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 بسمه تعالی 
 

 1.9.1400: تاريخ آخرين بازنگري

 

   فاطمه : نام

 حدادیان چقائی  : نام خانوادگي

 10 پایه  :رتبه دانشگاهی 

  مربی :  درجه علمی

 علوم پزشكي كرمانشاه : دانشگاه 

 دانشکده پرستاری مامایی  -دولت آبادبلوار    -كرمانشاه:   آدرس محل كار  

93947823009883:  كار با كد شهر و كشور شماره تلفن محل   

 daneshjoo.610@gmail.com: آدرس پست الكترونيكي

 متاهل: وضعيت تاهل   ٭

 2:    تعداد فرزندان  ٭

 09183856419: شماره تلفن همراه  ٭

 سوابق تحصیلي : 

 تحصیلكشور محل  التحصیلي  تاریخ فارغ
شهر محل 

 تحصیل
 دانشگاه محل تحصیل

درجه  
 علمي 

 رشته تحصیلي  گرایش تحصیلي

دانشگاه علوم پزشکی   کرمانشاه ايران 20/4/1385
 کرماشاه

کارشن 
 اسی  

 پرستاری عمومی

دانشگاه علوم پزشکی جندی   اهواز  ايران 22/4/1388
 شاپور اهواز 

کارشن 
اسی  
 ارشد 

 پرستاری داخلی جراحی 

دانشگاه علوم پزشکی   اصفهان  ايران 6/2/1400
 اصفهان 

دکتری 
تخص
 صی

 پرستاری آموزش  

 :  نامه هاي زمان تحصیلپایان

 نامهعنوان پایان مقطع تحصیلي  و مشاور اساتید راهنما

-اساتيد راهنما: دکتر نصراله علی
 محمدی، دکتر فريبا حقانی

اساتيد مشاور: دکتر فريبا طالقانی، 
 آوات فيضیدکتر 

دکتری تخصصی 
 (1400)ارديبهشت 

تبيين و توسعه مفهوم مراقبت پرستاری مبتنی بر هوش هيجانی؛ طراحی  
 گيری آن سنجی ابزار اندازهو روان

 خانم صديقه فياضیاستاد راهنما: 

استاتيد مشاور: دکتر علی قربانی،  
سيد محمود لطيفی، دکتر حبيب  

 فالح

)تير  کارشناسی ارشد
1388 ) 

تاثير تحريک الکتريکی پوستی نقاط طب سوزنی بر خستگی بيماران  
 همودياليزی مزمن

 ثبت اختراع 

همکارا سال 
 ن

 اختراع  عنوان شماره ثبت

mailto:daneshjoo.610@gmail.com
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اميد  16.10.1396
کشاورز

ی، 
فاطمه 

 حداديان 

139650140
003011978 

 سيستم پيشواز و احراز هويت هوشمند

 :  سابقه پستهاي اجرایي 

 سمت محل فعالیت  با ابالغ از طرف شروع و خاتمه تاریخ 

مامايی  رئيس دانشکده 1400شهريور ماه 
دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه  

دانشکده پرستاری مامايی دانشگاه علوم پزشکی 
 کرمانشاه 

 مسئول امور بالينی

تيرماه الی مهرماه  
1387 

دانشگاه آزاد واحد  
 تويسرکان

 کرمانشاه 
 مربيان نظارت آموزش 

کارشناس ناظر بيمارستان های آموزشی درمانی 
 کرمانشاه 

دی ماه الی بهمن  ماه  
1388 

و خرداد ماه الی تيرماه  
1389 

معاونت آموزشی  
 دانشکده

دانشکده پرستاری مامايی دانشگاه علوم پزشکی 
 کرمانشاه 

 مراقبت امتحانی
مراقب امتحانات دانشجويان دانشکده پرستاری 

مسال اول و دوم سال تحصيلی  مامايی در دو ني
1388-1389 

تا   7/1389/ 18
19 /8/1389 

رئيس دانشکده، و 
 رئيس همايش 

دانشکده پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
 کرمانشاه 

عضو کميته علمی همايش سراسری عفونت های  
 بيمارستانی 

 92تا  21/8/90

رئيس دفتر نهاد 
نمايندگی مقام معظم 

دانشگاههای رهبری 
 کرمانشاه 

کرمانشاه، دفتر نهاد دانشگاه علوم پزشكي 
 نمايندگی مقام معظم رهبری 

کارشناس استانی مطالعات راهبردی دفتر نهاد 
نمايندگی مقام معظم رهبری دانشگاههای 

 کرمانشاه 

 1398شهريور و مهر 

رئيس دانشکده 
پرستاری مامايی 

  دانشگاه علوم پزشكي
 اصفهان

 اصفهان  دانشگاه علوم پزشكي
عضو کميته علمی و کميته اجرايی کنگره بين 

 المللی سرطان  

 :  همكاري با مجالت

 نام مجله  محل انتشار نوع همكاري با مجله  تاریخ شروع و خاتمه همكاري 

 داور مقاالت 1392تا  89/ 6
دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه 
دانشگاه  بهبود مجله علمی پژوهشی 

