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 بالينيسابقه كار 

 ياسوجاسوج، دانشگاه علوم پزشکی پرستار مشمول اليحه، بيمارستان شهيد رجايی ي -

 ، اهواز(ع)منيناميرالمو بيمارستانسوپروايزر بالينی  -

 آموزشي اربتج
در دانشکده پرستاري دانشگاه علوم  اختالالت روانی سالمندان و روش هاي آموزشیس: وتدریس نظري در مقطع كارشناسي ارشد در در -

 پزشکی ايران

روانشناسی و روش تحقيق در دانشکده پرستاري دانشگگاه علگوم پزشگکی ، 1بهداشت رواندر دروس:  در مقطع كارشناسي تدریس نظري -

 ايران

 و اخالق پرستاري در دانشکده علوم پزشکی ساوه 1، بهداشت روان3داخلی و جراحی  تدریس نظري در مقطع كارشناسي در دروس: -

خانواده در دانشکده پرستاري دانشگگاه  ، روانشناسی اجتماعی و تنظيم2و 1بهداشت روان  تدریس نظري در مقطع كارشناسي در دروس: -

 آزاد اسالمی، اهواز

روان پرستاري، در مراکز درمانی روانپزشکی ايران و حضرت رسول اکرم وابسته به دانشگگاه  در درس: در مقطع كارشناسيتدریس عملي  -

 علوم پزشکی ايران

جراحی، دانشگکده پرسگتاري دانشگگاه علگوم پزشگکی  پرستاري داخلی و روان پرستاري و در دروس: در مقطع كارشناسيتدریس عملي  -

 پور و دانشگاه آزاد اسالمی اهوازجندي شا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 درمانی ايران

 دانشکده پرستاري و مامايی
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 برگزاري كارگاه هاي آموزشي
 دانشگاه علوم پزشکی ايران -کمی کارگاه روش تحقيق

 دانشگاه علوم پزشکی ايران -کارگاه مهارتهاي ارتباطی

 دانشگاه علوم پزشکی ايران -کارگاه روش تحقيق کيفی

 پژوهشي اربتج

 پایان نامه

 رساله دوره دکتري -اليان به سرطانتبيين تجارب زيسته پرستاران از مراقبت تسکينی براي مبت

 پايان نامه کارشناسی ارشد -نبررسی تاثير آموزش قاطعيت بر عزت نفس پرستارا

 خاتمه یافته طرح هاي تحقيقاتي 

 دانشجويان کارشناسی پرستاريارتباط بين قاطعيت و تفکر انتقادي در  -

 بررسی اثربخشی شناخت درمانی بر افسردگی: مرور سيستماتيک -

 تحليل مفهوم مراقبت تسکينی با استفاده از الگوي هيبريد -

 مراقبت روانی خانواده در بيماري سرطان: تحليل محتوا -

 تحليل مفهوم مراقبت تسکينی با استفاده از رويکرد تکاملی راجرز -

 رويکرد تکاملی راجرزتحليل مفهوم کرامت انسانی در مراقبت از بيمار:  -

 التمقا
 مقاالت فارسي

 1396مورد کودک آزاري با رويکرد اخالقی. فصلنامه اخالق پزشکی.تحليل يک  مدنی م.،مرداني مکديور م،  -

 .ارزيابی وضعيت سالمت روانی پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشی ايران: يک پيمايش ملی مرداني م. خيري ف، سيدفاطمی ن، اسکويی ف، -

 .1396.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

      پرستاري نشريه . ارزيابی نظرات والدين نسبت به فرزند کم توان ذهنی: مطالعه مقطعی در شهر تهران. قرهی ف ،ممرداني تقوي الريجانی ت،  -

 1395گروه هاي آسيب پذير. 

 1395نشريه پايش. تبيين درک مادران از بستري نوزاد در بخشهاي مراقبت ويژه نوزادان.  سيدفاطمی ن، اکبري ن.،مرداني مکديور م،  -

 .1394مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،، رضايی ن.تحليل مفهوم مراقبت تسکينی در پرستاري: ارائه الگوي هيبريد.مرداني منگارنده ر،  -

مجله ايرانی جنبه هاي اخالقی در مديريت بالينی شيرخواران مبتال به نقايص ايمنی توام شديد. .نژادسروري ن،قرگزلو م، مرداني مکديور م،  -
  . 1394،زشکیاخالق و تاريخ پ

  . 1394،مجله ايرانی اخالق و تاريخ پزشکی ،واکاوي بايسته هاي اخالقی در سرطان هاي کودکانمرداني م.  کديور م، -

ده هاي آن با استفاده از رويکرد نتفسير مفهوم مراقبت تسکينی، موانع و تسهيل کن بريم نژاد ل، سيدفاطمی ن، طهماسبی م. مرداني م، -

 .1393. مراقبت هاي نوينفصلنامه  متاسنتز.

