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 25.5.97: تاريخ آخرين بازنگري

 

  فاطمه : نام

 حدادیان چقائی : نام خانوادگي

 6پایه  :رتبه دانشگاهي 

  مربی : درجه علمي

 علوم پزشكی كرمانشاه: دانشگاه 

 انشكده پرستاری مامایید -دولت آبادبلوار   -كرمانشاه:  آدرس محل كار 

93947823009883:  ا كد شهر و كشورشماره تلفن محل كار ب  

 00988338279394 :شماره نمابر

 .fhadadian@kums.ac.ir ،@gmail.com610daneshjoo: آدرس پست الكترونيكي

 

 متاهل: وضعيت تاهل  ٭

 2:  ندانتعداد فرز ٭

 09183856419: شماره تلفن همراه ٭

 سوابق تحصيلی :

 التحصيلی تاریخ فارغ
كشور محل 

 تحصيل
 شهر محل تحصيل

دانشگاه محل 

 تحصيل
 گرایش تحصيلی درجه علمی

رشته 

 تحصيلی

دانشگاه علوم پزشكي  كرمانشاه ايران 20/4/1385

 كرماشاه

 پرستاري عمومي كارشناسي 

دانشگاه علوم پزشكي  هوازا ايران 22/4/1388

 جندي شاپور اهواز

 پرستاري داخلي جراحي كارشناسي ارشد

دانشگاه علوم پزشكي  اصفهان ايران دانشجو

 اصفهان

 پرستاري آموزش  دكتري تخصصي

 : نامه های زمان تحصيلپایان

 نامهعنوان پایان مقطع تحصيلی استاد یا اساتيد راهنما

تاثير تحريک الكتريكي پوستي نقاط طب سوزني بر خستگي بيماران  ي ارشدكارشناس خانم صديقه فياضي

 همودياليزي مزمن

 ثبت اختراع

 عنوان شماره ثبت همكاران سال
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اميد كشاورزي،  16.10.1396

 فاطمه حداديان

1396501400

03011978 

 سيستم پيشواز و احراز هويت هوشمند

 : های آموزشی، پژوهشی و اجراییشركت در دوره

 محل برگزاری تاریخ برگزاری
طول مدت 

 دوره
 نام دوره دوره سطح

May,9,2018 دانشگاه صنعتي اصفهان 

Isfahan University of Technology 

كارگاه همكاري هاي مشترک  بين المللي روزه 1

 تحقيقاتي ايران و سويس
Iranian –Swiss joint 
research collaboration 
workshop 

 مقدماتیكارگاه روش تحقيق  دانشجويي روزه 2 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 25 - 27/  9/  1383

 مقدماتیكارگاه روش تحقيق  دانشجويي روزه 2 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 17 - 20/  4/  1385

 تكميلیكارگاه روش تحقيق  دانشجويي روزه 2 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 22 - 23/  12/  1383

 كارگاه نگارش مقاالت پزشكي دانشجويي روزه 2 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 18و  19 /3/  1384

 Medical Search دانشجويي روزه 2 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1و  2/  9 /1385

 روش تحقيق دانشگاهي روزه 1 دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 22/  9/  1386

دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز،  16 - 17/  7/  1387
EDC 

دانشجويان ارشد و  روزه 2
PHD 

توانمند سازي دانشجويان ارشد و 
PHD 

 SPSS دانشجويان ارشد  روزه 2 دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 1388خرداد ماه 

جنوب  داشجويان روزه 2 دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 2 - 3/  2/  1388

كشور)كنگره دانشجويان 

 جنوب كشور(

Who to write a paper   in 

medical sciences 

 كارگاه نگارش مقاالت پزشكي دانشجويي روزه 2 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 18و  19 /3/  1384

 Medical Search دانشجويي روزه 2 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1و  2/  9 /1385

 

1388  /3/ 30 
آشنايي با كتابخانه ملي ديجيتال  دانشجويان ارشد روزه 1 دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

 و پايگاههاي اطالعاتي

 End Note دانشجويان ارشد روزه 1 دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 19 /3/  1388

 مهارت هاي يادهي يادگيري يئت علمياعضاي ه روزه 2 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 13 – 12 /4 /1389

پزشكي مبتني بر شواهد با تاكيد  اعضاي هيئت علمي روزه EDC 2، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 9-10/  5/  1389

 بر نقد گرافيكي مقاالت 

 پرستار و قانون پرستاران روزه 1 بيمارستان امام رضا كرمانشاه 5/2/ 1386

1385 /8/24 
 ني كرمانشاهبيمارستان طالقا

خواندن الكتروكارديوگرام براي  پرستاران روزه 1

 پرستاران

 طرح درس اعضاي هيئت علمي روزه EDC 1، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 25/7/1389

16/5/1389 - معاونت ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  روش تحقيق مقدماتي كاركنان روزه 4
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 تحقيقات و فناوري 19/5/1389

موسسه علمي پژوهشي تحقيقاتي نسيم  19/7/1389

 ايمان
 & OVIDكارگاه آموزشي  كاركنان روزه 1

EBSCO 

با همكاري  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 12/10/1389-/11/10

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 اعضاي هيئت علمي روزه 2

 روش تدريس به شيوه سخنراني

27.2.96 
 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اعضاي هيئت علمي و  روزه1

 انجمن نخبگان
 كارگاه ايده پردازي

19.2.96 
 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

و  Phdدانشجويان  روزه 1

 اعضاي هيئت علمي

)يادگيري بر mlearningسمينار 

 مبناي موبايل(

بنياد نخبگان و معاونت پژوهشي دانشگاه  1396بهمن  11و  10

 علوم پزشكي اصفهان

و  Phd دانشجويان روزه 2

 اعضاي هيئت علمي

مالكيت فكري و » كارگاه آموزشي

 «ثبت پتنت

15/9/1390 
 EDC، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

آشنايي با سامانه مديريت  اعضاي هيئت علمي روزه 1

 يادگيري الكترونيكي

نهاد ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 7/6/1390 - /29/5

هاي نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه

 كرمانشاه

 اعضاي هيئت علمي روزه 10
 طرح ضيافت انديشه استادان

معاونت ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1/10/1391

 آموزشي و اداره مشاوره
آشنايي با آيين نامه هاي  اعضاي هيئت علمي روزه 1

 آموزشي، انضباطي و مشاوره

، كميته دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 9/12/1390

 توانمند سازي منابع انساني آموزش و
آشنايي با پورتال منابع ديجيتال  كاركنان روزه 1

 (PMDRپزشكي )

 مهارت هاي ارتباطي اعضاي هيئت علمي روزه EDC 1، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 18/11/1390

، معاونت دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 14/12/1390-/13/12