 علوم پزشکی کرمانشاه 

 داور مقاالت 1395تا  6/92
دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه، دانشکده  

 پيراپزشکی 

مجله تحقيقات بالينی در علوم 
 پيراپزشکی 

 داوری مقاالت 1396تا  1395

 
دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان، دانشکده  
 پرستاری مامايی

Iranian Journal of Nursing 

and Midwifery Research 

 

 داوری مقاالت 2018

 

Universiti Sains 

Malaysia Press, an 

established 

publishing house of 

the Universiti Sains 

Malaysia  

The Malaysian journal of 

medical sciences 

 داور مقاالت تا کنون  1398
دانشگاه علوم پزشکی 

 کردستان
پرستاری، مامايی و فصلنامه 

کی پيراپزش  
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 انتشارات 

 كتاب 

 ناشر سال چاپ
نوع كار)ترجمه، تالیف،  

 گردآوري، ویرایش(
 عنوان كتاب  نام همكاران

 تاليف و گردآوری انتشارات بشری 1395

دکتر نصراله علی  
محمدی، سکينه  

پورحسين، فاطمه  
 فری کهره

 کاربرد نظريه ها در پرستاری 

 تاليف و گردآوری انتشارات مانی  1397
اميد کشاورزی،  
دکتر سيد علی  

 ناجی
 اصول و مبانی مديريت مبتنی بر خدمات درمانی

1400 
انتشارات دانشگاه  

علوم پزشکی  
 اصفهان 

 تاليف)زير داوری(

فاطمه 
حداديان،فريبا  

حقانی، نصراله  
علی محمدی، فريبا  

طالقانی، آوات 
 فيضی 

 هيجانی هوش مبنای بر پرستاری مراقبت چگونه
 دهيم؟  انجام

 :  مقاالت منتشر شده

 سال چاپ
ص
 فحه 

شمار
 ه

 عنوان مقاله  نویسندگان نام نشریه جلد

1390 

16

5 -  
17

2 

3 15 

دوماهنامه علمی 
، دانشگاه پژوهشی بهبود

 علوم پزشکی کرمانشاه

فاطمه حداديان، صديقه  
فياضی، دکتر علی قربانی،  

لطيفی، دکتر  سيد محمود 
 حبيب فالح

تاثير تحريک الکتريکی پوستی نقاط 
بر خستگی بيماران   طب سوزنی

 همودياليز 

 

1389 
42 
- 

48 
4 1 

فصلنامه علمی پژوهشی  
دانشکده پيراپزشکی  

 کرمانشاه

فاطمه حداديان، الهه براتی  
مهنوش تيماره، پروين عباسی،  

 بيژن صبور 

بررسی ميزان نگرش و دانش  
پرستاران شاغل در مراکز اموزشی  

درمانی شهر کرمانشاه در مورد  
 1385مديريت درد در سال 

فصلنامه علمی پژوهشی   2 3  8 -1 1384
دانشکده پرستاری  

 مامايی و پيراپزشکی 

فاطمه حداديان، فاطمه  
 دارابی، الهه براتی 

بررسی علل صدمات تروماتيک در  
مراجعه کننده به   مصدومين سالمند

بخش اورژانس بيمارستان طالقانی 
 80 – 82شهر کرمانشاه در سالهای 

1392 

22

8-
23

4 

4 2 

مجله تحقيقات بالينی در  
علوم 

 JCRPSپيراپزشکی

بهزاد کرمی متين، سميرا  
گلعذار، فاطمه حداديان، ستار  

سيد محمد سعيد  باب، 
، محمد  حسين باباپور ،احمدی
 حيدری

مشارکت با عملکرد  ارتباط ميزان 
کارکنان اورژانس بيمارستانهای 
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  

 کرمانشاه

1394 

12

0 -  
12

7 

2 4 
مجله تحقيقات بالينی در  

علوم 
 JCRPSپيراپزشکی

فاطمه حداديان، فرشته  
جاللوندی، اکرم قبادی،  

فرانک طيمزی، سارا پناهی 
 فر 

بررسی تکنيک آرام سازی پيشرونده 
عضالنی بر کيفيت خواب بيماران  

 1390همودياليزی در سال 
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1394 

23

8 -  
24

5 

3 4 
مجله تحقيقات بالينی در  

علوم 
 JCRPSپيراپزشکی

,  )پيون(بهادر قنبری زاده
فاطمه حداديان, نادر ساالری,  

 بهنام خالدی پاوه 

تاثير تحريک الکتريکی نقاط طب 
آلودگی  سوزنی بر وضعيت خواب

 پرستاران 

1393 
63

-
70 

 مجله مراقبتهاي باليني  2 2

 

