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  فرم سوابق پژوهشی و اجرایی (رزومه )

  مشخصات فردي :

  محمد حداد نام و نام خانوادگی:

روه گ-م پزشکیدانشکده علو -اسالمی واحد بیرجند دانشگاه آزاد-بیرجند آدرس محل کار:

  پرستاري

  1123اخلی د-32345571-6تلفن محل کار:

 HADDAD5985@YAHOO.COMپست الکترونیک:

  

  

  

  زمینه هاي تحقیقاتی مورد عالقه  رتبه علمی  آموزشی گروه  حصیلیرشته ت

مدیریت پرستاري 

- گرایش داخلی

  جراحی

  یاخلی وجراحد-مدیریت پرستاري  مربی  پرستاري

  
  

  

  سوابق کاري اجرایی اموزشی 

  توضیحات  سال  محل خدمت  سمت

  واحد بیرجند  عضو هیئت علمی دانشگاه
  1382از سال 

  

  

  دواحد بیرجن  مدیر گروه پرستاري
   1392از سال 

  

  

عضو شوراي آموزشی تخصصی 

  دانشگاه

     1391از سال   واحد بیرجند

عضو شوراي آموزش علوم 

  پزشکی

   1392از سال   واحد بیرجند

  

  

   1394از سال  واحد بیرجند  عضو کمیته اخالق در پژوهش

  

  

  1396ازسال   واحد بیرجند  مسول کمیته ارزشیایی اساتید

  

  

  

  شی پژوهطرح هاي  سوابق 

  

(در حال اجرا یا توضیحات  سال  انجام محل  عنوان طرح

  تکمیل شده)

بررسی موانع موجود در آموزش 

  به بیمار

بیمارستان هاي شهر 

  بیرجند
  تکمیل شده  1389

عوامل موثر بر  بررسی

حضور در کالس هاي درس 

نطري از دیدگاه 

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

  بیرجند

  در حال اجرا  1395



 

٢ 
 

    دانشجویان علوم پزشکی

        

  

  

  مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بین المللی و داخلی

  اندکس  نام مجله  سال  عنوان  نویسندگان

عبادي -حداد محمد

سیرتی نیر  -عباس

ریمی زارچی ک-مسعود

  علی اکبر

بررسی تاثیر طرح کارانھ بر 

 عملکرد پرستاران

  

زمستان 
١٣٨٢ 

وھشی علمی پژ
مدیریت واطالع 
  رسانی پزشکی
دانشگاه علوم 
  پزشکی ایران

دوره -سال ششم
ماره ش-جدید

  - چھاردھم

  طاقی شهین-حداد محمد 

بررسی نگرش پرستاران در 

 مورد آموزش بھ بیمار

  

زمستان 
١٣٨٣  

دانشکده 
پرستاری مامایی 
دانشگاه علوم 
  پزشکی بیرجند

- ١دوره 
  - ۴شماره

پرستاری در مولتیپل  حداد محمد
  اسکلروزیس

تابستان 
١٣٨٣  

لمی آموزشی ع
دانشکده 
پرستاری 

دانشگاه علوم 
پزشکی بقیھ 

 هللا(عج)

- سال چھارم
  - ١۵شماره 

بادي ع-حداد محمد

 شهین طاقی-عباس

ارتباط رضایت شغلی با نحوه 
اجرای طرح کارانھ از دیدگاه 
پرستاران بیمارستان ھای 

  منتخب شھر تھران

بھار 
وتابستان 

١٣٨۴  

دانشکده 
پرستاری و 

مامایی دانشگاه 
علوم پزشکی 

  بیرجند

- ٢دوره 
  - ١شماره

  عبادي عباس-حداد محمد 

اثربخشی نظام ھای پرداخت در 

 سازمان ھای بھداشتی درمانی

  

فروردین 
و 

اردیبھش
  ١٣٨۶ت 

وھشی علمی پژ
  مدیریت

-سال ھجدھم
  - ١٢٠شماره 

  حداد محمد

دیدگاه پرستاران شاغل در 

بیمارستان ھای شھر بیرجند 

بیماردرباره موانع آموزش بھ   

  

١٣٩٠  
علمی پزوھشی 
مراقبت ھای 

  نوین

  ٣مارهش-٨دوره 

  

  مقاالت ارائه شده در همایش ها  :

