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 دا خ انم هب 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی  آدرس صفحه شخصی در

 سایت دانشگاه درس صفحه شخصی در وب آ 

  فایل ها

 آخرین به روزرسانی:  

 تحصیلی و آموزشی   سوابق  

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( فوق تخصص.1

 )عنوان، راهنما، مشاور( پایان نامه                      

التحصیلی(  )دکتری تخصصی(تخصص.2 : آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ 

1400 

  سرطان  درس در مجازی بیمار بر مبتنی آموزشیکمک  برنامه ارزشیابی  و اجرا طراحی، : )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                    

 دکتر مسعود بهرامی، دکتر آرش حدادگر پرستاری،  کارشناسی دانشجویان 

 1392آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سال   :) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(ارشد کارشناسی .3

 معصومه فوالدوندینام خانوادگی: نام و 

 استادیار :مرتبه علمی

 sfuladvand@yahoo.comایمیل: 

 09130891145تلفن: 

 فکس: 

 دانشکده پرستاری الیگودرز آدرس:

 

http://sci.lums.ac.ir/
http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
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و انگیزاننده های شغلی، گلنار عامری، دکتر صدیقه )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                      ارتباط بین تعهد سازمانی  : بررسی 

 ایرانمنش 

 1390: پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کارشناسی .4

 دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کاردانی) عنوان رشته، .5

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها  ❖

 تأییدیه ها و مجوز ها  ❖

 افتخارات و جوایز  ❖

دانشکده پرستاری و مامایی  1392تا  1390رتبه اول  کارشناسی ارشد آموزش پرستاری در کل ورودی های سال  ❖

 رازی کرمان 

 پرستاری و مامایی رازی کرمان عضو استعداد درخشان  سطح یک دانشکده  ❖

 1400در سال  کسب رتبه برتر جشنواره مطهری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ❖

 سوابق کاری 

 31/06/1392تا  01/06/1391)حق التدریس( دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

 31/06/1394تا  01/07/1392 هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی بم  

 31/06/1396تا  01/07/1394(  گزواحد بندری دانشگاه آزاد گرگان ) هیت علم 

 ماه(  6) بیمارستان پاستور:  سوابق بالینی ❖

 ) در مقاطع زیر(سوابق تدریس ❖

 فوق تخصص  .1    

 تخصص  . 2     

 کارشناسی ارشد.3     

 کارشناسی  . 4     

http://sci.lums.ac.ir/
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تعداد واحد   نام درس  ترم تحصیلی  ردیف

 درس

تعدادواحدددد معددداد  در 

 درس مشترك

درس نظددددری بددددالینی ، نددددوع 

 آزمایشگاهی

 مالحظات

 

 

 
1 

  نظری 5/0 2 3بهداشت جامعه  91-92نیمسا  او   

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کارآموزی بهداشت مادران و   91-92نیمسا  او   

 نوزادان 

6/3 

 

6/3 

 

 بالینی 

 

 

 91-92نیمسا  دوم  

 

) جراحی  3داخلی و جراحی

 اعصاب

 

5 

 

 

35/2 

 

 بالینی 

دانشگاه آزاد اسالمی علوم  بالینی  6 6 2داخلی و  جراحی  91-92نیمسا  او    2

 پزشکی کرمان

 بالینی  4 4 )داخلی اعصاب( 3داخلی و جراحی 91-92نیمسا  دوم  

3  

 

 92-93نیمسا  او   

  نظری 2 2 در پرستاری 1بهداشت روان  

 

 

 بالینی  5/5 5/5 1کارآموزی داخلی و جراحی  دانشگاه علوم پزشکی بم

 بالینی  8/8 8/8 2کارآموزی داخلی و  جراحی 

 نظری 2 2 مدیریت خدمات پرستاری 92-93نیمسا  دوم  

 نظری 2 2 در پرستاری  2بهداشت روان 

 بالینی  3/2 6 4کارآموزی داخلی جراحی 

 بالینی  7/7 7/7 کارآموزی معاینه فیزیکی 

 بالینی  8/1 5 کارآموزی فن 

 دانشگاه علوم پزشکی بم نظری 2 2 نشانه شناسی  94-93نیمسا  او   4

 نظری 5/0 2 در پرستاری  1بهداشت روان 

 بالینی  ccu 6/6 6/6کارآموزی 

 بالینی  5/5 5/5 کارآموزی نشانه شناسی

 بالینی  4/4 4/4 کارآموزی داخلی

 95-94نیمسا  دوم  5

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی بم نظری 2 2 مدیریت خدمات پرستاری