 تحقيقات و فناوري
روش تحقيق پيشرفته)تحليل  هيئت علمي اعضاي روزه 2

 آماري(

28/4/1390 – 

29/4/90 

، معاونت دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

 تحقيقات و فناوري
روش تحقيق پيشرفته)طراحي  اعضاي هيئت علمي روزه 2

 مطالعه(

 ن تدريسروش ها و فنو اعضاي هيئت علمي روزه EDC 2، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 28/8/1390-/27/8

 نيازسنجي آموزشي اعضاي هيئت علمي روزه EDC 1، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 5/10/1391

نهاد ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 17/10/1391

 نمايندگي مقام معظم رهبري 
نشست معرفت افزايي با موضوع  اعضاي هيئت علمي روزه 1

 سبک زندگي اسالمي

نهاد ، وم پزشكي كرمانشاهدانشگاه عل 1391در طي سال 

 نمايندگي مقام معظم رهبري 
 اعضاي هيئت علمي ساعت 42

 نشست معرفت افزايي

14/12/1391 
 EDC، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

دانشجو با رويكرد  –رابطه استاد  اعضاي هيئت علمي روزه 1

 پست مدرن )راه حل مدار(

 ارزشيابي عملكرد دانشجويان اعضاي هيئت علمي روزه EDC 1، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 16/10/1391

2/11/1391 
 EDC، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

استاندارهاي استاد توانمند  اعضاي هيئت علمي روزه 1

 دانشگاه علوم پزشكي
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 عدالت در آموزش علوم پزشكي اعضاي هيئت علمي روزه EDC 1، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 3/11/1391

 :آموزشی، پژوهشی و اجراییدر كارگاههای  تدریس سوابق

طول مدت  محل برگزاري تاريخ برگزاري

 دوره
 نام دوره سطح دوره

        1386  /12  /

26-28 

دانشگاه علوم پزشكي         

 كرمانشاه

دانشجويي كميته  روزه 3

پژوهشي 

 دانشجويان

 كارگاه روش تحقيق مقدماتي

13  

1387  /12/13-

14 

دانشگاه علوم پزشكي 

 جندي شاپور اهواز

 

 روزه 2

دانشجويي كميته 

استعدادهاي 

 درخشان

 كارگاه آموزشي روش تحقيق

 

دي  20 – 18           

 1391ماه 

دانشگاه علوم پزشكي         

بيمارستان  -كرمانشاه

 محمد كرمانشاهي

مديران  روزه 3 2

بيمارستاني 

 كرمانشاه

 كارگاه آموزشي مديريت

 مورد سخنراني دو

 مروري بر تئوريهاي مديريت -1

 در برنامه ريزي LOG FRAMاصول  -2

Aia دانشگاه علوم پزشكي  96شهريور

اصفهان، مركز مهارت هاي 

باليني دانشگاه علوم 

 پزشكي اصفهان

دانشجويان پيش  روزه1

 كارورزي پزشكي

 كارگاه مهارت هاي باليني

 

 :سوابق شغلی

 ماه 2اورژانس و فوريت هاي بيمارستان تخصصي قلب امام علي )ع(شهر كرمانشاه به مدت كار به عنوان پرستار در بخش  -1

 ماه 11بيمارستان تخصصي قلب امام علي )ع(شهر كرمانشاه به مدت  CCUكار به عنوان پرستار در بخش  -2
  1388الي آبان  1388كار به عنوان مربي حق التدريس در دانشكده پرستاري مامايي از مرداد ماه  -3
 1389تا خرداد ماه  1388كار به عنوان مربي در دانشكده پرستاري مامايي از آبان ماه  -4
 1390تا اسفند  1389كار به عنوان مربي هيئت علمي طرح و تعهدات قانوني در دانشكده پرستاري مامايي از خرداد ماه  -5
 تا كنون 1390ه كار به عنوان مربي هيئت علمي پيماني در دانشكده پرستاري مامايي از اسفندما -6

 : سوابق آموزشی

 عنوان درس ارائه شده مقطع تحصيلی-رشته  محل تدریس سال تدریس

1392 - 1393 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

 پرستاري مراقبت ويژهكارشناسي ارشد 

 2ترم 
 نفست -1پرستاری مراقبت ویژه 

1392 – 1393 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

كرمانشاه واحد 

 پرستاري مراقبت ويژهارشناسي ارشد ك

 2ترم 
 نفست -1پرستاری مراقبت ویژه 
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 بين الملل

94- 89 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

پرستاري پرستاري كارشناسي ارشد 

 3ترم  مراقبت ويژه
 كارورزی پرستاری كليه و دیاليز

1394-1395  

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

كارشناسي ارشد  1پرستاري ترم 

 مراقبت ويژه پرستاري
پایش های پيشرفته پرستاری 

 )بخش سيستم تنفس(

93-94  

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

پرستاري پرستاري كارشناسي ارشد 

 3ترم  مراقبت ويژه
 یاليزد-2پرستاری مراقبت ویژه 

93-94  

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

پرستاري پرستاري كارشناسي ارشد 

 1ترم  مراقبت ويژه
اری مراقبت های دهان از پرست

 بيماران تحت مراقبت های ویژه

93-94  

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

پرستاري پرستاري كارشناسي ارشد 

 1ترم  مراقبت ويژه
پرستاری درد از بيماران تحت 

 مراقبت های ویژه

1394-1395 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

پرستاري كارشناسي ارشد داخلي جراحي 

 1ترم 
      نظریه ها و كاربرد آن در پرستاری      

 سالهاي 

89 - 93 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

 2پرستاري ترم –كارشناسي 
پرستاری اصول و فنون تئوری و 

 پراتيک

 سالهاي 

89 - 94 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

 پرستاری مراقبت ویژه دیاليز 6پرستاري ترم  –كارشناسي 

 سالهاي 

89 - 94 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

 پرستاری بيماری های تنفس 3پرستاري ترم –كارشناسي 

 سالهاي 

89 - 94 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

 پرستاری بيماری های خون 6پرستاري ترم –كارشناسي 

 سالهاي 

89 - 94 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

 الكتروليت ها پرستاری آب و 2پرستاري ترم  –كارشناسي 
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 سالهاي 

94-95 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

 3پرستاري ترم  –كارشناسي 
پرستاری بيماری های سيستم 
 تناسلی )ژنيكولوژی خواهران (

 سالهاي 

94- 95 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

 پرستاری چشم و گوش 6پرستاري ترم  –كارشناسي 

 در سالهاي

 87 - 88 

دانشگاه علوم 

 زشكي اهوازپ
 8كارشناسي ترم –پرستاري 

 زكارورزی نفرودیالي
 

 

