
 

 به نام خدا

 شیرین حسنوند: اطالعات تماس

 

  hasanvand.sh1390@gmail.com   ،hasanvand.sh2000@yahoo.com:   آدرس ایمیل

 06633120155تلفن: 

 06633120140فکس: 

 -آدرس: 

 یار استاد :مرتبه علمی

 لینکها
 فایل ها

 

 01/01/1396آخرین به روزرسانی: 

 

  و آموزشی  تحصیلیسوابق 

 
پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  : دکتری تخصصی -

 . ( 9818-9831 ) درمانی شهید بهشتی تهران
o تعلق پذیری بالینی دانشجویان : تجربه   عنوان رساله

 کارشناسی پرستاری : یک مطالعه تلفیقی
o  

احی ، دانشگاه علوم پزشکی جر –پرستاری داخلی کارشناسی ارشد :  -

 . ( 9831 -9831 کرمان )
o  بررسی تاثیر ماساژ پشت بر فشار خون و : پایان نامه عنوان

 نبض رادیال بیماران مبتال به پرفشاری خون اولیه
o  

 ( 9838-9831 )پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان  :کارشناسی  -

. 

 

 : شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها .1

 
دانشگاه علوم پزشکی  روش تحقیق در علوم بالینی ومقاله نویسی پیشرفته.

 تحقیقات گیاهان داروئی(.لرستان )مرکز 
ن )مرکز دانشگاه علوم پزشکی لرستا .برنامه ریزی آموزشی و تهیه طرح درس

 (.توسعه آموزش پزشکی
 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز. ارزشیابی دانشجو.

 روشها ومهارتهای نوین تدریس. معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز.

دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه  ارزیابی درونی گروه های آموزشی.

 (.آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی لرستان  کی کتابخانه ملی دیجیتال.آموزش منابع الکترونی

 (.)مرکز توسعه آموزش پزشکی
 جستجوی پیشرفته در منابع اینترنتی . دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد.

End Note. (دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکی 

 .دانشگاه علوم پزشکی لرستان اخالق پزشکی.
تحقیقات گیاهان مرکز  داروئی بومی استان وکاربردهای آن )ن آشنائی با گیاها

 داروئی رازی (

 ات گیاهان داروئی رازی (تحقیقمرکز  ) آشنائی مقدماتی با طب سنتی
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دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه  تهیه طرح درس. برنامه ریزی درسی و

 (.آموزش پزشکی

 ندانشگاه علوم پزشکی لرستارایحه درماني ، 
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان تكنیك هاي تنفسي در یوگا ،

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان طب سوزني ،
 دانشگاه علوم پزشکی لرستانریلكسیشن ، 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستانمعرفت افزایي با موضوع تربیت اسالمي ، 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان فرقه هاي انحرافي ،
 (.گاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکیدانش الگوهاي تدریس ،

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان فرآیند پرستاري در آموزش و بالین .
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان ( ،9آي سي یو جنرال) 
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان ( ،2آي سي یو جنرال) 

 ( ی رازیتحقیقات گیاهان داروئمرکز  ) ساخت سایت و بالگهاي اساتید
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان (،9مرور متون به روش ماتریکس )

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان (،2مرور متون به روش ماتریکس )
 تربیت اسالمی ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 گراندد تئوری ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 دق تبیین جایگاه والیت فقیه مطلقه ، دانشگاه امام جعفر صا
 ...و 

 تأییدیه ها و مجوز ها .2

 :افتخارات و جوایز

 
 کارشناسی مقطعرتبه اول  -

 رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد -

  از بین هم ورودی ها دوره دکتریدانشجویان رتبه اول آزمون جامع  -

 

 : سوابق بالینی

 یک سال(به مدت )بخش جراحی    -

 یک سال(به مدت  )بخش نورولوژی   -
 

 :سوابق تدریس

،  9831لغایت  9831ده پرستاری و مامایی خرم آباد ) از دانشک -

 هیئت علمی(

، حق  9819لغایت  9811کده پرستاری و مامایی سنندج )از دانش -

 (التدریس

 9811)از دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد واحد سنندج -

 (، حق التدریس 9819لغایت 

 تا کنون ( 9818دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد ) از اسفند  -
 

