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هاي آموزشی وابسته به دانشگاه ، حقانی ش. شايستگی مراقبت معنوي پرستاران شاغل در بيمارستانا سيدفاطمی ن، اسالمی ،ممرداني   -

 .1399علوم پزشکی البرز. نشريه پرستاري ايران. 

. مجله اخالق هاي مراقبت ويژه از ديدگاه پرستاران: يک مطالعه توصيفیوقوع خطاهاي دارويی در بخش. ع ملکی ,م مرداني, ا سالمت -

 1399پزشکی. 

نشريه ، ويژه مراقبت هايبخش پرستاران روانشناختی توانمندي بر آوريتاب آموزش تأثيرش.  ، حقانین  ، سيدفاطمیمرداني م، ز هزاوه -

 1399پرستاري ايران. 

 اختالال  داراي افراد پرخاشگري بر خشم مديريت آموزشی برنامه تأثيرح.  ، حقانیم ، رنجبرم ،  مردانی ن ، سيدفاطمیم خوشنويسان  -

 1399نشريه پرستاري ايران.  .تجربی نيمه مطالعه يک دوقطبی:

، تهران شهر پرستاران ديدگاه ويژه: مراقبت هايبخش در بيمار ايمنی فرهنگ .ش ، حقانیا محمدنژاد ،ممرداني ، ژ ، محمدعليهاا سالمت -

 1398نشريه پرستاري ايران. 

 علوم دانشگاه درمانی آموزشی مراکز در شاغل پرستاران ديدگاه از مطلوب اجتماعی هايگرايشح. ، حقانین ، سيدفاطمیمرداني م،  ن انیطالق  -

 1398. ، نشريه پرستاري ايران. ايران پزشکی

 1398حقانی ش. ارتباط انگ با خوددلسوزي در مبتاليان به اختالل دوقطبی. نشريه پرستاري ايران.  ،مرداني م، ن سيدفاطمیرنجبر م،  -

 قنبري ل، حقانی ش.  ، ممرداني ، ژ محمدعليها قنبري م، -

 1398. نشريه پرستاري ايران. ز ديدگاه پرستاران: يک مطالعه توصيفیهاي مراقبت ويژه اوقوع خطاهاي دارويی در بخش

مجله  .با نگرش معنوي در دانشجويان کارشناسی پرستاري شهر تهرانبررسی ارتباط همدلی  ح. ، حقانین ، سيدفاطمیم ، احمديم مرداني -
 .1397،ايرانی اخالق و تاريخ پزشکی

اي بررسی تأثير آموزش معنويت بر سالمت معنوي دانشجويان پرستاري؛ مطالعه، حميد حقانی، م مرداني، ن ، سيدفاطمیط خليفی -

  .1397،مجله ايرانی اخالق و تاريخ پزشکی .تجربینيمه

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

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

 .1396.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان .ملی

 1396پرستاري. مجله اخالق پزشکی. کارکنان در قاطعيت و اخالقی تنيدگی ارتباط ايرانشاهی م، سيدفاطمی ن، حقانی ح.مرداني م، -

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

 1395گروه هاي آسيب پذير. 

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

ارزيابی هوش اخالقی و مؤلفه هاي سازنده آن: ديدگاه حرفه مندان پرستاري شهرستان  ، ايرانشاهی م، خليفی ط، احمدي م.ممرداني  -

 .1395پرستاري، در اخالق و آموزش فصلنامه.  مالير

 .1394علوم پزشکی مازندران،مجله دانشگاه ، رضايی ن.تحليل مفهوم مراقبت تسکينی در پرستاري: ارائه الگوي هيبريد.مرداني منگارنده ر،  -
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مجله ايرانی جنبه هاي اخالقی در مديريت بالينی شيرخواران مبتال به نقايص ايمنی توام شديد. .نژادسروري ن،قرگزلو ممرداني م، کديور م،  -
  . 1394،اخالق و تاريخ پزشکی

خدما  طبی، حمايتی و تسکينی به نوزادان مبتال به نارسايی مزمن  يکرد اخالقی در ارائهرو، م ،  قاسم زادهم،  مردانی م ،  مدنیم کديور -

  . 1394،مجله ايرانی اخالق و تاريخ پزشکی . اي آنانهکليه و خانواده

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

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

 .1393. فصلنامه مراقبت هاي نوين متاسنتز.

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

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

  .1392. فصلنامه تاريخ پزشکی. کيفی

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

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

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

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

مجله  .استرس و افسردگی بيماران مبتال به سرطان رنامه آموزشی روان شناختی بربررسی تاثير ب، روزي طلب م، ابراهيمی ا. م مرداني -
 .1390 دانشگاه علوم پزشکی فسا،

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

1390. 