 در سالهاي

87 - 88 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

 و فوریت ها كارورزی اورژانس 7كارشناسي ترم –پرستاري 

 در سالهاي

87 - 88 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

 كارورزی كودكان 7كارشناسي ترم –پرستاري 

 در سالهاي

87 - 88 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

 5كارشناسي ترم –پرستاري 
)خون و  3داخلی جراحی كارآموزی 

 تنفس(

 در سالهاي

 87 - 88 

دانشگاه علوم 

 پزشكي اهواز
 كارآموزی نورولوژی 5كارشناسي ترم –پرستاري 

 در سالهاي

87 - 88 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

 )قلب( 3ی داخلی جراحی كارآموز 5كارشناسي ترم –پرستاري 

 در سالهاي

87 - 88 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

 7كارشناسي ترم –پرستاري 
كارورزی داخلی جراحی در عرصه 

 3و 2و 1

 در سالهاي

87 - 88 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

 كارورزی بهداشت جامعه 7كارشناسي ترم –پرستاري 

 در سالهاي

94- 88 

دانشگاه علوم 

ي پزشك

 كرمانشاه

 1كارآموزی داخلی جراحی  3كارشناسي ترم –پرستاري 

 در سالهاي

 94 - 90 

دانشگاه علوم 

 پزشكي اهواز
 4كارشناسي ترم –پرستاري 

 2داخلی جراحی كارورزی 
 

 

دانشگاه علوم  در سالهاي  CCUكارورزی پرستاری ویژه  7كارشناسي ترم –پرستاري 
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پزشكي  88 -90

 كرمانشاه

 در سالهاي

93- 88 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

 كارورزی پرستاری ویژه دیاليز  7كارشناسي ترم –پرستاري 

 در سالهاي

93- 88 

دانشگاه علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

 كارآموزی اصول و فنون پرستاری  2كارشناسي ترم –پرستاري 

 ی      محاسبات دارویی و تداخالت دارویی در پرستار 10/9/90بازآموزی جوانرود 

 :  ها، شوراهاها، كميتهعضویت در انجمن

 

زمان شروع و پایان 

 عضویت
 نوع خدمت محل فعاليت انجمن

 عضو شوراي مشورتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تا كنون 96از مهرماه 

 تا هم اكنون 1385
 سازمان بسيج جامعه پزشكي

 كرمانشاه
 زشكيبسيج جامعه پعضو

 كميته پژوهشي دانشجويان عضو  كرمانشاهدانشگاه علوم پزشكي  4/85/ 20تا  1/7/83

 كميته پژوهشي دانشجويان عضو  اهوازدانشگاه علوم پزشكي  

 شوراي مستقل پژوهشي دانشجويانعضو  كرمانشاهدانشگاه علوم پزشكي  23/10/85تا  23/10/83

 كميته استعدادهاي درخشانعضو  رمانشاهكدانشگاه علوم پزشكي  30/9/85- 1/4/85

تا  1/7/1387

31/6/1388 
 كميته استعدادهاي درخشانعضو  اهوازدانشگاه علوم پزشكي 

 4/90/ 23/تا  /22/4
كرمانشاه، دانشگاه علوم پزشكي 

 دانشكده پيراپزشكي
 كميته علمي همايش سراسري ارتقاء سالمت جوانانعضو 

 19/8/89تا  /18/7
كرمانشاه، م پزشكي دانشگاه علو

 دانشكده پيراپزشكي
 كميته علمي همايش سراسري عفونت هاي بيمارستانيعضو 

  5/11/90تا  3
كرمانشاه، دانشگاه علوم پزشكي 

 دانشكده پرستاري مامايي

كميته علمي همايش سراسري مراقبت هاي پرستاري در بيماري هاي عضو 

 مزمن

 12/91/ 3تا  1
نشاه، كرمادانشگاه علوم پزشكي 

 دانشكده پرستاري مامايي
 كميته علمي همايش سراسري بهداشت سالمنديعضو 

كرمانشاه،  دانشگاه علوم پزشكي  تا كنون 12/1388 /12

EDC ،دانشكده پرستاري مامايي 
 EDO عضو كميته پژوهش در آموزش

كرمانشاه،  دانشگاه علوم پزشكي  تا كنون 12/1388 /12

EDC ،ييدانشكده پرستاري ماما 
 EDOعضو كميته برنامه ريزي آموزش و مهارت هاي باليني 
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 20/4/88تا  1/7/87
اهواز، دفتر دانشگاه علوم پزشكي 

 نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري

 لومععضو هيئت تحريريه نشريه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه 

 پزشكي اهواز )نشريه امين(

 : سابقه پستهای اجرایی

  سمت محل فعاليت با ابالغ از طرف روع و خاتمهتاریخ ش

دبير كنگره،  1385 /3/  9-11

محمد رضا 

 رئوفي

هفتمين كنگره دانشجويان علوم پزشكي 

 كشور، دانشگاه شهيد بهشتي

 داوري مقاالت

 داور عمومي

 1387تيرماه الي مهرماه 
دانشگاه آزاد 

 واحد تويسركان
 كرمانشاه

ناظر بيمارستان  كارشناس نظارت آموزش مربيان

هاي آموزشي درماني 

 كرمانشاه

دي ماه الي بهمن  ماه 

1388 

و خرداد ماه الي تيرماه 

1389 

معاونت آموزشي 

 دانشكده

دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم 

 پزشكي كرمانشاه

مراقب امتحانات  مراقبت امتحاني

دانشجويان دانشكده 

پرستاري مامايي در دو 

سال  نيمسال اول و دوم

 1389-1388تحصيلي 

تا  18/7/1389

19/8/1389 
رئيس دانشكده، 

 و رئيس همايش

دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي 

 كرمانشاه

عضو كميته علمي، 

شركت در جلسات كميته 

 جهت بررسي مقاالت

عضو كميته علمي همايش 

سراسري عفونت هاي 

 بيمارستاني

 92تا  21/8/90

رئيس دفتر نهاد 

دگي مقام نماين

معظم رهبري 

دانشگاههاي 

 كرمانشاه

كرمانشاه، دفتر نهاد دانشگاه علوم پزشكي 

 نمايندگي مقام معظم رهبري
 كارشناس استاني

كارشناس استاني 

مطالعات راهبردي دفتر 

نهاد نمايندگي مقام 

معظم رهبري 

 دانشگاههاي كرمانشاه

 : همكاری با مجالت

 نام مجله محل انتشار مكاری با مجلهنوع ه تاریخ شروع و خاتمه همكاری

 داور مقاالت 92تا  89 /6
دانشگاه علوم پزشكي 

 كرمانشاه

بهبود مجله علمي پژوهشي 

 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

 داور مقاالت تا كنون 6/92

دانشگاه علوم پزشكي 

كرمانشاه، دانشكده 

 پيراپزشكي

مجله تحقيقات باليني در علوم 

 پيراپزشكي

دانشگگگاه جنگگدي شگگاپور   تهيه گزارش، ويرايش، صفحه آرايي و تايپ 1388ا ت 1387

 اهواز

مجلگگه نهگگاد نماينگگدگي دانشگگگاه   

 جندي شاپور اهواز )امين(

 داوري مقاالت تا كنون 1395

 pubmedسطح مجله: 
دانشگاه علوم پزشكي 

اصفهان، دانشكده 

 پرستاري مامايي

Iranian Journal of 

Nursing and Midwifery 

Research 
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 داوري مقاالت 2018

 pubmedسطح مجله: 

