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رتبه علمي استاديار

مدارك و دوره هاي آموزشي
دکتراي تخصصی آموزش پرستاري -دانشگاه علوم پزشکی تهران
کارشناسی ارشد آموزش پرستاري گرايش روان -دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز
کارشناسی پرستاري -دانشگاه علوم پزشکی شيراز
عضويت هاي حرفه اي كنوني
عضويت در سازمان نظام پرستاري
انتصابات آكادميك كنوني
عضو شوراي پژوهشی گروه روانپرستاري -دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی ايران
عضو کميته اخالق در پژوهش -دانشکده علوم پزشکی ساوه
سابقه كار باليني
-

پرستار مشمول اليحه ،بيمارستان شهيد رجايی ياسوج ،دانشگاه علوم پزشکی ياسوج

-

پرستار بالينی در بخش هاي داخلی و جراحی ،بيمارستان اميرالمومنين(ع) ،اهواز
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-

سوپروايزر بالينی بيمارستان اميرالمومنين(ع) ،اهواز

تجارب آموزشي
-

تدريس نظري در مقطع كارشناسي ارشد در دروس :روش هاي آموزشی و اختالالت روانی سالمندان در دانشکده پرستاري دانشگاه علوم
پزشکی ايران

-

تدريس نظري در مقطع كارشناسي در دروس :بهداشت روان ،1روانشناسی و روش تحقيق در دانشکده پرستاري دانشگگاه علگوم پزشگکی
ايران

-

تدريس نظري در مقطع كارشناسي در دروس :داخلی و جراحی  ،3بهداشت روان 1و اخالق پرستاري در دانشکده علوم پزشکی ساوه

-

تدريس نظري در مقطع كارشناسي در دروس :بهداشت روان  1و ،2روانشناسی اجتماعی و تنظيم خانواده در دانشکده پرستاري دانشگگاه
آزاد اسالمی ،اهواز

 تدريس عملي در مقطع كارشناسي در درس :روان پرستاري ،در مراکز درمانی روانپزشکی ايران و حضرت رسول اکرم وابسته به دانشگگاهعلوم پزشکی ايران
-

تدريس عملي در مقطع كارشناسي در دروس :روان پرستاري و پرستاري داخلی و جراحی ،دانشگکده پرسگتاري دانشگگاه علگوم پزشگکی
جندي شاپور و دانشگاه آزاد اسالمی اهواز

برگزاري كارگاه هاي آموزشي
کارگاه روش تحقيق کمی -دانشگاه علوم پزشکی ايران
کارگاه مهارتهاي ارتباطی -دانشگاه علوم پزشکی ايران
کارگاه روش تحقيق کيفی -دانشکده علوم پزشکی ساوه
تجارب پژوهشي

پايان نامه
تبيين تجارب زيسته پرستاران از مراقبت تسکينی براي مبتاليان به سرطان -رساله دوره دکتري
بررسی تاثير آموزش قاطعيت بر عزت نفس پرستاران -پايان نامه کارشناسی ارشد
طرح هاي تحقيقاتي خاتمه يافته
-

ارتباط بين قاطعيت و تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسی پرستاري

-

بررسی اثربخشی شناخت درمانی بر افسردگی :مرور سيستماتيک

-

تحليل مفهوم مراقبت تسکينی با استفاده از الگوي هيبريد
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-

مراقبت روانی خانواده در بيماري سرطان :تحليل محتوا

-

تحليل مفهوم مراقبت تسکينی با استفاده از رويکرد تکاملی راجرز

مقاالت منتشر شده
مقاالت فارسي
-

کديور م ،مرداني م،سيدفاطمی ن ،اکبري ن .تبيين درک مادران از بستري نوزاد در بخشهاي مراقبت ويژه نوزادان .نشريه پايش1395 .

