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کارشناسي ارشد :ارتباط طول مدت انتظار با اضطراب قبل از عمل در بیماران جراحي بستري شده در بیمارستان هاي 

 اموزشي مشهد 

 

 دکتري :طراحي مدل توسعه قابلیت نواوري در معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه هاي علوم پزشکي ایران

 آموزشي ( سوابقپ

تا کنون  1141به صورت رسمي از سال دانشگاه آزاداسالمي شیروان و در سال 4به مدت   1111سابقه آموزش از سال 

 سال( 11)دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در 

 .(1140-1111در دانشگاه آزاداسالمي واحد شیروان ) پرستاري مربي بالیني -               

-11) )رشته اتاق عمل و هوشبري(ي و مامایي دانشگاه علوم پزشکي مشهدتدریس در دانشکده پرستار -

1110). 

-4مدرس کارگاه مقدماتي روش تحقیق، کمیته تحقیقات دانشجویي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ) -

1/10/1144) 

ار مدرس کارگاه آموزشي کنترل عفونت، بیمارستان امداد شهید بهشتي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي سبزو -

(13-14/1/1143) 

 واحد های آموزشي تئوری و عملي و باليني تدریس شده شامل :

 اتاق عمل  وستهیو ناپ وستهیدر اتاق عمل، کارشناسي پ قیروش تحق -

 بیهوشي پیوسته، ناپیوسته کارشناسي بیهوشيدر  قیروش تحق -

 روش تحقیق در فوریت -

 يجراح يداخل يها يماریب -

 يداخل يهایماریبا ب یيآشنا -

 ينیبال يو فنون مهارت ها ولاص -

 اریو فنون عملکرد فرد س اصول -

 و فنون عملکرد فرد اسکراب  اصول -

 جراحي در جراحي هاي گوارش و غدد تکنولوژي -

 يجراحي در جراحي ارولوژ تکنولوژي -

 يتکنولوژي جراحي در جراحي هاي اعصاب و ارتوپد -

 اتاق عمل لیو وسا زاتیبا تجه یيآشنا -

 يو ضدعفون ونیزاسیلیاستر اصول -

 يجراح يبر تکنولوژ يا مقدمه -

 پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودي اصول -

 تهایفور -

 اتاق عمل وستهیو ناپ وستهیکارشناسي پ کاوري،یمراقبت و ر اصول -

 مدیریت در اتاق عمل -

 مدیریت بیهوشي -

 يدر عرصه پرستار يکارآموز -

 ياصول و فنون پرستار يکارآموز -

 یياصول و فنون رشته ماما يکارآموز -
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 ياصول و فنون رشته هوشبر يکارآموز -

 اریاصول و فنون عملکرد فرد س يکارآموز -

 اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب يکارآموز -

 رفتار در اتاق عمل يکارآموز -

 ونیزاسیلیاصول استر يکارآموز -

 در اتاق عمل يواحد پرستار يجراح يداخل يکارآموز -

 اتاق عمل 1 کیتکن يکارآموز -

 اتاق عمل 0 کیتکن يکارآموز -

 در عرصه اتاق عمل يکارآموز -

 اتاق عمل تیریمد يکارآموز -
 

 ( سوابق اجرایيت

 1140 یک سال مدیرگروه اتاق عمل و هوشبري دانشکده پیراپزشکي سبزوار قبل از قبولي در مقطع دکتري

 41-44هوشبري  –مسئول ارزیابي گروه اتاق عمل 

 1111مدیر پژوهش دانشکده پیراپزشکي از سال 

  راپزشکيیدانشکده پ کیاهداف استراتژ تهیمعضوک

 1113سال از  راپزشکيیآزمون آسکي دانشکده پ تهیعضو کم -

 1111عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار از  -

 1110-1110رابط مرکز توسعه آموزش پزشکي،  - -

 1113 از راپزشکيیعضو شوراي پژوهشي دانشکده پ  -

 1110 - 10 يسال ها -یته تحقیقات دانشجویي دانشگاه علوم پزشکي سبزوارعضو شوراي پژوهشي کم -

سال  -عضو کمیته علمي اولین همایش دانشجویي انسان، محیط و زندگي سالم در دانشگاه علوم پزشکي سبزوار -
1144 

پزشکي  عضو هیئت ریئسه بخش پوستر در اولین همایش دانشجویي انسان، محیط و زندگي سالم دانشگاه علوم -

 1144اسفند ماه سال   -سبزوار

 1141سال  -دانشگاه علوم پزشکي سبزوار يراپزشکیدانشکده پ يبرنامه راهبرد نیتدو تهیعضو کم - 
 

