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

 

 رديف
 مدرك تحصيلي

 )ليسانس...(
 نام دانشگاه رشته تحصيلي

تاريخ اخذ مدرك  مدت تحصيل محل دانشگاه

 تحصيلي
 درجه

عنوان ارزشيابي شده 

 تا از كشور شهر مدرك تحصيلي

 كارداني كاردان 1365 1365تير  1363 ايران شيراز ع. پزشكي شيراز پرستاری فوق ديپلم 1

 كارشناسي كارشناس 1368 1368تير  1365 ايران شيراز ع. پزشكي شيراز پرستاری ليسانس 2

 كارشناس ارشد كارشناس ارشد 1371 30/4/71 1368 ايران تهران ع.پزشكي تهران پرستاری فوق ليسانس 3

 دكتری تخصصي دكتری 1388 23/12/88 1383 ايران شيراز ع.پزشكي شيراز پرستاری يدكتری تخصص 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جدول دروس تدريس شده : 

  مقطع تحصيلي نام درس 

  تكامل كودك و خانواده

 

 كارشناس ارشد پرستاری 

 یكارشناس ارشد پرستار یدر دوره نوزاد یپرستار  

 يدرس یزيطرح و برنامه ر  
 

 ارشد پرستاری كارشناس

 يرخوارگيدر دوره ش یپرستار  
 

 كارشناس ارشد پرستاری

 یمسائل پرستار ناريسم  
 

 كارشناس ارشد پرستاری

 قيو ابزار تحق ليبامنابع وسا ييق،آشنايروش تحق  
 

 كارشناس ارشد پرستاری

 يو خردسال ييدر دوره نوپا یپرستار  
 

 كارشناس ارشد پرستاری

 مت در كودكانسال تيوضع يبررس  
 

 كارشناس ارشد پرستاری

 مدرسه نيدر سن یپرستار  
 

 كارشناس ارشد پرستاری

 1بهداشت كودك و خانواده  یپرستار  
 

 كارشناسي

 يدر دوره نوجوان یپرستار  
 

 كارشناس ارشد پرستاری

 2بهداشت كودك و خانواده  یپرستار  
 

 كارشناسي

 كودكان یهايماريب یپرستار  
 

 اس ارشد پرستاریكارشن

 كارشناس ارشد پرستاری یدر دوره نوزاد یپرستار  



 بهداشت مادر و نوزاد یپرستار  

 كارشناسي

 در اختالالت سالمت مادر و نوزاد یپرستار  
 

 كارشناسي

 یو ارتباط حرفه ا یاخالق پرستار  
 

 كارشناس ارشد پرستاری

 یو ارتباط حرفه ا یاخالق پرستار  
 

 كارشناسي

 ايكودكان در سوانح، حوادث و بال یپرستار  
 

 كارشناس ارشد پرستاری

 ي به مددجوآموزش یبا روش ها ييآشنا  

 

 كارشناسي 

  كارآموزی باليني فن پرستاری

  ي كودك سالمنيبال یكارآموز

  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 

 

 رديف

 
 

 

 عنوان پايان نامه

 
 

محل 

 انجام

MPH 

كارشنا

سي 

 ارشد

   

1- 
زنان معتاد بوشهر  دگاهي.از داديمفهوم اعت نييتب

 آنها اديوعوامل موثر بر اعت
 نجابت، حاجبي ، جهان پور، اكبری پور تهران  *

استاد مشاور 

 علمي

 

2- 

 11تا  2كودكان  نيبر بال نيحضور والد ريتأث يبررس

بر  يهوش يهنگام القاء ب يعمل جراح ديه كاندسال

 مارستانيدر ب نشانياضطراب آن ها و والد زانيم

 شهر بوشهر يدرمان يآموزش

 

 
 استاد راهنما جهان پور،معتمد،راستي بوشهر *

3- 

خانواده  یتوانمندساز یالگو یاجرا ريتأث يبررس

( بر ايمد ي)مالت یمحور به روش آموزش چندرسانه ا

 كودكان مبتال به آسم يدگزن تيفيك

 

 

 
 راهنما جهان پور ،الحاني ، استوار ، زارعي بوشهر *

 

4- 

نگرش و عملكرد مادران مراجعه كننده  ،يآگاه نييتع

شهر بوشهراز نقش  يدرمان يبه مراكز بهداشت

كودكان در سال  یهايماريدر درمان ب ييدارو اهانيگ

1393 

 
* 

 
 

 راهنما وكارجهان پور ،كمالي ،معتمد ،ج بوشهر

 

5- 

و نرم  يآموزش به دو روش بحث گروه ريتأث سهيمقا

 یپرستار انيدانشجو يبر آگاه یافزار چند رسانه ا

 1392سال  ،یاخالق حرفه ا نهيدر زم

 
 

* 

 

 راهنما جهان پور ،پوالدی ،غفاريان ،خليلي بوشهر

6- 

 

قنداق و روش مراقبت  ريتاث سهيمقا يبررس

در  یديور یرياز خونگ يبر درد ناش ييكانگورو

 نوزادان زودرس

 
 

* 

 

 بوشهر

 
 راهنما جهان پور ،استوار ،فيروزبخت،دژدار



 

 رديف

 
 

 

 عنوان پايان نامه

 
 

محل 

 انجام

MPH 

كارشنا

سي 

 ارشد

   

7- 

 

از  یتمنديپرستار بررضا يتيمداخله حما ريتاث يبررس

مبتال به  مارانيدر ب یارائه خدمات پرستار ی نحوه

شهر  يآموزش یها مارستانيخون در ب یپرفشار

 1394-95بوشهر سال 

 

 
 

 

 

 راهنما جهان پور ، ميرزايي ، بركت ، موسوی بوشهر

8- 

  مارانياضطراب  ب زانيبر م يشعر درمان ريتاث يبررس

قلب  يتخصص مارستانيدر ب يقلب یمبتال به سكته 

 1394بوشهر در سال 

 راهنما جهان پور  ايرانپور ، معتمد ، ميرزايي بوشهر * 

9- 

 بررسي مقايسه ای دقت دو روش اندازه گيری درجه

حرارت بدن با دماسنج تمپورال آرتری وزيربغلي با 

دماسنج نازوفارنكس دربيماران بستری دربيمارستان 

 1393قلب بوشهر درسال  يدرمان يآموزش

 جهان پور ،عضدی ،استوار محمودی بوشهر * 
 

 راهنما

10- 

به  يمقدمات یوير يقلب اءيآموزش اح ريتاث سهيمقا

معلمان در  يآگاهبر  يوسخنران  یروش چند رسانه ا

 1394شهر بوشهر در سال 

 راهنما يعي،معتمد ،شف یجهان پور ،عضد بوشهر * 

11- 

از حوادث  رانهيشگيپ یآموزش رفتارها ريتأث سهيمقا

بر سطح  امکيو پ ايمد يبه دو روش مولت يخانگ

تا  کيفرزند  یعملكرد و نگرش مادران دارا ،يآگاه

 يدرمان ياشتكننده به مراكز بهد پنج سال مراجعه

 94-95شهر بوشهر در سال 

 

* 

* 

* 

 راهنما جهان پور ،اكابريان ،ميرزايي ،زاهدی نيا بوشهر



 

 رديف

 
 

 

 عنوان پايان نامه

 
 

محل 

 انجام

MPH 

كارشنا

سي 

 ارشد

   

12- 

مادران  يبهداشت یرفتارها یا سهيمقا يبررس

 ركودكانيسال مبتال به اسهال و سا1 ريكودكان ز

 جيخل یشهدا مارستانيدربخش اطفال  ب ی،بستر

 1395-1394فارس بوشهر سال 

 
* 

* 
 اكابريان جهان پور  ميرزايي عربزاده شهربو

 

 مشاور

13- 

بر  ييداستان گو قيانتقال دانش پنهان از طر ريتاث

پرستاران شاغل در مركز  ينيبال یريگ ميتصم

 1395قلب بوشهر   يتخصص

 
 

 اري، س يجهان پور ،طهماسب بوشهر *
 

 راهنما

14- 

 

 تيبر حساس ييخاطرهگو قيانتقال دانش از طر ريتاث

پرستاران شاغل يخالقا  

 13فارس شهر بوشهر  جيخل یشهدا مارستانيب در

 
 

 

* 

 

 بوشهر
 ينيبحر  یوندي، حاج یجهان پور ،عضد

 

 

 راهنما

15- 

 

