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 فرم سوابق پژوهشی و اجرایی )رزومه (  

 مشخصات فردی 

 شهین طاقی    نام و نام خانوادگی:

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند  آدرس محل کار:

 تلفن محل کار: 

 taghi@iaubir.ac.ir پست الکترونیک:

 

 

 

 رتبه علمی  گروه آموزشی  حصیلی رشته ت

، دانشجوی دکترای  مربی  پرستاری  پرستاری 

 خصصی پرستاری ت

 
 

 

 سوابق کاری اجرایی اموزشی  

 توضیحات  سال محل خدمت  سمت 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  عضوهیات علمی تمام وقت  

 بیرجند
    1375از سال 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  مدیر گروه پرستاری 

 بیرجند
  1392تا  1377از سال 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  مدیر گروه مامایی

 جندبیر
    1387تا  1377سال از 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  عضو شورای آموزشی 

 بیرجند

  1391تا  1377از سال 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد   عضو شورای پژوهشی

 بیرجند

  1396تا  1377از سال 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  عضو شورای آموزشی علوم پزشکی 

 بیرجند

  1393از سال 

دایمی هیات امنای  عضو کمیسیون

 خراسان جنوبی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بیرجند

  1393از سال 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  عضو شورای فرهنگی

 بیرجند

  تا کنون 1387از سال 

عضو شورای راهبردی دفتر 

 نهادنمایندگی مقام معظم رهبری 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بیرجند

  1391سال 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  شارات عضو شورای انت

 بیرجند

1389-1387  

 عضو هیات اجرایی جذب 

 

دانشگاه آزاد اسالمی استان  

 خراسان جنوبی 

  تا کنون 1391

  1394از سال دانشگاه آزاد اسالمی واحد  عضو شورای اقامه نماز
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 بیرجند

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  عضو شورای راهبردی زنان فرهیخته

 بیرجند

  1395ز سال ا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  عضو کمیته اخالق در پژوهش 

 بیرجند

  1394از سال 

دانشگاه آزاد اسالمی خراسان   عضو کمیته انتصابات

 جنوبی

  1395از سال 

عضو مجمع مشورتي زنان استان  

 خراسان جنوبي 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بیرجند

1383  

آزاد   رابط نظام پرستاری و دانشگاه

 اسالمي 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بیرجند

  1392تا  1380

مسئول کمیته توانمند سازی دفتر  

 توسعه آموزش پزشکي

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بیرجند

1396  

 

 پژوهشی  طرح های  سوابق  

 

)در حال اجرا یا  توضیحات  سال انجام  محل عنوان طرح 

 تکمیل شده( 

بیماران   بررسي باورهای اسناد سالمت 

 بستری در بخش های داخلي و قلب  
 بیمارستان ولي عصر بیرجند 

 تکمیل شده  1384

تاثیر آموزش اسناد بر باورهای اسنادی  

 دانشجويان پرستاری  
 دانشگاه آزاد اسالمي بیرجند 

 شده  لیتکم 1389

سبک های يادگیری دانشجويان  

 پرستاری  
 شده   لیتکم 1393 دانشگاه آزاد اسالمي بیرجند 

کالس وارونه بر اساس   ياثر بخش يبررس

در درس   کي کرک پاتر ياب یمدل ارزش

  يکارشناس ان ي دانشجو قیروش تحق

  يدانشگاه علوم پزشک یارشد پرستار

 1397 رجند،یب 

 شده   لیتکم 1397 دانشگاه علوم پزشکي بیرجند 

 

 

 عتبر بین المللی و داخلی مقاالت چاپ شده در مجالت م

 اندکس  مجله م  نا سال عنوان   نویسندگان 

 طاقي
بررسي نگرش پرستاران شاغل در  

بیمارستان های آموزشي دانشگاه علوم  

 پزشکي بیرجند در مورد آموزش به بیمار 
1383 

فصل نامه علمي  

دانشکده پرستاری و  

 مامايي بیرجند 

 

 مالزم  -طاقي -ونکي -وقارسیدين 

رد پرسشگری متقابل هدايت  تاثیر راهب

مهارت های  شده در گروه همتايان بر 

تفکر انتقادی و آگاهي فرا شناختي  

 ويان پرستاری دانشج

1387 
مجله ايراني آموزش  

 در علوم پزشکي 

EBSCO-

CINAHL ISC 

SID  ERA 

MAGIRAN 

IRANMEDEX 

طاقي  وقارسیدين   گلداني مقدم   

 اطباييبط

  تاثیر آموزش بر الگوی اسنادی

دانشجويان پرستاری دانشگاه آزاد اسالمي 

 جند واحد بیر
1390 

مجله ايراني آموزش  

 در علوم پزشکي 

EBSCO-

CINAHL ISC 

SID  ERA 

MAGIRAN 

IRANMEDEX 
 EBSCO و آموزش فصلنامه 1395 انساني کرامت بر مؤثر عوامل بر مروری طاقي
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پرستاری   در اخالق بیماران  شده ادراک