 ت( عضویت در انجمن های علمي و اجرایي

 1113از سال  راپزشکيیدانشکده پ انیعلمي دانشجو تهیعضو کم

 
 

 مصوب  طرح های تحقيقاتي (ث

 69 سبزوار، پزشکي علوم دانشگاه سبزوار، در پستان سرطان یوعش میزان بررسي

 سبزوار شهرستان در جامعه برنیازهاي مبتني سالمت ي حوزه با مرتبط آموزشي نیازهاي بندي واولویت بررسي
 

 )کنگره های خارجي و داخلي( ( مقاالتج
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 ردیف کنگره ها  عنوان عنوان مقاله محل  تاریخ برگزاري نوع ارائه

 وسترپ
اردیبهشت  42-44

 قارداشي 38
 شيراز

بررسي عوامل موثر بر اضطراب 

 قبل از عمل جراحي

ششمين سمينار سراسری دانشكده 

پرستاری و مامایي حضرت فاطمه )س( 

 بيماریهای ناشي از استرس

1 

 داور در بخش پوستر سبزوا ر 38اسفند  
همایش سراسری انسان محيط زندگي 

 سالم 
4 

 سخنراني

 13تا 12

 38اردیبهشت 

 قارداشي

 تهران
عوامل موثر بر اضطراب قبل از 

 عمل

سي و دومين  کنگره علمي ساالنه  

 جراحان ایران
8 

 پوستر

اردیبهشت  8تا 4
33 

فرزاد منش، 

کيوانلو، قارداشي 

 ،اکابری ،معتكف

 اهواز

بررسي وضعيت اعتقادات مذهبي 

در بين دانشجویان دختر وپسر 

بزوار در دانشگاه آزاد اسالمي س

 38سال 

دومين کنگره کميته های تحقيقات 

 دانشجویي شبكه جنوب کشور 
2 

 سخنراني 
  38دی ماه  1-8

 رهنما -قارداشي
 زاهدان 

–رابطه مهد مودک ورشد شناختي 

 حرکتي کودکان 

کنگره سراسری سالمت کودکان 

 ونوجوانان 
8 

 پوستر 
 43/11/38تا 42

 قارداشي
 طراب قبل از عمل عوامل موثر بر اظ اصفهان 

اولين همایش کشوری رویكردهای نوین 

 آموزش ،مراقبت ودرمان در اتاق عمل 
2 

 

 سخنراني 

اردیبهشت  43-48

فاضل  1881

 ،اسدی ، قارداشي

 مشهد  

بررسي مشكالت وموانع ارتباط  

 موثر با بيمار در اتاق عمل

 نویسنده مسئول :قارداشي

فه اولين کنگره بين المللي ارتباطات حر

 در مراکز بيمارستانها ای
8 

 )پوستر(  

 

مهر  18تا 18
1881 

 قارداشي،رهنما 

 عظيمي

 مشهد 

-رابطه مهدکودک ورشد شناختي 

 حرکتي در کودکان پيش دبستاني
 

اولين  همایش بين المللي رشد وتغذیه  

 نوزادان  وکودکان 
3 

 پوستر 

اول –خرداد  81

تير 

 هاشميان،1881

اسدی 

،خسروآبادی، 

ن ، نخعي ، جوا

 قارداشي

 تهران

بروز غربالگری سرطان پستان در 

 زنان ایراني 

 نویسنده مسئول :قارداشي

 چهارمين کنگره ساالنه سرطانهای زنان

ن ایرا  

8 
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 پوستر 

 1884آبان  81-43

قارداشي، اکبر زاده 

تبرایي ،نوروزی 

 نزاد

 تهران

بررسي سبک زندگي و برخي 

عوامل استرس زای موثر در زنان 

بزواری مبتال به سرطان پستان س

 سال اخير  11در 

 

نان پنجمين کنگره سراسری سرطانهای ز

 ایران 

11 

 

 

 

 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

 

 سال نام مجله عنوان مقاله

بررسي ارتباط طول مدت انتظار قبل از عمل جراحي با اضطراب 

 بيماران 

 چهارم  شماره -سال دهم ترویجي اسرار –محله علمي  

 34زمسنان 

 8شمار  3جلد  32بهار  سمنان  عوامل موثر بر اضطراب قبل از عمل 

بررسي وضعيت اعتقادات مذهبي در بين دانشجویان دختر وپسر 

 38دانشگاه آزاد اسالمي سبزوار در سال 
 فصلنامه  علمي بيهق سبزوار 

 4و1شماره  2سال 

)فرزاد  33بهاروتابستان 

داشي منش ،کيوانلو ، قار

 اکابری 

 ارزیابي دروني گروه آموزشي هوشبری دانشكده پيرا پزشكي سبزوار
فصلنامه آموزش پزشكي 

 وتوسعه دانشكاه قزوین

بهار  1شماره  2سال 

وتابستان 

)قارداشي،اکبرزاده، 38

 خسروآبادی(

 ارزیابي دروني گروه آموزشي اتاق عمل دانشكده پيرا پزشكي سبزوار
پژوهشي   –محله علمي 

 اسرار

 پذیرش مقاله

 

