
  تحصیلی و آموزشی سوابق

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

 عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه( 

1400: آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( )دکتری تخصصی(تخصص

 کارشناسی دانشجویان سرطان درس در مجازی بیمار بر مبتنی آموزشیکمک برنامه ارزشیابی و اجرا طراحی، : ر()عنوان، راهنما، مشاوپایان نامه 

دکتر آرش حدادگراستاد مشاور:  دکتر مسعود بهرامی، استاد راهنما : پرستاری، 

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

 دکتر استاد مشاور:  گلنار عامری،  استاد راهنما: : بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی و انگیزاننده های شغلی،)عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه

صدیقه ایرانمنش

1390ن، سال : پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفها) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کارشناسی

افتخارات و جوایز

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

عضو استعداد درخشان  سطح یک دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان

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

1401در سال لرستان   کسب رتبه برتر جشنواره مطهری دانشگاه علوم پزشکی 

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

دا خ انمهب 

 معصومه فوالدوندینام خانوادگی: نام و 

 : استادیارمرتبه علمی

sfuladvand@yahoo.comایمیل: 

 تلفن: 

فکس:

الیگودرز:آدرس پرستاری دانشکده



31/06/1396تا  01/07/1394(  گزی دانشگاه آزاد گرگان ) واحد بندرهیت علم

 تا کنون 20/10/1400هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشکده پرستاری الیگودرز

ماه( 6) بیمارستان پاستور:  سوابق بالینی

سسوابق تدری



ترم  ديفر

تحصيلي

عادل در  تعداد واحد درسنام درس حد م عدادوا ت

درس مشترك

باليني ،  نوع درس نظري 

 گاهيآزمايش

مالحظات

1

نيمسال 

-92اول  

91

نظری325/0بهداشت جامعه 

دانشگاه علوم 

پزشکی کرمان نيمسال 

-92اول  

91

بالینی 6/3 6/3 کارآموزی بهداشت مادران و نوزادان

نيمسال 

-92دوم  

91

بالینی 35/2 5 ) جراحی اعصاب 3داخلی و جراحی

نيمسال  2

-92اول  

91

دانشگاه آزاد  بالینی 6 6 2ی و  جراحی داخل

اسالمی علوم 

پزشکی کرمان
نيمسال 

-92دوم  

91

بالینی 4 4 )داخلی اعصاب( 3داخلی و جراحی

3 

نيمسال 

-93اول  

92

نظری 2 2 در پرستاری 1بهداشت روان  

دانشگاه علوم پزشکی 

 بم

بالینی 5/5 5/5 1کارآموزی داخلی و جراحی 

بالینی 8/8 8/8 2موزی داخلی و  جراحی کارآ

نيمسال 

-93دوم  

92

نظری22مدیریت خدمات پرستاری

نظری 2 2 در پرستاری 2بهداشت روان 

بالینی463/2کارآموزی داخلی جراحی 

بالینی 7/7 7/7 کارآموزی معاینه فیزیکی

بالینی58/1کارآموزی فن 

نيمسال  4

-93اول 

94

دانشگاه علوم پزشکی  نظری 2 2 نشانه شناسی

بم
نظری 5/0 2 در پرستاری 1بهداشت روان 

بالینی ccu 6/6 6/6کارآموزی 

بالینی5/55/5کارآموزی نشانه شناسی

بالینی4/44/4کارآموزی داخلی

نيمسال  5

-94دوم 

95

علوم پزشکی  دانشگاهنظری22مدیریت خدمات پرستاری

 بم
نظری22مدیریت خدمات مامایی

بالینی8/88/8کارآموزی در مدیریت

بالینی3/33/3کارآموزی تروما

بالینی 9/1 9/1 کارآموزی در عرصه کودکان

بالینی 4/0 4/0 کارآموزی در عرصه داخلی



بالینی8/18/1کارآموزی فن پرستاری 

نيمسال 

-96لاو

95

دانشگاه آزاد  نظری 3 3 2پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

اسالمی گرگان، 

 واحد بندرگز

نظری 5/2 5/2 اصول و مهارت های پرستاری

پراتیک 5/10 5/10 اصول و مهارت های پرستاری )پراتیک(

نيمسال 

-96دوم 

95

 3پرستاری بزرگساالن سالمندان
دانشگاه آزاد نظری 4 4

می گرگان، اسال

واحد بندرگز
نظری22پرستاری بهداشت و روان

نظری133پرستاری بزرگساالن

نظری11بررسی وضعیت سالمت

 1پرستاری بزرگساالن سالمندی
بالینی 6 6

نيمسال 

1400-

1401

دانشکده پرستاری نظری 5/2 5/2 صول و فنون پرستاری)تئوری(ا

الیگودرز

نظری 5/1 5/1 (عملیاصول و فنون پرستاری)

