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 فرم سوابق پژوهشی و اجرایی )رزومه ( 

 مشخصات فردی

 طاهره فرهادیان نام و نام خانوادگی:

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند آدرس محل کار:

 تلفن محل کار:

 tahereh.farhadian@gmail.com پست الکترونیک:

 

 

 زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه رتبه علمی گروه آموزشی رشته تحصیلی

 پرستاری بهداشت جامعه ،مدیریت مربی پرستاری پرستاری
 

 

 سوابق کاری اجرایی اموزشی 

 توضیحات سال محل خدمت سمت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  عضوهیات علمی تمام وقت 

 بیرجند
  1379از سال 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ماماییمدیر گروه 

 بیرجند

  1394تا 1387از سال 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  علوم پزشکیعضو شورای آموزشی 

 بیرجند

  کنونتا   1392  از سال 

دانشگاه آزاد اسالمی استان  عضو شورای پژوهشی علوم پزشکی 

 خراسان جنوبی

  تاکنون 1398از سال 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  عضو شورای انتشارات

 بیرجند

1389-1387  

عضو کادر علمی همایش منطقه ای 

 زن ایرانی و پژوهش 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بیرجند

1389  

عضو کمیته اجرایی گردهمایی 

تخصصی برنامه آموزشی کارشناسی 

 ارشد پرستاری بالینی

دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 بیرجند

1394  

مسول کمیته مشورتی و شورای 

 EDOآموزشی دانشجویی کمیته 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بیرجند

تا سال  1397از سال 

1400 

 

رئیس اداره توسعه سالمت 

دانشگاه آزاد اسالمی استان 

 خراسان جنوبی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بیرجند

  تاکنون 1398از سال 

 مدیر توسعه آموزش و پژوهش

 استان خراسان جنوبی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بیرجند

  تاکنون 1398از سال 
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عضو شورای پژوهشی علوم 

پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 

 استان خراسان جنوبی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بیرجند

1398  

عضو شورای آموزشی علوم 

 پزشکی

دانشگاه آزاد اسالمی استان 

 خراسان جنوبی

  تاکنون 1398از سال 

دبیر شورای آموزشی علوم 

 پزشکی

دانشگاه آزاد اسالمی استان 

 خراسان جنوبی

  تاکنون 1399از سال 

عضو هیئت مدیره مرکز مجری 

آموزش مهارتی و حرفه ای علوم 

 پزشکی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بیرجند

  تاکنون 1399از سال 

 

 

 

 سوابق  طرح های پژوهشی 

 

)در حال اجرا یا توضیحات سال انجام محل عنوان طرح

 تکمیل شده(

بررسی شیوع سوء رفتار جسمی و 

جنسی در زنان و کودکان مراجعه 

کننده به مراکز بهداشتی و درمانی 

 شهر بیرجند

مراکز بهداشتی درمانی 

 شهر بیرجند
1392  

بررسی عوامل موثر بر بروز اعتیاد -

و عوارض ناشی از آن در معتادان 

به کلینیک های ترک  خود معرف

 اعتیاد شهر بیرجند

مراکز ترک اعتیاد شهر 

 بیرجند
1392  

 های سبک بین رابطه بررسی-

 و پرستاری مدیران رهبری

 در شاغل پرستاران شغلی رضایت

 دانشگاه به وابسته های بیمارستان

  بیرجند پزشکی علوم های

بیمارستان ولی عصر)عج( 

 بیرجند

1393  
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 شده در مجالت معتبر بین المللی و داخلیمقاالت چاپ 

 اندکس نام مجله سال عنوان  نویسندگان

tahereh farhadian 

Prevalance of physical 

and sesual abuse in 

women and children 

 

2012 

Zahedan 

journal of 

Research in 

medical 

Sciences 

 

tahereh  farhadian 

Violence against 

Women from the 

Perspective of Islam 
 

2015 

Journal of 

Applied 

Environmental 

and Biological 

Sciences 

 

tahereh  farhadian 

A Study of Ways 

to Mental Peace 

and Anxiety 

Control from 

Koran’s 

Perspective 

 

