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 زبان

 فارسی )زبان مادری(

 انگلیسی )متوسط(

 عالقمندیهای حرفه ای

 آموزش و ارتقا سالمت

 سالمت زنان

 فعال  و موفق ،سالمندی سالم

  )کارآزمایی های بالینی...( کمی های  پژوهش

 

 ها عضویت

 بین المللی پرستاری دانشگاه کارولینای جنوبی امریکا  نعضو افتخاری انجم

Chapter Sigma Theta Tau International, Alpha XI 

 دانشکده عضو شورای  آموزشی

 دانشکده عضو شورای تحصیالت تکمیلی

 دانشکده پژوهشی شورای عضو

 عضو انجمن علمی پرستاری ایران

 عضو انجمن شیر مادر

  ایرانعضو سازمان نظام پرستاری 

 پژوهشی تجربه

در حوزه های آموزش و ارتقاء سالمت، مامایی و بهداشت پایان نامه ای  و چند مشاوره   نامه پایان 50 راهنمایی حدود  

 باروری، پرستاری مادران نوزادان، سالمت زنان ، سالمندی سالم و فعال 

 مقاالت منتشرشده ) فارسی و انگلیسی(

هاشمی بیژن باستانی فریده . مقدمه ای بر اینترنت و شبکه گسترده جهانی و فصلنامه علمی پژوهشی علوم  پزشکی مدرس 

 .913-983ص   9388سال   2دانشکاه تربیت مدرس ش 

فاطمه. بررسی آگاهی پرستاران بخشهای اطفال از مفهوم کودک آزاری . فصلنامه دانشکده پرستاری باستانی فریده، دباغی 

 .90-3ص  9381سال  20مامایی ش 

از بارداری ببر وضعیت خلقی و تنیدگی زنان تاثیر می باستانی فریده محمدی یگانه الدن . آیا مصرف قرصهای پیگیری 

 89-39ص  11ابان   30ش  22گذارد؟ نشریه پرستاری ایران دوره 

 

پیش از قاعدگی و نشانه های مرتبط با آن در دانشجویان.   مشاپوریان ف محمودی ز باستانی ف پارسای س حقانی ح . سندرو

 11ش  91نشریه پرستاری ایران . دوره 

 89-98ص   9311

 دانشكده آن مجله با مرتبط عوامل و بارداري دیابت به مبتال زنان در خودكارآمدي بررسي ضرابي رویا *  فریده باستاني

 4 و3 شماره ، 16 دوره  9318(حیات) تهران پزشكي علوم دانشگاه مامایي و پرستاري

 شیردهياز  تبعیت میزان بر تلفني مشاوره همراه به ناتال پره آموزشي کارگاه نژاد لیلی. تأثیر رحمت ، فریده باستاني

 9318 بهار اول، شماره هفتم، دوره 2 2 ارومیه مامایی و پرستاري دانشکده نخست زا فصلنامه زنان انحصاري
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 نوزادان بیداري و خواب وضعیت بررسيی. محمد جان سارا و  حقاني حمید ، امیني الهه ، *رجایي ناهید ، فریده باستاني

 پزشكي علوم دانشگاه نشریه ، .نوزادان ویژه مراقبت (NICU) دموگرافیك هاي متغیر با آن ارتباط و بخش در بستري نارس

 .1391 زمستان ،1 شماره ،2 دوره البرز،

 بر مسئله برحل مبتنی شیوه به آموزش تأثیر، پرویزی س، عبدالهی ح.   فریده باستانيمدانلو م، خدام ح ، کالگری ش ، 

 شكيزپ آهوزش توسعه و هطالعات هركس پسشكي هجله آهوزش در توسعه هاي پرستبری گام دانشجویبن یبدگیری سطوح

 9319 71،  73 – ص .اول شواره :هفتن دوره

 درد برآورد مقایسه عبداللهي حبیب ، حسام مسلم بهنامپور ناصر پیروي حمید فریده باستاني سیدفاطمي نعیمه معصومه مدانلو

 .21-23 9311 9ش  3مجله پرستاری مراقبت ویژه دوره تریاژ   پرستاران و بیماران توسط

 

شاپوریان فرنگیس باستانی فریده پارسای سوسن و حسینی فاطمه . مقایسه تاثیر افزودن کربوهیدرات  به ،  زهرهمحمودی 

رژیم غذایی به دو صورت ماده و مکمل غذایی بر سندروم پیش از قاعدگی  مجله بهبود فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه ع 

 .91-90ص  9311بهار  9ش   91پ کرمانشاه. سال 

آلزایمر  به مبتال سالمند خانواده عضو مراقب زنان عمومي حقانیخودكارآمدي نگارنده حمید قاسمي  رضا الهام فریده باستاني

   1391، 37-27 2 شماره ، 18 دوره (حیات) تهران پزشكي علوم دانشگاه مامایي و پرستاري دانشكده مجله

 

بررسي میزان تنش درک شده در زنان مبتال به  .شادی قانع فرد ، شیرین قانع فرد ، هره حکیمی گیالنیطا ، فریده باستاني

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني  پژوهشي دانشكده پرستاري و مامایي -علمينشریه مولتیپل اسکلروزیس.  