دانشگاه علوم  انيدانشجو يسطح آگاه يبررس

بوشهر از يپزشك  

بهداشت دهان و دندان در  يمراقبت خانگ یها روش

 1396سال 

   
 یندوي،جهان پور ،حاج یآخوند

 ی،خسرو

استاد مشاور 

 يعلم

16- 

قند و  زانيبر م ريگ يمراقبت پ یالگو ريتأث يبررس

لهيكوزيگل نيهموگلوب  

 سن مدرسه يابتيدر كودكان و نوجوانان د خون

 راهنما يسبوحجهان پور ،معتمد ،موسوی ،   

17- 

 ونيو انفوز ونيزاسيبا كاتتر یآشناساز ريتاث يبررس

بر اضطراب كودكان  یرسازيتصو قياز طر یديور

در اورژانس كودكان مركز  یبستر ی سن مدرسه

فارس بوشهر در  جيخل یشهدا يو درمان يآموزش

 1396سال

 راهنما جهان پور ، طهماسبي ،كانيكزاده   



 

 رديف

 
 

 

 عنوان پايان نامه

 
 

محل 

 انجام

MPH 

كارشنا

سي 

 ارشد

   

18- 

 ياندام  دور  يميسكيا  یساز يشرط شياثر پ يبررس

 یبا یدايكاند مارانيدر ب وميرياز دل یريشگيدر پ 

قلب  مارستانيعروق كرونر در ب یوير  يپس قلب

 1396بوشهر درسال 

   
 یناصرجهان پور ،عضدی ،طهماسبي 

 خواه
 راهنما

19- 

بر انتخاب  ی حين بارداری آموزشها ريتاثبررسي 

در  بعد از طرح تحول سالمت مانيزا وهيش

 بيمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 ظريف صنايعي، جهان پور ،باقری   
راهنمای استاد 

 دوم

20- 

 يو عسل درمان يازون درمان سهيمقا ريتأث يبررس

در  یبستر مارانيب يابتيد یزخم پا یبررو

 1396-1397كرمانشاه درسال  ستونيب مارستانيب

 راهنما یريمجهان پور ،عضدی ،طهماسبي ،   

21- 

بررسی وضعیت آگاهی،عملکرد و نگرش مادران دارای  
ورد رفتارهای پیشگریانه از سال در م 5کودک زیر 

 حوادث خانگی و ارتباط آن با میزان رخداد

   
دکرت جهان پور دکرتگشمرد،دکرت 

 ،خسرویحممودی
 راهنما

22- 

ایسه سطح تکامل اخالقی و مهارت های ارتباط با  
کودکان بسرتی در پرسنل و دانشجویان پرستاری شهر 

 7931بوشهر در سال 

   
جهان پور دکرت دکرت ،سیده فاطمه اشرفی 

 حممودی،خامن کیانی
 راهنما

23- 

بررسی ارتباط بنی آگاهی پرستاران از اصول اخالق حرفه 
ای با رخداد پریشانی اخالقی و جو اخالقی حاکم بر 

خبش های بیمارستان های آموزشی شهر بوشهر در سال 
7931 

   
لریضا منایی قاسم نیا کودکان دکرت جهان ع

 فرزادهپور خامن گنجو،دکرت با
 استادراهنما



 

 رديف

 
 

 

 عنوان پايان نامه

 
 

محل 

 انجام

MPH 

كارشنا

سي 

 ارشد

   

24- 

بررسی تاثری مقایسه ای دو روش آموزشی کتابچه 
آموزشی و مولتی مدیا بر حنوه مراقبت از کودک دیابتی 

 در دانشجویان کارشناسی پرستاری

   
دکرت جهان پور پرویز ،حمبوبه امینی 

 عضدی،دکرت رحیم طهماسبی
 استادراهنما

25- 

بر ارتباط حرفه ررسی تاثری روش آموزش خاطره گویی 
ای پرسنل پرستاری کودکان و نوزادان بیمارستان 

 7931شهدای خلیج فارس بوشهر در سال 
   

دکرت جهان پور دکرت  ،حلیمه زارعی
 حممودی، آقای عضدی

 استادراهنما

 

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 

 5931در سال 

   

خامن دکرت حکیمه  ،سعیده خلفی  1
خامن دکرت فایزه جهانپور خامن  ،واحدپرست

 دکرت راضیه باقرزاده
 مشاوراستاد 

26-  
تاثری بازی های ویدیوئی ساملت در هببود رژمی غذایی و 

 شهر بوشهر ساله 3-52فعالیت حرکتی دانش آموزان 
   

مرمی شامی کودکان خامن دکرت فایزه 
 جهانپور

آقای پرویز عضدی خامن دکرت مرضیه 
 حممودی

 استاد راهنما

27- 

ررسی تاثری مقایسه ای تاثری ملودی و قنداق در تغیریات 
فیزیولوژیک و شدت درد ناشی از خونگریی در نوزادان 

 NICUبسرتی در خبش بیمارستان شهدای خلیج فارس
   

 ،خامن شرافت اکابریان ،علی اکرب کرمیی 
آقای دکرت کامران مریزایی خامن دکرت فایزه 

 جهانپور
 استاد مشاور

 



28- 
مدلسازی تاثير همبسته ها بر صحت 

 تستهای تشخيصي
MS استاد مشاور فائزه جهان پور دكتر بهرام ضيغمي، دكترنجف زارع ، تهران 

 استاد راهنما كامران ميرزايي، مرتضوی، شهرام يزداني، فائزه جهان پور بوشهر MS سواد اطالعاتي اعضا هيئت علمي -29

30- 
بررسي توانمندسازی خانواده محور 

 آسم..........
MS 

 بوشهر

 
 استاد راهنما دكتر افشين استوار، دكتر الحاني، فائزه جهان پور

31- 
بررسي حضور والدين در كاهش 

 اضطراب قبل از عمل.....
MS استاد راهنما دكتر نيلوفر معتمد، فائزه جهان پور بوشهر 

32- 
بررسي آگاهي،نگرش وعملكرد 

 مادران از داروهای بومي ....
MS استاد راهنما نيلوفر معتمد، فرحناز كمالي، فائزه جهان پور بوشهر 

33- 

بررسي تاثير آموزش ارتباط به 

پرستاران بخشهای نوزادان بر درك 

رستاران از ارتباط وحمايت در پ

 1399ومادران .....

 بوشهر  ارشد کودکان
 خامن دکرت فایزه جهانپور تاجیک ، 

 خامن دکرت مرضیه حممودی خامن ئکرت فرحناز کمالی ،
 استاد راهنما



 كسب جوايز آموزشي )دانشگاهي ، كشوری ، بين المللي(  -جدول 

 

  *  1395سال  -برتر دانشگاهياستاد  -1

 از طرف استاندار  14/12/92نه نموی پرستارمربي  -2

 *  12/12/92برگزيده كشوری پرستار  -3

  مربي نمونه دانشكده پرستاری  -4
 

* 

5- 
رتبه ممتاز آموزشي در دوره های 

 دكتری تحصيالت تكميلي
*  

  * بانوی نمونه شاغل موفق -6

  * 89استاد نمونه سال  -7

  * 90استاد نمونه سال  -8

 

 ايز پژوهشي كسب جو –جدول

 1393سال  -دانشگاهپژوهشگر برتر -1

  1395 يپژوهشگر برتر استان -2

  1395 بوشهر پژوهشگر برتر دانشكده  -3

 دانشگاه بوشهر 1390پژوهشگر برترسال -4

 

 جوايز فرهنگي )دانشگاهي ، كشوری ، بين المللي(

 1396 -جشنواره قران وعترت نيودوم ستيب
 



 

  

 شريات معتبر داخليمقاالت در نچاپ 

 

 بررسي موانع و تسهيل كننده های تصميم گيری باليني پرستارانعنوان مقاله :  -1

 

 پژوهشي(–)علمي  -3, شماره   4, دوره   1394: پاييز ی،پرستار تيريمد عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 *دی پرويز,جهان پور فائزهموسوی نسب سيده مريم,شجاعي خديجه,عض اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 1394سال انتشار مجله :

 

 

 نهعنوان مقاله : درك دانشجويان پرستاري از يادگيري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه نوزادان با استفاده از رويكرد ژورنال نويسي بازانديشا-2

 (9،پياپي  2سال سوم، شماره عنوان ، شماره و ايندکس مجله: فصلنامه يادگيري الكترونيكي مديا ،

 اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: فائزه جهان پور، پرويز عضدي، حكيمه واحدپرست