اکرم قبادی, فاطمه حداديان,  
فرشته جاللوندی, شکوفه  

ميری نسب, پرستو مجيدی  
 پور 

بررسی تأثير تکنيک آرام سازی  
پيشرونده عضالنی بر اضطراب و  
 افسردگی بيماران همودياليزی

 

1395 
73

-
83 

مجله دانشگاه علوم   1 21
 پزشکی کردستان 

فيضی، بهنام خالدی  حسين 
پاوه، فاطمه حداديان، منصور  

 رضايی

بررسی تأثير روش آرام سازی  
عضالنی بنسون بر خودکارآمدی  

بيماران همودياليزی شهر کرمانشاه در  
 1391سال 

2014 

73

4-

73

8 
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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-

02  
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 

2016 

Y

C0

1-

Y

C0

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 

20

41

-

20

47 

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 

2017 

30

-

42 

6 1 J Nephropathol 

Masoumeh 

Arabsalmani, Abdollah 

Mohammadian-

Hafshejani, Mahshid 

Ghoncheh, Fatemeh 

Hadadian, Farhad 

Towhidi, Kamran 

Incidence and mortality of 

kidney cancers, and human 

development index in Asia; a 

matter of concern 

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://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
http://www.nephropathol.com/Search/A_Masoumeh_Arabsalmani
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_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://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
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Vafaee, Hamid 

Salehiniya 

2018 

E6

86

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 

 

Accept 

date: 

26.may 

2020 

Manuscript 

no.: PPH-

2005009-JB 

JP Journal of 

Biostatistics 

Fateme Hadadian 

Chaghaei, Nasrollah 

Alimohammadi Fariba 

Taleghani, Awat feizi, 

Fariba Haghani 

Development of the concept 

of emotional intelligence-

based 

nursing care and its 

measurement instrument: 

study protocol 

Hadadian-

Chaghaei F, 

Haghani F, 

Feizi A, 

Taleghani 

F, 

Alimoham

madi N.  

2021;26:73 

J Res Med Sci 
Journal of research 

in medical sciences  

Fateme Hadadian 

Chaghaei, Fariba 

Haghani,  

Fariba Taleghani, Awat 

feizi, Nasrollah 

Alimohammadi  

Transcultural adaptation and 

validation of the Persian 

version of the Brief 

Emotional Intelligence Scale 

 :  هاها و همايشمقاالت ارائه شده در كنگره

 سال ارائه 
نحوه ارائه 
)سخنراني، 

 پوستر( 

محل 
 برگزاري

 عنوان مقاله  نویسندگان و همایش  عنوان كنگره

 بین المللی  هایهمایشها و مقاالت ارائه شده در كنگره

مرداد    14تااا    11
1395 

تااااهااااران،   پوستر 
 ايران

کاناگاره   الیمیلیلییدومايان   بییین 
 نفرولوژی و اورولوژی

فرشاااته جاللوندی، فاطمه 
 حداديان،اکرم قبادی

Study the effect of progressive 

muscle relaxation technique 

on anxiety and depression in 

hemodialysis patient 

مرداد    14تااا    11
1395 

تااااهااااران،   پوستر 
 ايران

کاناگاره   الیمیلیلییدومايان   بییین 
 نفرولوژی و اورولوژی

فرشاااته جاللوندی، فاطمه 
 حداديان،اکرم قبادی

effect of progressive muscle 

relaxation technique on sleep 

quality in hemodialysis 

patients in Kermanshah 

ارديبهشااات تا   29
ماااااه  1 خاااارداد 

1388 

دانشاااااگااااه  پوستر 
عاااااالااااااوم 
   پازشاااااکای

 ايران

دهمين كنگره ساااااااليااانااه  
پژوهشاي دانشاجويان علوم  
پزشاااااكي ايران و دومين 

الییمییلییلیییکاانااگااره    بییییین 
 دانشجويان علوم پزشکی

مهنوش  فااطماه حادادياان، 
 تيماره، الهه براتی

نگرش   آگاااهی و  ميزان  بررسااااای 
پرستاران شاغل در مراکز آموزشی  
درمانی شاااهر کرمانشااااه در مورد  

 1385مديريت درد در سال  

ارديبهشااات تا   29
ماااااه  1 خاااارداد 

1388 

دانشاااااگااااه  سخنرانی 
عاااااالااااااوم 
   پازشاااااکای

 ايران

دهمين كنگره ساااااااليااانااه  
پژوهشاي دانشاجويان علوم  
پزشاااااكي ايران و دومين 

الییمییلییلیییکاانااگااره    بییییین 
 دانشجويان علوم پزشکی

کژال   فاااطمااه حااداديااان، 
رضاايی، صاديقه فياضای، 

 سميرا گلعزار 

تاثير طب سوزنی به روش تحريک  
ی نقاط طب ساوزنی  الکتريکی پوسات

(TEAS)  بايامااااران خساااااتاگای  بار 
 )مطالعه پايلوت(  همودياليزی مزمن

http://www.nephropathol.com/Search/A_Kamran_Vafaee
http://www.nephropathol.com/Search/A_Hamid_Salehiniya
http://www.nephropathol.com/Search/A_Hamid_Salehiniya
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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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 