نظری 2/1 2/1 )قلب(2بزرگساالن و سالمندان 

نظری 8/0 8/0 )آب و الکترولیت(1بزرگساالن و سالمندان 

نظری11آموزش به بیمار

نظری11بررسی وضعیت سالمت

نیمسال 

1401

-

1402 

دانشکده پرستاری نظری 5/2 5/2 صول و فنون پرستاری)تئوری(ا

الیگودرز

نظری 5/1 5/1 (عملیاصول و فنون پرستاری)

نظری 2/1 2/1 )قلب(2بزرگساالن و سالمندان 



 عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه(

رديف
آموزشی يا کارگاه نام مواد 

آموزشی 

تاريخ ايجاد و 

تکمیل
محل ايجاد

نوع

1

کنفرانس هاری و مراقبت های 

 پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  28/8/139

بهداشتی درمانی استان کرمان مرکز 

آموزشی درمانی افضلی پور

سخنرانی

کنفرانس مسمومیت ها و مراقبت  2

های پرستاری

وزش مداوم جامعه پزشکی آم 16/11/1391

)سراسری(

سخنرانی

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم  12/8/1390 کارگاه مقاله نويسی 3

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

کرمان

سخنرانی

کارگاه مهارت های ارتباطی با  4

مددجو و خانواده

سخنرانی دانشگاه آزاد اسالمی بندرگز 25/9/94

سخنرانی دانشگاه آزاد اسالمی بندرگز 18/9/94 دجوکارگاه ايمنی مد 5

سخنرانی بیمارستان امام جعفر صادق )ع( 10/11/1400 کارگاه محاسبات دارويی

سخنرانی بیمارستان امام جعفر صادق )ع( 10/4/1401 کارگاه محاسبات دارويی

سخنرانی دانشکده پرستاری الیگودرز 20/5/1401 کارگاه اندنت 

نظری 8/0 8/0 )آب و الکترولیت(1بزرگساالن و سالمندان 

نظری11آموزش به بیمار

نظری11بررسی وضعیت سالمت

یبالین1.51.5اصول و فنون



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

  (31/06/1397تا      01/07/1394از مورخه  دانشگاه آزاد گرگان، و احد بندر گز) دانشکده پرستاری مدیر گروه سرپرست و

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

)1397/05/31

 ابداعات و اختراعاتالف.  

   طراحیgame    برای دانشجویان پرستاری

طرح های پژوهشی ب.

ر

د

ی

ف

وضعیت محل انجامعنوان طرح پژوهشی

طرح

اسامی همکاران به ترتیب 

اولویت )شامل نام متقاضی(

سمت 

در 

ارتباط 

با 

 فعالیت

)مجری 

و 

همکار(

1

تاثیر برنامه سازگاری بر تطابق با استرسورهای مرتبط با بیماری و 

کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان پاستور 

 )طرح مداخله ای(1393بم

بیمارستان پاستور بم

اتمام

معصومه فوالدوندی، لیال 

ملکیان، منصوره عزیززاده 

اده، اذر فروزی، افسانه بذری ز

 اسد آبادی

مجری

بررسیتاثیر مدیریت استرس بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران دیابت  2

)طرح مداخله ای(2نوع 

کلینیک دیابت بیمارستان 

اتمام باهنر شهر کرمان

معصومه فوالدوندی، اقای 

بهاالدینی، رویا وطن خواه،  

طاهره لشکری، اذر اسد آبادی

مجری

آموزش مدیریت استرس بر کاهش شدت افسردگی  بررسی کارایی 3

)طرح مداخله ای( 2در بیماران دیابت نوع

کلینیک دیابت بیمارستان 

اتمام باهنر شهر کرمان

معصومه فوالدوندی، رویا وطن 

خواه،  طاهره لشکری، اذر اسد 

 آبادی
مجری

     بنیان گذارا رشته پرستارى و دانشکده پرستارى در دانشگاه آزاد گرگان، واحد بندر گز



 
 

 

برمیزان شیوع نیدل استیک  safetyبررسی تاثیر آنژیوکت های  4

طی رگ گیری در بیمارستان آموزشی افضلی پور کرمان  شدن در

 )طرح مداخله ای(1391در 

بیمارستان آموزشی افضلی 

 پور کرمان

 