 :  بالینی دروس تدریس 

 (   1تا  9) کارورزی در عرصه داخلی جراحی -

 ( 8تا  9) کارآموزی داخلی جراحی  -

 کارآموزی مقدمه ای بر داخلی جراحی  -

  مهارت های پرستاری کارآموزی اصول و  -

 کارآموزی بررسی وضعیت سالمت -

 کارآموزی فارماکولوژی بالینی -

 ی در فوریتها کارورزی در عرصه پرستار -



 

 کارورزی مدیریت -

 اینترشیپیکارورزی  -

 پرستاری بیماری های شایع در ایران -

 جراحی ) کارشناسی ارشد( –پرستاری اختالالت حاد داخلی  -

 (جراحی ) کارشناسی ارشد –پرستاری اختالالت مزمن داخلی  -

 

 :نظری دروس تدریس

 رت هایمها(، اصول و  1و 2،8حی ) پرستاری داخلی جرا: کارشناسی  -

داخلی جراحی  فیزیوپاتولوژیاصول و فنون مامایی ،پرستاری ، 

بررسی وضعیت پرستاری در منزل ، آموزش به مددجو ، ،  مامایی

  سالمت و ... 

پرستاری و روابط  : نظریه های پرستاری ، اخالق کارشناسی ارشد -

 -داخلی حاد اختالالت، پرستاری ، پرستاری مراقبتهای ویژه حرفه ای

 ، آموزش به مددجو ، طب مکمل و نقش پرستار در آن  حیجرا

  -:  دکتری -
 

 

 برگزاری کارگاه 

 
)ویژه دانشجویان(، کمیته تحقیقات دانشجویی 9مهارتهای زندگی  -

 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

) ویژه دانشجویان(، کمیته تحقیقات دانشجویی 2مهارتهای زندگی  -

 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

، 9 و ارتباط پرستار با تیم درمانی و بیمار تاریاخالق پرس -

 بیمارستان شهدای عشایر خرم اباد

، 2اخالق پرستاری و ارتباط پرستار با تیم درمانی و بیمار  -

 بیمارستان شهدای عشایر خرم اباد

(، معاونت درمان دانشگاه )ویژه پرستاران استاناخالق در پرستاری  -

 علوم پزشکی لرستان

، 9و ارتباط پرستار با تیم درمانی و بیمار اخالق پرستاری  -

 بیمارستان شهدای عشایر خرم اباد

 ارتباط با بیمار . معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان -

( ، دانشجویان 9برنامه کارگاه برنامه ریزی درسی و طرح درس ) -

 کارشناسی ارشد ویژه ، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

( ، دانشجویان 2برنامه ریزی درسی و طرح درس ) برنامه کارگاه -

 کارشناسی ارشد ویژه ،دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

استراتژیهای نوین تدریس در آموزش بالینی ، مربیان بالینی ،  -

 بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد 

، نی ، مربیان بالینی ، دانشکده پرستاری و ماماییلیارزشیابی با -

 ان شهدای عشایر خرم آبادبیمارست
 

 

 سوابق اجرایی 
 .9838بیماریهای مزمنهای سراسری  عضو کمیته اجرایی همایش -



 

 (9838-9831همکاری در امور بالین دانشکده پرستاری مامائی ) -

 (9831 -9833دانشگاه علوم پزشکی لرستان ) از  EDCهمکار در  -

فیقي و عضو كمیته علمي كنگره سراسري طب سنتي ، درمان هاي تل -

 9831داروهاي گیاهي 

عضو كمیته اجرایي كنگره سراسري طب سنتي ، درمان هاي تلفیقي و  -

 9831داروهاي گیاهي 

 9811از خرداد ) پرستاری و مامایی مسئول آموزش بالینی دانشکده -

) 

) از فروردین پرستاری و مامایی عضو شورای آموزشی دانشکده  -

9811) 