19-20 

December 

2018  

presenta

tion 

Tehran, 

Olympic 

hotel 

The Third 

International clinical 

oncology congress 

Fateme 

Hadadian,Fariba 

Taleghani, Mahnaz 

Ilkhani 

Develop a curriculum shirt-

term nursing education 

program for breast cancer 

nursing specialist 

 های داخلی ها و همایشمقاالت ارائه شده در كنگره

نحوه ارائه  سال ارائه
)سخنراني 
 ، پوستر( 

محل  
 برگزاري 

 عنوان مقاله نويسندگان و همايش عنوان كنگره

 

 

ارديبهشات   2 – 1
 1388ماه 

دانشاااااگااااه  پوستر 
عاااااالااااااوم 
پازشاااااکای 
جااااانااااادی 
شااااااااپاااور  

 اهواز 

کاماياتاااه  کاناگاره  دومايان 
تحقيقات دانشاجويی شابکه 

 جنوب کشور 

مهنوش  فااطماه حادادياان، 
تيمااره، پروين عبااسااااای،  

 الهه براتی

نگرش   آگاااهی و  ميزان  بررسااااای 
آموزشی  پرستاران شاغل در مراکز 

درمانی شاااهر کرمانشااااه در مورد  
 1385مديريت درد در سال  

ماهارمااااه    28-30
1389 

دانشاااااگااااه  پوستر 
عاااااالااااااوم 
پازشاااااکای 

 اصفهان

دومين هماايش کشاااااوری  
مراقبات و درماان بيمااری 
و  ماکامااال  طاااب  باااا  هاااا 

 جايگزين

فااطماه حادادياان، صاااااديقه  
 فياضی، دکتر علی قربانی

The effect of Acupuncture by 

Transcutaneous Electrical 

Acupoint Stimulation on 

fatigue in maintenance’s  

homodialysis patients 

ماهارمااااه    28-30
1389 

دانشاااااگااااه  پوستر 
عاااااالااااااوم 
پازشاااااکای 

 اصفهان

دومين هماايش کشاااااوری  
مراقبات و درماان بيمااری 
و  ماکامااال  طاااب  باااا  هاااا 

 جايگزين

حادادياان، صاااااديقه  فااطماه 
 فياضی، دکتر حبيب فالح

تاثير طب سوزنی به روش تحريک  
  الکتريکی پوساتی نقاط طب ساوزنی

(TEAS)  بايامااااران خساااااتاگای  بار 
 همودياليزی مزمن

آبااااناماااه    18-20
1389 

دانشاااااگااااه  سخنرانی 
عاااااالااااااوم 
پازشاااااکای 

 زابل

سااااااراسااااااری   کاانااگااره 
 پرستاری ديابت

 
 

ان، محمود  فااطمااه حادادياا 
دکاتار   ماهارعالای  رحاماتای، 

 ، سهيال چناریرحيمی

بررساااای کيفيت خواب در بيماران  
مبتال باه دياابات مراجعاه کنناده باه 
مرکز تحقيقات ديابت دانشاگاه علوم  

 1389پزشکی کرمانشاه در سال  

آبانماه  19 – 17

1389 
 پوستر 

دانشگاه 
علوم 

پزشکی  
 کرمانشاه

همايش کشوری عفونت 
 های بيمارستانی

حميد  فاطمه حداديان،  
 رضا عمرانی 

 ميزان شيوع و عوامل خطر هپاتيت

آبانماه  19 – 17

1389 
 سخنرانی 

دانشگاه 
علوم 

پزشکی  
 کرمانشاه

همايش کشوری عفونت 
 های بيمارستانی

فاطمه حداديان، مريم  
پشاابادی، سکينه کديور،  
 ستار باب، افشين الماسی 

مقايسه ميزان فلبيت در دو روش پانسمان 
استريل و لوکوپالست در محل  با گاز 

 ورود کاتتر وريدي محيطي 

آبانماه  19 – 17

1389 
 پوستر 

دانشگاه 
علوم 

همايش کشوری عفونت 
 های بيمارستانی

فاطمه حداديان، حميد  
رضا عمرانی، مينو 

 B ميزان شيوع وعوامل خطرهپاتيت

دياليزی شهر در بيماران همو  Cو

 1389 کرمانشاه در سال
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پزشکی  
 کرمانشاه

ارجمند، شکوفه ميری 
 نسب

/ تا  2/ 10

12/2 /1390 

پوستر 
الکترونی 

 ک

دانشگاه 
علوم 

پزشکی  
 مشهد 

دوازدهمين همايش 
كشوري آموزش پزشكي  

و چهارمين جشنواره  
 آموزشي شهيد مطهري 

 

