 1394

خليلي،صادق،داوودي،ساالري،جهان پور

8

مراقبت از کودك سالم(دردست چاپ )

جهان پور.........................

9

مراقبت از کودك بيمار(دردست چاپ )

جهان پور...............................

رقيه گشمرد ،ويراستار –جهان پور
فائزه جهان پور .مريم شجاعي .مريم پروريده

(مقاالت وخالصه مقاالت فرهنگي )
مقاله
-1

اتانازی:حق مرگ يا تهديدی برای كرامت انساني(مقاله خالصه)

سارا سيار ،فائزه جهان پور،مژگان ونوول

-2

ميزان آگاهي دانشجويان پرستاری از اخالق حرفه ای..

جهان پور،خليلي،رواني پور ،پايمرد

-3

مشاركت دانشجويان در فرايند تصميم گيری باليني

عضدی ،جهان پور(كنگره دارای امتياز فرهنگي)

-4

ارتقاسالمت معنوی در پرستاران وتاثير آن بر بيماران

زاهدی نيا ،جهان پور

-5

ضرورت حفظ حريم خصوصي بيماران

جهان پور ،عضدی،راستي،عضدی

-6

بررسي سطح تكامل اخالقي .......

جهان پور ،زاهدی نيا ،دولتخواه

-7

تعيين وضعيت اخالق حرفه ای

جهان پور،رفيعي ،بيباك،حسيني،صديقي

-8

بررسي رابطه آگاهي از كدهای اخالقي

عضدی ،جهان
پور،عضدی،ميرزايي،خليلي،قاسمي،نوروزی

9

پرستاری علمي از ديدگاه اسالم

فائزه جهان پور ،پرويز عضدی،

10

تبيين مفهوم سندرم وابسته به فرهنگ(زار) از ديدگاه مبتاليان

فاطمه اكبری زاده ،فائزه جهان پور

11

بررسي تاثير فرهنگ ومذهب در پيشگيری از خودكشي

12

تاثير فرهنگ وشيوه فرزند پروری.....

فائزه جهان پور ،راضيه راستي عماد آبادی،
فاطمه اكبری زاده  ،پرويز عضدی
فائزه جهان پور ،سحر غالمي

جدول (فعاليتهای اجرايي در حوزه فرهنگي – تربيتي – اجتماعي)
رديف
-1
-2

نوع فعاليت

محل

دبير و رييس دبيرخانه كميته انجمن علمي دانشجويي

معاونت فرهنگي بوشهر

عضو شورای فرهنگي دانشگاه

معاونت فرهنگي بوشهر

-3

مدير فرهنگي دانشكده

-4

عضوكميسيون تخصصي فرهنگي واخالق حرفه ای طرح انطباق....

-5

مشاور فرهنگي

دانشكده پرستاری
معاونت فرهنگي بوشهر
معاونت فرهنگي بوشهر

شركت در كارگاههای دانش افزايي و توانمند سازی اساتيد
تحقیقات کیفي

بوشهر

رفرنس نویسي
آسیب شناسي گفتار وزبان
مقاله نویسي
دانش پژوهي
پزشکي مبتني بر شواهد
کارگاه روشهای تدریس وارزشیابي.
دوره فلوشسپ مجازی
کارگا اقدام پژوهي
آشنایي با قوانین و..
حجم نمونه
آنالیز داده های بقا
دانش پژوهي
کارگاه مرور نظام مند بوشهر
کارگاه علم سنجي
نگارش وانتشار مقاالت علمي
نقد وداوری مقاالت
کارگاه آشنایي با نرم افزار کامتزیا

بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
شیراز
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر

کارگاه آسکي
کارگاه اخالق حرفه ای
کارگاه آموزش پزشکي
علم سنجي
.ارزیابي مقاالتي که به معرفي یک ابزار.
اخالق حرفه ای در زشکي
نحوه برخورد با بیمار بدحال

بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
تهران
بوشهر
بوشهر
بوشهر

Spssپیشرفته
آشنایي با قوانین وشرح وظایف
طراحي وروانسنجي ابزار سنجش مفاهیم..
کارگاه اخالق حرفه ای
طب هسته ای
تازه های طب داخلي
کنفرانس یک روزه گزش
سمینار  2روزه مراقبت پزشکي دیابت
اخالق پزشکي

بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر

طب هسته ای
طب هسته ای
احیا قلبي پیشرفته
بیماری های داخلي
بیماری های داخلي
اخالق حرفه ای
بیماری های داخلي
برنامه پیشگیری از بیماری های قلبي -عروقي
نظام مراقبت بیماری های واگیر

بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
بوشهر
-

شرکت در کارگاه مقاله نویسی

بوشهر

شرکت در کارگاه آموزش الکترونیک

بوشهر

شیوه جستجوی مقاالت ومتون

بوشهر

شرکت در کارگاه ارتباط بین فردی موثر

مشهد

کارگاه ارتباط استاد مشاور ودانشجو

بوشهر

ده گام پژوهش

بوشهر

مقاله نویسی به زبان فارسی

بوشهر

نقد مقاالت پزشکی وپزشکی مبتنی بر شواهد

بوشهر

گزشها

بوشهر

کارگاه نرم افزار

بوشهر

کارگاه اس پی اس اس

بوشهر

کارگاه نشست شکستهای عشقی وچاره اندیشی

بوشهر

کارگاه شیوه جستجوی مقاالت

بوشهر

آشنایی با بانکهای اطالعاتی کتابخانه ملی

بوشهر

مرور نظام مند

بوشهر

مدیریت دانش

بوشهر

کارگاه تحلیل اماری

بوشهر

کارگاه برقراری ارتباط موثر

بوشهر

کارگاه مهارتهای ارتباطی

بوشهر

کنفرانس گرد وغبار

بوشهر

بیماری های آلرژیک

بوشهر

احیا بزرگسال

بوشهر

بیماران تروما

بوشهر

مقاله نویسی به انگلیسی

بوشهر

مصرف آنتی بیوتیک

بوشهر

تریاژپیش بیمارستانی

بوشهر

نفرولوژی

بوشهر

گوارش

بوشهر

مراقبت از نوزاد سالم

بوشهر

چگونه تدریس اثر بخش داشته باشیم

بوشهر

کارآزمایی بالینی

بوشهر

همایش آموزش پزشکی مازندران

بوشهر

همایش روانپزشکی کودک ونوجوان

تهران

آسم

بوشهر

کاربردهای نانوتکنولوژی

بوشهر

تازه های طب داخلی

بوشهر

شیر مادر

بوشهر

کنفرانس علمی ژنتیک

بوشهر

استانداردهای بهداشتی وپیشگیری از مقاومت آنتی بیوتیکی

بوشهر

کارگاه مدیریت منابع اندنود

بوشهر

شاخص ها وآسیب ها در نظام مدیریت

بوشهر

کارگاه آشنایی با بنکهای اطالعاتی

بوشهر

کارگاه ارزیابی مقاالت کیفی

تهران

جدول مربوط به شركت در (دوره معرفتي)در كارگاههای دانش افزايي و توانمند سازی اساتيد
رديف