2015 

Journal of 

Applied 

Environmental 

and Biological 

Sciences 

 

 طاهره فرهادیان

بررسی انواع سبک های 

رهبری سرپرستاران شاغل 

در بیمارستان های وابسته به 

دانشگاه های علوم پزشکی 

 ایران

2018 

علمی تخصصی  مجله 

مطالعات کاربردی 

در علوم مدیریت و 

 توسعه

 

Hadi Chahkandi 

Nejad 

 Mohsen Farshad 

Tahereh Farhadian 

Roghayeh Hosseini 

Ripplet-

Transform-based 

Cycle Spinning 

Denoising and 

Fuzzy-CLA 

Segmentation 

of Retinal Images 

for Accurate Hard 

Exudates and 

Lesion Detection 

2019 

The Open 

Medical 

Imaging 

Journal 
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 مقاالت ارائه شده در همایش ها  :

 نحوه ارائه مکان برگزاریزمان و  عنوان مقاله نام  و نوع همایش

همایش ملی آسیب شناسی حرفه 

 ای و اجتماعی پرستاری و مامایی

مخاطرات شغلی در 

 پرستاران

دانشکده پرستاری و مامایی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 1383بیرجند

 سخنرانی

همایش ملی زن مسلمان فرصت ها 

 و تهدید ها

دانشگاه ازاد واحد  خانواده و سوء رفتار

 1384بیرجند
 سخنرانی

سومین همایش ملی زن ایرانی و 

پژوهش دانشگاه آزاد واحد 

 نیشابور

نقش پژوهش در ارتقا 

سطح سالمت و بهداشت 

 در جامعه

دانشگاه آزاد واحد 

 1387نیشابور

 سخنرانی

دانشگاه علوم پزشکی و  ار تقاء سالمت در خانواده همایش ملی سالمت در خانواده

درمانی خدمات بهداشتی 

 1390اراک

 سخنرانی

بررسی شیوع سوء رفتار  کنگره قرآن پژوهی و طب

جسمی و جنسی و تعیین 

عوامل موثر بر آن در زنان 

و کودکان مراجعه کننده به 

مراکز بهداشتی و درمانی 

 شهر بیر جند

دانشگاه علوم پزشکی 

 1390اردبیل

 سخنرانی

-بنگالدشگرامین بانک  همایش ملی زنان سرپرست خانوار

الگویی مناسب در بهره 

برداری بهینه از اعتبارات 

خرد در راستای فقرزدایی و 

 توانمند سازی زنان

 روستایی در ایران

مرکز همایش های بین المللی 

 1390دانشگاه شهید بهشتی

 پوستر

National congress on 

medical plants 

The importance 

and various uses of 

saffron and its 

export in southern 

khorasan 

kish island2012 پوستر 

همایش ملی رویکردهای نوین در 

 حفظ و ارتقای سالمت

بررسی مقایسه ای میزان 

آگاهی مادران دانش 

آموزان مقطع راهنمایی 

شهر و روستاهای شهرستان 

بیرجند در مورد رفتارهای 

دانشگاه آزاداسالمی واحد 

 1390آستارا

 پوستر
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بهداشتی دوران عادت 

 ماهیانه

همایش ملی شهر های 

 مرزی،امنیت و چالش ها

نگاهی بر راهکار های 

اهای ایجاد اشتغال در روست

 مناطق کویری ایران

دانشگاه سیستان و 

 1391بلوچستان

 پوستر

همایش کشوری توسعه نقش 

پرستار گامی به سوی ارتقاء 

 سالمت

نقش پرستاران بهداشت 

جامعه در ارتقاء سطح 

سالمت گروه های آسیب 

 پذیر

دانشگاه علوم پزشکی 

 1391مشهد

 پوستر

همایش ملی بهداشت باروری و 

 ناباروری

میزان آگاهی مادران بررسی 

روستایی شهرستان بیرجند 