 (9811عضو شورای پژوهشی دانشکده )  -

 (9811عضو شورای پژوهشی گروه پرستاری )  -

-  

-  

 

 سوابق پژوهشی 

 :طرح های پژوهشی  -
 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه پرستاری و دانشجویان مدرسین ادراک -

 ( اجرا دانشگاهی)مجری ، در حال  های محیط در مدنیت از

بررسی ادراک بیماران از کیفیت مراقبت انسانی در بخش های  -

ارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان مراقبت ویژه بیم

 (اجرا) همکار، در حال  9811در سال 

بررسی مقایسه ی تاثیرعطربهارنارنج وگیاه شمعدانی برمیزان  -

 اضطراب و شدت خستگی بیماران مبتالبه سکته ی قلبی حاد

و  فشار مراقبتی در مراقبین خانگی بیماران مبتال به سکته مغزی -

 ش گویی کننده ) همکار ، در حال اجرا(برخی عوامل پی

بر طراحی شده در محیط تلفن همراه بر نقشه مفهومیررسی تاثیر ب -

خودکارآمدی بالینی و خالقیت دانشجویان پرستاری در کارورزی عرصه 

 ) مجری ، در حال اجرا ( مراقبت های ویژه

ترجمه و اعتباریابی مقیاس مراقبت پرستاری مطلوب در بیماران  -

در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان های استان  بستری

 ) مجری ، در حال اجرا( لرستان

تجربیات مربیان و دانشجویان از حضور دانشجویان با پایه بهیاری  -

در فرایند آموزش دوره کارشناسی پرستاری ) همکار ، در حال 

 اجرا(

تجارب تعلق پذیر ی دانشجویان کارشناسی پرستاری  ) مجری ،  -

 مام یافته (ات

ترجمه و انطباق فرهنگی مقیاس تجربه تعلق پذیری محیط بالینی )  -

 مجری ، اتمام یافته(

بررسی تاثیر یک شیوه نوین آموزشی بر میزان تفکر انتقادی  -

)همکار ، اتمام  9833دانشجویان  علوم پزشکی لرستان در سال 

 یافته( .



 

امایی و عوامل بررسی فراواني افت تحصیلی دانشجویان پرستاری و م -

موثر بر آن از دیدگاه دانشجویان و اعضا هیئت علمی دانشكده 

 پرستاري _ مامایي خرم آباد ) همكار ، اتمام یافته (

تاثیر تکنیکهای نو توانی تنفسی  بر عملکرد تنفسی بیماران بررسی  -

مبتال به بیماریهای انسدادی مزمن ریوی مراجعه کننده به درمانگاه 

 )مجری( 9833ای عشایر شهر خرم آباد در سالبیمارستان شهد
 دگاهیبه صرع از د انیمبتال یآموزش یتهایلووا ی مقایسه ايبررس -

 و كودكان اعصاب ی، پرستار و پزشک در بخشها وادهنمار،خایب

، اتمام یافته  )مجری 9833شهر خرم آباد در سالهاي   مارستانیب

. ) 

 

 

 له ها پایان نامه ها و رساراهنمایی و مشاوره  .9

 
 استاد راهنما -
 لرستان پزشکی علوم دانشگاه پرستاری و دانشجویان مدرسین ادراک -

، دانشگاهی ) دانشجو : مریم محمدی پور های محیط در مدنیت از

 (جراحی -پرستاری داخلی 
نرم افزار طراحی شده به شیوه نقشه مفهومی در محیط  بررسی تاثیر  -

در پرستاری  القیت دانشجویانخودکارآمدی بالینی و خ برتلفن همراه 

، ) دانشجو : مینا رنجبرکارورزی عرصه مراقبت های ویژه  

 (پرستاری مراقبت های ویژه
ترجمه و اعتباریابی مقیاس مراقبت پرستاری مطلوب در بیماران  -

بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان های استان 

 (مراقبت های ویژه ، پرستاری ) دانشجو : فاطمه بهرامی لرستان
 

 استاد مشاور  -
بیمارستان ( ICUارتقاء کیفیت کنترل عفونت در بخش مراقبت ویژه ) -

ی، مشارکت عملکردی قیتحق کوهدشت: شهرستانامام خمینی )ره( 

فرشته ) دانشجو : دانشجو فرشته رشنو ، کارشناسی ارشد ویژه 

 (، پرستاری مراقبت های ویژهرشنو

کیفیت مراقبت انسانی در بخش های  بررسی ادراک بیماران از -

مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

، پرستاری مراقبت های ) دانشجو : فاطمه جعفری پور 9811در سال 

 (ویژه
نارنج وگیاه شمعدانی برمیزان  بهار بررسی مقایسه ی تاثیرعطر -

لبی حاد ) دانشجو اضطراب و شدت خستگی بیماران مبتالبه سکته ی ق

 (جراحی -، پرستاری داخلی : راضیه شیرزادگان

بررسی تاثیر آموزش هوش معنوی بر صالحیت مراقبت معنوی در  -

) دانشجو : سمیه ریاحی، پرستاری  پرستاران بخش های مراقبت ویژه

  (مراقبت های ویژه

 

 

 : استاد ناظر .2-9



 

ررسي مقایسه اي آموزش راهنماي بالیني پیشگیري از پنوموني ب -

وابسته به ونتیالتور به دو روش چهره به چهره و كارگاهي بر دانش 

،  9812 و عملكرد پرستاران شاغل در بخش مراقبت هاي ویژه درسال 

 ) ناظر خارجی( دانشجو مجید یزدانی ، کارشناسی ارشد ویژه
ي حاد از استمداد طلبي ، دانشجو تجارب مبتالیان به سكته قلب -

 مجتبی طاهری ، کارشناسی ارشد ویژه ) ناظر خارجی(

ارتقاء كیفیت گزارش نویسي پرستاري با استفاده از سیستم اطالعات  -

بیمارستان در بخش ویژه قلبي بیمارستان امام خمیني كوهدشت به 

روش تحقیق عملكردي تكنیكال ، دانشجو آمنه قبادیان ، کارشناسی 

 ارشد ویژه ) ناظر داخلی(

 

 

 مقاالت -
 تعلق میزان . بررسی(9811)سلمانی نیر ، حسنوند شیرین فرد، دبیری مریم -

-علمی ماهنامه پرستاری. دو کارشناسی دانشجویان در بالینی پذیری

 .19-19( ،2)1پزشکی. علوم در آموزش راهبردهای پژوهشی
 در تنش علل و میزان یسلمانی. بررس نیر ،حسنوند شیرین تفتی، فالح بهاره -

 .(9811)ویژه نوزادان مراقبت بخش در بستری نارس نوزادان والدین

 .82-83(،9)8.  کودکان پرستاری نشریه
 شیرین حسنوندنیر سلمانی ، عباس عباس زاده ، مریم رسولی ،  -

( . تبیین تجربه والدین کودکان بستری در بیمارستان از 9811)

پرستاری. مجله تحقیقات کیفی در  موانع اعتماد نسبت به مراقبت

 . 831 -811(، 1) 1علوم سالمت .
، طاهره اشک تراب ، نعیمه سید فاطمی ، نیر سلمانی شیرین حسنوند -

( . تحلیل تجارب پدیدارشناختی به روش جیورجی، نشریه علمی 9811)

-31( ، 31)21پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی ،  –

91. 
شیرین عباس عباس زاده ، مریم رسولی ،  نیر سلمانی ، -

( . نیازهای والدین طی دوران بستری در بیمارستان : 9811)حسنوند

 . 9-1(، 2)1جراحی. –یک مطالعه کیفی.فصلنامه پرستاری داخلی 
 خطاهاي نوع و فراواني . بررسي(9811) شیرین حسنوندنیر سلمانی ،  -

 یزد. مجله شهر هاي اننوزادان بیمارست ویژه مراقبت بخش در دارویي

) حیات   تهران پزشكي علوم دانشگاه مامایي و پرستاري دانشكده

.)29(1 ، )91-18. 
، طاهره اشک تراب ، زهره جعفری ، زینب صفریان ،  شیرین حسنوند -

(. خستگی ناشی از سرطان و ارتباط آن با کیفیت 9818نیره سلمانی)

ران سرطانی. نشریه زندگی مرتبط با سالمت و وضعیت عملکردی بیما

،  31، شماره 21دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی .دوره 

81-29. 

