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 ابقه کارس

 در دانشکده پرستاری ایران 1356ورودی سال 

 1369-1363پرستار بالین 

  1383-1369عضو هیئت علمی )مربی( 

 1389-1384عضو هیئت علمی )استادیار( 

 1389-1394( دانشیارعضو هیئت علمی )

 تاکنون 1395 ( استادعضو هیئت علمی )

 

 زبان

 فارسی )زبان مادری(

 انگلیسی )متوسط(

 عالقمندیهای حرفه ای

 آموزش و ارتقا سالمت

 سالمت زنان

 سالمندی سالم

  )کارآزمایی های بالینی...( کمی های  پژوهش

 

 ها عضویت

 

 بین المللی پرستاری دانشگاه کارولینای 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 آموزش بهداشت
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 عضو انجمن شیر مادر

 عضو سازمان نظام پرستاری ایران 

 امتیازات: 

 (2007 سالهزار دالری از سوی سازمان بهداشت جهانی، در  10پروژه های )ویژه پژوهشی  گرنتاهدای 

 

 پژوهشی تجربه

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

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

 مقاالت منتشرشده ) فارسی و انگلیسی(

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

 .185-173ص   1377سال   2پزشکی مدرس دانشکاه تربیت مدرس ش 

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

 .10-5ص  1378سال  20پرستاری مامایی ش 

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

 75-65ص  88ابان   60ش  22می گذارد؟ نشریه پرستاری ایران دوره 
 

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

 44ش  18ایران . دوره  دانشجویان.  نشریه پرستاری

 76-67ص   1384

 آن مجله با مرتبط عوامل و بارداری دیابت به مبتال زنان در خودکارآمدی ضرابی بررسی رویا * فریده  باستانی

 4 و3 شماره ، 16 دوره  1387(حیات) تهران پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده

از  تبعیت میزان بر تلفنی مشاوره همراه به ناتال پره آموزشی کارگاه تأثیرنژاد لیلی.  رحمت ، باستانی فریده

 بهار اول، شماره هفتم، دوره 2 ٢ ارومیه مامایی و پرستاری دانشکده نخست زا فصلنامه زنان انحصاری شیردهی

1387 
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 بیداری و خواب وضعیت محمدی. بررسی سارا جان و  حقانی حمید ، الهه امینی ، *رجایی ناهید ، باستانی فریده

 نشریه ، نوزادان. ویژه مراقبت (NICU) دموگرافیک های متغیر با آن ارتباط بخش و در بستری نارس نوزادان

 .1391 زمستان ،1 شماره ،2 دوره البرز، پزشکی علوم دانشگاه

 برحل مبتنی شیوه به آموزش تأثیر، پرویزی س، عبدالهی ح.   باستانی فریدهمدانلو م، خدام ح ، کالگری ش ، 

 و هطالعات هرکس پسشکی هجله آهوزش در توسعه های پرستبری گام دانشجویبن یبدگیری سطوح بر مسئله

 1386 71،  73 – ص .اول شواره :هفتن پزشکی دوره آهوزش توسعه

 عبداللهی ، حبیب حسام بهنامپور مسلم پیروی ناصر حمید سیدفاطمی باستانی فریده نعیمه مدانلو معصومه

 .28-23 1389 1ش  3مجله پرستاری مراقبت ویژه دوره تریاژ   پرستاران و بیماران توسط درد برآورد مقایسه

 

شاپوریان فرنگیس باستانی فریده پارسای سوسن و حسینی فاطمه . مقایسه تاثیر افزودن زهره ، محمودی 

پیش از قاعدگی  مجله بهبود فصلنامه کربوهیدرات  به رژیم غذایی به دو صورت ماده و مکمل غذایی بر سندروم 

 .19-10ص  1389بهار  1ش   14علمی پژوهشی دانشگاه ع پ کرمانشاه. سال 

 مبتال سالمند خانواده عضو مراقب زنان عمومی حقانیخودکارآمدی نگارنده حمید قاسمی  رضا الهام باستانی فریده

 37-27 2 شماره ، 18 دوره (حیات) تهران پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده آلزایمر مجله به

،1391   
 

بررسی میزان تنش درک شده در زنان  طاهره حکیمی گیالنی ، شادی قانع فرد ، شیرین قانع فرد. ، باستانی فریده

پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  -نشریه علمی مبتال به مولتیپل اسکلروزیس. 

 19تا  13، صفحات 1388، پائیز 66، شماره 19بهداشتی درمانی شهید بهشتی دوره 

 

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

سال  101ش  20دو ماهنامه علمی پژوهشی  دانشور سال  -درناژ قفسه صدری در بیماران تحت جراحی قلب باز

1391    . 