 1391سال انتشار مجله :

 

  

 

 ک مطالعه كيفيی :يپرستار انيدر دانشجو ينيبال یريگ ميتصم عنوان مقاله : تبيين فرايند -3

  e-ISSN 1735-9074 ايندكس مجله:-31-21،صفحه  16،شماره  5عنوان ، شماره و ايندكس مجله:مجله پژوهش در پرستاری ،دوره 

 اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:فرخنده شريف ،فائزه جهان پور ،مهوش صلصالي ،محمد حسين كاوه

 1389سال انتشار مجله :
  

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6534&Number=9


 

 بوشهر يدر دانشجويان دانشگاه علوم پزشك یتفكر انتقاد یمقايسه سطح مهارتهاعنوان مقاله : -4

  ISSN 2228-5113,EISSN 2228-5121.اينكس مجله:1389سال – 16-10صفحات – 2شماره –دوره اول –عنوان ، شماره و ايندكس مجله:مديا 

 مسئول( ،فرخنده شريف اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:پرويز عضدی ،فائزه جهان پور )نويسنده

 1389سال انتشار مجله :
 

 

 در زمينه قوانين ومقررات حرفه ایعنوان مقاله : بررسي نگرش وعملكرد پرستاران شاغل -5

  2251-6611شماره ايندكس:-1391زمستان -شماره چهارم-دوره اول–سال اول -عنوان ، شماره و ايندكس مجله: فصلنامه مديريت پرستاری

 پرويز عضدی–زهرا صديقي –فائزه جهان پور  دگان به ترتيب اولويت:اسامي نويسن

 1391سال انتشار مجله :

 

 . یپرستار یمراقبت ها يط يخصوص مينسبت به حفظ حر مارانيب دگاهيد ي. بررسعنوان مقاله :-6

 63-54( :2) 6 ;1393زابل.  يماندر يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك يپژوهش يفصلنامه علم عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 هيسم ينيحس م،يپور مر يجهان پور فائزه، روان ه،يراض يراست اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 1393 سال انتشار مجله :

 

 

 

 عنوان مقاله : مقايسه ميزان پالسمايي پروگرانولين در خانم هاي مبتال به سندرم تخمدان پلي کيستيک -7

 188-181، صفحه  3و ايندکس مجله:طب جنوب،سال شانزدهم ، شماره  عنوان ، شماره

 -اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:صمد اکبرزاده...............................،فائزه جهان پور 

 1392سال انتشار مجله :

 

 



 

 فارس شهر بوشهر جيخل یشهدا مارستانيپرستاران و پزشكان بتوسط  ماريمنشور حقوق ب تياز رعا مارانيب یتمنديرضا زانيم يبررسعنوان مقاله : -8

 آموزش و اخالق در پرستاری عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 مرجان، هيزهرا، فق يسروستان یدريفاطمه، ح یجهانپور فائزه، موسو ه،يشمرد رقگاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:  

 (1) 4شماره  :1394انتشار مجله  سال

 

 با ترمومتر نازوفارنگس سهيدر مقا یالريدرجه حرارت بدن با استفاده از ترمومتر اگز یريصحت و دقت اندازه گ يبررسنوان مقاله : ع-9

 پژوهشي( -)علمي6-1( :3) 13 ;1394پارس )جهرم(.  يلوم پزشكع عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 *)نويسنده مسئول(، فائزه جهانپور استوار نيافش یعضد زي، پرو، یمحمود نبيز اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 1394سال انتشار مجله :



 ساخت و ارزيابي پرسشنامه اخالق در حرفه پرستاریعنوان مقاله : -10

 پژوهشي( -)علمي. 796تا صفحه  788از صفحه  ;( 92)پي در پي  9, شماره   19, دوره   1393ارمغان دانش :   آذر  عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 جهان پور فائزه, خليلي آرش*, پوالدی شهناز, ذوالعدل محمد, دهقانيان حميداسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 1393انتشار مجله : سال

 

 1392اول  المسيگچساران در ن ييرجا ديشه مارستانيدر ب ماران،يب دگاهياز د يشخص تيبا رضا صيعلل ترخ نيتر مهم نييععنوان مقاله : ت-11

 پژوهشي(–)علمي 7-1( :1) 3 ;1393موزش و اخالق در پرستاری.  عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

  ينيحس هيفائزه جهان پور، سم ا،يتوسل ن هيپور ، سم يروان ميمر اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 1393سال انتشار مجله :

 



 يساله تحت عمل جراح 11تا  2كودكان  يهوشيالقاء ب ياضطراب ط زانيبر م نيحضور والد ريتأث يررسبعنوان مقاله : -12

 

 )2،جلد 12مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم،شماره  عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 یريكشم ديمعتمد، سع لوفرين ،، *فائزه جهان پور  يراست هيراض اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 1393سال انتشار مجله :

 

 يفيمطالعه ك کيدر نوجوانان و جوانان:  انيبه مصرف قل شيعلل گراعنوان مقاله : -13

 پژوهشي( -)علمي348-340( :4) 3 ;1393در علوم سالمت.  يفيك قاتيجله تحق عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 یعضد زي، پروپور يروان ميواحدپرست* ، مر مهيامي نويسندگان به ترتيب اولويت: فائزه جهان پور، حكاس

 1393انتشار مجله : سال

 

 

 

      

      



      

      

    
  

 1391شهر بوشهر در سال  يآموزش یها مارستانيدر ب یدوران سالمند قيحقا رامونيسنجش دانش پرستاران پعنوان مقاله : -14

 ينيه، حسآذر، جهانپور فائز نيدادائ م،يپور مر يروان عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 67-55( :2) 1 ;1393سالمندان .  یفصلنامه پرستار اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 1393سال انتشار مجله :

 



 بوشهر در سال يدانشگاه علوم پزشك يآموزش یها مارستانيدر ب یسالمندان بستر يتيحما یازهاينگرش پرستاران در رابطه با ن يررسبعنوان مقاله : -15

 

 93-79( :2) 1 ;1393سالمندان .  یفصلنامه پرستار شماره و ايندكس مجله: عنوان ،

 مرجان هيجهانپور فائزه، فق م،يپور مر يروان م،يمر دهيس یموسواسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 1393انتشار مجله : سال

 

 ها و همراهان آن مارانير به بنحوه انتقال خبر ناگوا رامونيپرستاران پ يآگاه زانيسنجش معنوان مقاله : -16

 

 (1393) 29, شماره 8دوره مجله اخالق پزشكي ،  عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 --ينيحس هيسم ي،هاشم ميمر ،فائزه جهانپور ي،سحر غالم ،پور يروان ميمر اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 1393سال انتشار مجله :

 



 

 1392سال   یبوشهر از اخالق در حرفه پرستار يپزشك دانشگاه علوم یپرستار انيدانشجو يآگاه زانيمعنوان مقاله : -17

 

 پژوهشي( -)علمي232-223( :3) 19 ;1393ارمغان دانش.  عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 يفاطمه دهقان ،يليخل هي، مرض ،ینوروز اليپور، ل يروان ميمر ،يليائزه جهان پور ، آرش خلفامي نويسندگان به ترتيب اولويت: اس

 1393انتشار مجله : سال

 

 

 1393كودكان در سال  یهايماريدر درمان ب ييدارو اهانيشهر بوشهراز نقش گ يدرمان ينگرش و عملكرد مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشت يبررسعنوان مقاله : -18

 )علمي(48-39( :2) 2 ;1394. ريپذ بيآس یگروه ها یپرستار عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 يمعتمد، فرحناز كمال لوفريشهال جوكار، فائزه جهانپور* ، ن اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 1394سال انتشار مجله :

 



 

 .نياضطراب والد زانيبر م يكودكان تحت عمل جراح يهوش يالقاء ب يط نيحضور والد ريتأث يررسبعنوان مقاله : -19

 

 isc--59-52( :1) 22 ;1393همدان.  ييو ماما یدانشكده پرستار يمجله علم ايندكس مجله:عنوان ، شماره و 

 لهيجم يانيك لوفر،يجهان پور فائزه، معتمد ن ه،يراض يراستاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 1393انتشار مجله : سال

 

 

 شهر بوشهر در سال يدرمان يآموزش یمارستانهايشاغل در ب یگزارش شده توسط پرسنل پرستار یپرستار یهاخطا زانياخالق و م یاز كدها يآگاه یرابطه  يررسبعنوان مقاله : -20