فاطمه حداديان،  
 عبدالعلی شريعتی 

علل عدم به کارگيري نتايج  
ارتقاي تحقيقات پرستاري در جهت 

 دانش

/ تا  30/8

2/9/1390 
 پوستر 

دانشگاه 
علوم 

پزشکی  
 کرمانشاه

همايش سراسری مراقبت  
 های ويژه 

فاطمه حداديان، اکرم  
 قبادی 

پيشنهاد تکنيک آرام سازي در  
 بيماران همودياليزي 

/الی  8/ 11

12/8  /1390 
 پوستر 

دانشگاه 
علوم 

پزشکی  
 مازندران 

دومين همايش سراسری  
راهکارهای ارتقای  
 سالمت و چالش ها 

فاطمه حداديان ، بهزاد  
کرمی متين، ستار باب ،  

سيد محمد سعيد  
،  حسين باباپور ،احمدی

 محمد حيدری

رسي سطح مشارکت کارکنان و  بر 
ارتباط آن با عملکرد مراکز  

زشکي بيمارستان هاي پفوريت 
 آموزشي شهر کرمانشاه

اسفند ماه   3 -1

1390 
 پوستر 

دانشگاه 
علوم 

پزشکی  
 کرمانشاه

همايش سراسری مراقبت  
های پرستاری و مامايی  
در بيماری های مزمن با  

تاکيد بر بيماری های 
قلبی، تنفسی، کليوی، 

 غدد و زنان

مريم ميرزايی نيا،  
سهيال استانگی، فاطمه  
 حداديان، الهام سپهوند 

حاملگي در بيماران مبتال به 
مان  نارسايي مزمن کليه تحت در 

 با همودياليز 

اسفند ماه   3 -2

1390 
 پوستر 

دانشگاه 
علوم 

پزشکی  
 کرمانشاه

همايش سراسری مراقبت  
های پرستاری و مامايی  
در بيماری های مزمن با  

تاکيد بر بيماری های 
قلبی، تنفسی، کليوی، 

 غدد و زنان

سهيال آستانگی، ندا  
سليمی، حسين اشتريان،  
فاطمه حداديان، جهانگير  
رضايی، مژگان خليلی،  
فرانک جعفری، سميرا  

 امينی

ررسي کيفيت زندگي بيماران پس  ب
از عمل جراحي قلب و عروق بر  

 اساس مطالعات کشوري 

اسفند ماه   3 -3

1390 
 پوستر 

دانشگاه 
علوم 

پزشکی  
 کرمانشاه

همايش سراسری مراقبت  
های پرستاری و مامايی  
در بيماری های مزمن با  

بيماری های تاکيد بر 
قلبی، تنفسی، کليوی، 

 غدد و زنان

ندا سليمی، سهيال 
آستانگی، فاطمه حداديان،  
جهانگير رضايی، مزگان  

 خليلی، فرانک جعفری  

بررسي کيفيت زندگي بيماران  
 ديابتي بر اساس مطالعات کشوري

اسفند ماه   3 -4

1390 
 پوستر 

دانشگاه 
علوم 

پزشکی  
 کرمانشاه

مراقبت  همايش سراسری 
های پرستاری و مامايی  
در بيماری های مزمن با  

تاکيد بر بيماری های 
قلبی، تنفسی، کليوی، 

 غدد و زنان

ناديا بهاری راد، کتايون  
اسمعيلی، فاطمه حداديان،  
سهيال آستانگی، جهانگير  

 رضايی

بررسي عوامل خطر زا در بروز  
 سرطان مري

اسفند ماه   3 -5

1390 
 پوستر 

دانشگاه 
علوم 

پزشکی  
 کرمانشاه

همايش سراسری مراقبت  
های پرستاری و مامايی  
در بيماری های مزمن با  

تاکيد بر بيماری های 
قلبی، تنفسی، کليوی، 

 غدد و زنان

زيبا محمدی، فاطمه  
 حداديان، حميده قادری 

ررسي وضعيت پريودنتال و ب
پوسيدگي دندان در بيماران  

 همودياليزي 
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 پوستر  1391اسفند  17

دانشگاه 
علوم 

پزشکی  
 کرمانشاه

چهارمين کنگره  
پژوهشی ساليانه  

دانشجويان علوم پزشکی  
 غرب کشور

فاطمه حداديان، بهنام  
 مظفری

آنمي علل و مشکالت آن در  
 سالمندان

اسفند ماه   3 – 1

1391 
 پوستر 

دانشگاه 
علوم 

پزشکی  
 کرمانشاه

همايش سراسری  
 بهداشت سالمندی 

فاطمه حداديان، فاطمه  
دارابی، علی محمد فرهاد  

 زاده

کانيسم صدمات منجر به تروما  م
در سالمندان مراجعه کننده به 

 مرکز تروماي کرمانشاه 

آذر   7و  6

1392 
 پوستر 

دانشگاه 
آزاد  

اسالمی  
واحد  

خوراسگان  
 اصفهان 

همايش ملی پژوهش های 
کاربردی در ارتقای 

 سالمت

فاطمه حداديان، اميد  
کشاورزی، عبالعلی  

 شريعتی 

 