 نظری 2 2 مدیریت خدمات مامایی 

 بالینی  8/8 8/8 کارآموزی در مدیریت

 بالینی  3/3 3/3 کارآموزی تروما

http://sci.lums.ac.ir/
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 بالینی  9/1 9/1 کارآموزی در عرصه کودکان

 بالینی  4/0 4/0 کارآموزی در عرصه داخلی 

 بالینی  8/1 8/1 کارآموزی فن پرستاری 

دانشگاه آزاد اسالمی گرگان،  نظری 3 3 2پرستاری بزرگساالن و سالمندان  95-96نیمسا  او  

 واحد بندرگز
 نظری 5/2 5/2 اصو  و مهارت های پرستاری

اصو  و مهارت های پرستاری  

 )پراتیک( 

 پراتیک 5/10 5/10

 3پرستاری بزرگساالن سالمندان 95-96نیمسا  دوم  
دانشگاه آزاد اسالمی گرگان،  نظری 4 1.5

 واحد بندرگز

 پرستاری بهداشت و روان 
 نظری 2 2

 1پرستاری بزرگساالن
 نظری 3 1

 بررسی وضعیت سالمت 
 نظری 1 1

 1پرستاری بزرگساالن سالمندی
 بالینی  6 6

http://sci.lums.ac.ir/
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 کاردانی  .5

 

 )عنوان ،محل و زمان کارگاه( برگزاری کارگاه  ❖

 رديف
نام مواد آموزشي يا 

 كارگاه آموزشي 
تاريخ ايجاد 

 و تكميل
 محل ايجاد

 نوع

 

1 
کنفرانس هاری و مراقبت 

 های پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  28/8/139

درمانی استان کرمان مرکز آموزشی درمانی 

 افضلی پور

سخنران

 ی

 

2 

 

کنفرانس مسموميت ها و 

 مراقبت های پرستاری

16/11/1391 

 

سخنران آموزش مداوم جامعه پزشکی )سراسری(

 ی

 

3 

 

 12/8/1390 کارگاه مقاله نويسی

 

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و 

 خدمات بهداشتی درمانی کرمان

سخنران

 ی

 

کارگاه مهارت های  4

ارتباطی با مددجو و 

 خانواده

سخنران دانشگاه آزاد اسالمی بندرگز 25/9/94

 ی

 

سخنران دانشگاه آزاد اسالمی بندرگز 18/9/94 کارگاه ايمنی مددجو 5

 ی

 

❖  
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 )عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام( سوابق اجرایی  ❖

 ( 31/06/1396تا       01/07/1394از مورخه  دانشگاه آزاد گرگان، و احد بندر گز) دانشکده پرستاری مدیر گروه سرپرست و  ❖

تا       27/08/1394سال: آزاد گرگان، و احد بندر گز)از مورخه  2آزاد گرگان، و احد بندر گز)دانشگاه   EDOو   EDC مسئول  ❖

31/05/1396  ) 

 سوابق پژوهشی   ❖

 ابداعات و اختراعات الف.    

 طرح های پژوهشی  ب.

اسامی همکاران به ترتیب اولویت )شامل   وضعیت طرح محل انجام عنوان طرح پژوهشی ردیف

 متقاضی(نام 

 

 

1 

 

 

تاثیر برنامه سازگاری بر تطابق با استرسورهای مرتبط با بیماری و کیفیت  

)طرح 1393زندگی در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان پاستور بم

 مداخله ای( 

  بیمارستان پاستور بم 

 

 اتمام

ملکیان،  معصومه فوالدوندی، لیال 

منصوره عزیززاده فروزی، افسانه بذری 

 زاده، اذر اسد آبادی 

بررسیتاثیر مدیریت استرس بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران دیابت  2

 )طرح مداخله ای(2نوع 

کلینیک دیابت بیمارستان باهنر 

 شهر کرمان 

 