 .1393 فصلنامه مراقبت هاي نوين.، رضايی ن. تاثير شناخت درمانی بر افسردگی: مرور سيستماتيک. مرداني مدهقان نيري ن،  -

. مطالعه کيفیمراقبت تسکينی مبتنی بر معنويت در مبتاليان به سرطان از ديدگاه پرستاران:  م.  ، طهماسبین ، سيد فاطمیل بريم نژاد ،مرداني م -

  .1392. فصلنامه تاريخ پزشکی

 .1392 نشريه پرستاري ايران.مراقبت تسکينی: تحليل مفهوم با رويکرد تکاملی راجرز. ، مرداني م. بريم نژاد ل، سيدفاطمی ن -

مجله تحقيقات کيفی در ، رنجبر ه. تحليل مفهوم اميد به بهبودي بيمار در پرستاران بخشهاي ويژه:الگوي هيبريد. مرداني مرضائی ن، رفيعی ف، -
 .1392.علوم سالمت

و تاريخ  مجله ايرانی اخالق .رابطه عدالت سازمانی و استرس شغلی در کارکنان بيمارستان  ت. الريجانی ، ابراهيمی ا، مستغاثی م، تقويم نيمردا-
 .1392  ، پزشکی

 .1391 .مراقبت هاي نوين .برنامه آموزشی روان شناختی بر اضطراب اجتماعی بيماران مبتال به سرطان تاثير  ، ابراهيمی ا، مستغاثی م.مرداني م-11

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-3407-fa.pdf
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-3407-fa.pdf
http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=195254&varStr=18;مرداني%20حموله%20مرجان%20,%20ابراهيمي%20احترام%20,%20مستغاثي%20مهرداد%20,%20تقوي%20لاريجاني%20ترانه;مجله%20%20ايراني%20%20اخلاق%20%20و%20%20تاريخ%20%20پزشكي;مرداد%201392;6;3;64;71
http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=190663&varStr=15;مرداني%20حموله%20مرجان%20,%20ابراهيمي%20احترام%20,%20مستغاثي%20مهرداد;مراقبت%20%20هاي%20%20نوين;1391;9;3%20(پياپي%2035);181;189
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مجله دانشگاه علوم  .استرس و افسردگی بيماران مبتال به سرطان رنامه آموزشی روان شناختی بربررسی تاثير ب، روزي طلب م، ابراهيمی ا. م مرداني -
 .1390 پزشکی فسا،

 .1390  .مجله ايرانی اخالق و تاريخ پزشکی .حمايت اجتماعی درک شده در بعد پشتيبانی عاطفی  ، حيدري ه، محبوبی م.م انيمردابراهيمی ا، -

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوري اسالمی  .بررسی تاثير ابراز وجود بر ميزان افسردگی بعد از زايمان  حيدري ه. مرداني م،-
 .1389  .ايران

 

 .1389. علوم پزشکیمجله ايرانی آموزش در ، حيدري ه، چنگيز ط. ارزيابی وضعيت آموزش بالينی از ديدگاه دانشجويان پرستاري. مرداني م-

مجله توسعه پژوهش در درمانی شاهين شهر اصفهان.  -ابراهيمی ا. وضعيت سالمت روان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتیمرداني م، -
 .1389 پرستاري و مامايی.

 .1388  .. مجله ايرانی اخالق و تاريخ پزشکیبيمارستان، حيدري ه. بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان مرداني م-

 

 مقاالت انگليسي
- Borimnejad L, Mardani M, Seyedfatemi N, Tahmasebi M. Palliative Nursing for Cancer Patients is an 

Abstractive Concept: A Hermeneutic Study. The Journal of Nursing Research. Accepted for Publication. 

 

- Mardani M, Heidari H. Living with cancer challenges: a qualitative analysis of cancer patients’ perceptions 

in Iran. Journal of Public Health. Accepted for Publication. 

 

- Mardani M, Heidari H. Cancer patients’ psychosocial distress as a factor for support seeking: a hermeneutic 

study. Journal of the Advanced Practitioner in Oncology. Accepted for Publication. 