 

 پژوهشي( -)علمي119-113( :2) 24 ;1395همدان.  ييو ماما یدانشكده پرستار يجله علم عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 فائزه جهان پور)نويسنده مسئول(و  ديمحمد سع ييرزايم ،يزاده مرتض يآرش، شمس يليخل ال،يل ینوروز مه،يكواحدپرست ح ز،يپرو یعضد اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 



 يقلب یسكته  مارانيبر استرس پس از سانحه در ب يشعر خوان ريتاث يررسبعنوان مقاله : -21

 

 شي(پژوه -)علمي 18-11( :2) 4 ;1395. یروان پرستار عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 *آرش، جهان پور فائزه يليعبداله، خل یوند يحاج د،يمحمدسع ييرزايم اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 1395سال انتشار مجله :

 

 

 .ينيبال یريگ ميتصم طيدر شرا یپرستار تيحما یها ستميسعنوان مقاله : -22

 

 )علمي(-81-65( :4) 2 ;1394. ريپذ بيآس یگروه ها یپرستار عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

  اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 يميعظ انيواحد رينسب، ام یمحمد مسعود موسو ديس ،ینادر يعل ان،يمقدم، سواك حاتم یگوهر وانيك ،یمهر ينجف ليفائزه جهان پور، گلبرگ مهرپور، سه ،يلياسماع يمحمدرضا حاج

 1394سال انتشار مجله :

 



 

 

 يانفاركتوس قلب مارانيبر عزت نفس ب يرونده عضالن شيپ یآرام ساز کيتكن ريتأث:  عنوان مقاله-23

 

 )علمي(78-69( :3) 2 ;1394. ريپذ بيآس یگروه ها یرستار عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 ،یجعفرآباد یمحمد اصضر ،يمدن دجالليس ،ینادر يعل ،يميعظ انيواحد ريما ،يلياسماع يآذر آوازه، فائزه جهان پور، گلبرگ مهرپور، محمدرضا حاجاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 ،یبوسار ياميپ ترايم ،يمحمدباقر كشاف

 1394انتشار مجله : سال

 

 

 1392شهر بوشهر در سال  يدانشگاه یها مارستانيب يعموم یدر بخشها یاز خدمات پرستار یبستر مارانيب یتمنديرضا زانيم يررسعنوان مقاله : -24

 

 )علمي(46-36( :3) 2 ;1394. ريپذ بيآس یگروه ها یرستارپ عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 كامران ييرزايجهانپور فائزه، م م،يپور مر يروان ال،يل یخضر اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 1394سال انتشار مجله :

 



 مراجعه كننده به مركز سرطان شهر بوشهر. يسرطان مارانين ببر سالمت روا يدرمان تيمعنو ياثر بخش يررسعنوان مقاله : -25

 

 )علمي(51-40( :5) 2 ;1394. ريپذ بيآس یگروه ها یرستار عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 شهرزاد يشيفرهاد، درو يجهان پور فائزه، عباس له،يجم يانيك اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 1394سال انتشار مجله :

 

 لگوی غذايي و عوامل موثر برآن در كودكان بدو ورود به مدرسه در شهرستان بوشهروان مقاله : عن-26

 پژوهشي( -)علمي. 596تا صفحه  587از صفحه  ; 3, شماره   18, دوره   1394طب جنوب :   مرداد و شهريور  عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

*, شعرا رويا, جهان پور فائزهنظری فريده اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: ،
 

 1394انتشار مجله : سال

 

 



 شده. یساز يتصادف ينيبال ييدر نوزادان زودرس : كارآزما یديور یرياز خونگ ير پاسخ به درد ناشتاثير قنداق  عنوان مقاله : عنوان ، شماره و ايندكس مجله:-27

 .نياستوار افش ده،يسع روزبختيفائزه، فجهان پور  ن،يدژدار شه اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 پژوهشي(–)علمي 61-52( :4) 1 ;1394كودكان.  یجله پرستار سال انتشار مجله :

 

 بوشهر يو درمان يمراجعه كننده به مراكز بهداشت نياداره تب كودكان توسط والد یها چالش يبررس عنوان مقاله :-28

 

 750-738صفحه ،4،شماره18 وميوال بمجله طب جنو عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 ،سميه حسيني پور ، فائزه جهان پور يروان مي، مر یانصار زهيعز اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

  1394 سال انتشار مجله :

 



  يكرامت انسان یبرا یديتهد اي:حق مرگ  یاتاناز  عنوان مقاله :-29

 1شماره سال سوم. مريل عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 ونول ي،فائزه جهان پور ،مژگان زارع اريسارا س اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: ،

 1394 انتشار مجله : سال

 

  ياز خودكش یريشگيفرهنگ ومذهب در پ ريتاث يبررس  عنوان مقاله :-30

 

 24.صفحه 2سال سوم.شماره  مريل عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 ،فائزه جهان پور یعمادآباد يراست هي،راض یفرزان عضدتيب اولويت: اسامي نويسندگان به تر

 1394 انتشار مجله : سال

 



  1392از ديدگاه پرستاران وبيماران سالمند بستری در بيمارستانهای آموزشي دانشگاه علوم پزشكي در سال سالمند ماريموانع آموزش به ب  عنوان مقاله :-31

 

 ....37.صفحه  4دوره هفتم .شماره  سالمت جامعه يمقاله پژوهش :عنوان ، شماره و ايندكس مجله

 معتمد لوفري،ن انيسبحان ديپور ،فائزه جهان پور ،سع يروان ميزادگان ،مر يمحبوبه تق اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 1392 سال انتشار مجله :

 

 1392در بخشهای جراحي بيمارستان شهدای خليج فارس بوشهر در سال  بعد از عمل جراحي درد.. تيريدانش،نگرش وعملكرد پرستاران در مدتعيين   عنوان مقاله :-32

 1سال اول،شماره ريپذ بيآس یگروهها یپرستار عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 یوند ي،فائزه جهان پور ،عبداهلل حاج يقربان نبيز اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 1393زمستان  سال انتشار مجله :

 



 

  1394بوشهر در سال  يآموزش مارستانيدر ب یبستر مارانيب دگاهياز د یدر عملكرد پرستار یا اخالق حرفه تيرعا تيوضع  عنوان مقاله :-33

 .2دوره نهم.شماره  يپزشك خياخالق وتار يرانيمجله ا عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 .فرزلن.جهان پورينيباك.حس ي.ب يعيرفاسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 1395 ريت انتشار مجله : سال

 

 

 

 بررسي تاثير استفاده از مولتي مديای آموزشي بر ميزان اضطراب قبل از سزارينعنوان مقاله : -34

 

 29تا صفحه  24از صفحه  ; 5, شماره   20, دوره   1396يي ايران :   مرداد مجله زنان مامايي و نازابررسي تاثير استفاده از مولتي مديا.....سزارين......... عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 ربيعي زينب, جهان پور فائزه, عضدی فرزان, عضدی پرويز* اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 سال انتشار مجله :
 



 1394-1395فارس بوشهر سال  جيخل یشهدا مارستانيدربخش اطفال ب یبستر ركودكانيسا سال مبتال به اسهال و1 ريمادران كودكان ز يبهداشت یرفتارها سهيمقاعنوان مقاله : -35

 

 )علمي(فصلنامه پرستاری گروههای آسيب پذير عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 ييرزايفائزه جهان پور، كامران م ان،يآذر عرب، شرافت اكابر اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: 

 1396 ريپذ بيآسيگروه ها  ی) پرستار - 10، شماره 4ره دو سال انتشار مجله :
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 :  توليد بازی سالمت با عنوان:

تاثير بازی های ويديوئي سزالمت  در  

خزود   ،يدرون زهيارتقا انگ تن سنجي،

در  الگزو   یبنزد  تيز و الو یكار آمزد 

دانش آموزان  يكتحر تيو فعال ييغذا

 ساله شهر بوشهر 12-9

 جهان پور،عضدی ،شامي،محمودی بوشهر
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سمت در ارتباط 

 با فعاليت
 امتياز

1- 
اورژانس  یموثر بر آن در بخشها و عوامل رشیروند پذ يبررس

  1392در سال  مارانیب دگاهیفارس بوشهر از د جیخل مارستانیب
  اول یمجر پرند دیعبدالمج -جهان پور  92/12/20

 

2- 

 