 اتمام

معصومه فوالدوندی، فریب 

برهانی، راحله رجبی، فروغ 

 ریانی

 

 

 مجری

بررسی توانمند سازی خانواده محور بر دانش و خودکارآمدی  5

 به آسم )طرح مداخله ای( مادران کودکان سن مدرسه مبتال

بیمارستان های آموزشی 

 شهر کرمان

 

 اتمام

 

معصومه فوالدوندی، راحله 

 رجبی

 

 

همکار 

 اصلی

تعیین ارتباط رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی پرستاران  6

شاغل در بخش های ویزه و اورژانس بیمارستان های آموزشی شهر 

 کرمان

بخش های ویژه و 

تان های اورژانس بیمارس

 آموزشی شهر کرمان

 

 اتمام

معصومه فوالدوندی، اقای 

امیراسماعیلی، مریم توفیقی، 

 غالمرضا فوالدوندی

 

 

 مجری

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

 در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان

بیمارستان های وابسته به 

علوم پزشکی دانشگاه 

 کرمان

 

 

 اتمام

گلناز فروغ عامری، معصومه 

فوالدوندی، عباس 

 بهرامپور،صدیقه ایرانمنش

 

 

 مجری

بررسی رابطه رفتارهای مدیریت زمان و هوش هیجانی در  8

سرپرستاران بخش های اورژانس و ویژه بیمارستان های آموزشی 

شهر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 اصفهان 

به دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 

 شهر اصفهان

 

 

 اتمام

مریم توفیقی، معصومه 

 فوالدوندی، منیژه دادبخش

 

 

 

همکار 

 اصلی

تعیین ارتباط هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی پرستاران  9

 شاغل در بخش های ویژه و اورژانس بیمارستان های آموزشی کرمان

های ویژه و بخش 

اورژانس بیمارستان های 

 آموزشی شهر کرمان

 

 اتمام

معصومه فوالدوندی، مریم 

توفیقی، آذر اسد ابادی،صدیقه 

 ایرانمنش

 

 

 مجری

1

0 

بررسی ارتباط سالمت معنوی و اعتقادات مذهبی در مراجعان مراکز 

 ترک اعتیاد شهرستان بم

 معصومه فوالدوندی، لیال اتمام بیمارستان پاستور بم

ملکیان، منصوره عزیزاده 

 فروزی، بتول تیرگری

 

 مجری

1

1 

بررسی سالمت معنوی و نگرش بیماران همودیالیز به مراقبت معنوی 

 در شهرستان بم

 

معصومه فوالدوندی، لیال  اتمام بیمارستان پاستور بم

ملکیان،منصوره عزیزاده 

 فروزی،غالمرضا فوالدوندی

 

 مجری

1

2 

و رضایت شغلی پرستاران شاغل در  بررسی ارتباط هوش هیجانی

 بخش های ویژه و اورژانس بیمارستان های آموزشی شهر کرمان

بخش های ویژه و 

اورژانس بیمارستان های 

 آموزشی شهر کرمان

معصومه فوالدوندی، مریم  اتمام

 توفیقی،سمیه قاسمی

 

 

 مجری

1

3 

تاثیر برنامه آموزش سازگاری در تطابق با استرسورهای مرتبط با 

بیماری و کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان 

 1393پاستور بم در سال 

معصومه فوالدوندی، لیال  اتمام بیمارستان پاستور بم

ملکیان، آذر اسد ابادی، افسانه 

 بدری زاده

 مجری



 
 

 

1

4 

حمایت اجتماعی و خودکارامدی با افسردگی در بررسی ارتباط 

مارستان های آموزشی دانشگاه های علوم بیماران مبتال به صرع در بی

 پزشکی استان کرمان

معصومه فوالدوندی، سهیال  اتمام بیمارستان پاستور بم

ملکی، آذر اسد ابادی،  فرزانه 

صدر محمدی، مریم سنجری، 

 فائزه کارگر

 مجری

1

5 

بررسی دیدگاه مدرسین و دانشجویان پرستاری از رفتارهای غیر 

ه علوم پزشکی مدنی در آموزش در دانشگا  

 همکار  اتمام بیمارستان پاستور بم

1

6 

بررسی دیدگاه پرستاران از رفتار غیر مدنی در بالین در دانشگاه علوم 

 پزشکی شهرستان بم

 همکار  اتمام بیمارستان پاستور بم

1

7 

بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با دیسترس اخالقی در پرستاران 

بمدانشگاه علوم پزشکی شهرستان   

 همکار  اتمام بیمارستان پاستور بم

1

8 

بررسی همبستگی شجاعت اخالقی و دیسترس اخالقی در پرستاران 

 دانشگاه علوم پزشکی شهرستان  بم

 همکار  اتمام بیمارستان پاستور بم

1

9 

-1390تحلیل وضعیت دانش آموختگان پرستاری طی سال های 

در منطقه آمایشی هفتم کشور 1397  

ایشی منطقه هفت آم

 کشور

در حال 

 اجرا

علیرضا ایرج پور، معصومه 

 فوالدوندی و ...

