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 پژوهشی و اجرایی )رزومه (  آموزشی، فرم سوابق 
 مشخصات فردی :

 محمد حداد   نام و نام خانوادگی:

 دانشکده علوم پزشکی  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند-بیرجند  آدرس محل کار:

 Haddad5985@yahoo.comپست الکترونیک:

 

 

 موزشی و آ اجرایی ، وابق کاریس
 سمت 

 

 سال

 1382از سال  دانشگاه  عضو هیئت علمی

 سرپرست معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی استان خراسان جنوبی 

 
 1397از سال 

 ند جمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی بیر

 
 1397از سال 

 رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 

 
 1397از سال 

 گاه آزاد اسالمی استان خراسان جنوبی رئیس شورای آموزشی علوم پزشکی دانش 

 
 1398از سال 

 رئیس شورای پژوهشی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی استان خراسان جنوبی 
 1398از سال 

 پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی استان خراسان جنوبی و عضو کمیته تخلفات علمی 

 
 1400از سال 

 1398تا  1396از سال  ( EDOوم پزشکی واحد بیرجند)توسعه آموزش دانشکده علدفتر مطالعات و مدیر 

 1400از سال   حرفه ای علوم پزشکی واحد بیرجند و مدیر مرکز آموزش مهارتی 

 1392از سال   عضو شورای آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 

 1396از سال   عضو شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

 1398تا  1396ازسال   یته ارزشیایی اساتید مسول کم

 1391از سال   عضو شورای آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 

 1400از سال   حرفه ای علوم پزشکی واحد بیرجند و عضو هیات مدیره مرکز آموزش مهارتی 

 1398تا   1392از سال  مدیر گروه آموزش پرستاری 

 1400سال  در دانشگاه آزاد اسالمی استان خراسان جنوبی  19ار واکسیناسیون کووید نماینده تام االختی

 1386از سال   نظام پرستاری ایران سازمان عضو 

 

 
 تصویر 
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 فعالیت های آموزشی: 
 

بیماری    تدریس دروس دانشجویان علوم پزشکی در مباحث تخصصی   1382عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی از سال  

یستم های بدن شامل: گوارش، ریوی و تبادالت گازی، گردش مواد در بدن)قلب و عروق(، خون و سجراحی  -داخلی    های

لنف، تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد، کلیه و مجاری ادراری، اعصاب، حواس، پوست، چشم، گوش، مایعات و الکترولیت های 

کلتی(، غدد، متابولیک، سیستم ایمنی، اس  –بدن، جهش های ژنی و بدخیمی های بدن، سرطان، سیستم حرکتی، عضالنی  

بیماری های عفونی، سوختگی ، تدریس دروس پرستاری بزرگساالن سالمندان، مراقبت های تولید مثل، تناسلی و پستان، 

  و...و دیالیز(، اصول مدیریت، اصول روش تحقیق    CCU  ،ICUجامع پرستاری در بخش های ویژه)  

  

 تقدیرنامه راه اندازی و
 سال عنوان 

 کسب رتبه اول به عنوان پژوهشگر برتر در حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی استان خراسان جنوبی 

 

1397 

 کسب رتبه اول به عنوان پژوهشگر برتر در حوزه علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

 

1398 

 اه آزاد اسالمی کشور  علوم پزشکی دانشگ   اموردریافت لوح تقدیر از مدیر کل توسعه آموزش و 

 

1398 

 دریافت لوح تقدیر از معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی کشور در تدریس مجازی دروس دانشگاهی

 

1399 

 تاسیس و راه اندازی دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند  

 

1396 

ش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند از وزارت  تاسیس و اخذ مجوز راه اندازی  مرکز آموز

 درمان و آموزش پزشکی  بهداشت

1400 

 تاسیس و راه اندازی انجمن علمی پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

 

1393 

 

 سوابق  طرح های پژوهشی 

 
 عنوان طرح 

 

 انجام  محل

 بررسی موانع موجود در آموزش به بیمار 

 

 یمارستان های شهر بیرجندب

ری از دیدگاه  ظعوامل موثر بر حضور در کالس های درس ن بررسی

 دانشجویان علوم پزشکی 

دانشگاه آزاد اسالمی  دانشکده علوم پزشکی 

 واحد بیرجند 
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 : بین المللی و ملی عتبر  م، همایش ها و کنفرانس های در مجالت و ارئه شده مقاالت چاپ شده 