در مورد رفتار های بهداشتی 

 مربوط به بلوغ دختران

دانشگاه آزاد اسالمی 

 1391واحدنجف آباد

 پوستر

همایش ملی توسعه پایدار نواحی 

 مرزی با رویکرد مرزنشینان

طراحی الگویی مناسب 

 کویر و امنیت

دفتر تحقیقات کاربردی 

استان  فرماندهی مرزبانی

 1391گلستان

 پوستر

همایش ملی حفاظت و برنامه 

 ریزی محیط زیست

رتقاء بهداشت محیط ا

زیست از دیدگاه قران و 

 احادیث

دانشگاه فنی و حرفه ای 

دانشکده شهید مفتح 

 1392همدان

 سخنرانی

national confrance on 

environmental crisis and 

its solutions 

Climate 

change،drought and 

ways of 

confronting to its 

effects  in  

agriculture and 

rular sectors in 

south khorasan  

provice-iran 

Kish hsland-iran2013 پوستر 

بررسی انواع خشونت علیه  کنگره ملی ارتقاء سالمت زنان

زنان مراجعه کننده به مراکز 

بهداشتی و درمانی شهر 

 بیرجند

علوم پزشکی دانشگاه 

 1392ارومیه

 پوستر

همایش ملی 

پرستاری،روانشناسی،ارتقای 

 سالمت و محیط زیست سالم

اخالق پرستاری از دیدگاه 

 اسالم

دانشکده شهید مفتح 

 1393همدان

 سخنرانی
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همایش ملی 

پرستاری،روانشناسی،ارتقای 

 سالمت و محیط زیست سالم

اسالم و راهکارهای ارتقاء 

 سطح سالمت سالمندان

دانشکده شهید مفتح 

 1393همدان

 سخنرانی

همایش ملی 

پرستاری،روانشناسی،ارتقای 

 سالمت و محیط زیست سالم

بررسی عوارض ناشی از 

د واعتیاد در معتادین خ

معرف به مراکز ترک 

 اعتیاد شهر بیرجند

دانشکده شهید مفتح 

 1393همدان

 سخنرانی

کنفرانس بین المللی علوم رفتاری 

 اجتماعیو مطالعات 

خشونت نسبت به زنان از 

 منظر اسالم

مرکز همایش های بین المللی 

 1393صدا و سیما

 پوستر

کنفرانس بین المللی مدیریت 

 جامع بحران

بررسی آیات قران و نقش 

 آن در مدیریت بحران

 پوستر 1393مشهد مقدس

 روانشناسی المللی بین همایش

 زندگی وفرهنگ

 موثر فردی عوامل بررسی

 در اعتیاد به درگرایش

 به خودمعرف معتادین

 ترک مراکز

 اعتیادشهربیرجند

 سخنرانی 2015ترکیه استانبول

 نوآوری المللی بین همایش 

 انسانی علوم و هنر در وتحقیق

 عوامل و ارگاسم بررسی

 اختالالت بربروز موثر

 زنان در ارگاسم

 پوستر 2015ترکیه– استانبول

حسابداری، دومین کنفرانس ملی 

 مدیریت و صنایع ایران

بررسی انواع سبک های 

رهبری سرپرستاران شاغل 

در بیمارستان های وابسته به 

دانشگاه های علوم پزشکی 

 ایران

مرکز تحقیقات و منابع طبیعی 

 1396استان همدان

 سخنرانی

سومین دومین کنگره بین المللی و 

توانمند سازی جامعه در کنفرانس 

انسانی و مطالعات علوم حوزه 

 اجتماعی

چالش های بهداشت جنسی 

 نوجوانان و جوانان در ایران

 پوستر 1396

دومین کنفرانس بین المللی نو 

اوری و تحقیق در اخالق و 

 تربیت، مناسبات دین و روانشناسی

بررسی آیات قران کریم در 

زمینه سه بعد اصلی 

سالمتی)جسمی،روانی و 

 اجتماعی( و بهداشت

 پوستر 1397
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اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار 