 اتمام

معصومه فوالدوندی، اقای بهاالدینی، 

طاهره لشکری، اذر اسد  رویا وطن خواه،  

 آبادی

بررسی کارایی آموزش مدیریت استرس بر کاهش شدت افسردگی در   3

 )طرح مداخله ای( 2بیماران دیابت نوع

کلینیک دیابت بیمارستان باهنر 

 شهر کرمان 

 

 اتمام

معصومه فوالدوندی، رویا وطن خواه،  

 طاهره لشکری، اذر اسد آبادی 

برمیزان شیوع نید  استیک شدن   safetyبررسی تاثیر آنژیوکت های  4

در طی رگ گیری در بیمارستان آموزشی افضلی پور کرمان در  

 )طرح مداخله ای( 1391

بیمارستان آموزشی افضلی پور  

 کرمان

 

 اتمام

معصومه فوالدوندی، فریب برهانی، 

 راحله رجبی، فروغ ریانی

سازی خانواده محور بر دانش و خودکارآمدی مادران بررسی توانمند  5

 کودکان سن مدرسه مبتال به آسم )طرح مداخله ای( 

بیمارستان های آموزشی شهر  

 کرمان

 

 اتمام

 

 معصومه فوالدوندی، راحله رجبی 

تعیین ارتباط رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی پرستاران شاغل  6

 اورژانس بیمارستان های آموزشی شهر کرمان در بخش های ویزه و 

بخش های ویژه و اورژانس  

بیمارستان های آموزشی شهر  

 کرمان

 

 اتمام

معصومه فوالدوندی، اقای امیراسماعیلی، 

 مریم توفیقی، غالمرضا فوالدوندی 

بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی و عوامل انگیزش در پرستاران شاغل   7

 بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 

بیمارستان های وابسته به دانشگاه  

 علوم پزشکی کرمان

 

 

 اتمام

گلناز فروغ عامری، معصومه فوالدوندی،  

 عباس بهرامپور،صدیقه ایرانمنش 

http://sci.lums.ac.ir/
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بررسی رابطه رفتارهای مدیریت زمان و هوش هیجانی در سرپرستاران  8

بخش های اورژانس و ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه  

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر اصفهان  

به دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی شهر  

 اصفهان

 

 

 اتمام

دوندی، منیژه مریم توفیقی، معصومه فوال

 دادبخش 

تعیین ارتباط هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی پرستاران شاغل  9

 در بخش های ویژه و اورژانس بیمارستان های آموزشی کرمان

بخش های ویژه و اورژانس  

بیمارستان های آموزشی شهر  

 کرمان

 

 اتمام

معصومه فوالدوندی، مریم توفیقی، آذر 

 ابادی،صدیقه ایرانمنشاسد 

بررسی ارتباط سالمت معنوی و اعتقادات مذهبی در مراجعان مراکز   10

 ترك اعتیاد شهرستان بم

معصومه فوالدوندی، لیال ملکیان،   اتمام بیمارستان پاستور بم 

 منصوره عزیزاده فروزی، بتو  تیرگری 

همودیالیز به مراقبت معنوی در بررسی سالمت معنوی و نگرش بیماران  11

 شهرستان بم

 

معصومه فوالدوندی، لیال ملکیان،منصوره  اتمام بیمارستان پاستور بم 

 عزیزاده فروزی،غالمرضا فوالدوندی 

بررسی ارتباط هوش هیجانی و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش  12

 کرمان های ویژه و اورژانس بیمارستان های آموزشی شهر 

بخش های ویژه و اورژانس  

بیمارستان های آموزشی شهر  

 کرمان

معصومه فوالدوندی، مریم توفیقی،سمیه   اتمام

 قاسمی 

تاثیر برنامه آموزش سازگاری در تطابق با استرسورهای مرتبط با بیماری   13

و کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان پاستور بم در  

 1393سا  

معصومه فوالدوندی، لیال ملکیان، آذر   اتمام بیمارستان پاستور بم 

 اسد ابادی، افسانه بدری زاده

حمایت اجتماعی و خودکارامدی با افسردگی در بیماران  بررسی ارتباط  14

مبتال به صرع در بیمارستان های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی  