 همکار

2

0 

 خود بررسی ارتباط راهبردهای مقابله ای، تاب آوری و

 روانشناختی پریشانی و زا استرس عوامل با شفقتی

 سال  لرستان در 19  -کووید گیری همه در پرستاران

 همبستگی مطالعه یک : 1400

شی بیمارستان های آموز

 استان لرستان

در حال 

 اجرا

معصومه فوالدوندی، غالمرضا 

 فوالدوندی، ...

 مجری

2

1 

بررسی نقش خود مراقبتی معنوی و خود شفقتی در 

ی اختالل استرس پس از سانحه پرستاران بخش نیبشیپ

در بیمارستان های آموزشی  ( ICU) ژهیوی هامراقبت

 1401لرستان سال دانشگاه علوم پزشکی 

 

ستان های آموزشی بیمار

 استان لرستان

در حال 

 اجرا

معصومه فوالدوندی، غالمرضا 

 فوالدوندی، ...

 مجری

 

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   



 
 

 

 

 

 مقاالت. ه 

    فارسی           

مالحظا اسامی همکاران به ترتیب  شارتاریخ انت مشخصات نشریه نام نشریه نوع مقاله عنوان مقاله

 ت

مقاله 

 تحقیقی

گزار

ش 

موارد 

 نادر

سال  

 چندم

   سال ماه شماره

بررسی تاثیر مدیریت  -1

استرس بر بهبود کیفیت 

 زندگی در بیماران

   2دیابت نوع  

مقاله 

 تحقیقی

مجله علمی  

پژوهشی مدیریت 

ارتقاء سالمت 

 دانشگاه 

 شهید بهشتی

ه فوالدوندی، معصوم  بهار 2 3

منصوره فروزی، طاهره 

 لشکری

 

نویسنده 

 اول

تعیین ارتباط رضایت  -2

شغلی و رفتار شهروندی 

سازمانی پرستاران شاغل در 

بخش های ویژه و اورژانس 

بیمارستان های آموزشی شهر 

 کرمان

مقاله 

 تحقیقی

مجله ی علمی  

پژوهشی بهداشت 

و توسعه دانشگاه 

علوم پزشکی 

 کرمان

ی مجله علم

 پژوهشی 

اسرار دانشگاه 

علوم پزشکی 

 سبزوار

 

معصومه فوالدوندی،  1393 تیر 4 3

اقای امیر اسماعیلی، مریم 

توفیقی، غالمرضا 

 فوالدوندی

نویسنده 

 اول 

بررسی کارایی آموزش  -3

مدیریت استرس بر کاهش 

شدت افسردگی در بیماران 

   2دیابت نوع 

 

مقاله 

 تحقیقی

  21 5  

 اذر ماه

139

3 
طاهره لشکری، هاجر 

صادقی، معصومه 

 فوالدوندی

نویسنده 

 مسئول 

تعیین ارتباط هوش  -4

هیجانی و رضایت شغلی 

پرستاران شاغل در بخش 

های ویژه و اورژانس 

بیمارستان های آموزشی شهر 

 کرمان

مقاله 

 تحقیقی

 

 

مجله ی علمی  

پژوهشی  اسرار 

 سبزوار

 آذر ماه   

 

139

4 
مریم توفیقی،هاجر 

ی، معصومه صادق

فوالدوندی، اذر اسد 

 ابادی

نویسنده 

 اول



 
 

 

ررسی ارتباط سالمت  -5

معنوی و اعتقادات مذهبی در 

مراجعان مراکز ترک اعتیاد 

 شهرستان بم
 

مقاله 

 تحقیقی

مجله ی علمی  

پژوهشی فقه 

 پزشکی
 

 

 6 20

-

21 

معصومه فوالدوندی، لیال  1393 دی

ملکیان، بتول تیرگری، 

 زیمنصوره عزیزاده فرو

نویسنده 

 اول

بررسی سالمت معنوی و  -6

نگرش بیماران همودیالیز به 

مراقبت معنوی در شهرستان 

 بم

مقاله 

 تحقیقی

 