از  یدر عملکرد پرستار یاخالق حرفه ا تیرعا تیوضع نییتع
بوشهر در سال  يآموزش مارستانیدر ب یبستر مارانیب دگاهید

1392   
  اول یمجر يعیزهرا رف -فائزه جهان پور 92/12/20

  مجری دوم ،تقي زادهفائزه جهان پور-پور يروان میمر 20/12/92 بررسي موانع آموزش به بیمار..... -3

4- 
در  مارانیب دگاهیاز د يشخص تیبا رضا صیعلل ترخ يبررس

  139اول  مسالیگچساران، در ن یيرجا دیشه مارستانیب
  دوم یمجر ایتوسل ن هیسم-فائزه جهان پور-پور يانرو میمر 92/12/20

 

5- 

 یاز خدمات پرستار یبستر مارانیب یتمندیرضا زانیم يبررس
 يدرمان يآموزش یمارستانهایب يعموم یشده در بخشها هیارا

  افتهیاتمام  1392بوشهر در سال 
  دوم یمجر یخضر الیل -فائزه جهان پور-پور يروان میمر 92/12/20

 يدانشگاه علوم پزشک یپرستار انیدانشجو يآگاه يسبرر -6
  افتهیاتمام  یبوشهراز مقررات و اخالق در حرفه پرستار

92/12/20  
آرش -پور يروان میدکتر مر-دکتر فائزه جهان پور

 يلیخل
  اول یمجر

در  يعروق -يقلب یها یماریباور سالمندان مبتال به ب  يبررس -6
بط با آن در سالمندان خود و عوامل مرت یمصرف داروها

اتمام  1392شهر بوشهر در سال  يمراجعه کننده به مراکز درمان
   افتهی

92/12/20 
زهرا -پور  يروان میدکتر مر-دکتر فائزه جهان پور

 يعیرف
  اول یمجر

  دوم یمجر داردژ نیشه-فائزه جهان پور-پور يروان میدکتر مر 92/12/20  افتهیاتمام ي نسب يدندان يدرک سالمندان از ب -8

دانشگاه  انیدانشجو دیاز د ينیبال  يابیارزش یچالش ها يبررس -9
  افتهیاتمام  1392بوشهر درسال   يعلوم پزشک

92/12/20 
 دهیس-پور  يروان میدکتر مر-دکتر فائزه جهان پور

 یفاطمه موسو
  اول یمجر

 یاجرا یاز نحوه  ینظرات دانش آموختگان پرستار يبررس -10
در دانشگاه  یآموزش پرستار یدر عرصه در دوره  یکارورز

  افتهیاتمام   يعلوم پزشک
92/12/20  

مسلم  -پور يروان میدکتر مر-دکتر فائزه جهان پور
 یمحمد

   اول یمجر

مبتال به  مارانیوعوامل موثر بر آن در ب يزندگ تیفیک يبررس -11
 درشهر بوشهر در سال يدرمان يمیسرطان پستان  تحت ش

   افتهیاتمام    1392
92/12/20 

کامران -فائزه جهان پور-پور يروان میدکتر مر
 یهوشمند هیراض - یيرزایم

  دوم یمجر
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 )شامل نام متقاضي(

سمت در ارتباط 

 با فعاليت
 امتياز

سالمندان  يتیحما یازهایپرستاران در رابطه با ن دگاهید يبررس -12
دانشگاه علوم  يآموزش یها مارستانیب یبستر یدر بخش ها

  افتهیاتمام  1392بوشهر در سال  يپزشک
92/12/20 

 میمر دهیس-فائزه جهان پور-پور يروان میدکتر مر
 یموسو

  دوم یمجر

بر  یيقنداق و روش مراقبت کانگورو ریتاث یا سهیمقا يبررس -13
 در نوزادان زودرس یریاز خونگ يشدت درد ناش

   افتهیاتمام   
93/4/17 

 دهیدکتر سع-دژدار نیشه-دکتر فائزه جهان پور
 واراست نیدکتر افش-بخت روزیف

  اول یمجر

پرستاران و  دگاهیسالمند از د مارانیموانع آموزش به ب يبررس -14
دانشگاه  يآموزش یها مارستانیدر ب یسالمند بستر مارانیب

  افتهیاتمام  1392بوشهر در سال  يعلوم پزشک

93/4/17 
  

 يمحبوبه تق-دکتر فائزه جهان پور -پور يروان میمر
 زادگان

دوم یمجر
  

 

 یاز نحوه  یتمندیپرستار بررضا يتیمداخله حما ریتاث يبررس -15
خون یمبتال به پرفشار مارانیدر ب یارائه خدمات پرستار

   افتهیاتمام    
93/5/28 

دکتر -یفاطمه موسو -دکتر فائزه جهان پور
 زدانخواهیمحمد رضا -یيرزایم

  اول یمجر

 یدانشکده پرستار انیدانشجو يسطح تکامل اخالق يبررس -16
  در دست اجرا  يانشگاه علوم پزشکد

  اول یمجر این ینجمه زاهد-دکتر فائزه جهان پور 93/5/28

سال اول و  انیدر دانشجو ياخالق تیحساس زانیم يبررس -17
93بوشهر در سال يدانشگاه علوم پزشک یچهارم پرستار

   در دست اجرا 
  اول یمجر زهره کهنسال-دکتر فائزه جهان پور 93/12/12

 یپرستار انیدانشجو دگاهیاز د یيمفهوم  کار دانشجو نییتب -18
   افتهیاتمام  (يفیک قی) تحق

  اول یمجر  یمعصومه خواجه احمد-دکتر فائزه جهانپور  93/12/12

شهر بوشهر  یمارستانهایشاغل درب  یتجارب ماماها يبررس -19
(يفیک قی)تحق1393در سال   یولوژیزیف مانیازمفهوم زا

   افتهیاتمام   
93/12/12 

مهرنوش -يفاطمه مالچ-دکتر فائزه جهان پور
 يلیجل

   اول یمجر

 ماریب يشخص مینسبت به حفظ حر انیعملکرد دانشجو يبررس -20
 افتهیاتمام  94-93بوشهر در سال  يدر دانشگاه علوم پزشک

 یمعصومه خواجه احمد-دکتر فائزه جهانپور 93/12/12
 یمجر 

  اول
 

در زمان قبل و  نیو سزار يعیطب مانیزا نیب  يانفراو سهیمقا -21
تابعه  یها مارستانیطرح تحول نظام سالمت در ب یبعد از اجرا

  افتهیاتمام  1393استان بوشهر در سال 
93/12/12 

 يقربان نبیز-یفرزان عضد-دکتر فائزه جهان پور
 مقدم

 یمجر 
  اول

 



 تاريخ تكميل نام و موضوع اثر رديف
 اسامي همكاران به ترتيب اولويت

 )شامل نام متقاضي(

سمت در ارتباط 

 با فعاليت
 امتياز

ترل عفونت کن زریسوپروا یآموزش و توانمندساز ریتاث يبررس -22
 مارستانیدر ب يمارستانیب ینظام مراقبت عفونتها یبر اجرا

 1393در سال “بوشهر يتابعه دانشگاه علوم پزشک
    افتهیاتمام  

93/12/12 
 يقربان نبیز-یفرزان عضد-دکتر فائزه جهان پور

 مقدم
  اول یمجر

سال اول وآخر در باره   يپزشک انیدانشجو  دگاهید سهیمقا -23
 يآموزش یمارستاهایدر ب  ماریمنشور حقوق ب تیارع زانیم

 افتهیاتمام     1393بوشهر در سال  يدانشگاه علوم پزشک
93/12/12 

-یعضد زیپرو-یفرزان عضد-دکتر فائزه جهانپور
 گشمرد هیرق

   اول یمجر

 نیقند و هموگلوب زانیبر م ریگ يمراقبت پ یالگو ریتأث يبررس -24
 افتهیاتمام ي ابتینوجوانان د خون در کودکان  و لهیکوزیگل

  اول یمجر يفرشته سبوح -دکتر فائزه جهان پور 94/3/19

 ياز  نحوه برخورد مرب یپرستار انیتجارب دانشجو يبررس -25
 یپرستار انیدانشجو ينیوپرسنل نسبت به اشتباهات  بال

 94-93 يلیبوشهرسال تحص يدانشگاه علوم پزشک
  در دست اجرا - 

  اول یمجر یاویح يبیالهام غر-فائزه جهان پوردکتر  94/3/19

مبتال به   مارانیاضطراب  ب زانیبر م يشعر درمان ریتاث يبررس -26
قلب بوشهر در سال  يتخصص مارستانیدر ب يقلب یسکته 
  95 افتهیاتمام  .1394