 جهرم 

MAGIRAN 

ASI 

INDEX 

COPERNICUS 

DRJA 
 

     

     

 

 ها  : شده در همایش مقاالت ارائه  

 نحوه ارائه  زمان و مکان برگزاری  عنوان مقاله  همایش و نوع  نام  

بررسي راهکارهای عملي ايجاد تقید در  

 منطقه ای  -جوانان به اقامه ی نماز

آثار روحي و عملي نماز اول  

 وقت 
 سخنراني  1377  -بیرجند

سي حرفه ای و اجتماعي  آسیب شنا  

 سراسری  - پرستاری و مامايي
تاثیر طرح کارانه و رضايت  

 شغلي پرستاران 
 سخنراني  1383-بیرجند

راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات  

 سراسری  -پرستاری و مامايي
نگرش پرستاران در مورد  

 آموزش به بیمار 
 سخنراني  1383 -يزد

ايمني در نظام سالمت با محوريت  

 کشوری  -ار ايمني بیم

 پوستر 1390 -ارومیه اشتباهات دارويي پرستاران 

راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات  

 سراسری  -پرستاری و مامايي

سبک های يادگیری دانشجويان  

پرستاری دانشگاه آزاد اسالمي  

 بیرجند 

 سخنراني  1393 -يزد

 علوم و روانشناسي جهاني کنفرانس

 آغاز در اجتماعي علوم و حقوق تربیتي،

 سوم  هزاره

اثربخشي آموزش گروهي مهارت  

بر عزت نفس   های اجتماعي

ست  کودکان و نوجوانان بد سرپر

 و بي سرپرست 

 سخنراني  1395شیراز 

عضو کمیته علمي همايش ملي اقتصاد  

 مقاومتي

  1392  -بیرجند 

عضو کمیته ی اجرايي همايش منطقه  

 ای زن ايراني و پژوهش 

    1389-بیرجند 

ای   ي همايش منطقهعضو کمیته علم

 هويت سازی در سیره معصومین)ع( 

  1391  -بیرجند 

 

 :ها  سوابق اجرایی وشرکت در کارگاه

 سایر توضیحات  مکان برگزاری  برگزاری زمان  کارگاه  نام  

گونه ژورنال کالب و ژورنال کالب واچ  چ

 برگزار کنیم؟ 

  يدانشگاه علوم پزشک 1400

 رجند یب 
 

  ازی مج 1400 کارگاه گراندد تئوری 

  يدانشگاه علوم پزشک MaxQDA 1400کارگاه 

 مجازی  -رجندیب 
 

  يدانشگاه علوم پزشک Mendeley 1399يآموزش ناریوب 

 رجند یب 
 

 يعاتالاط گاه ي پا ي آموزش ناریوب 

Scopus 

دانشگاه علوم پزشکي   1399

 بیرجند 
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  يدانشگاه علوم پزشک 1397 مرور نظام مند و متا آنالیز 

 رجند یب 
 

  ي دانشگاه آزاد اسالم 1397 س برنامه درسي نحوه تدري

 رجند یب 
 

  مجازی  1395 اخالق حرفه ای 

  مجازی  1395 طراحي سواالت چند گزينه ای 

  مجازی  1395 معارف امام جعفر صادق)ع( 

معاونت علوم پزشکي   1395 کارگاه اعتبار بخشي آموزش پزشکي 

 تهران  -دانشگاه آزاد
 

  مجازی  1395 غدير شناسي 

  مجازی  1395 ي با آزمون ساختار دار عینيآشناي

دانشگاه آزاد اسالمي   1395 باني آزاد انديشي ديني اصول و م

 بیرجند 
 

 تدوين طرح درس 

 

1394 
  مجازی 

 اصول و مباني کارآفريني 
 

آزاد اسالمي  دانشگاه  1391

 بیرجند 
 

 End NOTEمديريت نرم افزار 

 

دانشگاه آزاد اسالمي   1390

 بیرجند 
 

دانشگاه آزاد اسالمي   1389 و مباني مديريت اصول 

 بیرجند 
 

چگونه از يک متن علمي اطالعات  

 استخراج کنیم

دانشگاه آزاد اسالمي   1389

 بیرجند 
 

 cvنگارش  

 

1389 
دانشگاه آزاد اسالمي  

 بیرجند 
 

دانشگاه آزاد اسالمي   1389 دوره آموزشي عرفان اسالمي 

 بیرجند 
 

دانشگاه آزاد اسالمي   1388 هات نشست شیعه شناسي و پاسخ به شب

 بیرجند 
 

دانشگاه آزاد اسالمي   1387 بهايیت نشست علمي  

 بیرجند 
 

دانشگاه آزاد اسالمي   1386 آشنايي با نرم افزار پاورپوينت 

 بیرجند 
 

 Excelزار آشنايي با نرم اف 

 
1386 

دانشگاه آزاد اسالمي  

 بیرجند 
 

 آشنايي با کتابخانه ديجیتال

 