 

- Mardani M, Taghavi Larijani T, Heidari H. Female cancer patients' perceptions regarding health-related 

behaviors: Qualitative analysis. Basic & Clinical Cancer Research. Accepted for Publication. 

 

- Mardani M, Heidari H. Cancer patients' effort to return to normal Life: A Hermeneutic Study. Scandinavian 

J of Caring Science. 2017. 

 

- Mardan M, Heidari H. Perception of Iranian cancer patients regarding sexual health: a content analysis 

study. Sexuality and Disability. 2017. 

- Heidari H, Mardani M. Iranian Nurses' Challenges in Caring for Older Adults: A Content Analysis Study. 

Res Gerontol Nurs. 2017. 

- Kadivar M, Mardani M, Shayestefar S. Evaluation of pediatric residents’ attitudes toward ethical conflict: a 

cross-sectional study in Tehran, Iran. Journal of Medical Ethics and History of Medicine.2017. 

 

-Rahnama F, Mardani-Hamooleh M. Iranian Nursing Students’ Perceptions Regarding Use of Concept 

Mapping: A Content Analysis. Research and Development in Medical Education. 2017. 

 

-Seyedfatemi N, Mardani M, Borimnejad L, Tahmasebi M. Palliative Care as the Driving Force for Providing 

Psychological Comfort to Patients with Cancer: A Hermeneutic Study. Iran J Cancer Prev. 2016. 

 

- Heidari H, Mardani M. Integration of the Newborn Resuscitation-Training Program in Pediatric Nursing 

Teaching: A Mixed-Method Study. Critical Care Nursing. 2016. 

 

-Heidari H, Mardani- H. Nursing Students’ Experiences Regarding Nursing Process:A Qualitative Study. 

Research and Development in Medical Education. 2016. 

 

http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=145958&varStr=8;مرداني%20حموله%20مرجان%20,%20روزي%20طلب%20مهين%20,%20ابراهيمي%20احترام;مجله%20%20دانشگاه%20%20علوم%20%20پزشكي%20%20فسا;بهار%201390;1;1;53;58
http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=152535&varStr=16;ابراهيمي%20احترام%20,%20مرداني%20حموله%20مرجان%20,%20حيدري%20هايده%20,%20محبوبي%20محمد;مجله%20%20ايراني%20%20اخلاق%20%20و%20%20تاريخ%20%20پزشكي;بهمن%201390;5;1;82;88
http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=129988&varStr=7;مرداني%20حموله%20مرجان%20,%20حيدري%20هايده;مجله%20%20علمي%20%20پژوهشي%20%20دانشگاه%20%20علوم%20%20پزشكي%20%20ارتش%20%20جمهوري%20%20اسلامي%20%20ايران;زمستان%201389;8;4%20(مسلسل%2032);265%20;270%20
http://www.advancedpractitioner.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28541587
http://jmehm.tums.ac.ir/index.php/jmehm/article/view/178
http://jmehm.tums.ac.ir/index.php/jmehm/article/view/178
http://journals.tbzmed.ac.ir/RDME/Search/A_Farideh_Rahnama
http://journals.tbzmed.ac.ir/RDME/Search/A_Marjan_Mardani-Hamooleh
http://journals.tbzmed.ac.ir/RDME/Search/A_Haydeh_Heidari
http://journals.tbzmed.ac.ir/RDME/Search/A_Marjan_Mardani%20Hamooleh
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- Heidari H, Mardani M. Cancer Patients’ Informational Needs: Qualitative Content Analysis. Journal of 

Cancer Education. 2015. 

 

- Heidari H,  Mardani M. Improving Communication Skills in Clinical Education of Nursing Students. Client-

Centered Nursing Care. 2015. 

 

-Seyedfatemi N, Borimnejad L, Mardani M, Tahmasebi M. Iranian nurses' perceptions of palliative care for 

patients with cancer pain. International Journal of Palliative Nursing.2014. 

 

- Seyedfatemi N, Mardani M, Borimnejad L, Tahmasebi M. Concept Analysis of Family-centered Care in 

Cancer Using Hybrid Model: A Qualitative Study. Basic & Clinical Cancer Research.2014. 

 

-Mardani M, Borimnejad L, Seyedfatemi N, Tahmasebi M. Perception of Iranian nurses regarding ethics- based 

palliative care in cancer patients. Journal of Medical Ethics and History of Medicine.2013. 

 

-Ghadirian F, Mardani M, Rezaee N,Taghavi T. Sexual function in Iranian women using different methods of 

contraception. Journal of Clinical Nursing.2013. 
 