  اول یمجر یيرزایم دیمحمد سع-دکتر فائزه جهان پور 96/6/24

 ریمادران کودکان ز يبهداشت یارهارفت یا سهیمقا يبررس -27
دربخش اطفال   ی،بستر رکودکانیسال مبتال به اسهال و سا1
 افتهیاتمام   فارس جیخل یشهدا مارستانیب

  

94/6/24 
دکتر -دکتر فائزه جهان پور-انیشرافت اکابر

  آذر عرب-یيرزایکامران م
  اول یمجر

نازوفارنکس  با  دماسنج سهیدر مقا يربغلیتمپورال وز انیشر -28
بوشهر  يدرمان يآموزش یمارستانهایدرب یبستر مارانیدرب

  افتهیاتمام   1393درسال 
  

94/6/24 
 زیپرو-یمحمود نبیز-دکترفائزه جهان پور

 استوار نیدکتر افش-یعضد
  اول یمجر

 يبه روش مولت يمقدمات یویر يقلب اءیآموزش اح ریتاث سهیمقا -29
مان شاغل در شهر بوشهر در معل يبر آگاه يوسخنران  ایمد

   افتهیاتمام  1394سال 
  اول یمجر يعیعبدالرضا شف-دکتر فائزه جهان پور  94/10/1



 تاريخ تكميل نام و موضوع اثر رديف
 اسامي همكاران به ترتيب اولويت

 )شامل نام متقاضي(

سمت در ارتباط 

 با فعاليت
 امتياز

 میبر تصم یيداستان گو قیانتقال دانش پنهان از طر ریتاث -30
قلب بوشهر   يپرستاران شاغل در مرکز تخصص ينیبال یریگ

   افتهیاتمام   1394
94/10/1 

 میدکتر رح-پور دکتر فائزه جهان 
 اریسارا س-يطهماسب

  اول یمجر

و نگرش  ،عملکرديبر سطح آگاه امکیو پ ایمد يروش مولت --31
تا پنج سال مراجعه کننده به  مراکز  کیفرزند  یمادران دارا

 افتهیاتمام   شهر بوشهر يدرمان يبهداشت
   

94/10/1 
کامران -انیشرافت اکابر-دکترفائزه جهانپور

 این یزاهد هیفجر-یعضد زیپرو-یيرزایم
  اول یمجر

بوشهر  يوکارکنان دانشگاه علوم پزشک دینگرش اسات يبررس -32
در  جیرا يسازمان یحرفه ا ياخالق ریدر خصوص موارد غ

  1393بوشهر در سال  يمجموعه دانشگاه علوم پزشک

 94/
10/14 

-یعضد زیپرو-دکتر فائزه جهانپور 
 یفرزان عضد-یيرزایم دیمحمدسع

  اول یمجر

 يشغل يخانواده و دلبستگ -تعارض کار یرابطه  يبررس -33
 یها مارستانیب ی ژهیو یپرستاران زن شاغل در بخش ها

 افتهیاتمام   1394شهرستان بوشهر در سال 
  

94/10/15 
نرگس -اریسارا س-دکترفائزه جهانپور 

 يمعروف
  اول یمجر

عوامل مرتبط  از آن و يناش ریبروز سرطان و مرگ و م زانیم -34
 1394-1390 ریپنج سال اخ يدر استان بوشهر ط

  
95/3/23 

بهاره دادپور، -دکتر فائزه جهان پور  
 يخوئ يلیبهنوش جل

  اول یمجر

از  یریشگیدر پ يدور اندام يمیسکیا يشرط شیاثر پ يبررس -35
عروق کرونر  یویر يپس قلب یبا یدایکاند مارانیدر ب ومیریدل

  1396بوشهر درسال  قلب مارستانیدر ب
  

  اول یمجر خواه یناصر الیل-دکتر فائزه جهان پور   95/12/22

 ياخالق تیبر حساس یيگو خاطره قیانتقال دانش از طر ریتاث -36
فارس شهر  جیخل يآموزش مارستانیپرستاران شاغل در ب

   افتهیاتمام   1395بوشهردر سال 
  اول یمجر ينیبحر دهیفر-دکتر فائزه جهان پور  95/12/22

 یيو ماما یپرستار يکارشناس انیدانشجو يآگاه يبررس -37
در سال  ماریبوشهر از منشور حقوق ب يدانشگاه علوم پزشک

1396   
  اول یمجر ينیبحر دهیفر-دکتر فائزه جهان پور  96/3/21



 تاريخ تكميل نام و موضوع اثر رديف
 اسامي همكاران به ترتيب اولويت

 )شامل نام متقاضي(

سمت در ارتباط 

 با فعاليت
 امتياز

از  یدیور ونیو انفوز ونیزاسیبا کاتتر یآشناساز ریتاث يبررس -38
 یبستر ی ر اضطراب کودکان سن مدرسهب یرسازیتصو قیطر

فارس  جیخل یشهدا يو درمان يدر اورژانس اطفال مرکز آموزش
  1395بوشهر در سال 

 96/
3/21 

 میدکتر رح -دکتر فائزه جهان پور 
 زاده کیمعصومه کان-يطهماسب

  اول یمجر

39- 
 یزخم پا یبررو يوعسل تراپ يازون تراپ سهیرمقایتاث يبررس

   يابتید
96/5/15  

 رضایعل-دکتر فائزه جهان پور 
-يطهماسب میرح-انیشرافت اکابر -جهانبخش

 یریم نینگ-یعضد زیپرو
  اول یمجر

 پرستاران دگاهیاز د یاخالق حرفه ا یارهایمع تیرعا -40
   

96/10/10 
 -ينیبحر دهیفر-دکتر فائزه جهان پور 

 يمیاکبر کر يعل
  اول  یمجر

و  یيو ارتقا الگو غذا يتن سنجسالمت در  یبرا یباز ریتاث -41
 ساله شهر بوشهر 9-12دانش آموزان  يحرکت تیفعال

  
97/5/21 

 میمر-دکتر فائزه جهان پور  
 يشام

  اول یمجر

42- 
 يعموم یدر بخشها ماریآموزش به ب ياثربخش تیوضع يبررس

1398-فارس بوشهر جیخل یشهدا مارستانیب   
 جهان پور زهیفا ...............يقاسم ن ينمائ رضایعل 

 یاستاد راهنما -
 اول

 

 یها و مهارت يرابطه سطح تکامل اخالق يبررس  -43
در  یپرستار انیدر پرسنل و دانشجو یارتباط با کودک بستر

98شهر بوشهر در سال  یها مارستانیب   

  

 جهان پور زهیفا ......................ياشرف فاطمه دهیس 
 یاستاد راهنما -

 اول
 

44- 
 دگاهیاز د یاخالق حرفه ا یارهایمع تیرعا 
     پرستاران

  اول یراهنما جهان پور زهیفا .................ينیبحر دهیفر 

دانشگاه علوم  انیدانشجو يسطح آگاه يبررس  -44
بهداشت دهان و  يمراقبت خانگ یبوشهر از روش ها يپزشک

1395دندان در سال    

  مجری اول  جهان پور زهیفا .............يقیمحمد آخوندزاده حق 



 تاريخ تكميل نام و موضوع اثر رديف
 اسامي همكاران به ترتيب اولويت

 )شامل نام متقاضي(

سمت در ارتباط 

 با فعاليت
 امتياز

45- 
به پرستاران بر  يارتباط یآموزش مهارت ها ریتاث يررسب

 یمادر در بخش ها-و درک ارتباط متقابل پرستار تیحما
-1400منتخب استان بوشهر در سال  یها مارستانیب نوزادان 

1399   

  مجری اول  جهان پور زهیفا .............کیفرنوش تاج 

46- 
 یویر يقلب یایو اظهار عملکرد پرستاران از اح يآگاه يبررس

شهر  یها مارستانیپالس در ب تمیکودکان براساس الگور
.1399بوشهر در سال    

  مجری اول  جهان پور زهیفا .................يبهبهان یمکار هیآس 

 0-5کودک  ینگرش و عملکرد مادران دارا ،يآگاه يبررس -47
خدمات جامع سالمت شهر بوشهر در  ساله تحت پوشش مراکز

و ارتباط آن با  ياز حوادث خانگ رانهیشگیپ یمورد رفتارها
  1399در سال يرخداد حوادث خانگ

  اول یمجر جهان پور زهیفا ................لقب یخسرو هیآس 

مقایسه تاثیر دو روش آموزشي مولتي مدیا و کتابچه آموزشي بر  -48
کودک دیابتي در دانشجویان  دانش از نحوه مراقبت از

 کارشناسي پرستاری دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

  اول یمجر جهان پور زهیفا .................... ينیمحبوبه ام 

و جو  یا پرستاران از اصول اخالق حرفه يارتباط آگاه يررسب -49
در  ياخالق يشانیها با رخداد پر حاکم بر بخش ياخالق

  1398شهر بوشهر در سال  يآموزش یها مارستانیب
  مجری اول جهان پور زهیفا ....ایقاسم ن ينمائ رضایعل 

درک شده با انطباق و  یارتباط استرس والدگر يررس -50
کودکان مبتال به  نیوالد يزندگ تیفیخانواده و ک يهمبستگ

در سال  رازیبوشهر و ش یدر شهرها سمیاوت فیاختالالت ط
1397.  