بررسی میزان تنش درک شده در  .رد، طاهره حکیمی گیالنی دکتر شادی قانع فرد ، شیرین قانع فباستانی فریده 

دانشگاه علوم پزشکی  پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی -نشریه علمی    .زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

 19تا  13، صفحات 1388، پائیز 66، شماره 19و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی دوره 
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دکفایتی شیر دهی و استرس درک شده در مادران نخست باستانی فریده رحمت نژاد لیلی جهدی  فرشته . خو

 .23-9ص  54ش  21جلد  1387زا.  دو ماهنامه علمی پژوهشی پرستاری ایران . 

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

   45دوره  2ش   12دار.  مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی سال خودکارامدی  در بهداشت روانی زنان بار

 .116- 109ص  1385تابستان  

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

  88-82   1388(  3) 9مجله ایرانی آموزش  در غلوم پزشکی 

 مراقبت عمومی زنان حقانی سالمت حمید ،3 اسد بنی منیر ماه ،2 حسینی هالسادات راضی ،*  باستانی فریده

 .1389پاییز  هفدهم، شماره پنجم، سال ،(ایران سالمندی مجله   -آلزایمر سالمند به مبتال سالمند از کننده

 دیابت و به مبتال سالمندانکیفیت زندگی   .حقانی حمید نواب، الهام ، باستانی فریده ،هادی  عربی آباد عباس

 224 پاییز ،3 شماره یکم، بیستو سال ایران، بالینی روانشناسی و روانپزشکی هوش هیجانی مجله با آن ارتباط

 . 215-224ص 

  NICUدر ترم پره نوزاد از مراقبت در مادر مشارکت تأثیر باستانی فریده و حقانی حمید.  بررسی آبادی طیبه  علی

سال  2 شماره ، 17 دوره (حیات) تهران پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده مجله بر بستری مجدد

 .79-71ص  1390

 

 نارس نوزادان بیداری و خواب وضعیت بررسی .حقانی حمید ، نژاد بریم لیلی ،*خسروی مریم باستانی فریده ،

 علوم دانشگاه نشریه ، نوزادان ویژه مراقبت (NICU) دموگرافیک های متغیر با آن ارتباط و بخش در بستری

 6-1  1391 زمستان ،1 شماره ،2 دوره البرز، پزشکی

 

 مراقبت در بیماران به سالمت آموزش کردن نهادینه  .فراهانی اشقلی منصوره آقایی؛ گل فرزانه باستانی فریده ؛

 دوم، شماره هفدهم، سال -کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی پژوهی ماهنامه اقدام یک :بالینی های

 1391 اردیبهشت

 طب تاثیر حقانی بررسی حمید ، خانی شمسی سهیال ، نژاد بزرگ مهری ،* سبحانی مرضیه باستانی فریده ،

 بهار ،1 شماره مکمل، طب پژوهشی – علمی اسکلروزیس فصلنامه مولتیپل به مبتال زنان درد شدت بر فشاری

 84-75ص 1391
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 بررسی  حقانی حمید ، برنا محمدرضا ، نگارنده رضا ، خانی شمسی سهیال ،* سبحانی مرضیه فریده ،باستانی 

 مکمل، طب پژوهشی – علمی اسکلروزیس فصلنامه مولتیپل به مبتال زنان خواب کیفیت بر فشاری طب تأثیر

 .69-59ص 1392 پاییز ،3 شماره

 

بررسی رضایت از زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مراجعه کننده  * مالی مقدم مهتاب، باستانی فریده.ج

 ۷۰-۸۰( :۳) ۱۴ ;۱۳۹۸پژوهش پرستاری. . ۹۶به مرکز بهداشت غرب تهران در سال 

 

 

مجله نوید  -سالمندان در آن با مرتبط عوامل و عملکردی استقالل فریده باستانی مهتاب جمالی مقدم . بررسی

 34-44 صفحه  1398تابستان  70، شماره 22دوره   -نو

 

حاجتی سعیده، باستانی فریده. سالمت روان و عوامل مرتبط با آنها در سالمندان با سابقه جراحی ارتوپدی ناشی 

 ۵-۱۳( :۵) ۱۴ ;۱۳۹۸از سقوط. پژوهش پرستاری. 

 
 

اجتی سعیده، باستانی فریده. ترس از سقوط و عوامل مرتبط با آن در سالمندان با سابقه جراحی ارتوپدی . نشریه ح

 ۵۰-۶۱( :۱۱۸) ۳٢ ;۱۳۹۸پرستاری ایران. 

