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خودکارآمدي شیردهی و ارتباط آن با استرس درك شده و قطع تغذیه  : پایان نامه کارشناسی ارشدعنوان 

   1386برآبادي ، سال انحصاري با شیر مادر در دوران نوزادي، بیمارستان اک
  

  چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی داخلی و خارجیمقاالت 
 نشریه. شیر مادر در مادران نخست زا تغذیه انحصاری باقطع بررسی علل . باستاني فریده، رحمت نژاد لیلی -١

 ٤٢- ٥٣ص – ١٣٩٠ شھریور ٧١شماره , ٢٤پرستاری ایران، جلد 
ي ارتباط خودكارآمدي شیردھي با تغذيه انحصاري با شیر مادر در مادران نخست بررس. باستاني فریده، رحمت نژاد لیلی -٢

 ٣١-٣٦ص – ١٣٩٠ زمستان ١شماره  .فصلنامه بھداد. زا
، جھدي فرشته، حقانی حمید خودکفایتی شیردھی و استرس درک شده در رحمت نژاد لیلیباستاني فریده،  -٣

  ٢٣-٩ص – ١٣٨٧تابستان  ٥٤شماره , ٢١یران، جلد مادران نخست زا،دو ماھنامه علمی پژوھشی پرستاری ا
تأثیر کارگاه آموزشي پره ناتال به ھمراه مشاوره تلفني بر میزان تبعیت از . رحمت نژاد لیلیباستاني فریده،  -۴

دوره ھفتم، شماره اول، بھار . مامایی ارومیه-فصلنامه دانشکده پرستاری. زا¬نخست شیردھي انحصاري زنان
 ٧-١، ص ١٣٨٨

با  استرس درک شدهبررسی ارتباط خلق خلق منفی و . رحمت نژاد لیلی، باستاني فریده، محمدي يگانه الدن -٥
عوامل دموگرافیگ در زنان مراجعه کننده به درمانگاه ھای تنظیم خانواده و متقاضی مصرف قرص ھای 

، ص ١٣٨٨ تابستان، دومره دوره ھفتم، شما. مامایی ارومیه-فصلنامه دانشکده پرستاری .پیشگیری از بارداری
٨١- ٨٨ 
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  :خالصه مقاالت چاپ شده در کنگره هاي داخلی و خارجی
  

  ٢٠٠٧ارائه مقاله در كنگره مديريت ريسك و طب پیشگیري، مالزي  -١
 ١٣٨٩، ارومیه ھمایش سالمت باروری و تنظیم خانوادهدر  ارائه مقاله -٢

  

  
   آموزشیسابقه 

   نیمسال 8شگاه علوم پزشکی ارومیه به مدت دانفیلدهاي مختلف آموزشی گروه مامایی در  مربیگريسابقه  -1 
  

  دوره هاي آموزشی
   ICDLگذراندن تمامی دوره هاي  -1
کنگره ملی سالمت ھمایش سالمت باروری و تنظیم خانواده، ( شرکت در کنگره ها و کارگاههاي آموزشی  -2

، و مشاوره سرطان پستان سمینار آمادگی زایمان فیزیولویک آسان، کنفرانس یک روزه تشخیص، درمانخانوده، 
  ) ...و روش تدريس ، مقاله نويسي ، روش تحقیق کارگاه آموزشی ایمنی بیمار، کارگاه آموزشی آمار و داده پردازی، 
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