 استان کرمان

معصومه فوالدوندی، سهیال ملکی، آذر  اتمام پاستور بم بیمارستان 

اسد ابادی،  فرزانه صدر محمدی، مریم 

 سنجری، فائزه کارگر

 

 پایان نامه ها و رساله ها  راهنمایی . ج  

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه    

     فارسی            

 اسامی همکاران به ترتیب   تاریخ انتشار  مشخصات نشریه  نشریهنام  نوع مقاله عنوان مقاله

گزارش  مقاله تحقیقی

 موارد نادر 

سا    

 چندم 

  سا   ماه شماره
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بررسی تاثیر مدیریت استرس بر  -1

 بهبود کیفیت زندگی در بیماران 

   2دیابت نوع  

مجله علمی پژوهشی   مقاله تحقیقی

مدیریت ارتقاء سالمت 

 دانشگاه 

 شهید بهشتی 

معصومه فوالدوندی، منصوره    بهار 2 3

 فروزی، طاهره لشکری 

تعیین ارتباط رضایت شغلی و رفتار  -2

شهروندی سازمانی پرستاران شاغل در  

بخش های ویژه و اورژانس بیمارستان 

 های آموزشی شهر کرمان 

مجله ی علمی پژوهشی    مقاله تحقیقی

بهداشت و توسعه  

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمان

 مجله علمی پژوهشی 

اسرار دانشگاه علوم 

 پزشکی سبزوار 

 

معصومه فوالدوندی، اقای امیر  1393 تیر 4 3

اسماعیلی، مریم توفیقی، غالمرضا 

 فوالدوندی

بررسی کارایی آموزش مدیریت  -3

استرس بر کاهش شدت افسردگی در  

   2بیماران دیابت نوع 

 

  5 21   مقاله تحقیقی

 اذر ماه

طاهره لشکری، هاجر صادقی،   1393

 معصومه فوالدوندی 

تعیین ارتباط هوش هیجانی و  -4

رضایت شغلی پرستاران شاغل در بخش 

های ویژه و اورژانس بیمارستان های 

 کرمان آموزشی شهر 

 مقاله تحقیقی

 

 

مجله ی علمی پژوهشی    

 اسرار سبزوار 

 اکسپت   

 آذر ماه

 

مریم توفیقی،هاجر صادقی،  1394

معصومه فوالدوندی، اذر اسد  

 ابادی

ررسی ارتباط سالمت معنوی و  -5

اعتقادات مذهبی در مراجعان مراکز 

 ترك اعتیاد شهرستان بم

 

علمی پژوهشی  مجله ی   مقاله تحقیقی

 فقه پزشکی 

 

 

 6 20-

21 

معصومه فوالدوندی، لیال ملکیان،   1393 دی 

بتو  تیرگری، منصوره عزیزاده 

 فروزی

بررسی سالمت معنوی و نگرش   -6

بیماران همودیالیز به مراقبت معنوی در 

 شهرستان بم

  مقاله تحقیقی

 

 
پژوهشی  _فصلنامه علمی 

 طب مکمل 

 

 

5 

 

منصوره عزیزاده فروزی، لیال   1394 تابستان 2

ملکیان، غالمرضا فوالدوندی،  

 معصومه فوالدوندی 

بررسی توانمند سازی خانواده محور  -7

بر دانش و خودکارامدی مادران 

 کودکان سن مدرسه مبتال به آسم 

مجله ی علمی پژوهشی    مقاله تحقیقی

 آموزش پرستاری 

   1394 

 )اکسپت(

راحله رجبی، منصوره عزیزاده   

فروزی، معصومه فوالدوندی، اذر  

 اسد ابادی

 

1. 