نبیلی افسانه، باستانی فریده * ارزیابی کیفیت مراقبتهای پرستاری از دیدگاه سالمندان تحت همودیالیز نشریه 

  3ش  15دوره  99پژوهش پرستاری مرداد و شهریور 

 
 

مجله  شدت بیخوابی سالمندان مبتال به  بیماری مزمن  انسداد ریوی باستانی فریده فرج تبار فاطمه. بررسی 

 31-20ص  1399بهار  1ش  20دانشگاه ع پ اردبیل دوره 

 
 
Bastani, F .; Heidarnia, A.; Kazemnejad, A.; Vafaei, M.; and Kashanian , M. A . Randomized 

Controlled Trial of the Effect of Applied Relaxation Training on Reducing Anxiety and Perceived 

Stress in Pregnant Women. American Journal of Midwifery and Women’s Health. 2005 Volume 

50, No 4, pp 36-40.(On-line access through Science Direct) (ISI ). 

 

Bastani, F .; Heidarnia, A.; Kazemnejad, A.; Vafaei, M.; and Kashanian, M . Does applied 

relaxation training reduce adverse pregnancy outcomes? A randomized controlled trial. American 

Journal of Perinatal and Neonatal Nursing. 2006 (ISI ). 

 

http://nnj.mums.ac.ir/issue_1588_1667.html
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Bastani, F .Assessment of Self Efficacy among Women with Gestational Diabetes Mellitus. 

Journal of Medical Safety 2009 (2) p.1-14.( MEDLINE) 

 

 Bastani F, Hashemi s, Bastani N, Haghani H. Impact of Preconception Education on Health Locus 

of Control and Self efficacy in Women. Eastern Mediterranean Health Journal, 2012 , Vol 16 , No 

4. P. 1112-18.(ISI). 

 

Bastani F. The Effect of Education on Nutrition Behavioral Intention and Self-Efficacy in Women. 

Health Scope. May 2012, 2012, volume 1, Issue 1, Spring: 12-17.(SCOPUS) 

 

Bastani, F, Hajizadeh, S, Sa`atchi, K & Haghani, H 2016, Comparing the effect of acupressure and 

cryotherapy on the pain caused by removal of chest drain tube in the elderly patients undergoing 

open heart surgery, Journal of Client-Centered Nursing Care, vol. 2, no. 1, pp 

 

Soleimani M A, Negarandeh R, Bastani F, Greysen R. Disrupted social connectedness in people 

with Parkinson’s disease .British Journal of Community Nursing March 2014 Vol 19, No 3  

 

Bastani F , Sayahi S, Haghani H. Social support and relationship with hope among mothers of a 

child with leukemia Journal of Clinical Nursing and Midwifery   . (J Clin Nurs Midwifery) 2012 

Summer; 1 (1): 23-32 

 

Farideh Bastani. Effect of Education about Preconception Care on Awareness and Health Locus 

of Control about Healthy Nutrition in Women Attending Premarital Counseling Centers IJN 23 

No 64 2010 , 59-71.  

 

Bastani F *, Hosseini RS , Javanbakhtian Ghahfarokhi .The effect of group discussion and 

telephone counselling on perceived stress of women as caregivers of patient with Alzheimer 

disease. Journal of Clinical Nursing and Midwifery  (J Clin Nurs Midwifery) 2012 Summer; 1 (1): 

61-72 

 

Ahmadian Zahra, Mansoureh Ashghali Farahani Farideh Bastani,  Hamid Haghani Perspectives of 

Nurses on Organizational Culture. Hayat,2012.  No 3 Vol 18 

 

Amini E, Bastani F, Rajai N, et al. The effect of in-arms-holding by mothers on sleep-wake states 

disorders of preterm neonates in neonatal intensive care unit: A pilot study. Nurs Pract Today. 

2014; 1(3):  

 

F. Bastani, S. Hashemi, N. Bastani and H. Haghani   . Eastern Mediterranean Health Journal Impact 

of preconception health education on health locus of control and self-efficacy in women . . EMHJ • 

Vol. 16 No. 4 • 2010 p 4-9. 

 

Talebi, E., Bastani, F., & Haqhani, H., 2017. Effect of Tai Chi Exercise on the Stress of Elderly 

Women With Hypertension. Journal of Client-Centered Nursing Care, 3(4), pp. 263-268. 

https://doi.org/10.32598/jccnc.3.4.263 

https://doi.org/10.32598/jccnc.3.4.263
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Basiri, M, Bastani, F, Haghani, H & Rahmatnejad, L 2016, 'Effect of Slow-Stroke Back Massage 

on Anxiety of Older Women With Breast Cancer Undergoing Chemotherapy', Journal of Client-

Centered Nursing Care, vol. 2, no. 2, pp. 115-122. 