ارائه راهکارهای عملی جهت  
بهره برداری دانش پرستاری از  

 نتايج تحقيقات بالينی 

ارديبهشت  11 -9
93 

پوستر 
الکترونی 

 ک

دانشگاه 
علوم 

پزشکی  
 يزد

پانزدهمين همايش کشوری 
 آموزش علوم پزشکی 

فاطمه حداديان، فرشته  
جاللوندی، اميد 

 کشاورزی 

بررسی مشکالت آموزش بالينی از  
ديدگاه دانشجويان پرستاری دانشگاه 

 92علوم پزشکی کرمانشاه در سال 

 

 و داوری شده:  هاي سرپرستي شدهنامهپایان

 تاریخ دفاع 
سمت در 

 نامه پایان
 محل انجام

دوره تحصیلي ارائه  
 نامه پایان

 نامهعنوان پایان

1392 
استادمشاو
 ر علمی 

دانشگاه علوم پزشکی  
 کرمانشاه

کارشناسی ارشد  
 مراقبت های ويژه

بررسی تأثير روش آرام سازی عضالنی بنسون  
بر خودکارآمدی و کيفيت زندگی بيماران  

،  1391همودياليزی  شهر کرمانشاه در سال 
 دانشجو حسين فيضی

 

1394 

استاد  
راهنمای 

 دوم

دانشگاه علوم پزشکی  
 کرمانشاه

کارشناسی ارشد  
 مراقبت های ويژه

تاثيرتحريک الکتريکی نقاط طب سوزنی  
برکيفيت خواب وميزان خواب آلودگی پرستاران  

نوبت کاردربيمارستانهای آموزشی درمانی  
 شهرکرمانشاه، دانشجو بهادر پيون

 

1395 

استاد  
راهنمای 

 اول

دانشگاه علوم پزشکی  
 کرمانشاه

کارشناسی ارشد  
 مراقبت های ويژه

محمدی برروی کيفيت بررسی تاثير اسانس گل 
خواب بيماران دياليزی بيمارستان امام رضا)ع(  

، دانشجو تورج  1394شهر کرمانشاه درسال
 محمدياری

1395 

استاد  
راهنمای 

 اول

دانشگاه علوم پزشکی  
کرمانشاه، واحد بين  

 الملل

کارشناسی ارشد  
 مراقبت های ويژه

 و تهوع بر  p6يخ در نقطه  ماساژ  تأثير 
 روش به سيستکتومی کله از استفراغ پس

الپاراسکوپی در بيماران بستری در بخش های  
جراحی عمومی بيمارستان امام رضا)ع(  

، دانشجو محمد  1394کرمانشاه در سال 
 محبوب نيا

 

 پايان نامه های داوری شده در مرحله پروپوزال 

 استاد داور پايان يافته 
دانشگاه علوم پزشکی  
کرمانشاه، واحد بين  

 الملل

کارشناسی ارشد  
 مراقبت های ويژه

بررسی تاثير مداخله معنوی مذهبی بر تاب  
آوری و اضطراب اعضای خانواده بيماران  
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بيمارستان امام   ICUبستری در بخش  
 ، دانشجو آناهيتا حيدريان رضا)ع(

 استاد داور پايان يافته 
دانشگاه علوم پزشکی  

 کرمانشاه
کارشناسی ارشد  
 مراقبت های ويژه

بررسی ميزان ارتباط درد مزمن با افسردگی،  
بيخوابی و تمايل به کنار کشيدن از دياليز در  

 بيماران همودياليزی، دانشجو الهه پرويزی 

 پايان نامه های داوری شده در مرحله نهايی

 استاد داور   1393
دانشگاه علوم پزشکی  

 کرمانشاه
کارشناسی ارشد  
 مراقبت های ويژه

با نعناع   استنشاقی رايحه درمانیتأثير بررسی 
شکم بستری   بيماران جراحی در  بر شدت تهوع

در بخش جراحی بيمارستان امام رضا)ع(  
 کرمانشاه، دانشجو ياسين احمدی

 استاد داور   1393
دانشگاه علوم پزشکی  

 کرمانشاه
کارشناسی ارشد  
 مراقبت های ويژه

بررسی رابطه هوش معنوی و خود مراقبتی در  
 بيماران همودياليزی، دانشجو فاطمه مرآتی 

 استاد داور 1394
دانشگاه علوم پزشکی  

 کرمانشاه
کارشناسی ارشد  
 مراقبت های ويژه

بررسی ميزان ارتباط درد مزمن با افسردگی،  
بيخوابی و تمايل به کنار کشيدن از دياليز در  