نام دوره

محل برگزاری

-1

انقالب اسالمي ونقش نخبگان در عبور

بوشهر

فتنه شيطان

بوشهر

-3

جريان شناسي فرهنگي

بوشهر

-4

طب سنتي

بوشهر

-5

تاريخ وتمدن اسالمي سطح 2

مشهد

-7

اخالق علمي وحرفه ای سطح2

بوشهر

-2

-8

كارگاه اخالق پزشكي وتعهد حرفه ای

بوشهر

-9

معنا و سبک زندگي اسالمي

بوشهر

-10

جشنواره قرآن طب

قم

-11

اردوی راهيان نور

منطقه جنگي

-12

قران پژوهي وطب

بوشهر

-13

كارگاه روش تحقيق وبهره برداریازآياتپزشكي

قم

-14

آشنايي با عرفان اسالمي

بوشهر

8

انديشه سياسي

بوشهر

-15

تعليم وتربيت در اسالم

بوشهر

-16

نقد عرفانهای كاذب

بوشهر

-17

طرح معرفت

مشهد

جدول مشاركت در اجرای امور فرهنگي – تربيتي – اجتماعي
رديف نام و موضوع پيوست
-1

تاسيس انجمن دانشجويي سهر سالمت پارس

نوع فعاليت
هييت علمي
موسس

تاريخ ارائه

سمت در ارتباط با فعاليت

96/10/11

هييت موسس

جدول:دبيری همايشها:
-1دبير همايش سراسری زندگي سالم سال 1393
 -2دبير علمي همايش استاني اخالق حرفه ای
 -3دبير همايش سراسری آموزش مددجو 1380

جدول -عضويت در هييت تحريريه ،سردبيری ومدير مسئولي
پرستاری گروههای آسيب پذير

1393

مدير مسئول

بوشهر

پرستاری گروههای آسيب پذير

1393

هييت تحريريه

بوشهر

پرستاری كودكان

1393

هييت تحريريه

تهران

هيئت تحريريه مجله دنا

1389

هييت تحريريه

ياسوج

جدول -عضويت در شوراها وكميته ها
نام انجمن يا كميته

سازمان متبوع

عضو هييت مميزه دانشگاه

وزارت بهداشت

عضو هييت ممتحنه وطراحي سواالت (بورد منطقه ای) پرستاری

وزارت بهداشت

هييت اجرايي جذب دانشگاه ع پ بوشهر

وزارت بهداشت

عضو كميته شورای عالي پرستاری...

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

بررسي مرگ كودكان 59-1.ماهه

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

برنامه ريزی استراتژيک پرستاری ومامايي..با رويكرد ارزيابي دسترسي به اهداف

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

عملياتي
شورای معين دانشكده پرستاری ومامايي

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

-كميته اجرايي كنگره زندگي سالم وتوسعه مراقبتها

رياست دانشگاه

كميته علمي دومين كنگره اخالق پرستاری ع پ بوشهر

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

كميته پژوهشي وتوسعه معاونت درمان

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

كميته ارتقا وبومتريک دانشگاه

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

دبير ورييس دبيرخانه كميته انجمن علمي دانشجويي دانشكده پرستاری ومامايي

معاونت دانشجويي

عضو كميته پژوهش در آموزش مركز مطالعات وتوسعه دانشگاه

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

عضو هيئت مديره نظام پرستاری

وزارت بهداشت

-كميته ترويج تغذيه باشير مادر

رياست دانشگاه

هيئت جذب دانشگاه آزادا سالمي بوشهر

دكتر محققي-دبير هيات مركزی جذب

عضوكميته احيانوزاد دانشگاه

رياست دانشگاه

شورای پژوهشي دانشكده پرستاری ومامايي

دانشكده

كميته برنامه ريزی دانشكده 1395

دانشكده

كارگروه صالحيت دانشكده هيات جرايي جذب

دانشكده

مدير فرهنگي  1395دانشكده پرستاری و مامايي

دانشكده پرستاری ومامايي

عضو كميته ارتقا اخالق حرفه ای در آموزش پرستاری ومامايي

دانشكده پرستاری ومامايي

كميته تخصصي پژوهش در آموزش ودانش پژوهي آموزشي

مركز توسعه آموزش پزشكي

مسئول كميته ارتقا اخالق حرفه ای در آموزش پرستاری

دانشكده

كار گروه پرستاری شورای گسترش

دانشكده

مسئول كميته تدوين برنامه های دروس ارشد در سه رشته داخلي جراحي وروان

معاونت آموزشي

پرستاری وكودكان
كميته علمي كنگره زندگي سالم

رياست دانشگاه

كميته برگزاری آزمون جامع دانشجويان پرستاری

رياست دانشكده

كارگروه فرهنگي شورای فرهنگي دانشگاه

رياست دانشگاه

عضو كميسيون تخصصي فرهنگي....