  مجری دوم  جهان پور زهیفا ..............يخلف دهیسع 



 تاريخ تكميل نام و موضوع اثر رديف
 اسامي همكاران به ترتيب اولويت

 )شامل نام متقاضي(

سمت در ارتباط 

 با فعاليت
 امتياز

 یيو ماما یپرستار يکارشناس انیدانشجو يآگاه يررس 51
در سال  ماریبوشهر از منشور حقوق ب يدانشگاه علوم پزشک

1396  
  مجری اول  .....................جهان پور زهیفا 

52  
    

53  
    



  

  كتاب تاليف يا تدوين مربوط به  –جدول
 

1 
 ميم گيري باليني در پرستاريتص

 

 يمهوش صلصال .فيفرخنده شر .يعضد زيپرو فائزه جهان پور

 

 پرستاري وبهداشت نوزادان 2
 يعضد زيپرو فائزه جهان پور.

 

 رشد وتكامل کودك نوپا 3
 رپو جهان– راستاريو، رقيه گشمرد

 

 درسنامه نوزادان 4
 دهيپرور ميمر .يشجاع ميمر فائزه جهان پور.

 

 ي، عضد اريجهان پور ،س ماريمراقبت از نوزادان سالم وب 5

 پور ،جهاني،ساالري،صادق،داووديليخل 1394 کودك سالم 6

 پور ،جهاني،ساالري،صادق،داووديليخل 1394 ماريکودك ب 7

 جهان پور......................... )دردست چاپ (مراقبت از کودك سالم 8

 جهان پور............................... چاپ (بيمار)دردست مراقبت از کودك  9



 (فرهنگي وخالصه مقاالت  مقاالت ) 

 

  مقاله 

 ،فائزه جهان پور،مژگان ونوول اريسارا س )مقاله خالصه(يكرامت انسان یبرا یديتهد اي:حق مرگ یاتاناز -1

 رواني پور ،پايمردي،ليجهان پور،خل ميزان آگاهي دانشجويان پرستاری از اخالق حرفه ای.. -2

 )كنگره دارای امتياز فرهنگي( ،جهان پور یعضد ينيبال یريگ ميتصم نديدر فرا انيمشاركت دانشجو -3

 ،جهان پور اين یزاهد مارانيآن بر ب ريدر پرستاران وتاث یارتقاسالمت معنو -4

 ی،عضدي،راستیجهان پور ،عضد مارانيب يخصوص ميضرورت حفظ حر -5

 ،دولتخواه اين یجهان پور ،زاهد ....... يتكامل اخالق سطح يبررس -6

 رفيعي، بيباك،حسيني،صديقيجهان پور، ی اخالق حرفه ا تيوضع نييتع -7

8- 
 اخالقي ی از كدها يرابطه آگاه يبررس

عضدی ،جهان 

 پور،عضدی،ميرزايي،خليلي،قاسمي،نوروزی

 عضدی،  فائزه جهان پور، پرويز پرستاری علمي از ديدگاه اسالم 9

 فاطمه اكبری زاده، فائزه جهان پور تبيين مفهوم سندرم وابسته به فرهنگ)زار( از ديدگاه مبتاليان 10

 بررسي تاثير فرهنگ ومذهب در پيشگيری از خودكشي 11
 فائزه جهان پور ،راضيه راستي عماد آبادی،

 فاطمه اكبری زاده ، پرويز عضدی

 فائزه جهان پور ،سحر غالمي  ....تاثير فرهنگ وشيوه فرزند پروری. 12

 

  

 

 



 

 اجتماعي(  –تربيتي  –فرهنگي اجرايي در حوزه جدول )فعاليتهای 

 محل نوع فعاليت رديف

1- 
 معاونت فرهنگي بوشهر دبير و رييس دبيرخانه كميته انجمن علمي دانشجويي

2- 
 بوشهر يمعاونت فرهنگ عضو شورای فرهنگي دانشگاه 

 دانشكده پرستاری نگي دانشكده مدير فره -3

 عضوكميسيون تخصصي فرهنگي واخالق حرفه ای طرح انطباق.... -4

 
 بوشهر يمعاونت فرهنگ

 بوشهر يمعاونت فرهنگ مشاور فرهنگي  -5

 



 اساتيد شركت در كارگاههای دانش افزايي و توانمند سازی  
 

 بوشهر تحقیقات کیفي

 بوشهر رفرنس نویسي

 بوشهر تار وزبانگف يشناس بیآس

 بوشهر يسیمقاله نو

 بوشهر يدانش پژوه

 بوشهر بر شواهد يمبتن يپزشک

 بوشهر .يابیوارزش سیتدر یکارگاه روشها

 رازیش مجازی فلوشسپ دوره

 بوشهر پژوهي اقدام کارگا

 بوشهر  قوانین و..با  یيآشنا 

 بوشهر    حجم نمونه

 بوشهر    بقا یداده ها زیآنال

 بوشهر    يژوهدانش پ

   بوشهر کارگاه مرور نظام مند

 بوشهر کارگاه علم سنجي

 بوشهر نگارش وانتشار مقاالت علمي

 بوشهر نقد وداوری مقاالت

 بوشهر کارگاه آشنایي با نرم افزار کامتزیا

 بوشهر کارگاه آسکي

 بوشهر کارگاه اخالق حرفه ای

 بوشهر کارگاه آموزش پزشکي

 بوشهر علم سنجي

 تهران .ارزیابي مقاالتي که به معرفي یک ابزار.
 بوشهر

 بوشهر اخالق حرفه ای  در زشکي

 بوشهر نحوه برخورد با بیمار بدحال



Spss پیشرفته  

 بوشهر آشنایي با قوانین وشرح وظایف

 بوشهر طراحي وروانسنجي ابزار سنجش مفاهیم..

 بوشهر کارگاه اخالق حرفه ای

 بوشهر طب هسته ای

 بوشهر تازه های طب داخلي

 بوشهر کنفرانس یک روزه گزش 

 بوشهر روزه مراقبت پزشکي دیابت 2سمینار 

 بوشهر اخالق پزشکي 

 بوشهر طب هسته ای

 بوشهر طب هسته ای 

 بوشهر احیا قلبي پیشرفته

 بوشهر بیماری های داخلي

 بوشهر بیماری های داخلي

 بوشهر اخالق حرفه ای 

 بوشهر داخليبیماری های 

 بوشهر عروقي-برنامه پیشگیری از بیماری های قلبي 

 بوشهر نظام مراقبت بیماری های واگیر

- 

  

 بوشهر شرکت در کارگاه مقاله نویسی

 بوشهر رکت در کارگاه آموزش الکترونیکش

 بوشهر شیوه جستجوی مقاالت ومتون

 مشهد شرکت در کارگاه ارتباط بین فردی موثر

 بوشهر رتباط استاد مشاور ودانشجوکارگاه ا

 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 جوی مقاالتکارگاه  شیوه جست

 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 الاحیا بزرگس

 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 رانهمایش آموزش پزشکی مازند

 تهران همایش روانپزشکی کودک ونوجوان

 بوشهر 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 وآسیب ها در نظام مدیریت شاخص ها

 بوشهر کارگاه آشنایی با بنکهای اطالعاتی

 تهران کارگاه ارزیابی مقاالت کیفی



 اساتيددر كارگاههای دانش افزايي و توانمند سازی (ي)دوره معرفتدر جدول مربوط به شركت 

 