Universiti Sains 

Malaysia Press, 

an established 

publishing house 

of the Universiti 

Sains Malaysia 

(http://www.usm

.my) 

THE MALAYSIAN 

JOURNAL OF 

MEDICAL SCIENCES 

 

 : انتشارات

 : ابكت

 ناشر سال چاپ
نوع كار)ترجمه، تاليف، 

 گردآوری، ویرایش(
 عنوان كتاب نام همكاران

 تاليف و گردآوري انتشارات بشری 1395

دكتر نصراله علي 

محمدي، سكينه 

پورحسين، فاطمه 

 فري كهره

 كاربرد نظریه ها در پرستاری

 تاليف و گردآوري انتشارات مانی 1397

اميد كشاورزي، 

علي دكتر سيد 

 ناجي

 اصول و مبانی مدیریت مبتنی بر خدمات درمانی

 : مقاالت منتشر شده

 صفحه سال چاپ
شمار

 ه

جل

 د
 عنوان مقاله نویسندگان نام نشریه

1390 
165 - 

172 
3 15 

دوماهنامه علمي پژوهشي 

، دانشگاه علوم بهبود

 پزشكي كرمانشاه

فاطمه حداديان، صديقه فياضي، 

مود دكتر علي قرباني، سيد مح

 لطيفي، دكتر حبيب فالح

تاثير تحريک الكتريكي پوستي نقاط طب 

 بر خستگي بيماران همودياليز  سوزني

 

1389 
42 - 

48 
4 1 

فصلنامه علمي پژوهشي 

دانشكده پيراپزشكي 

 كرمانشاه

فاطمه حداديان، الهه براتي 

مهنوش تيماره، پروين عباسي، 

 بيژن صبور

 بررسي ميزان نگرش و دانش پرستاران

شاغل در مراكز اموزشي درماني شهر 

كرمانشاه در مورد مديريت درد در سال 

1385 

فصلنامه علمي پژوهشي  2 3  8 -1 1384

دانشكده پرستاري مامايي 

 و پيراپزشكي

فاطمه حداديان، فاطمه دارابي، 

 الهه براتي

بررسي علل صدمات تروماتيک در 

مراجعه كننده به  مصدومين سالمند

رستان طالقاني شهر بخش اورژانس بيما

 80 – 82كرمانشاه در سالهاي 

1392 
228-
234 

4 2 

مجله تحقيقات باليني در 

 JCRPSعلوم پيراپزشكي

بهزاد كرمي متين، سميرا گلعذار، 

سيد  فاطمه حداديان، ستار باب،

حسين ،محمد سعيد احمدي

 ، محمد حيدريباباپور

ارتباط ميزان مشاركت با عملكرد كاركنان 

 ارستانهاي آموزشي دانشگاه علوماورژانس بيم

 پزشكي كرمانشاه

http://www.usm.my/
http://www.usm.my/
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2014 734-
738 

3 7 
Journal of Novel 
Applied Sciences 

Samira Golezar , 
Fateme Hadadian , 
Maryam Farhadian 
and Salman 

Khazaee 

Assessing knowledge and 
attitude of emergency 
contraception among 
female 
freshman students in 
Islamic Azad University of 
Toyserkan 

2015 
13-

20 
1 8 

IRANIAN 
JOURNAL OF 
CRITICAL CARE 
NURSING 

Hossein Feyzi, 
Behnam Khaledi 
Paveh, Fatemeh 
Hadadian, Mansoor 
Rezaie, Mojtaba 
Ahmadi 

Investigating the effects of 
Benson’s relaxation 
technique on quality of life 
among patients receiving 
hemodialysis 

1394 
120 - 

127 
2 4 

مجله تحقيقات باليني در 

 JCRPSعلوم پيراپزشكي

فاطمه حداديان، فرشته جاللوندي، 

اكرم قبادي، فرانک طيمزي، سارا 

 پناهي فر

بررسي تكنيک آرام سازي پيشرونده عضالني 

بر كيفيت خواب بيماران همودياليزي در 

 1390سال 

1394 
238 - 

245 
3 4 

مجله تحقيقات باليني در 

 JCRPSعلوم پيراپزشكي

, فاطمه )پيون(بهادر قنبري زاده

حداديان, نادر ساالري, بهنام 

 خالدي پاوه

تاثير تحريک الكتريكي نقاط طب سوزني بر 

 نآلودگي پرستاراوضعيت خواب

 مجله مراقبتهاي باليني 2 2 63-70 1393

 

اكرم قبادي, فاطمه حداديان, 
فرشته جالل وندي, شكوفه ميري 

 نسب, پرستو مجيدي پور

ي تأثير تكنيک آرام سازي پيشرونده بررس

عضالني بر اضطراب و افسردگي بيماران 

 همودياليزي

 

مجله دانشگاه علوم پزشكي  1 21 73-83 1395

 كردستان

حسين فيضي، بهنام خالدي پاوه، 
 فاطمه حداديان، منصور رضايي

بررسي تأثير روش آرام سازي عضالني بنسون 

بر خودكارآمدي بيماران همودياليزي شهر 

 1391كرمانشاه در سال 

2016 

YC0

1-

YC0

4 

 

9 10 

Journal of 

Clinical and 

Diagnostic 

Research 

Fatemeh Hadadian, 

Nasrollah Sohrabi, 

Mandana 

Farokhpayam, Hoda 

Farokhpayam, 

Farhad Towhidi, 

Sadighe fayazi, Ali 

Soroush, Alireza 

Abdi 

 

The Effects of 

Transcutaneous Electrical 

Acupoint Stimulation 

(TEAS) on Fatigue in 

Haemodialysis patients  

 

