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مالک فریدونی مقدم* ،بهمن چراغیان .عادتهای مطالعه و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی

در دانشجویان دانشکده پرستاری آبادان .مجله علمی پژوهشی گامهای توسعه در آموزش پزشکی
– بهار و تابستان .28-21:)1( 6 ;1388



بهمن چراغیان ،مالک فریدونی مقدم ،شهرام براز پردنجانی ،نفیسه باورصاد .بررسی
اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان پرستاری .مجله دانش و
تندرستی پاییز و زمستان (.25-29 :1387 ،3 )3-4



شهرام براز پردنجانی ،مالک فریدونی مقدم ،محمدرضا لوریزاده .وضعیت آموزش بالینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی ( نویسنده دوم) -
گام های توسعه در آموزش پزشکی پاییز و زمستان (5 )2؛ .102-112 :1387



مالک فریدونی مقدم* ،محسن یزدانی ،محمود نصیری ،احمدرضا یزدان نیک .انگیزه های
مراجعه جهت درمان در جوانان مبتال به وابستگی به مواد .افالک ،فصلنامه علمی –
پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد1385 ،؛  2( 2و .80-88 :)3



مالک فریدونی مقدم *،محسن یزدانی ،محمود نصیری ،احمدرضا یزدان نیک .علل عود
در جوانان مبتال به وابستگی به مواد ،مجله علمی صابرین اراک.



مالک فریدونی مقدم* ،زهره کریمی ،ژیال عابد سعیدی .تورش در مطالعات و نحوه
برخورد با آنها .مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی رفسنجان -سال
سوم ،شماره اول و دوم ،پاییز و زمستان .1387



سعید حمیدی زاده ،دکتر عیسی محمدی ،مالک فریدونی مقدم .بررسی عوامل مرتبط با
بروز غیبت از کار در بین کارکنان پرستاری شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم
پزشکی تهران .نشریه علمی -پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی 1389؛ .6-10 :)68( 20



نوراله طاهری ،مالک فریدونی مقدم ،بهمن چراغیان ،صبریه خزنی .بررسی رضایتمندی
بیماران از کیفیت خدمات ارائه شده در بخش اورژانس بیمارستانهای شهرستانهای آبادان و
خرمشهر در سال  .1388فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 1389؛ - 211 :)4( 8
.204



ایمان مقدسی فر ،لیال فخارزاده ،مالک فریدونی مقدم ،محمدحسین حقیقی زاده .بررسی
تأثیر تحریکات چند حسی بر بهره حافظه سالمندان ساکن خانه های سالمندان شهر اهواز.
پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره اول ،شماره  ،1پاییز .1-11 :1393



بهمن چراغیان ،عبدالرسول نیکخوی ،سیروس موگهی ،شهرام ترحمی ،همایون امیری،
اسماعیل نادری  ،پریا یوسفی شیخ رباط ،مالک فریدونی مقدم* .اپیدمیولوژی آسیب های
ناشی از حوادث در مصدومین مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستانهای استان
خوزستان در سال  .1387فصلنامۀ علمی -پژوهشی امداد و نجات ،سال هفتم ،شمارة 3؛
.1394

ب) راهنمایی و مشاوره پایان نامه:
 -1دکتری:
 شهریار صالحی تالی (دانشجو) .تبیین فرایند تطابق در مراقبین خانگی خانواده های دارای
بیمار همودیالیزی و ارائه مدل مناسب( .پایان نامه دکتری تخصصی پرستاری -استاد
مشاور -خاتمه یافته).
 سهیال صداقت (دانشجو) .تبیین مولفه های استرس زا در بیماران جراحی قلب باز :طراحی
و روانسنجی ابزار (پایان نامه دکتری تخصصی پرستاری -استاد مشاور -تصویب
پروپوزال).
 مهرناز مرادی (دانشجو) .تبیین حضور مردان در پرستاری ایران :یک جستار تاریخی در
سده اخیر (پایان نامه دکتری تخصصی پرستاری -استاد مشاور -تصویب پروپوزال).