Relationship between kindergarten attendance and 

cognitive-motor development of preschool children in 

sabzevar city 

Life science journal  

2013 :10(9) 
قارداشي ، رهنما 

 ،اکبرزاده ،استاجي

Incidence and screening of breast cancer in Iranian 

women 
Correspondence: Fatemeh Ghardashi 

Life science journal 

2013 :10(9 

هاشميان ،معصومه ، 

قارداشي ، خسرو آبادی ، 

 پژهان ،جوان ،نخعي

Investigating and Designing a Model for Influencing 

Factors in the Production of Knowledge in an 

Institute of Military Medical University: A 

Confirmatory Factor Analysis 

Journal of Military 

Medicine 

2017:19(1) 

Maryam Yaghoubi, 

Fatemeh 

Ghardashi*, 

Ahmadreza Izadi 
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*Corresponding author: Fatemeh Ghardashi 

Relation between Conflict Level and Leadership 

Style in a Military Medical Sciences Research Center  

 

Journal of Military 

Medicine 

2016:16(2) 

Ahmadreza Izadi, 

Maryam 

Yaghoubi*, 

Fatemeh 

Ghardashi 

Conceptual Model of Innovation Capability in 

Industrial and Academic Research Centers: A 

Systematic Review 

 Corresponding Author: Fatemeh Ghardashi٭

Iranian Journal of 

Management Studies 

(IJMS) 

2017:10(3) 

Maryam Yaghoubi, 

Ehsan 

Teymourzadeh, 

Mohammadkarim 

Bahadori, Fatemeh 

Ghardashi 

Effective Capacities on Innovation Capability in 

Medical Sciences Universities: A Qualitative  

Study in Iran 

Journal of Education 

and Health Promotion 

2019:  

Fatemeh 

Ghardashi,Marya

m Yaghoubi, 

Mohammadkarim 

Bahadori, Ehsan 

Teymourzadeh 

 

 

 اتترجمه و تأليفخ( 

  

 سال وناشر نویسندگان ترجمه تاليف عنوان ردیف

کتاب روش کار در اتااق عمال  چااپ دوم     1

 1884چاپ چهارم 1838چاپ سوم 1838

 

Х   سالمي 1838 رقيه زردشت ،فاطمه قارداشي 

فاطمه قارداشي, رویا اکبرزاده,منيژه  Х  بيهوشي در تروما وارتوپدی 4

 یوسفي

1838 
 سالمي

 1838 نفره  18همكار مترجم  Х  مامایي وزنان  8
 ص  888

 188, 1838 نفر 12همكار  Х Х کتاب دانش ونيایش  2

 ص 

لي تكنولوژی جراحي   چاپ دوم اصول ک 8

 1 8 38سال 

Х   218) 1833 فاطمه قارداشي ، رقيه زردشت 

 ص (

ص   118 فاطمه قارداشي   Хمقدمه ای برتكنولوژی جراحي (  چاپ دوم  2
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 1833 1 8 38سال 

اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی(   8

 1881چاپ سوم 1 8 38چاپ دوم سال 

Х     ص 442 ؛رویا اکبرزادهفاطمه قارداشي 
1833 

آشنایي با وسایل وتجهيزات اتاق عمل (   3

  1 8 38چاپ دوم سال 

Х   فاطمه قارداشي   ؛رویا اکبرزاده ، رقيه

 زردشت 

 ص 134
1833 

 راهنمای جامع وسایل وست های جراحي 8

 راهنمای تصویری 

Х   ص  884 فاطمه قارداشي ،رویا اکبرزاده 
1881 

وسایل وتجهيزات اتاق عمل (  آشنایي با  11

 ویراست دوم  

Х   فاطمه قارداشي   ؛رویا اکبرزاده ، رقيه

 زردشت 

 ص 411
1881 

 ص188 ؛رویا اکبرزاده ، فاطمه قارداشي    Х  پرستار بيهوشي داروها   11
1881 

 

 

 

 ی تخصصيشرکت در کارگاه ها( د

 نام دوره محل برگزاري تاریخ برگزاري

42-

42/8/7231 

نشکده پزشکي دانشگاه دا

 شهید بهشتي تهران

همایش مدیران مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشگاه ها 

 و دانشکده هاي علوم پزشکي کشور

کمیته اخالق دانشگاه علوم  74/1/7231

 پزشکي سبزوار

 کارگاه اخالق در انتشار آثار علمي 

 ند نویسيکارگاه فرای دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 71/2/7231