 محل برگزاری نام دوره رديف

 بوشهر رانقالب اسالمي ونقش نخبگان در عبو -1

 
2- 

 بوشهر فتنه شيطان

 بوشهر جريان شناسي فرهنگي -3

 بوشهر يطب سنت -4

 مشهد   2تاريخ وتمدن اسالمي سطح  -5

 بوشهر 2اخالق علمي وحرفه ای سطح -7

 

 بوشهر كارگاه اخالق پزشكي وتعهد حرفه ای -8

 بوشهر معنا و سبک زندگي اسالمي -9

 قم جشنواره قرآن طب  -10

 منطقه جنگي اردوی راهيان نور -11

 بوشهر قران پژوهي وطب -12

 قم پزشكي ازآيات كارگاه روش تحقيق وبهره برداری -13

 بوشهر آشنايي با عرفان اسالمي -14

 بوشهر انديشه سياسي 8

 بوشهر تعليم وتربيت در اسالم -15

 بوشهر نقد عرفانهای كاذب -16



 مشهد طرح معرفت -17



 اجتماعي – تربيتي –مشاركت در اجرای امور فرهنگي ل جدو

 سمت در ارتباط با فعاليت تاريخ ارائه نوع فعاليت نام و موضوع پيوست رديف

 تاسيس انجمن دانشجويي سهر سالمت پارس -1
هييت علمي 

 موسس
 هييت موسس 11/10/96

 

 جدول:دبيری همايشها:

 1393دبير همايش سراسری زندگي سالم سال -1

 یاخالق حرفه ا ياستان شيهما يعلم ريدب -2

 1380آموزش مددجو  یسراسر شيهما ريدب -3

 

 

 

 عضويت در هييت تحريريه ،سردبيری ومدير مسئولي -جدول 
 

 بوشهر مدير مسئول 1393 پرستاری گروههای آسيب پذير

 بوشهر  هييت تحريريه 1393 پرستاری گروههای آسيب پذير

 تهران يت تحريريههي 1393 پرستاری كودكان

 ياسوج هيريتحر تييه 1389 مجله دنا هيريتحر ئتيه

 



  

 ها تهيدر شوراها وكم تيعضو -جدول

 سازمان متبوع نام انجمن يا كميته

 وزارت بهداشت  عضو هييت مميزه دانشگاه 

 وزارت بهداشت  عضو هييت ممتحنه وطراحي سواالت )بورد منطقه ای( پرستاری 

 وزارت بهداشت دانشگاه ع پ بوشهرذب هييت اجرايي ج

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر شورای عالي پرستاری...عضو كميته 

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ماهه 59-1بررسي مرگ كودكان.

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

 عملياتي 

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر دانشكده پرستاری ومامايي  رای معينشو

 رياست دانشگاه وتوسعه مراقبتها كميته اجرايي  كنگره زندگي سالم-

 شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي  ع پ بوشهر كنگره اخالق پرستاریدومين كميته علمي 

 شهردانشگاه علوم پزشكي بو كميته پژوهشي وتوسعه معاونت درمان

 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ارتقا وبومتريک دانشگاه كميته 

 معاونت دانشجويي دانشجويي دانشكده پرستاری وماماييدبير ورييس دبيرخانه كميته انجمن علمي 

 دانشگاه  علوم پزشكي بوشهر مركز مطالعات وتوسعه دانشگاهپژوهش در آموزش   كميته عضو 

 وزارت بهداشت  ینظام پرستار رهيمد ئتيعضو ه

 رياست دانشگاه مادر ريباش هيتغذ جيترو تهيكم-

 دبير هيات مركزی جذب-دكتر محققي بوشهرا سالمي جذب دانشگاه آزاد ئتيه

 رياست دانشگاه دانشگاه انوزادياح تهيعضوكم

 دانشكده پرستاری ومامايي  شورای  پژوهشي دانشكده

 هدانشكد 1395دانشكده  یزيبرنامه ر تهيكم

 دانشكده هيات جرايي جذب دانشكده  تيكارگروه صالح



 دانشكده پرستاری ومامايي دانشكده پرستاری  و مامايي  1395 يفرهنگ ريمد

 ييوماما یدانشكده پرستار در آموزش پرستاری ومامايي یعضو كميته ارتقا اخالق حرفه ا

 ه آموزش پزشكي مركز توسع ودانش پژوهي آموزشي پژوهش در آموزش تخصصي  تهيكم

 دانشكده كميته ارتقا اخالق حرفه ای در آموزش پرستاری مسئول 

 دانشكده شورای گسترش كار گروه پرستاری 

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

 پرستاری وكودكان 

 معاونت آموزشي

 هرياست دانشگا كميته علمي   كنگره زندگي سالم

 رياست دانشكده دانشجويان پرستاری كميته برگزاری آزمون جامع

 دانشگاه استير دانشگاه  كارگروه فرهنگي شورای فرهنگي  

 معاونت دانشجويي فرهنگي عضو كميسيون تخصصي فرهنگي....

 آموزش مداوم دانشگاه  عضو شورای هماهنگي وبرنامه ريزی آموزش مداوم جامعه علوم پزشكي-

 سازمان نظام پرستاری كشوری يئت مديره نظام پرستاری عضو ه

 دانشكده پرستاری ومامايي   شورای هماهنگي وبرنامه ريزی ارتقا آموزش

 دفتر رياست دانشگاه  كميته ستادی جاكميت باليني 

 دانشگاه استيدفتر ر شورای دانشگاه 

 معاونت پژوهشي  رتقا دانشگاه در رتبه بندی جهانيكميته ا

 دانشگاه استيدفتر ر بير طرح پايش سالمت ايرانياند

 معاونت آموزشي دانشگاه  عضو شورای آموزشي

 معاونت پژوهشي دانشگاه  عضو شورای پژوهشي

  

                 



 های دانش پژوهي آموزشي جدول فعاليت 

 محل عنوان رديف

 بكارگيری

 مالحظات محل انتشار تاريخ

زش به دوروش بحث مقايسه اثربخشي آمو -1

 گروهي..
  1 1394 بوشهر

 

2- 
 1 1395 شيراز توانمندسازی مراقب خانوادگي.....نوزادی

Iranian j ped, 2016 

 

ي در نهمين برتر آموزش نديفرا

 جشنواره شهيد مطهری شيراز

 يدانش پژوه تيفعال )فرايند گام به گام ..... -3

 (يدانشگاه
   12 1396 بوشهر

4- 

 

ت آموزش باليني با رويكرد ژورنال ارتقا كيفي

 نويسي
  1391مجله مديا  3 1390 بوشهر

 

 

 

 

 جدول دوره های فلوشيپ 

 

 1397 دوره فلوشيپ فلسفه اخالق -1

 شيراز 

بخش اخالق دانشگاه ع 

  پ شيراز

2- 
 1396 رازيش ساعت90  آموزش مجازی فلوشسپ دوره

وب شده امتياز دانش پژوهي محس 1گذراندن اين دوره معادل 

 است



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

 نام دوره رديف

 برگزاری كارگاه تحقيقات كيفي -1

 cpr كارگاه  -2

 كارگاه روش تحقيق -3

 پروپوزال نويسي -4

  قيانتخاب موضوع وروش تحق -5

    يسيمقاله نو -6

 نگارش اهداف آموزشي وطرح درس  نحوه -7

 نگارش مقاالت مروری -8

 آشنايي با روشهای پژوهش  -9

 مقاله نويسي -10

 اورژانسهای اطفال -11

 مهارتهای ارتباطي -12

 آموزش سالمت به مددجو -13

 آموزش سالمت به مددجو -14

 گزارش نويسي در پرستاری ومامايي -15

 آموزش به بيمار -16

 راقبتهای پرستاری در نوزادانم -17

 مراقبتهای پرستاری در نوزادان -18

 فلوشيپ آموزش پزشكي -19

 

 سخنراني در کارگاه روش تحقيق -20

 روش تحقيق وپروپوزال نويسي -21



 NICUآموزش  -22

 کارگاه آموزشي احيا نوزاد -23

 کارگاه آموزشي احيا نوزاد -24

 کارگاه آموزشي احيا نوزاد -25

 سخنراني دوره آموزشي اخالق حرفه اي -26

 برگزاري ژورنال کالب -27

 روش تحقيقات کيفي -28

 تدريس اثر بخش -29

 آموزش باليني اثربخش -30

 تدريس اثر بخش -31

 کارگاه احيا نوزاد -32

 کارگاه احيانوزاد -33

 اورژانسهاي کودکان   -34

 مراقبت از نوزادان  -35

 