 

 
 _فصلنامه علمی

پژوهشی طب 

 مکمل

 

 

5 

 

منصوره عزیزاده فروزی،  1394 تابستان 2

لیال ملکیان، غالمرضا 

فوالدوندی، معصومه 

 فوالدوندی

نویسنده 

 مسئول

مند سازی بررسی توان -7

خانواده محور بر دانش و 

خودکارامدی مادران 

کودکان سن مدرسه مبتال به 

 آسم

مقاله 

 تحقیقی

مجله ی علمی  

پژوهشی آموزش 

 پرستاری

   1394 

 )اکسپت(

راحله رجبی، منصوره  

عزیزاده فروزی، معصومه 

فوالدوندی، اذر اسد 

 ابادی

نویسنده 

 مسئول

 

1. 

 انگلیسی               

      

اسامي همكاران به  تاريخ انتشار نام نشريه نوع مقاله عنوان مقاله

 ترتيب 

 مالحظات

مقاله 

 تحقيقي

   سال 

Iranian Nurses' Organizational Commitment and Job 

Motivation 

 

مقاله 

 تحقيقی

Asian  Journal  

of  Nursing 

Education & 

Research 

 

 

2014 

 

صديقه ايرانمنش، گلناز 

 فروغ عامری،

 معصومه فوالدوندی

 

نويسنده 

 مسئول

The relationship between emotional intelligence and 

organizational  citizenship behavior in critical and 

emergency nurses  of Kerman University of Medical 

Science Hospitals in 2012 

مقاله 

 تحقيقی

 

Ethiop J Health 

Sci 

Research 

Journal of 

Social Sciences 

 

 

 

بتول  مريم توفيقی، 2015

تيرگری، معصومه 

 فوالدوندی

 نويسنده مسئول

Self care self efficiency in patients with chronic illness 

referred to Bam medical science university 

treatment centers in 2013 

مقاله 

 تحقيقی

Research 

Journal of 

Social Sciences 

معصومه  2015

فوالدوندی، ليال 

 ملکيان

 نويسنده اول



 
 

 

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 

 

 

2015 

 

 

 

 

 معصومه فوالدوندی

 مريم علی نزاد

 آذر اسد ابادی

 ليال ملکيان

 

 

 نويسنده اول

 

 

 

 

The Association between Moral Distress and Moral 

Courage in Nurses: A Cross-Sectional Study in Iran 

مقاله 

 تحقيقی

Iran J Nurs 

Midwifery Res  

 

حميد صفر پور،  2020

ه، محمد غضنفر زاد

سعيده وارسته،جعفر 

بازيار، معصومه 

فوالدوندی، ليال 

 ملکيان

 

 

 نويسنده 

Managers preferred management style from the 

perspective of nurses 

 

مقاله 

 تحقيقی

International 

Journal of 

Pharmaceutical 

Research 

حميد صفر پور،    2019

معصومه فوالدوندی 

يده ،جعفر بازيار، سع

 وارسته، ليال ملکيان

 نويسنده دوم

Designing Virtual Patients for Education of Nursing 

Students in Cancer Course 

مقاله 

 تحقيقی

Iran J Nurs 

Midwifery Res 

مسعود بهرامی،  2021

آرش حدادگر، 

عصومه فوالدوندیم   

 نويسنده مسئول

The impact of covide-19 on Liver injury in 

various age 
مقاله 

 تحقیقی

World Journal 
of Virology 

امین صادقی، سید  2022

سهیل حسینی 

نسب، فاطمه 

صادقی، معصومه 

 فوالدوندی

 نویسنده

 

1. 

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 ملی   .1   

           

محل  موضوع  تاریخ نام کنگره ردیف

برگزاری 

 کشور

نوع 

شرك

 ت

سخخخخنرانی 

کجخخا پخخا  

 شده

اسخخخامی همکاران به ترتیب 

 )شامل نام متقاضی(

 

 

 

    1 

 

 همایش مراقبت های تسکینی و پالش های پیش رو 

8/10/1392 

 

 

 

یمخخاران  ب گرش  ن بررسخخخی 

قبخخت  مرا یزی بخخه  ل همودیخخا

 معنوی و سالمت معنوی

 

دانشخخخگخخاه 

 عخخخخلخخخخوم

کی  پزشخخخ

 کرمان

 

 

کخخخختخخخخا   پوستر

خخخالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 همایش

 

 

 