 سیده زهرا اعمی (دانشجو) .فرآیند مدیریت خواب در پرستاران شیفت در گردش و ارائه
برنامه مراقبتی (پایان نامه دکتری تخصصی پرستاری -استاد مشاور -تصویب پروپوزال).
 -2کارشناسی ارشد:



ایمان مقدسی فر (دانشجو) .بررسی تأثیر تحریکات چند حسی بر وضعیت حافظه
سالمندان ساکن سرای سالمندان شهر اهواز (پایان نامه کارشناسی ارشد -استاد مشاور-
خاتمه یافته).



شیال لطیف زاده (دانشجو) .تبیین تجارب همسران متحمل خیانت( .پایان نامه کارشناسی
ارشد -استاد مشاور -خاتمه یافته).



حدیث بابادی (دانشجو) .بررسی ویژگی شخصیتی ،سالمت روانی و علل روانی اجتماعی
گرایش به انجام جراحی زیبایی صورت در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر اهواز در
سال (1394پایان نامه کارشناسی ارشد -استاد راهنما -خاتمه یافته).



جواد اکبری (دانشجو) .بکارگیری سازه های مدل اعتقاد سالمت در پیش بینی رفتارهای
غربالگری سرطان پروستات در کارکنان دانشگاه های شهر اهواز( .پایان نامه کارشناسی
ارشد -استاد راهنما -خاتمه یافته).



امینه اسدی نسب (دانشجو) .بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی ارتقا سالمت بر
رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان دختر دبیرستانی در شهر خرمشهر( .پایان نامه کارشناسی
ارشد -استاد راهنما -خاتمه یافته).



سارا کرم پور (دانشجو) .بررسی ارتباط شادکامی و امید به زندگی با اضطراب مرگ در
بیماران مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهر اهواز در سال
( 1395پایان نامه کارشناسی ارشد -استاد راهنما -تصویب پروپوزال -در حال تدوین
گزارش نهایی).



پریسا اسدی (دانشجو) .بررسی ار تباط تجارب معنوی با بارمراقبتی ،اضطراب و افسردگی
خانواده های دارای بیمار روانی بستری شده در بخش های روانپزشکی شهر اهاواز در سال
( 1395پایان نامه کارشناسی ارشد -استاد راهنما -تصویب پروپوزال -در حال تدوین
گزارش نهایی).

ج) طرح های تحقیقاتی مصوب:



بررسی اضطراب امتحان و ارتباط آن با عادت های مطالعه در دانشجویان دانشکده
پرستاری آبادان سال ( 1386-87مجری اول -خاتمه یافته).



بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی سالمندان ساکن در سرای سالمندان شهرستانهای خرمشهر
و اهواز در سال ( .1386-87مجری اول -خاتمه یافته).



بررسی رضایتمندی بیماران از خدمات ارائه شده در اورژانس بیمارستانهای آبادان و
خرمشهر درسال  1387طرح در حال بررسی ( مجری دوم -خاتمه یافته).



بررسی وضعیت سالمت روانی و ارتباط آن با برخی عوامل در دانشجویان دانشکده
پرستاری آبادان در سال تحصیلی ( 85-86مجری اول -خاتمه یافته)



فرسودگی شغلی و ارتباط آن با سالمت روانی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای آبادان و
خرمشهر در سال ( .87-89مجری اول -خاتمه یافته).



بررسی ارتباط انگیزش پیشرفت با ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان
پرستاری اهواز در سال ( 1392مجری دوم -خاتمه یافته).



تبعیت از رژیم دارویی در بیماران با اختالل روانی شدید و مزمن (مجری اول -خاتمه
یافته).

د ) کنگره ها:



ارائه مقاله در همایش سیمای سالمت در جهان اسالم ( 21-22آذر 1385 .) 1385؛
اصفهان.



ارائه مقاله در همایش کشوری اعتیاد ،مسمومیت و مراقبت پرستاری (دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی 5-7 -آبان ماه .)1389



شرکت در کنگره ملی مراقبت مزمن -دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.)1390 -

ه) داوری طرح های پژوهشی:



داوری چندین مورد از عناوین ،پروپوزال و گزارش نهایی رساله دکتری دانشجویان
پرستاری اهواز



داوری چندین مورد از عناوین ،پروپوزال و گزارش نهایی رساله کارشناسی ارشد
دانشجویان پرستاری و مامایی اهواز و بین الملل آبادان



داوری چندین مورد از پروپوزال طرح های تحقیقاتی اعضاء هیات علمی و دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی اهواز و آبادان



داوری چندین مورد از مقاالت ارسال شده برای چاپ در مجالت علمی -پژوهشی فارسی
و انگلیسی

شرکت در کارگاهها ( مدرس ،دبیر اجرایی و شرکت):



کارگاه روش تحقیق دانشجویی ویژه دوره  15کارشناسی پرستاری  23و  25بهمن ماه
 ، 1386دانشکده پرستاری آبادان ( مدرس ).