و  05/10

 11/11/1110 

EDC  دانشگاه علوم پزشکي

 سبزوار

 Academic Englishکارگاه آموزشي 

بزوارس يدانشگاه علوم پزشک 1389/10/20  

EDC 

سیتدر نینو يروشها يکارگاه آموزش  

بزوارس يدانشگاه علوم پزشک 1390/2/29 در طب ياسالم يپژوهش ها ياصول و مبان يکارگاه منطقه ا   

1389/4/30-

5/5 
هدمش يدانشکده علوم پزشک  اتیه ياعضا )طرح معرفت( ياسالم شهیاند يدوره آموزش مبان 

يعلم  

بزوارس يدانشگاه علوم پزشک 1389/10/28 انشجومشاور با د دیارتباط اسات يبا فنون برقرار یيکارگاه آشنا   

 OSCE يکارگاه آموزش سبزوار يدانشگاه علوم پزشک 1389/11/12

1387/12/12-

13 
 يسیمقاله نو يکارگاه آموزش سبزوار يدانشگاه علوم پزشک

 سیتدر يروشها يکارگاه آموزش سبزوار يدانشگاه علوم پزشک 1388/12/6

علوم پزشکي گاه دانش 44/74/7281  کارگاه اخالق در پژوهش
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 سبزوار

71-

8/77/7281 

علوم پزشکي گاه دانش

 سبزوار

 ه دیجیتالکارگاه آشنایي با منابع کتابخان

1386/4/13-

14 
بزوارس يدانشگاه علوم پزشک يکارگاه آموزش   CBPR 

بزوارس يدانشگاه علوم پزشک 1386/12/23 يپژوهش ينامه ها نییبا آ یيکارگاه آشنا   

 يدرون يابیارز يکارگاه آموزش سبزوار يدانشگاه علوم پزشک 1386/11/18

شوراي هماهنگي تحقیقات  41/5/7285

هاي دانشگاه  بین دانشگاهي

استان هاي  يعلوم پزشک

 خراسان

 "هم اندیشي توانمندي ها و اولویت هاي پژوهشي"سمینار 

1385/4/1-

3/31 
 طرح درس نیتدو يکارگاه آموزش سبزوار يدانشگاه علوم پزشک

 يدانشکده علوم پزشک 1385/4/12

 سبزوار

عملکرد کارکنان تیریمد يکارگاه بازآموز  

 يعلوم پزشکدانشکده  1384/11/11

 سبزوار

 يدر پرستار يسیگزارش نو يکارگاه آموزش

 

 

 ذ (راهنمایي و مشاوره پایان نامه های دانشجویي 

 

 

 افتخارات( عناوین و ر

 رشته مدیریت تحقيقات و فناوری در نظام سالمت 1884رتبه دوم در آزمون دکتری

 فرهيخته  کسب عنوان دانشجوی

 

 ار سبزوار برای کتاب بيهوشي در تروما وارتوپدیدریافت رتبه دوم در جشنواره اسر

  81و 81پرستار نمونه سال 

   1838پژوهشگر برتر سال 

 1881مولف برتر سال             

 11/11/1831 -سبزوار پزشکي علوم دانشگاه پژوهش از سرپرست هفته مناسبت به نامه تقدیر دریافت -

از معاون آموزشي، پژوهشي،  "هفدهمین اجالس سراسري نماز"الت در علت ارائه و چاپ مقاه ب نامه تقدیر دریافت -

 1/11/1837 -سبزوار پزشکي علوم فرهنگي و دانشجویي دانشگاه

انتخاب  - 1831سال  -سبزوار پزشکي علوم پرستاري از اعضاي هیئت علمي دانشگاه نظام نمونه انتخاب بعنوان پرستار 

 1811سال -سبزوار پزشکي هیئت علمي دانشگاه علوم از اعضاي دانشگاه نمونه بعنوان پرستار
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  1811سال -سبزوار پزشکي علوم برتر دانشگاه انتخاب بعنوان پژوهشگر -

 1882برتر درون دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار  ندیفرآ

 مهارت ها تخصصي و غير تخصصي( ز

 ICDL ي:وتریکامپ يمهارت ها     

  :هايافزار نرم

• End Note، برنامه جامع رفرنس دهي 

 (SPSS) لیتحل ينرم افزار آمار •

• Amos نرم افزار تائید عاملي اکتشافي و تائیدي، مدلسازي 

MAXQDA 12 • نرم افزار تحلیل محتوي داده هاي کیفي 

 

 