 در علوم تربیتی و روانشناسی ایران

شناسایی نقش زنان در 

مدیریت سالمت خود و 

 خانواده

 پوستر 1397

دومین همایش بین المللی افق های 

 نوین در علوم ورزشی و سالمت

بررسی تاثیر ورزش بر 

 بیماری دیابت

 پوستر 1397

المللی توسعه دومین کنفرانس بین 

و ترویج علوم انسانی و مدیریت 

 در جامعه

ارتقای سالمت زنان یائسه 

از طریق آموزش و تغییر 

 سبک زندگی

 پوستر 1398

دومین همایش سراسری علم و 

فناوری هزاره سوم اقتصاد، 

 مدیریت و حسابداری ایران

بررسی مفهوم حسابرسی در 

 مدیریت پرستاری و مامایی

 پوستر 1398

همایش کشوری مامایی و سالمت 

 زنان

Sexual identity and 

feelings in 

adolescent girls 

 پوستر 1398

سومین همایش ملی سبک زندگی 

و سالمت دانشگاه آزاد اسالمی 

 یزد

سبک زندگی و ورزش در 

 دختران نوجوان

 پوستر 1399

 

 

 ها: شرکت در کارگاه

 سایر توضیحات مکان برگزاری زمان برگزاری نام  کارگاه

مقاله نویسی علمی به زبان 

 انگلیسی

دانشگاه آزاد اسالمی  1384

 واحد بیرجند
 

 مقاله نویسی علمی به زبان

 فارسی

دانشگاه آزاد اسالمی  1385

 واحد بیرجند
 

دانشگاه آزاد اسالمی  1386 و تربیت اصول و فلسفه تعلیم

 واحد بیرجند
 

دوره برنامه ریزی و الگوهای 

 طرح درستدوین 

دانشگاه آزاد اسالمی  1386

 واحد بیرجند
 

 آشنایی با روان شناسی تحول

 

دانشگاه آزاد اسالمی  1386

 واحد بیرجند
 

دانشگاه آزاد اسالمی  1388 اقدام پژوهی

 واحد بیرجند
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تخصصی درس کار کارگاه 

 آفرینی

 

1388 
دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد بیرجند
 

دانشگاه آزاد اسالمی  1389 آموزش ایجاد وبالگ

 واحد بیرجند
 

چگونه از یک متن علمی 

 اطالعات استخراج کنیم

دانشگاه آزاد اسالمی  1389

 واحد بیرجند
 

دانشگاه آزاد اسالمی  1389 اصول و مبانی مدیریت

 واحد بیرجند
 

 آشنایی با نرم افزار 

power point 

دانشگاه آزاد اسالمی  1389

 واحد بیرجند
 

اورژانس بیمارستانیمدیریت  دانشگاه علوم پزشکی  1389 

 بیرجند
 

برنامه های حضوری آموزش 

 مداوم جامعه پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی  1389

 بیرجند
 

دانشگاه آزاد اسالمی  1390 نحوه ارائه یک سمینار خوب

 واحد بیرجند
 

آشنایی با شیوه های تولید و 

 isiچاپ مقاالت در مجالت 

آزاد اسالمی دانشگاه  1390

 واحد بیرجند
 

آشنایی با شیوه های تولید و 

 چاپ مقاالت در مجالت   

دانشگاه آزاد اسالمی  1390

 واحد بیرجند
 

آشنایی با آیین نامه های 

 پژوهشی

دانشگاه آزاد اسالمی  1390

 واحد بیرجند
 

 آشنایی با نرم افزار

Windows 

دانشگاه آزاد اسالمی  1390

 واحد بیرجند
 

 

 مدیریت نرم افزار 

End note 

دانشگاه آزاد اسالمی  1390

  واحد بیرجند

 معرفی مجموعه
 Office 

دانشگاه آزاد اسالمی  1390

 واحد بیرجند
 

مرکز هم اندیشی  1390 طرح ضیافت اندیشه استادان

استادان، و نخبگان 

 دانشگاهی
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مرکز هم اندیشی  1391 طرح ضیافت اندیشه استادان

نخبگان استادان و 

 دانشگاهی

 

 آشنایی با کتابخانه دیجیتال

 

دانشگاه آزاد اسالمی  1391

 واحد بیرجند
 

ترتیل خوانی و تجوید قران 

 کریم

دانشگاه آزاد اسالمی  1391

 واحد بیرجند

 