 انگلیسی                 

       

 اسامی همکاران به ترتیب   تاریخ انتشار  مشخصات نشریه  نام نشریه نوع مقاله عنوان مقاله

مقاله 

 تحقیقی

گزارش 

 موارد نادر 

سا    

 چندم 

  سا   ماه شماره
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1-  Iranian Nurses' 

Organizational Commitment 

and Job Motivation 
 

مقاله 

 تحقیقی

 Asian  Journal  of  
Nursing Education 

& Research 
 

 

4 

 

2 

 

Apr-Jun 
 

 

2014 

 

صدیقه ایرانمنش، گلناز فروغ 

 عامری، 

 معصومه فوالدوندی 

2- The relationship between 

emotional intelligence and 

organizational  citizenship 

behavior in critical and 

emergency nurses  of 

Kerman University of 

Medical Science Hospitals 

in 2012 

مقاله 

 تحقیقی

  

Ethiop J Health 

Sci 

Research Journal 

of Social Sciences 
 

 

 

 25 1 January    2015  ،مریم توفیقی،بتو  تیرگری

 معصومه فوالدوندی 

3- Self care self efficiency 

in patients with chronic 

illness referred to Bam 

medical science university 

treatment centers in 2013 

مقاله 

 تحقیقی

 Research 
Journal of Social 

Sciences 

 10 3 march 2015  معصومه فوالدوندی، لیال ملکیان 

4- effect of adaptation 

program on accordance 

with stressors related to 

disease and quality of life 

in patients on the 

hemodialysis in BAM 

PASTOR HOSPITAL 

2014 

 

 

ISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IJBPAS 
 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

June 
 

 

 

 

2015 
 

 

 

 

 معصومه فوالدوندی 

 مریم علی نزاد

 آذر اسد ابادی 

 لیال ملکیان

 

 

5- The Association between 

Moral Distress and Moral 

Courage in Nurses: A Cross-

Sectional Study in Iran 

مقاله 

 تحقیقی

 Iran J Nurs 

Midwifery Res  
 

حمید صفر پور، محمد غضنفر    2020 7 25 6

زاده، سعیده وارسته،جعفر بازیار، 

 معصومه فوالدوندی، لیال ملکیان 

 

 

6- Managers preferred 

management style from the 

perspective of nurses 

 

مقاله 

 تحقیقی

 International 

Journal of 

Pharmaceutical 

Research 

حمید صفر پور، معصومه    •  2019  3 11

فوالدوندی ،جعفر بازیار، سعیده  

 وارسته، لیال ملکیان

7- Designing Virtual Patients 

for Education of Nursing 

Students in Cancer Course 

مقاله 

 تحقیقی

 Iran J Nurs 

Midwifery Res 
مسعود بهرامی، آرش حدادگر،    2021 3 2 26

  معصومه فوالدوندی

 

1. 

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 ملی    .1    

http://sci.lums.ac.ir/
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سدددخنرانی کجدددا  نوع شرکت برگزاری کشورمحل  موضوع   تاریخ نام کنگره  ردیف

 چاپ شده 

 

 

 

    1 

 

همایش مراقبت های تسکینی و چالش 

 های پیش رو 

8/10/1392 

 

 

 

بررسی نگددرش بیمدداران همودیددالیزی بدده 

 مراقبت معنوی و سالمت معنوی

 

دانشدددگاه علدددوم پزشدددکی 

 کرمان

 

 

خالصددده کتددداب  پوستر

 مقاالت همایش

 

 

 

 

2  

همایش دانشجویی سراسری پرسددتاری 

 کشور

میزان کارایی مدیریت استرس بر کیفیت  1393

 2زندگی بیماران مبتال به دیابت نوع 

دانشدددگاه علدددوم پزشدددکی 

 علوم پزشکی شاهرود

خالصددده کتددداب  پوستر

 مقاالت همایش

  

 

 

  3 

همایش دانشجویی سراسری پرسددتاری 

 کشور

1387 Women abuse  دانشدددگاه علدددوم پزشدددکی

 اصفهان

کتددداب خالصددده  پوستر 

 مقاالت همایش

 

  4 

پرسددتاری همایش دانشجویی سراسری  

 کشور

دانشدددگاه علدددوم پزشدددکی  گزارش موردی کرون 1387

 اصفهان

کتددداب خالصددده  پوستر 

 مقاالت همایش

 

 

    5 

همایش دانشجویی سراسری پرسددتاری 

 کشور

عفونددت )اقدددامات احتیدداطی اسددتاندارد  1386

 بیمارستانی(

دانشدددگاه علدددوم پزشدددکی 

 اصفهان

کتددداب خالصددده  سخنرانی

 مقاالت همایش

 