Bastani, F, Hajizadeh, S, Sa`atchi, K & Haghani, H 2016, 'Comparing the effect of acupressure 

and cryotherapy on the pain caused by removal of chest drain tube in the elderly patients 

undergoing open heart surgery', Journal of Client-Centered Nursing Care, vol. 2, no. 1, pp. 37-52. 

https://doi.org/10.32598/jccnc.2.1.37 

Bastani F.1 Khosravi M.2* Bereim Nejad L.3 Haghani H. The effect of Acupressure on 

Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting among School age Children with Acute 

Lymphoblastic Leukemia  J of Complemantary Medicine No 10.   

 

Bastani F, Ali Abadi T, Haghani H. The Effectiveness of Participatory Care Program in Neonatal 

Intensive Care Unit on State Anxiety of Mothers of Preterm Newborns. Journal of Babol Univ 

Med Sci; 14(3); May 2012; pp: 59-65. 

 

Bastani F, Pourmohammadi A, Haghani H. [Relationship between Perceived Stress with Spiritual 

Health among Older Adults with Diabetes Registered to the Association of Diabetes Prevention 

and Control in Babol, 2013]. Hayat, Journal of School of Nursing and Midwifery, Tehran 

University of Medical Sciences. 2014; 20(3): 6-18. (Persian) 

 

Rahmatnejad L. Bastani F  * ..Factors Associated with Discotinuation of Exclusive Breast Feeding 

by First Time Mothers Iran Journal of Nursing (IJN) Vol. 24, No. 71, Aug 2011:42-53 

 

 

Torki Y.  *Hajikazemi E.  Bastani F.  Haghani H.   . General Self Efficacy in Elderly Living in Rest-

Homes Iran Journal of Nursing (IJN) Vol. 24, No. 73, Des 2011:55-62 

Rahmatnejad L. *Bastani F. Factors Associated with Discotinuation of Exclusive Breast Feeding 

by First Time Mothers Iran Journal of Nursing (IJN) Vol. 24, No. 71, Aug 2011:42-53 

Abbasi Fakhravari, A., Bastani, F. & Haghani, H., 2018. The Effect of Foot Reflexology Massage 

on the Sleep Quality of Elderly Women With Restless Leg Syndrome. Journal of Client-Centered 

Nursing Care, 4(2), pp. 96-102. https://doi.org/10.32598/10.32598/jccnc.4.2.96 

 

Khanjari S.,. Bastani F.,  *Kamalinahad R., Hosseini A.F. Prevention of Child Sexual Abuse: 

Parents’ Knowledge, Attitudes and Practices Iran Journal of Nursing (IJN) Vol.27, No.89, Aug 

2014: 12-20 

 

Bastani, F., Samady Kia, P. & Haghani, H., 2017. The Effect of Inhalation Aromatherapy With 

Damask Rose (Rosa Damascena) on the Pain of Elderly After Knee Arthroplasty. 2017 Journal 

of Client-Centered Nursing Care, 3(2), pp. 153-160. 

https://doi.org/10.32598/jccnc.2.1.37
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Mohammad Ali Soleimani, Farideh Bastani, Reza Negarandeh, Ryan Greysen. Perceptions of 

people living with Parkinson’s disease: a qualitative study in Iran . British Journal of Community 

Nursing April 2016 Vol 21, No 4 88-95. 

Bastan F. Effect of Education about Preconception Care on Awareness and Health Locus of 

Control about Healthy Nutrition in Women Attending Premarital Counseling Centers . IJN. Vol 

32, No. 118, Jun 2009: 50- 61 

 

Mohammad Ali Soleimani, Reza Negarandeh, Farideh Bastani, Ryan Greysen Disrupted social 

connectedness in people with Parkinson's disease Journal British Journal of Community Nursing 

Volume 19 Issue 3 Pages 136-141.  

 

Abolhasani F, Bastani F. Successful Ageing in the Dimensions of Life Satisfaction and Perception 

of Ageing in the Iranian Elderly Adults Referring to the Health Center in the West of Tehran, Iran. 

Iran Journal of Nursing. 2019; 31(116):61-74. 

 

Hajati S, Bastani F. Fear of Falling and Its Contributing Factors in the Elderly with the History 

of Orthopedic Surgery Iran Journal of Nursing. 2019; 32(118):50-61. 

 

Bastani F, Beigi Boroujeni P. The Association between the Perception of Aging and Functional 

Independence in the Elderly Patients with Type II Diabetes Mellitus. Iran Journal of Nursing. 

2019; 32(117):7-21. 

 

 

Hamideh Azimi Lolatim Azar Ramezani, Farideh Bastani, Hamid HaghanFamily 
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 کتابها

 انتشارات ماهتاب 1388و مولفه های تاثیر گذار بر آن.   مادر شیر اهمیت تغذیه شیرخوار باباستانی فریده. 

 1379باستانی فریده و همکاران. ارائه مراقبت های بهداشتی در منزل. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

 1398انتشارات دانشگاه ع پ ایران  تحت داوری باستانی فریده . ارتقا سالمت در سالمندی. 
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