. فشار مراقبتی و شیرین حسنوندنیره سلمانی ، طاهره اشک تراب ،  -

عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران بخش انکولوژی  

پژوهشی دانشکده  -(. نشریه علمی 9818بیمارستان شاه ولی یزد)

 .99-93،  31، شماره 21ی و مامایی شهید بهشتی .دوره پرستار

( . 9818، فاطمه ولی زاده) ، شیرین حسنوندسیده فاطمه قاسمی  -

 دانشجویان دیدگاه از آن بر مؤثر عوامل و تحصیلي افت فراواني بررسي



 

،  8آباد، آموزش پرستاری .دوره  خرم مامایي و دانشكده پرستاري

 .39-31( 3) پیاپی  9شماره 

( . 9818، طاهره اشک تراب ، نعیمه سید فاطمی)شیرین حسنوند -

همنوایی دانشجویان پرستاری با محیط بالینی راهی برای نیل به 

پدیدارشناسی، مجله ایرانی آموزش در  تعلق پذیری : یک پژوهش

 .299-289( 8)91علوم پزشکی .

( 9811، سیده فاطمه قاسمی ، فرزاد ابراهیم زاده ) شیرین حسنوند -

دیدگاه  آموزشی بیماران مبتال به صرع از هایولویتمقایسه ا.

،  های اعصاب و کودکانبخش در پزشکان شاغل بیماران، پرستاران و

مجله دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي تهران 

 . 91-2،31شماره  ،93دوره  .)حیات(
، سکینه ، منصوره فروزی ، سعید نجفی ، حق دوست  شیرین حسنوند -

( . بررسی تاثیر ماساژ  پشت بر فشار خون و نبض 9831علیزاده ) 

رادیال بیماران مبتال به پرفشاری خون اولیه مراجعه کننده به 

کلینیک قلب درمانگاه  تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شهدای 

وهشي یافته ، فصلنامه علمي پژ9839عشایر  شهر خرم آباد در سال 

( 11) پیاپی 8، شماره  92زشكي لرستان ، دوره ، دانشگاه علوم پ

 .91-98. 
، سیده فاطمه قاسمی ، فرزاد ابراهیم زاده )  شیرین حسنوند -

آموزشي بیماران مبتال به صرع. فصلنامه 9833 (.بررسي اولویت ها ي ْ

پژوهشي دانشكده پرستاري و مامایي خرم آباد.سال  –علمي 

 . 98و  92چهارم.شماره 
.بررسي تاثیر  شیرین حسنوندفاطمه ولی زاده ،  فاطمه قاسمی ، -

( . 9839آموزش به همراه بیمار در پیشگیري از عوارض بي حركتي  )

پژوهشي دانشكده پرستاري و مامایي خرم آباد،  –فصلنامه علمي 

 19-99سال سوم ، شماره ششم و هفتم، بهار و تابستان ، 
-  
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ای آموزشی ، سیده فاطمه قاسمی . بررسی اولویت ه شیرین حسنوند -