ندی، لیال  مه فوالدو معصخخخو

ملکیخخان، منصخخخوره فروزی، 

 غالمرضا فوالدوندی

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8132870/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8132870/


 
 

 

 

2  

یریخخت  1393 همایش دانشجویی سراسری پرستاری کشور یی مخخد یزان کخخارا م

ندگی  یت ز اسخخخترس بر کیف

 2بیماران مبتال به دیابت نوع 

دانشخخخگخخاه 

عخخخخلخخخخوم 

کی  پزشخخخ

عخخخخلخخخخوم 

کی  پزشخخخ

 شاهرود

کخخخختخخخخا   پوستر

خخخالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 همایش

معصخخومه فوالدوندی، طاهره 

 لشکری، هاجر صادقی

  

 

 

  3 

دانشخخخگخخاه  Women abuse 1387 همایش دانشجویی سراسری پرستاری کشور

عخخخخلخخخخوم 

کی  پزشخخخ

 اصفهان

 

 پوستر

کخخخختخخخخا  

خخخالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 همایش

معصخخخومه فوالدوندی، اقای 

 توکلی، الهام امینی

 

  4 

دانشخخخگخخاه  گزارش موردی کرون 1387 ویی سراسری پرستاری کشورهمایش دانشج

عخخخخلخخخخوم 

کی  پزشخخخ

 اصفهان

 

 پوستر

کخخخختخخخخا  

خخخالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 همایش

معصخخخومه فوالدوندی، خانم 

 ثنایی، زهرا زمانی

 

 

    5 

یاطی  1386 همایش دانشجویی سراسری پرستاری کشور مات احت قدا نت )ا عفو

 استاندارد بیمارستانی(

دانشخخخگخخاه 

عخخخخلخخخخوم 

کی  پزشخخخ

 اصفهان

سخنرا

 نی

کخخخختخخخخا  

خخخالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 همایش

ناهید اسمان رفعت معصومه 

 فوالدوندی،

 

  6 

یبوست مشکل شایع بیماران  1387 همایش دانشجویی سراسری پرستاری کشور

 بستری

دانشخخخگخخاه 

عخخخخلخخخخوم 

کی  پزشخخخ

 اصفهان

 

 پوستر

کخخخختخخخخا  

خخخالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 همایش

معصخخخومه فوالدوندی، خانم 

 فاتحی، زهرا زمانی

 

  7 

 1387 مایش دانشجویی سراسری پرستاری کشوره

 

گزارش یک مورد توکسخخخیک 

 اپیدرمال

دانشخخخگخخاه 

عخخخخلخخخخوم 

کی  پزشخخخ

 اصفهان

 

 پوستر

کخخخختخخخخا  

خخخالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 همایش

معصومه فوالدوندی، زهرا 

 زمانی، اقای موسی احمدی

 

8 

یریخخت  1393 همایش دانشجویی سراسری پرستاری کشور یی مخخد یزان کخخارا م

سردگی بی سترس بر اف ماران ا

 2مبتال به دیابت نوع 

دانشخخخگخخاه 

عخخخخلخخخخوم 

کی  پزشخخخ

عخخخخلخخخخوم 

کی  پزشخخخ

 شاهرود

کخخخختخخخخا   پوستر

خخخالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 همایش

معصخخومه فوالدوندی، طاهره 

 لشکری، هاجر صادقی

 

9 

 8-6 دومین همایش سراسری جامعه سالم

 1392اسفند

یریخخت  یی مخخد یزان کخخارا م

ندگی  یت ز اسخخخترس بر کیف

 2بیماران مبتال به دیابت نوع 

نشخخخگخخاه دا

عخخخخلخخخخوم 

کی  پزشخخخ

عخخخخلخخخخوم 

کی  پزشخخخ

 لرستان

 

سخنرا

 نی

کخخخختخخخخا  

خخخالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 همایش

معصخخومه فوالدوندی، طاهره 

 لشکری، منصوره فروزی

 دومین همایش سراسری جامعه سالم   10

 

6-8 

 1392اسفند

بررسی ارتباط سالمت معنوی 

و اعختخقخخادات مخخرهخبخی در 

یاد  عان مراکز ترك اعت مراج

 1393شهرستان بم 

 دانشخخخگخخاه

عخخخخلخخخخوم 

کی  پزشخخخ

عخخخخلخخخخوم 

کی  پزشخخخ

 لرستان

 

سخنرا

 نی

کخخخختخخخخا  

خخخالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 همایش

ندی، لیال  مه فوالدو معصخخخو

گری  یر ت تول  ب کیخخان، ل م

 منصوره فروزی



 
 