 بيماران همودياليزی، دانشجو الهه پرويزی 

 :  تحقیقاتي مصوبهاي طرح

 وضعیت فعلي طرح 
زمان  
 تصویب 

 موسسه محل پژوهش
نوع فعالیت 

 در طرح 
 عنوان طرح

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه،   1383 پايان يافته 
بيمارستان طالقانی شهر کرمانشاه،  

 بخش اورژانس 

بررسی علل صدمات تروماتيک در مصدومين   مجری
مراجعه کننده به بخش اورژانس   سال و باالتر  65

  82بيمارستان طالقانی شهر کرمانشاه در سالهای 
– 80  ، 

   83054شماره طرح: 

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه،   1385 پايان يافته 
مراکز آموزشی درمانی امام  

رضا)ع(، امام علی )ع(، امام خمينی 
 )ره(، طالقانی شهر کرمانشاه 

آگاهی و نگرش پرستاران شاغل  بررسی ميزان  مجری اول 
در مراکز آموزشی درمانی شهر کرمانشاه در  

 1385مورد مديريت درد در سال 
   85033شماره طرح: 

دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور   1387 پايان يافته 
اهواز، بيمارستان گلستان و امام  
خمينی شهر اهواز، بخش های 

 همودياليز 

همکار 
 اصلی

الکتريکی پوستی نقاط طب سوزنی  تاثير تحريک 
بر شدت خستگی بيماران تحت درمان همودياليزی 

 نگه دارنده
 U-88041شماره طرح: 

دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور   1388 پايان يافته 
 اهواز، دانشکده پرستاری مامايی 

بررسی علل به کار نرفتن يافته های تحقيقات  مجری دوم 
 در پرستاری  پرستاری در جهت ارتقای آموزش

 U-88331شماره طرح: 

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه،   1388 گزارش نهايی
مراکز آموزشی درمانی امام  

رضا)ع(، امام علی )ع(، امام خمينی 
)ره(، طالقانی شهر کرمانشاه،  
 بيمارستان طالقانی شهر آبادان 

خواب و ميزان خواب آلودگی   كيفيت مقايسه مجری اول 
مراکز آموزشی درمانی شهرهای  پرسنل شاغل در 

 1388کرمانشاه و آبادان در سال 
 88115شماره طرح: 

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، مرکز   1389 نمونه گيری نهايی 
 آموزشی درمانی امام علی )ع( 

روش پانسمان با گاز  دو مقايسه ميزان فلبيت در   مجری اول 
محل ورود کاتتر وريدی در  لکوپالستو استريل 
 محيطی  

در  c بررسی شيوع آلودگی به ويروس هپاتيت مجری دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  1390 در دست اجرا  
بيماران همودياليزی شهر کرمانشاه در  

 )منتور( 1389سال
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مادران باردار  ساخت نرم افزار هوشمند سالمت  همکار  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  1390 پايان يافته 
 در معرض خطر

همکار  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  1391 پايان يافته 
اصلی 
مشاور  

 علمی

بررسی تأثير روش آرام سازی عضالنی بنسون  
بر خودکارآمدی و کيفيت زندگی بيماران  

 1391همودياليزی  شهر کرمانشاه در سال 
 

ارتباط کيفيت خواب، ميزان خواب آلودگي،   مجری كرمانشاه دانشگاه علوم پزشكي  1390 در دست اجرا  
خستگي وبرخي فاکتورهاي خوني در بيماران  

تحت درمان با همودياليز نگه دارنده شهر  
 )منتور(1389کرمانشاه در سال 

همکار  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  1391 در دست اجرا 
 اصلی 

سال   30بررسي علل نفرکتومي غير پيوندي طي 
 گذشته در استان کرمانشاه

بررسی تأثير تکنيک آرام سازی پيشرونده  مجری دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  1392 پايان يافته 
عضالنی بر اضطراب و افسردگی بيماران  

 همودياليزی 
 92358شماره طرح: 

الکتريکی نقاط طب سوزنی  تحريک تاثير بررسی  مجری دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  1393 پايان يافته 
برکيفيت خواب و ميزان خواب آلودگی پرستاران  

نوبت کار در بيمارستان های آموزشی درمانی  
 شهر کرمانشاه
 شماره طرح: 

بررسی تاثير اسانس گل محمدی برروی کيفيت  مجری دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  1394 پايان يافته 
بيمارستان امام رضا)ع(  خواب بيماران دياليزی 

 1394شهر کرمانشاه درسال
 شماره طرح: 

استفراغ   و تهوع بر  يخ طب فشاری با ماساژ تأثير  مجری دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  1394 پايان يافته 
الپاراسکوپی در   روش به سيستکتومی کله از  پس

بيماران بستری در بخش جراحی بيمارستان امام  
 1394رضا)ع( در سال 

 شماره طرح: 

بررسی تأثير تکنيک آرام سازی پيشرونده  مجری دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  1394 پايان يافته 
 عضالنی بر کيفيت خواب بيماران همودياليزی