 
 عنوان 

 

 اندکس  همایش/کنفرانس نام مجله/ 

بررسی تاثیر طرح کارانه بر عملکرد  

 پرستاران
علمی پژوهشی مدیریت واطالع رسانی 

 پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی ایران

شماره -دوره جدید-سال ششم

 -چهاردهم 

 1382زمستان  

بررسی نگرش پرستاران در مورد  

 آموزش به بیمار 
دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم 

 ی بیرجندپزشک

 -4شماره-1دوره  

 1383زمستان  

 پرستاری در مولتیپل اسکلروزیس

 

علمی آموزشی دانشکده پرستاری دانشگاه 

 علوم پزشکی بقیه اهلل)عج( 

 -15شماره  -سال چهارم

 1383تابستان 

ارتباط رضایت شغلی با نحوه اجرای 

طرح کارانه از دیدگاه پرستاران  

 بیمارستان های منتخب شهر تهران

 

انشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم د

 پزشکی بیرجند

 -1شماره-2دوره  

 1384بهار وتابستان  

اثربخشی نظام های پرداخت در سازمان 

 علمی پژوهشی مدیریت های بهداشتی درمانی 

 -120شماره  -سال هجدهم

 1386فروردین و اردیبهشت  

دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان  

ره موانع آموزش های شهر بیرجند دربا

 به بیمار 
 علمی پزوهشی مراقبت های نوین

 3شماره-8دوره  

1390 

اولین همایش سراسری راهکارهای 

 ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری ومامایی 

بررسی نگرش پرستاران در مورد آموزش به 

 بیمار
 1383یزد اسفند 

دومین همایش ارتقاء کیفیت خدمات 

 پرستاری 

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(  لکرد پرستارانتایثر طرح کارانه بر عم

 1381اسفند 

همایش سراسری آسیب شناسی حرفه 

 ای واجتماعی پرستاری ومامایی

بررسی تاثیر طرح کارانه بر رضایت شغلی 

 پرستاران

 1383بیرجند بهمن  

همایش کشوری آموزش ارتقاء 

 فرد،خانواده وجامعه

 

ک حرفه بررسی علل وعوامل موثر بر تر 

 پرستاری 

 1395اصفهان اسفند  

همایش کشوری آموزش ارتقاء 

 فرد،خانواده وجامعه

 

بررسی موانع آموزش به بیمار از دیدگاه  

 پرستاران

 1395اصفهان اسفند  
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International Conference On 

Nanofibers 

New composite nanofibrous mats 

PAN/Polyoxomolybdate as reactive 

sorbent for detoxification of HD 

simulant 

October21-22Tehran –

Iran 
2017 

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 

 

 

Iranian inorganig chemistry 

conference 

 

 
 

Electrospun nanofiber with PAN 

and polyoxomolybdate as a new 

membrane for adsorption 

diethylchlorophosphate(DCP) 

28-29 Aug 2019 

Conference on nanofibers iran 
 

 

 

Preparation of carbon nanotube 

enriched with for the hollow fiber- 

solid phase microextraction of 

naproxen 

27-28 November 2019 

Conference on nanofibers iran 
 

 

 

Synthesis of nanofibers 

polyacrylonitrite for the extraction 

of methadone. 

27-28 November 2019 

Iranian catalyst conference nd2 

 

 

Destruction of 2-CEES -a CWA 

stimulant -catalyzed by 

polyacrylonitrite 

 
2020 

Iranian inorganig chemistry 

conference 

 

 

Synthesis of nano cluster 

polyacrylonitrile nanofibers for the 

extraction of methadone in human 

urine sample 

28-29 Aug 2019 

Iranian inorganig chemistry 

conference 

 

 

Preparation of carbon nanotube 

enriched with for the hollow fiber- 

solid phase microextraction of 

naproxen in urine sampales. 