مرکز هم اندیشی  1392 طرح ضیافت اندیشه استادان

استادان و نخبگان 

 دانشگاهی

 

 آشنایی با تفسیر سوره ملک

 

دانشگاه آزاد اسالمی  1392

 واحد بیرجند

 

دانش افزایی طرح ضیافت 

اساتیدبا موضوع علم و تاریخ 

 تمدن اسالم

دانشگاه آزاد اسالمی  1393

 واحد بیرجند

 

کارگاه آموزشی 

در محیط    HSEمدیریت

 زیست و کشاورزی

 

مرکز تحقیقات و منابع  1396

 طبیعی استان همدان

 

 

 

 دانش پژوهی و طرح های

 نوآورانه آموزشی

دانشکده علوم پزشکی  1399

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد بیرجند

 

طراحی و تدوین طرح دوره و 

 درس

دانشکده علوم پزشکی  1399

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد بیرجند

 

دانشکده علوم پزشکی  1399 مدل های تدریس نظری

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد بیرجند
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دانشکده علوم پزشکی  1399 بالینیهای آموزش  مدل

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد بیرجند

 

دانشکده علوم پزشکی  1400 کارگاه آموزش مبتنی بر شواهد

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد بیرجند

 

دانشکده علوم پزشکی  1400 کارگاه استدالل بالینی

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد بیرجند

 

دانشکده علوم پزشکی  1400 کارگاه مدیریت کالس درس

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد بیرجند

 

کارگاه آشنایی با آیین نامه های 

 آموزشی

دانشکده علوم پزشکی  1400

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد بیرجند

 

 کارگاه آشنایی با آیین نامه های

 پژوهشی

دانشکده علوم پزشکی  1400

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد بیرجند

 

دانشکده علوم پزشکی  1400 اصول مقاله نویسی کارگاه

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد بیرجند

 

دانشکده علوم پزشکی  1400 کارگاه مدل های استدالل نظری

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد بیرجند

 

تالیف یا  عنوان کتاب

 ترجمه

 ناشر سال انتشار نویسندگان

تازه هایی در مورد دختران 

 نوجوان

 

 Parual  Kotdawala 1387 ترجمه

دانشگاه آزاد 

اسالمی اسالمی 

 بیرجند
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 1392 نانسی پریف ترجمه آب و الکترولیت 

دانشگاه آزاد 

اسالمی اسالمی 

 بیرجند

مراقبت های پرستاری از 

 نوزادان و کودکان
 1393 طاهره فرهادیان تالیف

دانشگاه آزاد 

اسالمی اسالمی 

 بیرجند

اصول پرستاری و بهداشت 

)جلد مادران و نوزادان زنان ،

 اول(

 Susan Scatt Ricci 1389 ترجمه

دانشگاه آزاد 

اسالمی اسالمی 

 بیرجند

 ستاریپراصول و مبانی مدیریت در 

 
 1394 طاهره فرهادیان تالیف

دانشگاه آزاد 

اسالمی اسالمی 

 بیرجند

 1395 هماترام یاداو ترجمه مدیریت پرستاری

دانشگاه آزاد 

 اسالمی اسالمی

 بیرجند

نکات کاربردی در پرستاری 

 بالینی از کودکان و نوزادان
 1396 طاهره فرهادیان تالیف

دانشگاه آزاد 

اسالمی اسالمی 

 بیرجند

اصول پرستاری و بهداشت 

)جلد زنان ،مادران و نوزادان

 دوم(

 Susan Scatt Ricci 1400 ترجمه

دانشگاه آزاد 

اسالمی اسالمی 

 بیرجند
 
 

 

 :مدرس کارگاه

  محل برگزاری سال ارائه عنوان کارگاه

کارگاه اصول و مهارت های 

 پیشرفته پرستاری و مامایی
1399 

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه 

 آزاد اسالمی واحد بیرجند

 

گزارش نویسی در پرستاری و 

 مامایی
1399 

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه 

 آزاد اسالمی واحد بیرجند

 

تکنیک های تشخیصی در 

 پرستاری و مامایی
1400 

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه 

 آزاد اسالمی واحد بیرجند

 

 