-

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

 کديور م ،مرداني م ،نژادسروري ن،قرگزلو م .جنبه هاي اخالقی در مديريت بالينی شيرخواران مبتال به نقايص ايمنی توام شديد .مجله ايرانیاخالق و تاريخ پزشکی.1394،
 کديور م ،مرداني م .واکاوي بايسته هاي اخالقی در سرطان هاي کودکان ،مجله ايرانی اخالق و تاريخ پزشکی.1394، مرداني م ،بريم نژاد ل ،سيدفاطمی ن ،طهماسبی م .تفسير مفهوم مراقبت تسکينی ،موانع و تسهيل کننده هاي آن با استفاده از رويکردمتاسنتز .فصلنامه مراقبت هاي نوين.1393 .
-

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

 مرداني م ،بريم نژاد ل ،سيد فاطمی ن ،طهماسبی م .مراقبت تسکينی مبتنی بر معنويت در مبتاليان به سرطان از ديدگاه پرستاران :مطالعهکيفی .فصلنامه تاريخ پزشکی.1392 .
 -بريم نژاد ل ،سيدفاطمی ن ،مرداني م .مراقبت تسکينی :تحليل مفهوم با رويکرد تکاملی راجرز .نشريه پرستاري ايران.1392 .

رضائی ن ،رفيعی ف ،مرداني م  ،رنجبر ه .تحليل مفهوم اميد به بهبودي بيمار در پرستاران بخشهاي ويژه:الگوي هيبريد .مجله تحقيقاتکيفی در علوم سالمت.1392.

مرداني م ،ابراهيمی ا ،مستغاثی م ،تقوي الريجانی ت .رابطه عدالت سازمانی و استرس شغلی در کارکنان بيمارستان .مجله ايرانی اخالق وتاريخ پزشکی.1392 ،

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

 مرداني م ،روزي طلب م ،ابراهيمی ا .بررسی تاثير برنامه آموزشی روان شناختی بر استرس و افسردگی بيماران مبتال به سرطان .مجلهدانشگاه علوم پزشکی فسا.1390 ،
ابراهيمی ا ،مرداني م ،حيدري ه ،محبوبی م .حمايت اجتماعی درک شده در بعد پشتيبانی عاطفی .مجله ايرانی اخالق و تاريخ پزشکی..1390

مرداني م ،حيدري ه .بررسی تاثير ابراز وجود بر ميزان افسردگی بعد از زايمان .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهورياسالمی ايران.1389 .
مرداني م  ،حيدري ه ،چنگيز ط .ارزيابی وضعيت آموزش بالينی از ديدگاه دانشجويان پرستاري .مجله ايرانی آموزش در علوم پزشکی..1389

مرداني م ،ابراهيمی ا .وضعيت سالمت روان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی شاهين شهر اصفهان .مجله توسعه3

.1389 .پژوهش در پرستاري و مامايی
. مجله ايرانی اخالق و تاريخ پزشکی. بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان بيمارستان. حيدري ه، مرداني م.1388
مقاالت انگليسي
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. In Press.
- Mardani M, Heidari H. Cancer patients' effort to return to normal Life. Scandinavian J of Caring Science.
2016. In Press.
- 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. ClientCentered 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.
-Taghavi Larijani T, Mardani M, Garahi F. Evaluating the attitude of Iranian parents towards their educable
mentally retarded children. Open Science Journal of Psychology.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.
پايان نامه ها
 استاد راهنما-بررسی ارتباط تنش اخالقی با قاطعيت در کارکنان پرستاري شهر مالير
 استاد راهنما-بررسی ارتباط همدلی با نگرش معنوي در دانشجويان پرستاري
 استا دراهنما-بررسی تاثير آموزش معنويت بر شايستگی مراقبت معنوي و سالمت معنوي دانشجويان پرستاري
 استاد مشاور-بررسی ارتباط ويژگی هاي شخصيتی با سالمت عمومی و کيفيت زندگی دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی قم
بررسی تاثير آموزش مهارت هاي مقابله اي بر فشار مراقبتی و اضطراب مراقبين افراد مبتال به سرطان تحت شيمی درمانی مراجعه کننده به
 استاد مشاور-بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکی ايران
 استاد مشاور-بررسی تاثير برنامه مديريت تنش بر پاسخ به استرس پرستاران شاغل در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان
 استاد مشاور-بررسی تاثير آموزش مهارت هاي زندگی بر سازگاري و خودمديريتی افراد مبتال به مولتيپل اسکلروزيس