28-29 Aug 2019 

 

 

 

 
20th Iranian Chemistry 

CongressFerdowsi 
University of Mashhad- Iran 

 

Synthesis of nanofibrous 
composite PAN/Schiff-base as 

sorbent for 
adsorption phosphorus-

containing as a nerve agents 
simulant 

, 17-19 July 2018 

 

20th Iranian Chemistry 
CongressFerdowsi 

University of Mashhad- Iran 
 

 

 

Modification of carbon 
nanotubes with a Keplerate 

polyoxomolybdate as 
efficient sorbent for the 
extraction (HF-µ-SPE) of 

naproxen in hair 
samples 

17-19 July 2018 
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Iranian conference  th26

Analytical Chmistery- -

Semnan 

 

 

Preparation of a New Composite 

GO/Schiff Base for Detection of 

Dopamine in 

Biological Samples 

 

25-27 Aug.2019 

Iranian conference  th26

Analytical Chmistery- -

Semnan 

TiO2/[W48P8Cu20] 

Nanocomposite Film Immobilized 

on Glass for Degradation 

Methylene Blue 

 

25-27 Aug.2019 

 

 

 مدرس کارگاه های آموزشی
 فراگیران  عنوان کارگاه  ردیف 

 دانشجویان  تباطی با مددجو و خانواده کارگاه آموزشی مهارت های ار 1

 دانشجویان   کارگاه کنترل عفونت در بیمار و بیمارستان   2

 دانشجویان  کارگاه آموزش به بیمار 3

 دانشجویان  کارگاه آموزشی مهارت های زندگی 4

 دانشجویان  کارگاه آموزشی ایمنی مددجو 5

 دانشجویان  کارگاه آموزشی اخالق حرفه ای 6

 دانشجویان  ( CPRه آموزشی احیای قلبی ریوی)کارگا 7

 دانشجویان  کارگاه آموزشی آریتمی های قلبی 8

 دانشجویان اساتید، کارکنان و  کارگاه آموزشی سرطان و بدخیمی ها  9

 اعضای هیات علمی  کارگاه آشنایی با آئین نامه های آموزشی 10

 دانشجویان  آشنایی با مخاطرات شغلی  11

 

 

 

  ها: در كارگاهشركت   سوابق
 کارگاه  نام  

 

 سایر توضیحات  مکان برگزاری  برگزاری زمان 

 مقاله نویسی علمی به زبان فارسی

 

1385 
 ساعت 14 واحد بیرجند 

 شرایط علمی و احرایی شرکت در کنفرانس ها و کنگره ها 

 

1388 
 ساعت 16 واحد بیرجند 

 آشنایی با نرم افزار مقدماتی 

SPSS 

1385 

 

 ساعت  24 واحد بیرجند 

 1386 آشنایی با کتابخانه دیجیتال 

 

 ساعت  18 واحد بیرجند 
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 Excelآشنایی با نرم افزار 

 

1386 

 

 ساعت  24 واحد بیرجند 

 روش تحقیق در علوم انسانی 

 

1386 

 

 ساعت  40 واحد بیرجند 

 1387 آشنایی با روانشناسی تحول 

 

 ساعت  32 واحد بیرجند 

 1385 آشنایی با اینترنت

 

 ساعت  30 واحد بیرجند 

 power point آشنایی بانرم افزار 

 

1386 

 

 ساعت  16 واحد بیرجند 

 اصول وفلسفه تعلیم وتربیت 

 

1386 

 

 ساعت  12 واحد بیرجند 

 برنامه ریزی والگوه های تدوین طرح درس 

 

1386 

 

 ساعت  24 واحد بیرجند 

 Windowsxpآشنایی با 

  

 ساعت  40 واحد بیرجند  1387

نگلیسی مقاله نویسی به زبان ا  واحد بیرجند  1384 

 

 ساعت  16

شنایی با شیوه های تولید وجاپ مقاالت در مجالت آ ISI 

 

1390 

 

 ساعت  16 واحد بیرجند 

 

 

حوه ارائه یک سمینار خوبن  واحد بیرجند  1390 

 

 ساعت  8

گونه از یک متن علمی اطالعات استخراج کنیمچ  

 

 واحد بیرجند  1390

 

 ساعت  8

 end noteمدیریت نرم افزار 

 

 واحد بیرجند  1390

 

 ساعت  8

 واحد بیرجند  1392 تفسیر سوره ملک 

 

 ساعت  8

 1390 علم ودین وآداب تعلیم وتربیت در اسالم

 

 ساعت  30 دانشگاه بیرجند 

 علم وتاریخ وتمدن اسالم

 

 ساعت  16 واحد بیرجند  1392

 