بیماران مبتال به صرع بستری در بیمارستانهای  آموزشی شهر خرم 

آبان   ) پوستر (.9833آباد ،کنگره سراسری صرع تهران،ّ

،سیده فاطمه قاسمی .اولویتهای آموزشی بیماران شیرین حسنوند -

مبتال به صرع از دیدگاه خانواده بیمار ،کنگره اعصاب 

 ستر(.) پو9833کودکان،بندرعباس،دی ماه 

اشتباهی ساده ، فاجعه ای دردناک ، . شیرین حسنوندکبری کرمی ،  -

خطاهای پزشکی در کودکان ، چالشها و راهکارها. سمینار سراسری 

 ) پوستر(9833پیشگیری از خطاهای پزشکی . اردیبهشت 

، فاطمه ولی زاده ، سیده فاطه قاسمی ، ناهید  شیرین حسنوند -

دانشجویان پرستاری نسبت به طب  زهرا کار . بررسي آگاهی و نگرش

مکمل و سنتی ، كنگره سراسري طب سنتي ، درمان هاي تلفیقي و 

 ) سخنرانی(. 9831داروهاي گیاهي ، خرم اباد ،آبان 

. دانش و  شیرین حسنوندسیده فاطمه قاسمی ، فاطمه ولی زاده ،  -

نظرات پرستاران بیمارستانهای شهدای عشایر و شهید مدنی نسبت به 

کمل و جایگزین . كنگره سراسري طب سنتي ، درمان هاي تلفیقي طب م

 ) پوستر (. 9831و داروهاي گیاهي ، خرم اباد ،آبان 
، سیده فاطمه قاسمی. بررسی  شیرین حسنوندفاطمه ولی زاده ،  -

فراوانی بکارگیری روشهای طب مکمل در دانشجویان پرستاری و 

اي تلفیقي و داروهاي پرستاران. كنگره سراسري طب سنتي ، درمان ه

 ) سخنراني (. 9831گیاهي ، خرم اباد ،آبان 
. نقش اخالق در رشد و بالندگی   شیرین حسنوندرضا حسین آبادی ،  -

خدمات پزشکی ، سمینار سراسری انطباق خدمات بهداشتی درمانی با  

)  9811اردیبهشت   22و 29موازین شرع مقدس اسالم ، خرم آباد ، 

 پوستر ( .
، طاهره اشک تراب ، نعیمه سید فاطمی .یکپارچگی  شیرین حسنوند -

کنگره آموزش  حرفه ای پیش نیازی برای تعلق پذیری بالینی .

پرستاری و مامایی از نظریه تا عمل : ارتقاءکیفیت آموزش 

 ) سخنرانی(. 9818تهران ، اسفند  بالینی.

، طاهره اشک تراب ، نعیمه سید فاطمی .ترجمه ،  حسنوند شیرین -

تطابق فرهنگی و روان سنجی مقیاس تجربه تعلق پذیری بالینی 

دانشجویان پرستاری.همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهد. مشهد ، 

 .)پوستر( 9811 خرداد

توجه به  .، طاهره اشک تراب ، نعیمه سید فاطمی حسنوند شیرین -

ارزش های انسانی و اخالقی : ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تعلق 

همایش کشوری تحقیقات کیفی .انشجویان نسبت به محیط بالینیپذیری د

 ) پوستر (.9811در علوم سالمت. یاسوج ، مهر 

، طیبه امیریان ، نیر سلمانی .موانع گزارش دهی  شیرین حسنوند -

خطاهای داروئی از دیدگاه پرستاران : مروری بر شواهد کمی. 

م آباد ، دی پنجمین کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی. خر

 ) سخنرانی (. 9811ماه 

فاش سازی خطاهای . ، طیبه امیریان ، نیر سلمانی شیرین حسنوند -

پنجمین کنگره سراسری . خرم آباد ، پزشکی از منظر اخالق زیستی

 ) پوستر(. 9811پیشگیری از خطاهای پزشکی. خرم آباد ، دی ماه 

های داروئی بررسی نوع و میزان خطا. شیرین حسنوند نیر سلمانی ، -

 یندر بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستانهای شهر یزد. پنجم



 

کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی. خرم آباد ، دی ماه 

 ) سخنرانی (. 9811

،طاهره اشک تراب ، نعیمه سید فاطمی ، نیر سلمانی  شیرین حسنوند -

از حس  .ادراک دانشجویان پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی ایران

تعلق پذیری در محیط بالینی ، کنگره واکاوی آموزش پرستاری در 

 )پوستر(9811، دی ماه 9811ایران ، تهران ،
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