  6 

همایش دانشجویی سراسری پرسددتاری 

 کشور

دانشدددگاه علدددوم پزشدددکی  یبوست مشکل شایع بیماران بستری 1387

 اصفهان

کتددداب خالصددده  پوستر 

 مقاالت همایش

 

  7 

همایش دانشجویی سراسری پرسددتاری 

 کشور

1387 

 

دانشدددگاه علدددوم پزشدددکی  گزارش یک مورد توکسیک اپیدرما 

 اصفهان

کتددداب خالصددده  پوستر 

 مقاالت همایش

 

8 

همایش دانشجویی سراسری پرسددتاری 

 کشور

میدددزان کدددارایی مددددیریت اسدددترس بدددر  1393

 2افسردگی بیماران مبتال به دیابت نوع 

دانشدددگاه علدددوم پزشدددکی 

 علوم پزشکی شاهرود

کتددداب خالصددده  پوستر

 مقاالت همایش

 

9 

میزان کارایی مدیریت استرس بر کیفیت  1392اسفند 8-6 دومین همایش سراسری جامعه سالم

 2دیابت نوع زندگی بیماران مبتال به 

دانشدددگاه علدددوم پزشدددکی 

 علوم پزشکی لرستان

 

کتددداب خالصددده  سخنرانی

 مقاالت همایش

 دومین همایش سراسری جامعه سالم   10

 

بررسدددی ارتبددداط سدددالمت معندددوی و  1392اسفند 6-8

اعتقددادات مددذهبی در مراجعددان مراکددز 

 1393م ترك اعتیاد شهرستان ب

دانشدددگاه علدددوم پزشدددکی 

 علوم پزشکی لرستان

 

کتددداب خالصددده  سخنرانی

 مقاالت همایش
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سدددومین سدددمینار اخدددال  حرفددده ای در 

 پرستاری

 

 17و  16

 1394اردیبهشت 

بررسی تاثیر هوش اخالقی و ارزش 

پرستاران حرفه ای بر تاب آوری   

 

دانشدددگاه علدددوم پزشدددکی 

 شهید بهشتی

کتددداب خالصددده  پوستر

 مقاالت همایش

سدددومین سدددمینار اخدددال  حرفددده ای در  12

 پرستاری
 17و  16

 1394اردیبهشت 

 

بررسی نگرش بیماران همودیالیز به  

 مراقبت معنوی و سالمت معنوی 

 

دانشدددگاه علدددوم پزشدددکی 

 شهید بهشتی

کتددداب خالصددده  پوستر

 همایشمقاالت 

بررسی نقش ارزش حرفه ای بر تاب آوری  97اسفند  9و  8 ششمین کنگره ملی اخال  پرستاری 13

 روانی
کتددداب خالصددده  پوستر دانشگاه علوم پزشکی بم

 مقاالت همایش

بررسی رعایت حقو  بیمار از دیدگاه  97اسفند  9و  8 ششمین کنگره ملی اخال  پرستاری 14

پرستاران شاغل در بیمارستان پاستور بم  

1397سا    

کتددداب خالصددده  پوستر دانشگاه علوم پزشکی بم

 مقاالت همایش

پزشک، پرستار بررسی شهامت اخالقی)  97اسفند  9و  8 ششمین کنگره ملی اخال  پرستاری 15