 

11 

 

 سومین سمینار اخالق حرفه ای در پرستاری

 

 17و 16

اردیخخبخخهشخخخخت 

1394 

بررسی تاثیر هوش اخالقی و 

ارزش حرفه ای بر تا  آوری 

 پرستاران

 

دانشخخخگخخاه 

عخخخخلخخخخوم 

کی  پزشخخخ

شخخخخهخخیخخد 

 بهشتی

کخخخختخخخخا   پوستر

خخخالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 همایش

 

 17و 16 سومین سمینار اخالق حرفه ای در پرستاری 12

اردیخخبخخهشخخخخت 

1394 

 

بررسی نگرش بیماران 

همودیالیز به مراقبت معنوی 

 و سالمت معنوی

 

دانشخخخگخخاه 

عخخخخلخخخخوم 

کی  پزشخخخ

شخخخخهخخیخخد 

 بهشتی

کخخخختخخخخا   پوستر

خخخالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 همایش

 

بررسی نقش ارزش حرفه ای  97اسفند  9و  8 ق پرستاریششمین کنگره ملی اخال 13

 بر تا  آوری روانی

دانشخخخگخخاه 

عخخخخلخخخخوم 

 پزشکی بم

کخخخختخخخخا   پوستر

خخخالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 همایش

ندی، لیال  مه فوالدو معصخخخو

ملکیان،سخخخهیال ملکی، زهرا 

 زمانی

بررسی رعایت حقوق بیمار از  97اسفند  9و  8 ششمین کنگره ملی اخالق پرستاری 14

ستاران شاغل در دیدگاه پر

بیمارستان پاستور بم سال 

1397 

دانشخخخگخخاه 

عخخخخلخخخخوم 

 پزشکی بم

کخخخختخخخخا   پوستر

خخخالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 همایش

لیال ملکیان، محمد غضخخنفر 

 آبادی، معصومه فوالدوندی

بررسی شهامت اخالقی)  97اسفند  9و  8 ششمین کنگره ملی اخالق پرستاری 15

پزشک، پرستار و ماما( کادر 

ان پاستور درمانی در بیمارست

1397 

دانشخخخگخخاه 

عخخخخلخخخخوم 

 پزشکی بم

کخخخختخخخخا   پوستر

خخخالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 همایش

لیال ملکیخخان، معصخخخومخخه 

فوالدوندی، محمد غضخخخنفر 

یه  کاظم نجفی، رق بادی،  آ

 فخر مهدوی، افسانه راستگو

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

اخالقی در پرستاران: مطالعه 

وصیفی ارتباطی در ایران ت

1397سال   

دانشخخخگخخاه 

عخخخخلخخخخوم 

 پزشکی بم

کخخخختخخخخا   پوستر

خخخالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 همایش

لیال ملکیان، محمد غضخخنفر 

آبادی، معصخخومه فوالدوندی، 

کاظم نجفی،مهرداد خاتمی، 

 آذر اسدآبادی 

بررسی تنش اخالقی کادر  97اسفند  9و  8 ششمین کنگره ملی اخالق پرستاری 17

رستان درمانی در بیما

 آموزشی درمانی پاستور بم

دانشخخخگخخاه 

عخخخخلخخخخوم 

 پزشکی بم

کخخخختخخخخا   پوستر

خخخالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 همایش

لیال ملکیخخان، معصخخخومخخه 

فوالدوندی،، محمد غضخخخنفر 

مه  کاظم نجفی، نج بادی،  آ

 رحیمی

بررسی همبستگی کیفیت  97اسفند  9و  8 ششمین کنگره ملی اخالق پرستاری 18

زندگی کاری با دیسترس 

ستاران دانشگاه اخالقی در پر

های بم، جیرفت و کرمان در 

1397سال   

دانشخخخگخخاه 

عخخخخلخخخخوم 

 پزشکی بم

کخخخختخخخخا   پوستر

خخخالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 همایش

لیال ملکیخخان، معصخخخومخخه 

فوالدوندی،، محمد غضخخخنفر 

مدی،  یا نورمح ناد بادی،  آ

مه  فاط سخخخخارا رحیم پور، 

 بیدرانی، فاطمه جالیر

رفتارهای غیر مدنی در  97اسفند  9و  8 ششمین کنگره ملی اخالق پرستاری 19

محیط های درمانی از دیدگاه 

پرستاران بیمارستان آموزشی 

درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

  1397بم سال 

دانشخخخگخخاه 

عخخخخلخخخخوم 

 پزشکی بم

کخخخختخخخخا   پوستر

خخخالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 همایش

لیال ملکیخخان، معصخخخومخخه 

فوالدوندی،، محمد غضخخخنفر 

 آبادی، فاطمه بنی اسدی
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 یف

محل برگزاری  موضوع  تاریخ نام کنگره

 کشور

نوع 

 شرکت

سخخخخنرانی 

کجا چاپ 

 شده
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مکخخاران بخخه  ه

ترتیب )شخخخامل 
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  1 

First International 

Conference on Nursing 

and Midwifery Health and 

Wellbeing  

9-6  
2014m

ay 
 

 