زمان و مکان   عنوان مقاله  همایشو نوع  نام 

  برگزاري

  نحوه ارائه

اولین ھمایش سراسری 
راھکارھای ارتقاء کیفیت 
  خدمات پرستاری ومامایی

بررسی نگرش پرستاران در 
  سخنرانی  ١٣٨٣یزد اسفند   مورد آموزش بھ بیمار

دومین ھمایش ارتقاء کیفیت 
  خدمات پرستاری

تایثر طرح کارانھ بر عملکرد 
  پرستاران

دانشگاه علوم پزشکی 
بقیھ هللا (عج) اسفند 

١٣٨١  
  سخنرانی



 

٣ 
 

ھمایش سراسری آسیب 
شناسی حرفھ ای واجتماعی 

  پرستاری ومامایی

بررسی تاثیر طرح کارانھ بر 
  رضایت شغلی پرستاران

بیرجند بھمن 
١٣٨٣  

  سخنرانی

  

  

ھمایش کشوری آموزش 
  ارتقاء فرد،خانواده وجامعھ

بررسی علل وعوامل موثر بر 
  ترک حرفھ پرستاری

اصفھان اسفند 
١٣٩۵  

  پوستر

  

ھمایش کشوری آموزش 
  ارتقاء فرد،خانواده وجامعھ

بررسی موانع آموزش بھ بیمار 
  از دیدگاه پرستاران

اصفھان اسفند 
١٣٩۵  

  پوستر

  

International 
Conference On 

Nanofibers 

New composite 
nanofibrous mats 

PAN/Polyoxomolybdate 
as reactive sorbent for 
detoxification of HD 

simulant    

October21-
22Tehran –

Iran  
2017 

Poster 

  

International 
Conference On 

Nanofibers  

Use of nanofibrous 
polyacrylonitrile 

enriched with {Mo154 
nanowheels as a new 

membrane in the 
absorption of oleoresin 

capsicum  

October21-
22Tehran –

Iran 
2017 

Poster 

  

  

  :ها سوابق اجرایی وشرکت در کارگاه

  سایر توضیحات  مکان برگزاري  برگزاريزمان   کارگاه نام 

مقالھ نویسی علمی بھ زبان 

 فارسی

  

1385  

  ساعت 14  واحد بیرجند

شرایط علمی و احرایی شرکت 

 در کنفرانس ھا و کنگره ھا

  

1388  

  ساعت 16  واحد بیرجند

 آشنایی با نرم افزار مقدماتی

SPSS 

1385  

  

  ساعت 24  واحد بیرجند

  1386 آشنایی با کتابخانھ دیجیتال

  

  ساعت 18  واحد بیرجند

 Excelآشنایی با نرم افزار 

  

1386  

  

  ساعت 24  ندواحد بیرج

 روش تحقیق در علوم انسانی

  

1386  

  

  ساعت 40  واحد بیرجند

  1387  آشنایی با روانشناسی تحول

  

  ساعت 32  واحد بیرجند



 

٤ 
 

 آشنایی با اینترنت

  

1385  

  

  ساعت 30  واحد بیرجند

 power آشنایی بانرم افزار 

point 

  

1386  

  

  ساعت 16  واحد بیرجند

 اصول وفلسفھ تعلیم وتربیت

  

1386  

  

  ساعت 12  احد بیرجندو

برنامھ ریزی والگوه ھای 

 تدوین طرح درس

  

1386  

  

  ساعت 24  واحد بیرجند

 Windowsxpآشنایی با 

  

  ساعت 40  واحد بیرجند  1387

 مقالھ نویسی بھ زبان انگلیسی

  

  واحد بیرجند  1384

  

  ساعت 16

شنایی با شیوه ھای تولید آ

 ISIوجاپ مقاالت در مجالت 

 

1390    

  واحد بیرجند

  ساعت 16

 حوه ارائھ یک سمینار خوب

  

  واحد بیرجند  1390

  

  ساعت 8

گونھ از یک متن علمی چ

 اطالعات استخراج کنیم

  

  واحد بیرجند  1390

  

  ساعت 8

 end noteمدیریت نرم افزار 

  

  واحد بیرجند  1390

  

  ساعت 8

  واحد بیرجند  1392  تفسیر سوره ملک

  

  ساعت 8

علم ودین وآداب تعلیم وتربیت 
  سالمدر ا

  

1390  

  

  ساعت 30  دانشگاه بیرجند

  ساعت 16  واحد بیرجند  1392  علم وتاریخ وتمدن اسالم

  