معاونت دانشجويي فرهنگي

-عضو شورای هماهنگي وبرنامه ريزی آموزش مداوم جامعه علوم پزشكي

آموزش مداوم دانشگاه

عضو هيئت مديره نظام پرستاری

سازمان نظام پرستاری كشوری

شورای هماهنگي وبرنامه ريزی ارتقا آموزش

دانشكده پرستاری ومامايي

كميته ستادی جاكميت باليني

دفتر رياست دانشگاه

شورای دانشگاه

دفتر رياست دانشگاه

كميته ارتقا دانشگاه در رتبه بندی جهاني

معاونت پژوهشي

دبير طرح پايش سالمت ايرانيان

دفتر رياست دانشگاه

عضو شورای آموزشي

معاونت آموزشي دانشگاه

عضو شورای پژوهشي

معاونت پژوهشي دانشگاه

جدول فعاليتهای دانش پژوهي آموزشي
رديف

محل

عنوان

محل انتشار

تاريخ

مالحظات

بكارگيری
-1

مقايسه اثربخشي آموزش به دوروش بحث
گروهي..

بوشهر

1394

1

-2
توانمندسازی مراقب خانوادگي.....نوزادی
-3

فرايند گام به گام  (.....فعاليت دانش پژوهي
دانشگاهي)

-4

ارتقا كيفيت آموزش باليني با رويكرد ژورنال
نويسي

شيراز

1395

1

بوشهر

1396

12

بوشهر

1390

2016Iranian j ped,

فرايند برتر آموزشي در نهمين
جشنواره شهيد مطهری شيراز

مجله مديا 1391

3

جدول دوره های فلوشيپ
-1
-2

دوره فلوشيپ فلسفه اخالق

دوره فلوشسپ مجازی آموزش

90ساعت

1397

بخش اخالق دانشگاه ع

شيراز

پ شيراز

شيراز

1396

گذراندن اين دوره معادل  1امتياز دانش پژوهي محسوب شده
است

جدول – اجرا وسخنراني در كارگاهها و دوره های آموزشي و پژوهشي پژوهشي*(دوره آموزشي)
نام دوره

رديف
-1

برگزاری كارگاه تحقيقات كيفي

-2

كارگاه cpr

-3

كارگاه روش تحقيق

-4

پروپوزال نويسي

-5

انتخاب موضوع وروش تحقيق

-6

مقاله نويسي

-7

نحوه نگارش اهداف آموزشي وطرح درس

-8

نگارش مقاالت مروری

-9

آشنايي با روشهای پژوهش

-10

مقاله نويسي

-11

اورژانسهای اطفال

-12

مهارتهای ارتباطي

-13

آموزش سالمت به مددجو

-14

آموزش سالمت به مددجو

-15

گزارش نويسي در پرستاری ومامايي

-16

آموزش به بيمار

-17

مراقبتهای پرستاری در نوزادان

-18

مراقبتهای پرستاری در نوزادان

-19

فلوشيپ آموزش پزشكي

-20

سخنراني در کارگاه روش تحقيق

-21

روش تحقيق وپروپوزال نويسي

-22

آموزش NICU

-23

کارگاه آموزشي احيا نوزاد

-24

کارگاه آموزشي احيا نوزاد

-25

کارگاه آموزشي احيا نوزاد

-26

سخنراني دوره آموزشي اخالق حرفه اي

-27

برگزاري ژورنال کالب

-28

روش تحقيقات کيفي

-29

تدريس اثر بخش

-30

آموزش باليني اثربخش

-31

تدريس اثر بخش

-32

کارگاه احيا نوزاد

-33

کارگاه احيانوزاد

-34

اورژانسهاي کودکان

-35

مراقبت از نوزادان