2016 
2041-

2047 
4 17 

Asian Pacific 

Journal of Cancer 

Prevention 

Maryam 

Mohammadian; Ali 

Soroush; Abdollah 

Mohammadian-

Hafshejani; Farhad 

Towhidi; Fatemeh 

Hadadian; Hamid 

Salehiniya 

The Incidence and Mortality of 

Liver Cancer and its 

Relationship with Development 

in Asia 

http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=2000&masterCode=3010512
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=2000&masterCode=3010512
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=2000&masterCode=3010512
http://journal.waocp.org/?_action=article&au=189803&_au=Maryam++Mohammadian
http://journal.waocp.org/?_action=article&au=189803&_au=Maryam++Mohammadian
http://journal.waocp.org/?_action=article&au=195612&_au=Ali++Soroush
http://journal.waocp.org/?_action=article&au=195612&_au=Ali++Soroush
http://journal.waocp.org/?_action=article&au=190447&_au=Abdollah++Mohammadian-Hafshejani
http://journal.waocp.org/?_action=article&au=190447&_au=Abdollah++Mohammadian-Hafshejani
http://journal.waocp.org/?_action=article&au=190447&_au=Abdollah++Mohammadian-Hafshejani
http://journal.waocp.org/?_action=article&au=194617&_au=Farhad++Towhidi
http://journal.waocp.org/?_action=article&au=194617&_au=Farhad++Towhidi
http://journal.waocp.org/?_action=article&au=195613&_au=Fatemeh++Hadadian
http://journal.waocp.org/?_action=article&au=195613&_au=Fatemeh++Hadadian
http://journal.waocp.org/?_action=article&au=189807&_au=Hamid++Salehiniya
http://journal.waocp.org/?_action=article&au=189807&_au=Hamid++Salehiniya
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=2000&masterCode=3011120
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=2000&masterCode=3011120
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=2000&masterCode=3011120
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=2000&masterCode=3011120
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2017 30-42 6 1 J Nephropathol 

Masoumeh Arabsalmani, 

Abdollah Mohammadian-

Hafshejani, Mahshid 

Ghoncheh, Fatemeh 

Hadadian, Farhad 

Towhidi, Kamran Vafaee, 

Hamid Salehiniya 

Incidence and mortality of 

kidney cancers, and human 

development index in Asia; a 

matter of concern 

2018 
E686

69 
22 1 J kermanshah 

Uni Med Sci 

Bahador Qanbari Zade, 

Fatemeh Hadadian, Nader 

Salar, Sorush 

Maazinezhad, Behnam 

Khaledi Paveh 

 

The Effects of 

Transcutaneous Electrical 

Acupoint Stimulation on 

Sleep Quality in Nurses 

 

 : هاها و همايشمقاالت ارائه شده در كنگره

 سال ارائه

نحوه ارائه 

)سخنرانی، 

 پوستر(

محل 

 برگزاری
 عنوان مقاله نویسندگان و همایش عنوان كنگره

 بين المللی هایها و همایشمقاالت ارائه شده در كنگره

مگگرداد  14تگگا  11

1395 
 بییين المللیییدومگگين كنگگگره  تهران، ايران پوستر

 نفرولوژي و اورولوژي
فرشته جاللونگدي، فاطمگه   

 حداديان،اكرم قبادي

Study the effect of 

progressive muscle relaxation 

technique on anxiety and 

depression in hemodialysis 

patient 
مگگرداد  14تگگا  11

1395 
 بییين المللیییدومگگين كنگگگره  تهران، ايران پوستر

 نفرولوژي و اورولوژي
فرشته جاللونگدي، فاطمگه   

 حداديان،اكرم قبادي

effect of progressive muscle 

relaxation technique on sleep 

quality in hemodialysis 

patients in Kermanshah 
ارديبهشگگت تگگا  29

 1388خرداد ماه 1
دانشگگگگگگاه  پوستر

علگگگگگگگگوم 

  پزشگگگكي

 ايران

دهمگگين كنگگگره سگگاليانه   

ژوهشي دانشجويان علگوم  پ

پزشگگكي ايگگران و دومگگين   

 بیییين المللییییكنگگگگره 

 دانشجويان علوم پزشكي

فاطمه حگداديان، مهنگوش   

 تيماره، الهه براتي

بررسگگگي ميگگگزان آگگگگاهي و نگگگگرش 

پرستاران شگاغل در مراكگز آموزشگي    

درمگگاني شگگهر كرمانشگگاه در مگگورد    

 1385مديريت درد در سال 

ارديبهشگگت تگگا  29

 1388خرداد ماه 1
دانشگگگگگگاه  سخنراني

علگگگگگگگگوم 

  پزشگگگكي

 ايران

دهمگگين كنگگگره سگگاليانه   

پژوهشي دانشجويان علگوم  

پزشگگكي ايگگران و دومگگين   

 بیییين المللییییكنگگگگره 

 دانشجويان علوم پزشكي

فاطمگگه حگگداديان، كگگژال   

رضگگايي، صگگديقه فياضگگي،  

 سميرا گلعزار

تاثير طب سگوزني بگه روش تحريگک    

الكتريكي پوستي نقاط طگب سگوزني   

(TEAS) سگگگتگي بيمگگگاران بگگگر خ

 )مطالعه پايلوت( همودياليزي مزمن

 های داخلیها و همایشمقاالت ارائه شده در كنگره

نحوه ارائه  سال ارائه

)سخنراني، 

 پوستر(

محل 

 برگزاري

 عنوان مقاله نويسندگان و همايش عنوان كنگره

 

 

http://www.nephropathol.com/Search/A_Masoumeh_Arabsalmani
http://www.nephropathol.com/Search/A_Abdollah_Mohammadian-Hafshejani
http://www.nephropathol.com/Search/A_Abdollah_Mohammadian-Hafshejani
http://www.nephropathol.com/Search/A_Mahshid_Ghoncheh
http://www.nephropathol.com/Search/A_Mahshid_Ghoncheh
http://www.nephropathol.com/Search/A_Fatemeh_Hadadian
http://www.nephropathol.com/Search/A_Fatemeh_Hadadian
http://www.nephropathol.com/Search/A_Farhad_Towhidi
http://www.nephropathol.com/Search/A_Farhad_Towhidi
http://www.nephropathol.com/Search/A_Kamran_Vafaee
http://www.nephropathol.com/Search/A_Hamid_Salehiniya
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=2000&masterCode=3011364
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=2000&masterCode=3011364
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=2000&masterCode=3011364
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=2000&masterCode=3011364
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=3000&masterCode=3010986
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=3000&masterCode=3010986
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=3000&masterCode=3010986
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=3000&masterCode=3010986
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=3000&masterCode=3010986
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=3000&masterCode=3011153
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=3000&masterCode=3011153
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=3000&masterCode=3011153
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=3000&masterCode=3011153
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ارديبهشگگت  2 – 1