 

The relationship 

between religious 

beliefs whit 

spiritual well-

being in addict 

people referring 

to Bam addiction 

treatment centers 

in 2013. 

دانشخخخگخخاه علوم 

پخخخزشخخخخخخکخخخی 

اصخخفهان)کنگره 

 بین المللی(

 

کخخخختخخخخاب  سخنرانی

خالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 کنگره

مخخخعصخخخخخومخخخه 

فخخخوالدونخخخدی، 

کیخخان،  ل م یال  ل

بتول تیرگری، 

 منصوره فروزی

 

2 

 

    

First International 

Conference on Nursing 

and Midwifery Health and 

Wellbeing  

 

  9-6 

2014m

ay 

Effectiveness of 

stress 

management 

training on 

improved quality 

of life in patients 

with type 2 

diabetes 

دانشخخخگخخاه علوم 

پزشخخخکی علوم 

پخخخزشخخخخخخکخخخی 

اصخخفهان)کنگره 

 بین المللی(

 

کخخخختخخخخاب  پوستر

خالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 کنگره

مخخخعصخخخخخومخخخه 

فخخخوالدونخخخدی، 

طاهره لشکری، 

 منصوره فروزی

 23 rd Annual National 

Congress and the 9 th 

International Research 

Congress of Medical 

Students, Ardabil, Iran   

23 sep  

2022 
Implementation 

and evaluation of a 
virtual patient-
based educational 
assistance program 
in cancer nursing: a 
quasi-experimental 

study 

سومین  ست و  بی

لس  م گره  ن ک

سخخالیانه و نهمین 

کخخنخخگخخره بخخیخخن 

المللی پژوهشخخی  

دانشجویان علوم 

 پزشکی اردبیل

کخخخختخخخخاب  پوستر

خالصخخخخه 

مخخخقخخخاالت 

 کنگره

مخخخعصخخخخخومخخخه 

، فخخخوالدونخخخدی

مسخخعود بهرامی 

، آرش 

 حدادگر

 

 عالیق پژوهشی 

 پژوهش در آموزش، پژوهش در یالین زار، کار در حیطه آموزش مجازی، طراحی نرم اف

 بکت 

 

 



 
 

 

  

  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت

 

 عضویت در مجامع 

 عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت 

 

 

 

 

 

مربوط به  نوع فعالیت

 درس

اسامی همکاران به ترتیب  چاپ چندم نوع کتاب 

اولويت )شامل نام 

 متقاضی(
 ويراستاری

 

کمك  درسی 

 درسی

 پايه

مخخدیخخریخخت و  

 رهبری 

کخخمخخک   

 درسی

 چاپ اول )انتشارات سبزرایان گستر( 

 شابک:

 6-86-7696-600-978 

 3829524شماره کتاب شناسی ملی:

ندی،  مه فوالدو معصخخخو

یال ملکیخخان، شخخخهنخخاز  ل

 فوالدوندی

مراقبخخت هخخای  

ویخخخخخژه در 

 نوزادان

کخخمخخک   

 درسی

 چاپ اول )انتشارات سبزرایان گستر( 

 شابک:

 8-82-7696-600-978 

 3830019شماره کتاب شناسی ملی: 

منصوره عزیزاده فروزی، 

مه  یان، معصخخخو لیال ملک

 فوالدوندی

بخخخیخخخمخخخاری  

 شناسی

 نگرجامعه: ناشر  آموزشی  

 فارسی: زبان

 616.07: دیویی بندیرده

 1398: چاپ سال

 2: چاپ نوبت

 نسخه 100: تیراژ

 200: صفحات تعداد

 6001016011: رقمی 10 شابک

هدی  کبری محمودی، م

ندی، مه  علیگلب  معصخخخو

 فخخخخوالدونخخخخدی، داود

جایی،ادبی،  علی ، فیروز

 نخخادیخخا لخخهخخی،صخخخخخدرا

 نژادکلبادی



 
 

 

 

 




