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 ابقه کار س 

 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 

 فعال  و موفق ،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

 عضو انجمن شیر مادر 
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 عضو سازمان نظام پرستاری ایران  

 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(

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

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

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

 . 10-5ص    1378سال  20پرستاری مامایی ش 

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

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

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

 44ش  18دانشجویان.  نشریه پرستاری ایران . دوره  

 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 نژاد لیلی. تأثیر رحمت ، باستانی فریده

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

1387 

 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 فریده مدانلو 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
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 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 

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

 . 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 (تحیا) 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  -ی در بیماران تحت جراحی قلب بازدرناژ قفسه صدر

1391     . 

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

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

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

 

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

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

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

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

 . 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 
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 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 کیفیت زندگی سالمندان  .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

 

 بررسی  حقانی حمید  ، برنا محمدرضا ، نگارنده رضا ،  خانی شمسی سهیال ،* سبحانی مرضیه باستانی فریده ،

 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

 70-80( : 3)  14 ;1398پژوهش پرستاری. . 96به مرکز بهداشت غرب تهران در سال 
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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  

 5-13( : 5)  14 ;1398از سقوط. پژوهش پرستاری.  

 
 

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

 50-61( :118)   32 ;1398ایران.   پرستاری
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https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/bjcn.2014.19.3.136
https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/bjcn.2014.19.3.136


9 
 

 

Hamideh Azimi Lolatim Azar Ramezani, Farideh Bastani, Hamid HaghanFamily 

caregivers burden and its related factors among iranian elderly psychiatric patients' 

caregivers. Iran J Psychiatry Behav Sci. 2018 June; 12(2):e9311 

 

 

 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. 

 سمینارهاها/  کنگره

 کمیته عضو، شرکت کننده  ،(سخنران و ارائه کننده پوستر)ارائه دهنده  عنوان به بین المللی و  ملی کنگره  15 از بیش در

 علمی

  بینی:آخرین باز

 داد  1399اردیبهشت 
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