 پایان نامه ها

 استاد راهنما -طعيت در کارکنان پرستاريبررسی ارتباط تنش اخالقی با قا -

 استاد راهنما -بررسی ارتباط همدلی با نگرش معنوي در دانشجويان پرستاري  -

 راهنما داستا -ت معنوي دانشجويان پرستاريسالم معنويت بربررسی تاثير آموزش   -

 استاد مشاور -دانشجويان پرستاري معنويت بر هوش معنوي و حساسيت اخالقیتاثير آموزش بررسی  -

 استاد مشاور -يپرستار انيدانشجو یزندگ تيفيو ک یبا سالمت عموم یتيشخص يها یژگيارتباط و بررسی -

 استاد مشاور -یدرمان یميافراد مبتال به سرطان تحت ش نيو اضطراب مراقب یبر فشار مراقبت  يمقابله ا يآموزش مهارت ها ريتاثبررسی  -

 استاد مشاور -تاثير برنامه مديريت تنش بر پاسخ به استرس پرستاران شاغل در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بررسی -

 استاد مشاور -ي زندگی بر سازگاري و خودمديريتی افراد مبتال به مولتيپل اسکلروزيسها مهارت آموزش تاثيربررسی  -

  كنفرانس ها/سمينارها/ ارائه ها

  ارائه شفاهي

 1393سيزدهمين همايش پرستاري انکولوژي و هماتولوژي، تهران،  ،مفهوم مراقبت تسکينی با استفاده از رويکرد متاسنتزتفسير  -

 1392دوازدهمين همايش پرستاري انکولوژي و هماتولوژي، تهران،  ، تحليل مفهوم مراقبت خانواده محور در بيماري سرطان -

يازدهمين همايش پرستاري انکولوژي و هماتولوژي، تهران،  ،اجتماعی بيماران مبتال به سرطان تاثير برنامه آموزشی روان شناختی بر اضطراب -

1391  

 1390ارتباط کيفيت خواب و سالمت روان در مبتاليان به آرتريت روماتوييد، همايش ملی اختالالت خواب، تهران،  -

  

  ارائه پوستر
 .1395کنگره متخصصين داخلی، تهران،  هفتمين، بيست و مراقبت روانی خانواده در بيماري سرطان -

 .1394روابط انسانی در مراقبت تسکينی از مبتاليان به سرطان، بيست و ششمين کنگره متخصصين داخلی، تهران،  -

 .1393مراقبت تسکينی اخالق محور از مبتاليان به سرطان، بيست و پنجمين کنگره ساليانه سرطان، انستيتو کانسر تهران،  -

 1392تسکينی مبتنی بر معنويت از مبتاليان به سرطان،  کنگره بين المللی سرطان پستان، تهران،مراقبت  -

 1392مراقبت تسکينی از درد در مبتاليان به سرطان،  کنگره سراسري برنامه جامع سرطان، تهران، -

 1391صصين داخلی ايران، تهران، همايش جامعه پزشکان متخ ،و کيفيت زندگی در بيماران مبتال به سرطان ارتباط سالمت روانی -

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24577212
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24577212
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 شركت در همایش ها و كارگاه ها 

 1394بيست و ششمين کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی،  -

 1393، تهران، اخالق پزشکی حرفه اي -

  1392آموزش به بيمار، تهران، کنگره  -

 1392تازه هاي نظام مراقبت بيماريها، تهران،  -

  1392، تهران،متخصص داخلی ايران بيست و چهارمين کنگره جامعه پزشکان -

 1392کارگاه روش تحقيق کيفی، تهران،  -

 1392درمان کانسرهاي دستگاه گوارش، سر و گردن و پستان، تهران،  -

 1392ششمين جشنواره شهيد مطهري، تهران،  -

  1391، تهران، پرستاري انکولوژي و هماتولوژي -

 1391، تهران، پرتودرمانی سرطان -

  1391روز جهانی ايدز، تهران،کنفرانس  -

 1390روان و رسانه، تهران، کنفرانس سالمت  -

 

 عضویت در كميته علمي همایش ها

 1393سيزدهمين همايش پرستاري انکولوژي و هماتولوژي، انجمن مديکال انکولوژي و هماتولوژي، تهران، عضو کميته علمی  -

 1392سرطان، تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، کنگره سراسري برنامه جامع  عضو کميته علمی پرستاري -

 داور مجالت

 دانشگاه علوم پزشکی ايران -نانشريه پرستاري اير -

 دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی تهران -مجله حيات -
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