و ماما( کادر درمانی در بیمارستان 

1397پاستور   

کتددداب خالصددده  پوستر دانشگاه علوم پزشکی بم

 مقاالت همایش

دیسترس اخالقی و شجاعت اخالقی در  97اسفند  9و  8 ششمین کنگره ملی اخال  پرستاری 16

پرستاران: مطالعه توصیفی ارتباطی در 

1397ایران سا    

کتددداب خالصددده  پوستر دانشگاه علوم پزشکی بم

 مقاالت همایش

بررسی تنش اخالقی کادر درمانی در  97اسفند  9و  8 پرستاریششمین کنگره ملی اخال   17

 بیمارستان آموزشی درمانی پاستور بم

کتددداب خالصددده  پوستر دانشگاه علوم پزشکی بم

 مقاالت همایش

بررسی همبستگی کیفیت زندگی کاری  97اسفند  9و  8 ششمین کنگره ملی اخال  پرستاری 18

با دیسترس اخالقی در پرستاران دانشگاه 

1397های بم، جیرفت و کرمان در سا    

کتددداب خالصددده  پوستر دانشگاه علوم پزشکی بم

 مقاالت همایش

رفتارهای غیر مدنی در محیط های   97اسفند  9و  8 ششمین کنگره ملی اخال  پرستاری 19

درمانی از دیدگاه پرستاران بیمارستان  

آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

  1397بم سا  

کتددداب خالصددده  پوستر دانشگاه علوم پزشکی بم

 مقاالت همایش

 

 بین المللی    .2   
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سدددخنرانی کجدددا  نوع شرکت محل برگزاری کشور موضوع   تاریخ نام کنگره  ردیف

 چاپ شده 

 

 

 

 

  1 

First International 

Conference on Nursing and 

Midwifery Health and 

Wellbeing  

9-6  

2014may 
 

 

 

The relationship between 

religious beliefs whit 

spiritual well-being in addict 

people referring to Bam 

addiction treatment centers 

in 2013. 

پزشدددکی دانشدددگاه علدددوم 

اصدددددفهان)کنگره بدددددین 

 المللی(

 

کتددداب خالصددده  سخنرانی

 مقاالت کنگره 

 

2 

 

    

First International 

Conference on Nursing and 

Midwifery Health and 

Wellbeing  

 

  9-6 

2014may 

Effectiveness of stress 

management training on 

improved quality of life in 

patients with type 2 diabetes 

دانشدددگاه علدددوم پزشدددکی 

علدددددددددوم پزشدددددددددکی 

اصدددددفهان)کنگره بدددددین 

 المللی(

 

کتددداب خالصددده  پوستر

 مقاالت کنگره 

 

 عالیق پژوهشی  

 بیمار مجازی، پژوهش در آموزش، پژوهش در یالین 

 ب کت 

عنوان كتاب به زبان 

 اصلي

مربوط به  نوع فعاليت

 درس

اسامي همكاران  چاپ چندم نوع كتاب

به ترتيب 

اولويت )شامل 

 متقاضي(نام 
تجدي ترجمه تاليف

د 

 چاپ

ويراستار

 ي

 

درس

 ي

كمك 

 درسي

 پايه

STUDENT- 

CENTERED 

LEADER SHIP 
 

 

 

مددددددیریت و    ترجمه

 رهبری 

کمدددک  

 درسی 

 چاپ او  )انتشارات سبزرایان گستر( 

 شابک:

 6-86-7696-600-978 

 3829524شماره کتاب شناسی ملی:

معصدددومه فوالدونددددی، 

ملکیدددان، شدددهناز لدددیال 

 فوالدوندی

Glossary  Of Neonatal 

Intensive Care Unite 

Or Glassory NICU 

مراقبددت هددای     تالیف

ویدددددددددژه در 

 نوزادان

کمدددک  

 درسی 

 چاپ او  )انتشارات سبزرایان گستر( 

 شابک:

 8-82-7696-600-978 

 3830019شماره کتاب شناسی ملی: 

منصددددددوره عزیددددددزاده 

ملکیددان، فددروزی، لددیال 

 معصومه فوالدوندی
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  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت

 عضویت در مجامع  

 عالیق عمومیی عمومی/ ها  مهارت 

 

 

 

 

 

 

(:  2) اختصاصی شناسیبیماری

  و مغز غدد، خون، سرطان،

  ادراری  مجاری کلیه، اعصاب،

 تناسلی -

بیمدددددددددداری     تالیف

 شناسی

 نگرجامعه: ناشر  آموزشی  

 فارسی : زبان

 616.07: دیویی بندیرده 

 1398: چاپ سا 

 2: چاپ نوبت 

 نسخه  100: تیراژ

 200: صفحات تعداد

 6001016011: رقمی 10 شابک

 کبددری  محمودی،  مهدی

 معصدددومه  علیگلبنددددی،

 فوالدوندددددددددددی، داود

 علددی  ،  فیروزجایی،ادبی،

 نادیددددددا صدددددددرالهی،

 نژادکلبادی
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