زاد اسالمي  دانشگاه آ 1386

 بیرجند 
 

    

دانشگاه آزاد اسالمي   1386 آموزش مديران گروه ها 

 بیرجند 
 

دانشگاه آزاد اسالمي   1385 آشنايي با اينترنت 

 بیرجند 
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  Spssآشنايي با آمار و نرم افزار 

 تي مقدما

 

1385 
دانشگاه آزاد اسالمي  

 بیرجند 

 

Integrated Digital 

Library WorkShop  

 

2007 
ه آزاد اسالمي  دانشگا

 بیرجند 

 

 سيمقاله نويسي به زبان انگلی

 

دانشگاه آزاد اسالمي   1383

 بیرجند 
 

دانشگاه علوم پزشکي   1380 ايدز و بیماری های مقاربتي 

 بیرجند 
 

تالیف یا   عنوان کتاب 

 ه ترجم

 ناشر  سال انتشار  نویسندگان 

 روستا  1382 طاقي ترجمه  روانشناسي و ارتباط بین فردی 

ای مکمل و جايگزين  درمان ه 

 جلد اول   برای پرستاران
 1391 طاقي  -ارسیدين وق ترجمه 

دانشگاه آزاد اسالمي  

 بیرجند 

درمان های مکمل و جايگزين  

 جلد دوم   برای پرستاران
 1391 طاقي   وقارسیدين  ترجمه 

دانشگاه آزاد اسالمي  

 بیرجند 
 
 

 

 :  )پایان نامه(فعالیت های پژوهشیسایر  

 سایر توضیحات  مکان برگزاری زمان و  سمت  عنوان  

خودکارآمدی   رابطه عزت نفس جنسي با

شغلي و شادکامي در معلمان زن مقطع  

 متوسطه دوم شهرستان بیرجند 

 استاد راهنما 
دانشگاه آزاد اسالمي  

   1394 بیرجند
 

بطه طرح واره های ناسازگار اولیه با  را

مکانیسم های دفاعي و راهبردهای  

اد به مواد مخدر  مقابله ای در افراد معت

 شهرستان سرايان 

 استاد راهنما 

گاه آزاد اسالمي  دانش

   1394 بیرجند
 

اثر بخشي مشاوره گروهي مبتني بر  

تکنیک های شناختي رفتاری در بهبود  

رضات  الگوهای ارتباطي و کاهش تعا 

زناشويي زوجین در آستانه طالق  

 شهرستان سرايان 

 استاد راهنما 

دانشگاه آزاد اسالمي  

   1394 دبیرجن

 

بررسي رابطه جهت گیری زندگي و  

ي با سازگاری زناشويي  هوش هیجان 

دانشجويان متاهل کارشناسي ارشد  

 دانشگاه آزاد اسالمي 

 استاد راهنما 

دانشگاه آزاد اسالمي  

   1395 بیرجند

 

زان شیوع و عوامل روانشناختي موثر  می

در شب ادراری کودکان مهدکودک و  

 پیش دبستاني شهر بیرجند 

 ستاد مشاور ا
دانشگاه آزاد اسالمي  

 1393بیرجند

 

ه ادراک دلبستگي دوران نوجواني  رابط 

به والدين و مسئولیت پذيری با انگیزه  

 پیشرفت تحصیلي دانش آموزان 

 استاد مشاور 
مي  دانشگاه آزاد اسال

 1394بیرجند

 

بررسي رابطه آگاهي مادران باردار از  

علل محیطي عقب ماندگي ذهني با  

شگاه آزاد اسالمي  دان  استاد مشاور 

 1394بیرجند
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ای دموگرافیک آنان در شهر  ويژگي ه 

 نهبندان 

رابطه نگرش مذهبي و هوش معنوی با  

 سالمت روان زنان باردار شهر بیرجند 

اسالمي  دانشگاه آزاد  استاد مشاور 

 1394بیرجند
 

نقش دانش، باورها و حالت فراشناختي  

  در خالقیت هیجاني دانش آموزان دوره 

 اول متوسطه 

 استاد مشاور 
دانشگاه آزاد اسالمي  

 1395ندبیرج

 

تعیین میزان شیوع اختالل خوردن در  

دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر  

 تربت جام 

 استاد مشاور 
دانشگاه آزاد اسالمي  

 1395بیرجند

 

رابطه بین حمايت اجتماعي و افسردگي  

در نوجوانان و بزرگساالن دارای  

 شهر بیرجند اختالالت بینايي 

 استاد مشاور 
دانشگاه آزاد اسالمي  

 1395دبیرجن

 

 

 

 

 

 