 1388ماه 
دانشگگگگگگاه  پوستر

علگگگگگگگگوم 

پزشگگگگگكي 

جنگگگگگگدي 

 شاپور اهواز

دومگگگين كنگگگگره كميتگگگه 

تحقيقات دانشجويي شبكه 

 جنوب كشور

فاطمه حگداديان، مهنگوش   

تيماره، پروين عباسي، الهه 

 براتي

بررسگگگي ميگگگزان آگگگگاهي و نگگگگرش 

پرستاران شگاغل در مراكگز آموزشگي    

درمگگاني شگگهر كرمانشگگاه در مگگورد    

 1385مديريت درد در سال 

مهرمگگگگگاه  28-30

1389 
دانشگگگگگگاه  پوستر 

علگگگگگگگگوم 

پزشگگگگگكي 

 صفهانا

دومگگين همگگايش كشگگوري 

مراقبت و درمان بيماري ها 

 با طب مكمل و جايگزين

فاطمگگه حگگداديان، صگگديقه 

 فياضي، دكتر علي قرباني

The effect of Acupuncture by 

Transcutaneous Electrical 

Acupoint Stimulation on 

fatigue in maintenance’s  

homodialysis patients 
مهرمگگگگگاه  28-30

1389 
دانشگگگگگگاه  پوستر

علگگگگگگگگوم 

پزشگگگگگكي 

 اصفهان

دومگگين همگگايش كشگگوري 

مراقبت و درمان بيماري ها 

 با طب مكمل و جايگزين

فاطمگگه حگگداديان، صگگديقه 

 فياضي، دكتر حبيب فالح

تاثير طب سگوزني بگه روش تحريگک    

 الكتريكي پوستي نقاط طگب سگوزني  

(TEAS)  بگگگر خسگگگتگي بيمگگگاران

 همودياليزي مزمن

آبانمگگگگگاه  18-20

1389 
دانشگگگگگگاه  سخنراني

علگگگگگگگگوم 

پزشگگگگگكي 

 زابل

كنگره سراسگري پرسگتاري   

 ديابت

 

 

فاطمگگه حگگداديان، محمگگود 

رحمتگگي، دكتگگر مهرعلگگي   

 رحمتي، سهيال چناري

بررسگگي كيفيگگت خگگواب در بيمگگاران  

مبتال بگه ديابگت مراجعگه كننگده بگه      

مركز تحقيقات ديابت دانشگگاه علگوم   

 1389پزشكي كرمانشاه در سال 

اه آبانم 19 – 17

1389 
 پوستر 

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

همايش كشوري عفونت 

 هاي بيمارستاني

فاطمه حداديان، حميد 

 رضا عمراني
 ميزان شيوع و عوامل خطر هپاتيت

آبانماه  19 – 17

1389 
 سخنراني

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

همايش كشوري عفونت 

 هاي بيمارستاني

فاطمه حداديان، مريم 

، سكينه كديور، پشاابادي

 ستار باب، افشين الماسي

مقايسه ميزان فلبيت در دو روش پانسمان با 

گاز استريل و لوكوپالست در محل ورود 

 كاتتر وريدي محيطي

آبانماه  19 – 17

1389 
 پوستر 

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

همايش كشوري عفونت 

 هاي بيمارستاني

فاطمه حداديان، حميد 

و ارجمند، رضا عمراني، مين

 شكوفه ميري نسب

در  Cو B ميزان شيوع وعوامل خطرهپاتيت

 بيماران همو دياليزي شهر كرمانشاه در سال
1389 

 /12/2تا  /2/ 10

1390 

پوستر 

 الكترونيک

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

 مشهد

دوازدهمين همايش 

كشوري آموزش پزشكي و 

چهارمين جشنواره 

 آموزشي شهيد مطهري

 

فاطمه حداديان، 

دالعلي شريعتيعب  

علل عدم به كارگيري نتايج تحقيقات 

 پرستاري در جهت ارتقاي دانش

تا  /30/8  پوستر 
دانشگاه 

علوم 
همايش سراسري مراقبت  فاطمه حداديان، اكرم  پيشنهاد تكنيک آرام سازي در 
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پزشكي  2/9/1390

 كرمانشاه

 بيماران همودياليزي قبادي هاي ويژه

 12/8الي /8/ 11

/1390 
  پوستر

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

 مازندران

دومين همايش سراسري 

راهكارهاي ارتقاي سالمت 

 و چالش ها

فاطمه حداديان ، بهزاد 

كرمي متين، ستار باب ، 

سيد محمد سعيد 

، حسين باباپور،احمدي

 محمد حيدري

رسي سطح مشاركت كاركنان و بر

ارتباط آن با عملكرد مراكز فوريت 

 زشكي بيمارستان هاي آموزشيپ

 شهر كرمانشاه

اسفند ماه  3 -1

1390 
 پوستر 

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

همايش سراسري مراقبت 

هاي پرستاري و مامايي در 

بيماري هاي مزمن با 

تاكيد بر بيماري هاي 

قلبي، تنفسي، كليوي، غدد 

 و زنان

مريم ميرزايي نيا، سهيال 

استانگي، فاطمه حداديان، 

 الهام سپهوند

ران مبتال به نارسايي حاملگي در بيما

 مزمن كليه تحت در مان با همودياليز

اسفند ماه  3 -2

1390 
 پوستر 

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

همايش سراسري مراقبت 

هاي پرستاري و مامايي در 

بيماري هاي مزمن با 

تاكيد بر بيماري هاي 

قلبي، تنفسي، كليوي، غدد 

 و زنان

سهيال آستانگي، ندا 

ريان، سليمي، حسين اشت

فاطمه حداديان، جهانگير 

رضايي، مژگان خليلي، 

فرانک جعفري، سميرا 

 اميني

ررسي كيفيت زندگي بيماران پس از ب

عمل جراحي قلب و عروق بر اساس 

 مطالعات كشوري

اسفند ماه  3 -3

1390 
 پوستر 

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

همايش سراسري مراقبت 

هاي پرستاري و مامايي در 

مزمن با  بيماري هاي

تاكيد بر بيماري هاي 

قلبي، تنفسي، كليوي، غدد 

 و زنان

ندا سليمي، سهيال 

آستانگي، فاطمه حداديان، 

جهانگير رضايي، مزگان 

 خليلي، فرانک جعفري 

بررسي كيفيت زندگي بيماران ديابتي 

 بر اساس مطالعات كشوري

اسفند ماه  3 -4

1390 
 پوستر 

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

سراسري مراقبت همايش 

هاي پرستاري و مامايي در 

بيماري هاي مزمن با 

تاكيد بر بيماري هاي 

قلبي، تنفسي، كليوي، غدد 

 و زنان

ناديا بهاري راد، كتايون 

اسمعيلي، فاطمه حداديان، 

سهيال آستانگي، جهانگير 

 رضايي

بررسي عوامل خطر زا در بروز سرطان 

 مري

اسفند ماه  3 -5

1390 
 پوستر 

دانشگاه 

لوم ع

پزشكي 

 كرمانشاه

همايش سراسري مراقبت 

هاي پرستاري و مامايي در 

بيماري هاي مزمن با 

تاكيد بر بيماري هاي 

قلبي، تنفسي، كليوي، غدد 

 و زنان

زيبا محمدي، فاطمه 

 حداديان، حميده قادري

ررسي وضعيت پريودنتال و ب

پوسيدگي دندان در بيماران 

 همودياليزي
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 پوستر 1391اسفند  17