 91تا  93، صفحات 9311، پائیز 99، شماره 91دوره  شهید بهشتي

 

بادی ه صفدری م ت ، حقانی ح. تاثیر طب فشتری بر شدت درد ناشی از خارج کردن لوله درناژ قفسه مومن ا دهباستانی فری

 .    9319سال  909ش  20دو ماهنامه علمی پژوهشی  دانشور سال  -صدری در بیماران تحت جراحی قلب باز

بررسي میزان تنش درک شده در زنان مبتال به  .، طاهره حکیمی گیالنی دکتر شادی قانع فرد ، شیرین قانع فردباستاني فریده 

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني  دانشكده پرستاري و مامایيپژوهشي  -نشریه علمي    .مولتیپل اسکلروزیس

 91تا  93، صفحات 9311، پائیز 99، شماره 91شهید بهشتي دوره 

 

استرس درک شده در مادران نخست زا.  دو ماهنامه  باستانی فریده رحمت نژاد لیلی جهدی  فرشته . خودکفایتی شیر دهی و

 .23-1ص  31ش  29جلد  9318علمی پژوهشی پرستاری ایران . 

باستانی فریده حیدر نیا علیرضا کاظم نژاد انوشیروان وفایی مریم و کاشانیان مریم.  تاثیر تنش زدایی بر مبنای خودکارامدی  

ص  9313تابستان     13دوره  2ش   92شکی و روانشناسی بالینی سال در بهداشت روانی زنان باردار.  مجله روانپز

901 -999. 

دین محمدی محمد زضا جاللی امیر باستانی فریده  پرویزی س بریم نژاد ل. عنصر اساسی  آموزش بالینی . مجله ایرانی 

  11-12   9311(  3) 1آموزش  در غلوم پزشکی 

 سالمند از كننده مراقبت عمومي زنان حقاني سالمت حمید ،3 اسد بني منیر ماه ،2 حسیني هالسادات راضي ،*  فریده باستاني

 .9311پاییز  هفدهم، شماره پنجم، سال ،(ایران سالمندي مجله   -آلزایمر سالمند به مبتال

هوش  با آن ارتباط دیابت و به مبتال کیفیت زندگی سالمندان  .حقانی حمید نواب، الهام ، فریده باستاني ، هادي عربی آباد عباس

 . 293-221ص  224 پاییز ،3 شماره یکم، بیستو سال ایران، بالینی روانشناسی و روانپزشکی هیجانی مجله
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بر   NICUدر ترم پره نوزاد از مراقبت در مادر مشاركت تأثیر باستاني فریده و حقاني حمید.  بررسي آبادي طیبه  علي

-89ص  9310سال  2 شماره ، 17 دوره (حیات) تهران پزشكي علوم دانشگاه مامایي و پرستاري دانشكده مجله بستری مجدد

81. 

 

 در بستري نارس نوزادان بیداري و خواب وضعیت بررسي .حقانی حمید ، نژاد بریم لیلی ،*خسروي مریم ،باستاني فریده 

 ،2 دوره البرز، پزشكي علوم دانشگاه نشریه ، نوزادان ویژه مراقبت (NICU) دموگرافیك هاي متغیر با آن ارتباط و بخش

 6-1  1391 زمستان ،1 شماره

 

 :بالینی هاي مراقبت در بیماران به سالمت آموزش کردن نهادینه  .فراهانی اشقلی منصوره آقایی؛ گل فرزانه ؛باستاني فریده 

 1391 اردیبهشت دوم، شماره هفدهم، سال -کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی پژوهی ماهنامه اقدام یک

 شدت بر فشاري طب تاثیر حقانی بررسی حمید ، خانی شمسی سهیال ، نژاد بزرگ مهري ،* سبحانی مرضیه ،باستاني فریده 

 11-83ص 1391 بهار ،1 شماره مکمل، طب پژوهشی – علمی اسکلروزیس فصلنامه مولتیپل به مبتال زنان درد

 

طب تأثیر بررسی  حقانی حمید ، برنا محمدرضا ، نگارنده رضا ، خانی شمسی سهیال ،* سبحانی مرضیه ،باستاني فریده 

ص 1392 پاییز ،3 شماره مکمل، طب پژوهشی – علمی اسکلروزیس فصلنامه مولتیپل به مبتال زنان خواب کیفیت بر فشاري

31-91. 
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 انتشارات ماهتاب 9311و مولفه های تاثیر گذار بر آن.   مادر شیر شیرخوار بااهمیت تغذیه باستانی فریده. 

 9381باستانی فریده و همکاران. ارائه مراقبت های بهداشتی در منزل. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران. 
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