-

 ارائه ها/سمينارها/كنفرانس ها
ارائه شفاهي
1393 ، تهران، سيزدهمين همايش پرستاري انکولوژي و هماتولوژي،تفسير مفهوم مراقبت تسکينی با استفاده از رويکرد متاسنتز
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-

-

تحليل مفهوم مراقبت خانواده محور در بيماري سرطان ،دوازدهمين همايش پرستاري انکولوژي و هماتولوژي ،تهران1392 ،

-

تاثير برنامه آموزشی روان شناختی بر اضطراب اجتماعی بيماران مبتال به سرطان ،يازدهمين همايش پرستاري انکولوژي و هماتولوژي ،تهران،
1391

-

ارتباط کيفيت خواب و سالمت روان در مبتاليان به آرتريت روماتوييد ،همايش ملی اختالالت خواب ،تهران1390 ،

ارائه پوستر
-

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

-

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

-

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

-

مراقبت تسکينی مبتنی بر معنويت از مبتاليان به سرطان ،کنگره بين المللی سرطان پستان ،تهران1392،

-

مراقبت تسکينی از درد در مبتاليان به سرطان ،کنگره سراسري برنامه جامع سرطان ،تهران1392،

-

ارتباط سالمت روانی و کيفيت زندگی در بيماران مبتال به سرطان ،همايش جامعه پزشکان متخصصين داخلی ايران ،تهران1391 ،
شركت در همايش ها و كارگاه ها

-

بيست و ششمين کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی1394 ،

-

اخالق پزشکی حرفه اي ،تهران1393 ،

-

کنگره آموزش به بيمار ،تهران1392 ،

-

تازه هاي نظام مراقبت بيماريها ،تهران1392 ،

-

بيست و چهارمين کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ايران ،تهران1392،

-

کارگاه روش تحقيق کيفی ،تهران1392 ،

-

درمان کانسرهاي دستگاه گوارش ،سر و گردن و پستان ،تهران1392 ،

-

ششمين جشنواره شهيد مطهري ،تهران1392 ،

-

پرستاري انکولوژي و هماتولوژي ،تهران1391 ،

-

پرتودرمانی سرطان ،تهران1391 ،

-

کنفرانس روز جهانی ايدز ،تهران1391،

-

کنفرانس سالمت روان و رسانه ،تهران1390 ،

عضويت در كميته علمي همايش ها
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-

عضو کميته علمی سيزدهمين همايش پرستاري انکولوژي و هماتولوژي ،انجمن مديکال انکولوژي و هماتولوژي ،تهران1393 ،

-

عضو کميته علمی پرستاري کنگره سراسري برنامه جامع سرطان ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی1392 ،
داور مجالت

-

نشريه پرستاري ايران -دانشگاه علوم پزشکی ايران

-

مجله حيات -دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی تهران

-

مجله پژوهش پرستاري -دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی تهران

-

نشريه آموزش پرستاري -انجمن علمی پرستاري ايران

-

Iranian Journal of Pediatrics
عالقمندي هاي پژوهشي

-

تحقيقات کيفی در عرصه سالمت عمومی

-

تحققيات کمی در عرصه سالمت روان

-

مراقبت تسکينی با محوريت انکولوژي

-

اخالق بالينی

-

آموزش بالينی به ويژه آموزش پرستاري

آخرين بازبيني1395/7/27 :
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