شگاه دان

علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

چهارمين كنگره پژوهشي 

ساليانه دانشجويان علوم 

 پزشكي غرب كشور

فاطمه حداديان، بهنام 

 مظفري

آنمي علل و مشكالت آن در 

 سالمندان

اسفند ماه  3 – 1

1391 
 پوستر

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

 كرمانشاه

همايش سراسري بهداشت 

 سالمندي

فاطمه حداديان، فاطمه 

علي محمد فرهاد  دارابي،

 زاده

كانيسم صدمات منجر به تروما در م

سالمندان مراجعه كننده به مركز 

 تروماي كرمانشاه

 پوستر 1392آذر  7و  6

دانشگاه 

آزاد 

اسالمي 

واحد 

خوراسگان 

 اصفهان

همايش ملي پژوهش هاي 

 كاربردي در ارتقاي سالمت

فاطمه حداديان، اميد 

كشاورزي، عبالعلي 

 شريعتي

 

راهكارهاي عملي جهت بهره ارائه 

برداري دانش پرستاري از نتايج 

 تحقيقات باليني

 93ارديبهشت  11 -9
پوستر 

 الكترونيک

دانشگاه 

علوم 

 پزشكي يزد

پانزدهمين همايش كشوري 

 آموزش علوم پزشكي
فاطمه حداديان، فرشته 

 جاللوندي، اميد كشاورزي

بررسي مشكالت آموزش باليني از 

رستاري دانشگاه ديدگاه دانشجويان پ

 92علوم پزشكي كرمانشاه در سال 

 

10 – 12 sep 

2014 

Poster 
present
ation 

Tehran,I

ran, 

Razi 

Hall 

International  thThe 8

congress on 

addiction science 

Freshteh 
Jalalvandi, 
Freshteh 

Jalalvandi,Samira 
Fatahi, Mahmud 

Fakhri, Farah 
Seifi, Fateme 

Hadadian, 
Masomah Esmaili 

vand, Akram 
Ghobadi 

Effect of illicit opioids on 

fetus during pregnancy 

 و داوری شده: های سرپرستی شدهنامهپایان

 تاریخ دفاع
سمت در 

 نامهپایان
 محل انجام

دوره تحصيلی ارائه 

 نامهپایان
 نامهعنوان پایان

1392 
استادمشاور 

 علمي

شكي دانشگاه علوم پز

 كرمانشاه

كارشناسي ارشد 

 مراقبت هاي ويژه

بررسي تأثير روش آرام سازي عضالني بنسون بر 

 خودكارآمدي و كيفيت زندگي بيماران همودياليزي 

، دانشجو حسين 1391شهر كرمانشاه در سال 

 فيضي

 

استاد  1394 دانشگاه علوم پزشكي  كارشناسي ارشد  تاثيرتحريک الكتريكي نقاط طب سوزني بركيفيت 
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راهنماي 

 دوم

خواب وميزان خواب آلودگي پرستاران نوبت  مراقبت هاي ويژه كرمانشاه

كاردربيمارستانهاي آموزشي درماني شهركرمانشاه، 

 دانشجو بهادر پيون

 

 پايان يافته

استاد 

راهنماي 

 اول

دانشگاه علوم پزشكي 

 كرمانشاه

كارشناسي ارشد 

 مراقبت هاي ويژه

مدي برروي كيفيت بررسي تاثير اسانس گل مح

هر خواب بيماران دياليزي بيمارستان امام رضا)ع( ش

 ، دانشجو تورج محمدياري1394كرمانشاه درسال

 پايان يافته

استاد 

راهنماي 

 اول

دانشگاه علوم پزشكي 

 كرمانشاه، واحد بين الملل

كارشناسي ارشد 

 مراقبت هاي ويژه

استفراغ  و تهوع بر  p6يخ در نقطه  ماساژ تأثير

الپاراسكوپي در  روش به سيستكتومي كله از پس

بيماران بستري در بخش هاي جراحي عمومي 

، 1394بيمارستان امام رضا)ع( كرمانشاه در سال 

 دانشجو محمد محبوب نيا

 

 پايان نامه هاي داوري شده در مرحله پروپوزال

 استاد داور پايان يافته
دانشگاه علوم پزشكي 

 كرمانشاه، واحد بين الملل

كارشناسي ارشد 

 مراقبت هاي ويژه

 بررسي تاثير مداخله معنوي مذهبي بر تاب آوري و

اضطراب اعضاي خانواده بيماران بستري در بخش 

ICU )دانشجو آناهيتا بيمارستان امام رضا)ع ،

 حيدريان

 استاد داور پايان يافته
دانشگاه علوم پزشكي 

 كرمانشاه

كارشناسي ارشد 

 مراقبت هاي ويژه

يزان ارتباط درد مزمن با افسردگي، بررسي م

بيخوابي و تمايل به كنار كشيدن از دياليز در 

 بيماران همودياليزي، دانشجو الهه پرويزي

 پايان نامه هاي داوري شده در مرحله نهايي

 استاد داور  1393
دانشگاه علوم پزشكي 

 كرمانشاه

كارشناسي ارشد 

 مراقبت هاي ويژه

 بربا نعناع  استنشاقي تأثير رايحه درمانيبررسي 

شكم بستري در  بيماران جراحيدر  شدت تهوع

بخش جراحي بيمارستان امام رضا)ع( كرمانشاه، 

 دانشجو ياسين احمدي

 استاد داور  1393
دانشگاه علوم پزشكي 

 كرمانشاه

كارشناسي ارشد 

 مراقبت هاي ويژه

بررسي رابطه هوش معنوي و خود مراقبتي در 

 دانشجو فاطمه مرآتي بيماران همودياليزي،

 استاد داور 1394
دانشگاه علوم پزشكي 

 كرمانشاه

كارشناسي ارشد 

 مراقبت هاي ويژه

بررسي ميزان ارتباط درد مزمن با افسردگي، 

بيخوابي و تمايل به كنار كشيدن از دياليز در 

 بيماران همودياليزي، دانشجو الهه پرويزي

 : های تحقيقاتی مصوبطرح

 حوضعيت فعلی طر
زمان 

 تصویب
 موسسه محل پژوهش

نوع فعاليت 

 در طرح
 عنوان طرح

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه،  1383 پايان يافته

بيمارستان طالقاني شهر كرمانشاه، بخش 

 اورژانس

سال  65بررسي علل صدمات تروماتيک در مصدومين  مجري

 مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان و باالتر

 ، 80 – 82رمانشاه در سالهاي طالقاني شهر ك
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   83054شماره طرح: 