 94168شماره طرح: 

تبيين و توسعه مفهوم مراقبت پرستاری مبتنی بر   دانشجو  دانشگاه علوم پزشكي  1397 در دست اجرا 
هيجانی؛ طراحی و روان سنجی ابزار  هوش 
 گيری آناندازه

 .11-03-2019شماره طرح: 

 

 
 : سابقه تدریس -6

 دانشگاه/ موسسه

 مقطع 

 موضوعات
  کارشناسی
 -پرستاری

 گفتار درمانی
 ارشد 

ارشد  
بین 
 الملل

دکتری  
 عمومی)پزشکی( 

   دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 

 
کارآموزی داخلی جراحی  

 نرولوژی

 کارآموزی نفرودياليز      دانشگاه علوم پزشکی اهواز
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دانشگاه علوم پزشکی  
 کرمانشاه

  

 

 

 1کاراموزی داخلی جراحی  

 2کاراموزی داخلی جراحی  

 3کاراموزی داخلی جراحی  

 4کاراموزی داخلی جراحی  

دانشگاه علوم پزشکی  
 کرمانشاه

  
 

 
کارآموزی پرستاری ويژه  

CCU 

دانشگاه علوم پزشکی  
 کرمانشاه

  
 

 
کارآموزی پرستاری ويژه  

 دياليز 

دانشگاه علوم پزشکی  
 کرمانشاه

  
 

 کارآموزی بهداشت جامعه  

دانشگاه علوم پزشکی  
 کرمانشاه

  
 

 
کاراموزی اورزانس و  

 فوريت ها

دانشگاه علوم پزشکی  
 کرمانشاه

  
 

 تنفس  -1ويژه پرستاری  

دانشگاه علوم پزشکی  
 کرمانشاه

  
 

 
پايش های پيشرفته پرستاری  

 )بخش سيستم تنفس(

دانشگاه علوم پزشکی  
 کرمانشاه

  
 

 
-2پرستاری مراقبت ويژه 

 ياليز د

دانشگاه علوم پزشکی  
 کرمانشاه

  
 

 
پرستاری مراقبت های دهان  

از بيماران تحت مراقبت های  
 ويژه 

علوم پزشکی  دانشگاه 
 کرمانشاه

 
  

 
پرستاری درد از بيماران  

 تحت مراقبت های ويژه

دانشگاه علوم پزشکی  
 کرمانشاه

 
  

 
نظريه ها و کاربرد آن در  

 پرستاری            

دانشگاه علوم پزشکی  
 کرمانشاه

  
 

 
کارآموزی پرستاری کليه و  

 دياليز 

دانشگاه علوم پزشکی  
 الملل کرمانشاه واحد بين 

  
 

 تنفس  -1پرستاری ويژه  

دانشگاه علوم پزشکی  
 کرمانشاه

  
 

 
آب و   –  1داخلی جراحی 

 الکتروليت ها 

دانشگاه علوم پزشکی  
 کرمانشاه

  
 

 تنفس –  2داخلی جراحی  

دانشگاه علوم پزشکی  
 کرمانشاه

  
 

 خون  –  4داخلی جراحی  

دانشگاه علوم پزشکی  
 کرمانشاه

  
 

 پرستاری ويژه دياليز 

دانشگاه علوم پزشکی  
 کرمانشاه

  
 

 پرستاری اصول و فنون   

دانشگاه علوم پزشکی  
 کرمانشاه

  
 

 
پرستاری بيماری های سيستم  

تناسلی )ژنيکولوژی خواهران  
) 

دانشگاه علوم پزشکی  
 کرمانشاه

  
 

 پرستاری چشم و گوش  

دانشگاه علوم پزشکی  
 اصفهان 

  
 

 
عمومی، مرکز  جراحی 

مهارت های بالينی، پزشکی  
 7ترم 
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دانشگاه علوم پزشکی  
 اصفهان 

  
 

 
ترم   -کارآموزی بخش سرطان

6 

دانشگاه علوم پزشکی  
 اصفهان 

  
 

 4ترم  -ريه  کارآموزی بخش 

دانشگاه علوم پزشکی  
 اصفهان 

  
 

 
کارآموزی مهرارت های 

 2ترم –پرستاری 

دانشگاه علوم پزشکی  
 اصفهان 

  
 

 
کمک های اوليه، مرکز  

 -مهارت های بالينی
 فتار درمانی گکارشناسی 

 افتخارات و تقدیرها  

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  1383دانشجوی نمونه دانشگاه سال  

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  1384دانشجوی برتر دانشگاه سال  

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  1382ورودی دانشجويان پرستاری  بين رتبه اول کارشناسی  

 دانشگاه علوم پزشکی اهواز   1386ورودی های دانشجويان پرستاری  رتبه اول کارشناسی ارشد بين 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1395ورودی های دانشجويان پرستاری بين  دکتریرتبه اول  

 