کارگاه روش تحقیق دانشجویی ویژه دوره  14کارشناسی پرستاری  30بهمن تا  2اسفندماه
 ،1386دانشکده پرستاری آبادان ( مدرس ).



کارگاه یک روزه انواع زخم و پانسمان ویژه پرسنل پرستاری بیمارستان ولیعصر خرمشهر
(مدرس)



کارگاه آموزش استراتژیهای جستجوی اطالعات پزشکی در اینترنت ویژه هیئت علمی،
پزشکان و کارشناسان ستادی 31 ،فروردین ( 1385شرکت کننده).



کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی ویژه هیئت علمی ،تاریخ  27تا  29خرداد 1385
(شرکت کننده).



کارگاه اصول صحیح گزارش نویسی و ثبت در پرونده ،مسئولیتهای قانونی پرستار-
دانشگاه علوم پزشکی اهواز (مدرس).



سمینار سرم درمانی -تزریقات و انتقال خون – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
 15تا  17بهمن ( 1384مدرس).



کارگاه دو روزه آموزش طراحی پرسشنامه 5 ،و 6دیماه  ،1385دانشکده پرستاری آبادان
(شرکت کننده).




همایش یک روزه دانشگاه ،پژوهش و فناوری ،دانشکده پرستاری آبادان.1386/10/3 ،
کارگاه دو روزه آموزش  SPSSدانشکده پرستاری آبادان  20و  21دیماه ( 1385شرکت
کننده).



کارگاه دو روزه تحقیق کیفی برای دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی (دبیر اجرایی -
مدرس).



کارگاه دو روزه تحقیق کیفی برای دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری (دبیر اجرایی-
مدرس).




کارگاه دو روزه نیاز سنجی و اثربخشی آموزشی برای مدیران پرستاری( ،مدرس).
کارگاه یک روزه تحقیق کیفی برای دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی (دبیر اجرایی-
مدرس -اسفند ماه .)1394



کارگاه دو روزه تحقیق کیفی برای دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری (دبیر اجرایی-
مدرس -بهمن ماه .) 1394

سوابق اجرایی و عضویت در شوراهها:



مسئول تحصیالت تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی اهواز از تیرماه  1393لغایت تیرماه
1395



عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اهواز از تیرماه  1393لغایت بهمن
1395



عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی اهواز از تیرماه  1393لغایت بهمن
1395


 م سئول درس بهداشت روان دانشکده پرستاری آبادان.
 عضو گروه مصاحبه کنندگان روانشناختی داوطلبان واحد بین الملل خلیج فارس.
عضو کمیته پژوهش در آموزش دانشکده پرستاری آبادان به مدت یک سال.




عضو هیأت تحریریه مجله آموزش و اخالق پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی جهرم.
عضو هیأت تحریریه مجله مراقبت بیماری های مزمن (انگلیسی) -دانشگاه علوم پزشکی
جندی شاپور اهواز.



عضو کمیته برنامه ریزی  EDCاز بهمن  1394لغایت بهمن 1395

توانمندیها و مهارتهای فردی :
 آشنایی با کلیه پایگاههای اطالعاتی مورد اشتراک وزارت بهداشت.
 آشنایی با پایگاه های اطالعاتی  PubMedو .Google Scholar
 آشنایی با پایگاه های اطالعات داخلی شامل  Iranmedex ،Sidو .Magiran
 آشنایی با نرم افزاهای آفیس شامل؛  PowerPoint ،Wordو .Excel
 آشنایی با نرم افزار  Endnoteدر رفرنس نویسی و مدیریت رفرنس ها.
 آشنایی با نرم افزار  ،MAXQDAدر تحلیل داده های کیفی.
 آشنایی با نرم افزار آماری .SPSS