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، مراكز  1385 پايان يافته

آموزشي درماني امام رضا)ع(، امام علي 

)ع(، امام خميني )ره(، طالقاني شهر 

 كرمانشاه

بررسي ميزان آگاهي و نگرش پرستاران شاغل در  مجري اول

مانشاه در مورد مراكز آموزشي درماني شهر كر

 1385مديريت درد در سال 

   85033شماره طرح: 

دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز،  1387 پايان يافته

بيمارستان گلستان و امام خميني شهر 

 اهواز، بخش هاي همودياليز

همكار 

 اصلي

تاثير تحريک الكتريكي پوستي نقاط طب سوزني بر 

ودياليزي نگه شدت خستگي بيماران تحت درمان هم

 دارنده

 U-88041شماره طرح: 

دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز،  1388 پايان يافته

 دانشكده پرستاري مامايي
بررسي علل به كار نرفتن يافته هاي تحقيقات  مجري دوم

 پرستاري در جهت ارتقاي آموزش در پرستاري

 U-88331شماره طرح: 

پزشكي كرمانشاه، مراكز دانشگاه علوم  1388 گزارش نهايي

آموزشي درماني امام رضا)ع(، امام علي 

)ع(، امام خميني )ره(، طالقاني شهر 

 نكرمانشاه، بيمارستان طالقاني شهر آبادا

خواب و ميزان خواب آلودگي پرسنل  كيفيت مقايسه مجري اول

 شاغل در مراكز آموزشي درماني شهرهاي كرمانشاه و

 1388آبادان در سال 

 88115رح: شماره ط

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، مركز  1389 نمونه گيري نهايي

 آموزشي درماني امام علي )ع(
روش پانسمان با گاز دو مقايسه ميزان فلبيت در  مجري اول

محل ورود كاتتر وريدي در لكوپالستو استريل 

 محيطي 

در بيماران c ع آلودگي به ويروس هپاتيتبررسي شيو مجري دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1390 در دست اجرا 

 )منتور(1389همودياليزي شهر كرمانشاه در سال

ساخت نرم افزار هوشمند سالمت مادران باردار در  همكار دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1390 پايان يافته

 معرض خطر

همكار  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1391 پايان يافته

اصلي 

مشاور 

 علمي

سي تأثير روش آرام سازي عضالني بنسون بر برر

خودكارآمدي و كيفيت زندگي بيماران همودياليزي  

 1391شهر كرمانشاه در سال 

 

ارتباط كيفيت خواب، ميزان خواب آلودگي، خستگي  مجري دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1390 در دست اجرا 

وبرخي فاكتورهاي خوني در بيماران تحت درمان با 

اليز نگه دارنده شهر كرمانشاه در سال همودي

 )منتور(1389

همكار  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1391 در دست اجرا

 اصلي 

سال  30بررسي علل نفركتومي غير پيوندي طي 

 گذشته در استان كرمانشاه

 ه عضالني بربررسي تأثير تكنيک آرام سازي پيشروند مجري دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1392 پايان يافته

 اضطراب و افسردگي بيماران همودياليزي

 92358شماره طرح: 
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تحريک الكتريكي نقاط طب سوزني تاثيربررسي  مجري دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1393 پايان يافته

بركيفيت خواب و ميزان خواب آلودگي پرستاران 

نوبت كار در بيمارستان هاي آموزشي درماني شهر 

 كرمانشاه

 طرح: شماره

بررسي تاثير اسانس گل محمدي برروي كيفيت  مجري دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1394 پايان يافته

ر خواب بيماران دياليزي بيمارستان امام رضا)ع( شه

 1394كرمانشاه درسال

 شماره طرح:

 ساستفراغ پ و وعته بر يخ طب فشاري با ماساژ تأثير مجري دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1394 پايان يافته

ن الپاراسكوپي در بيمارا روش به سيستكتومي كله از

بستري در بخش جراحي بيمارستان امام رضا)ع( در 

 1394سال 

 شماره طرح:

ر بررسي تأثير تكنيک آرام سازي پيشرونده عضالني ب مجري دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1394 پايان يافته

 كيفيت خواب بيماران همودياليزي

 94168ماره طرح: ش
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 نرولوژي

 كارآموزي نفرودياليز     دانشگاه علوم پزشكي اهواز

   شگاه علوم پزشكي كرمانشاهدان

 

 

 1كاراموزي داخلي جراحي 

 2كاراموزي داخلي جراحي 

 3كاراموزي داخلي جراحي 

 4كاراموزي داخلي جراحي 

 CCUكارآموزي پرستاري ويژه      دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

 كارآموزي پرستاري ويژه دياليز     دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
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 كارآموزي بهداشت جامعه     وم پزشكي كرمانشاهدانشگاه عل

 كاراموزي اورزانس و فوريت ها     دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

 نفست -1پرستاري ويژه      دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

   دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
  

پايش هاي پيشرفته پرستاري 
 )بخش سيستم تنفس(

 ياليزد-2پرستاري مراقبت ويژه      ي كرمانشاهدانشگاه علوم پزشك

   دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
  

پرستاري مراقبت هاي دهان از 
 بيماران تحت مراقبت هاي ويژه

  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
   

پرستاري درد از بيماران تحت 
 مراقبت هاي ويژه

  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
   

كاربرد آن در نظريه ها و 
 پرستاري           

 كارآموزي پرستاري كليه و دياليز     دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 واحد بين الملل
  

 
 نفست -1پرستاري ويژه  

   دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
 

 
آب و  – 1داخلي جراحي 

 الكتروليت ها

 تنفس – 2داخلي جراحي      رمانشاهدانشگاه علوم پزشكي ك

 خون – 4داخلي جراحي      دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

 پرستاري ويژه دياليز     دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

 پرستاري اصول و فنون      دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

     دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
پرستاري بيماري هاي سيستم 
 تناسلي )ژنيكولوژي خواهران (

 پرستاري چشم و گوش     دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

    دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 

جراحي عمومي، مركز مهارت 
 7هاي باليني، پزشكي ترم 

 6رم ت -كارآموزي بخش سرطان     دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

     دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
زي مهرارت هاي پرستاري كارآمو

 2ترم –

   دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 

 
كمک هاي اوليه، مركز مهارت 

فتار گارشناسي ك -هاي باليني
 درماني

 افتخارات و تقدیرها  

 1383دانشجوي نمونه دانشگاه سال 

 1384دانشجوي برتر دانشگاه سال 

 1385رتبه اول كارشناسي بين هم ورودي هاي خود در سال 

 1388رتبه اول كارشناسي ارشد بين هم ورودي هاي خود در سال 

 