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

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

1389. 

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

  .ق و تاريخ پزشکی. مجله ايرانی اخال، حيدري ه. بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان بيمارستانمرداني م-

1388. 

 مقاالت انگليسي
-Rezaee N, Mardan M, Seraji M. Nurses' perception of ethical challenges in caring for patients with COVID-

19: a qualitative analysis. J Med Ethics Hist Med. 2020. 

-Rezaee N, Mardani M. A Qualitative Study of the Health-Related Perceptions of Married Iranian Women 

Who Have Experienced Domestic Violence. Journal of Forensic Nursing. 2020. 

- Keshavarzpir Z,  Seyedfatemi N, Mardani M , Esmaeeli  N, Boyd JE. The Effect of Psychoeducation on 

Internalized Stigma of the Hospitalized Patients with Bipolar Disorder: A Quasi-Experimental Study. Issues in 

Mental Health Nursing. 2020. 

- Heidari H, Mardani M. Amiri M. Perceived factors to providing palliative care for patients with cancer - a 

qualitative systematic review. Oncology reviews. 2020. 
- Heidari H, Mardani M. Nurses' Perception of Family-Centered Care in Neonatal Intensive. Journal of 
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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
https://europepmc.org/article/med/31984152
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Pediatric Intensive Care.2020. 

-Lari A, Borimnejad L, Mardani M.The impact of a stress management program on the stress response of 

nurses in neonatal intensive care units: a quasi-experimental study. The Journal of Prenatal & Neonatal 

Nursing. 2019. 

-Rezaee N, Mardani M, Ghalgeh M. Ethical Challenges in Cancer Care: A Qualitative Analysis of Nurses’ 

Perceptions. Research and Theory for Nursing Practice.2019. 

-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. 2018. 

- Farahaninia M, Ekramifar F, Mardani M, Haghani H. The Effect of Spiritual Training on the Moral 

Sensitivity of Nursing Students. Journal of Client-Centered Nursing Care.2018. 

-Kadivar M, Mardani M, Kouhnavard M. Concept analysis of human dignity in patient care: Rodgers' 

evolutionary approach. Journal of Medical Ethics and History of Medicine.2018. 

- Shayestehfar S, Mardani M, Kadivar M, Kouhnavard M. Ethical Challenges in Pediatrics from the 

Viewpoints of Iranian Pediatric Residents. J of Comprehensive Pediatrics.2018. 

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

in Iran. Journal of Public Health. 2017. 

- Mardani M, Heidari H. Cancer patients’ psychosocial distress as a factor for support seeking: a hermeneutic 
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 دکتراي پرستاري -استاد راهنما -طراحی و زمينه پردازي الگوي عود اختالال  روانی مزمن در ايران -
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 دکتراي آموزش پزشکی -استاد مشاور -انگيزش به منظور توسعه آموزش مجازي در دانشگاه هاي علوم پزشکی ايران طراحی مدل -
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 استاد راهنما -شفقت ورزي بر عاطفه مثبت و منفی دانشجويان پرستاري -ارزشيابی اثر آموزش مبتنی بر خود -

 د راهنمااستا -ارزشيابی اثر آموزش معنويت بر معناي زندگی و رضايت از زندگی افراد داراي سرطان هاي گوارشی -

 استاد راهنما -ارزشيابی اثر آموزش مهارتهاي زندگی بر عملکرد خانواده مبتاليان به اختالال  روانی مزمن -

 استاد راهنما -معنوي و جهت گيري زندگی مادران کودکان مبتال به اوتيسم بررسی سالمت -

 استاد راهنما -ايرانبررسی درد ذهنی افراد داراي اختالل دوقطبی بستري در مرگز روانپزشکی  -

 استاد راهنما -پيروي از رژيم غذايی در افراد مبتال به پرفشاري خونبررسی ارتباط سالمت معنوي با  -

 استاد راهنما -بررسی ارتباط سالمت معنوي با حساسيت اضطرابی زنان سالمند -

 راهنمااستاد  -اندر پرستار گرايش هاي اجتماعی مطلوبارتباط هوش فرهنگی با بررسی  -
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 استاد راهنما -در بخش هاي مراقبت ويژه بررسی تاثير آموزش تاب آوري بر توانمندي روانشناختی و فرسودگی شغلی پرستاران -
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 استاد راهنما -بررسی ارتباط همدلی با نگرش معنوي در دانشجويان پرستاري  -

 راهنما داستا -ت معنوي دانشجويان پرستاريسالم معنويت بربررسی تاثير آموزش   -
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 1392کيفی، تهران، کارگاه روش تحقيق  -
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