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 داخ انمهب 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

 سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 1401ماه  آذر آخرین به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق  

  ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( )دکتری تخصصی(تخصص.1

 1393شهید بهشتی تهران ، و خدمات بهداشتی درمانی دکتری تخصصی پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی 

  )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

 نما : دکتر طاهره اشک تراب ، اساتید، استاد راه جربه تعلق پذیري بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاري : یک مطالعه تلفیقیت

 ، دکتر فرید زائريمشاور : دکتر نعیمه سید فاطمی

  عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( )ارشد کارشناسی .2

 1386پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، 

 

 دکتر شیرین حسنوندنام و نام خانوادگی: 

 دانشیار :مرتبه علمی

  hasanvand.sh@lums.ac.irایمیل:

 066-33120155تلفن: 

 066-33120140فکس: 

بروجرد ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، دانشکده پرستاری و مامایی خرم –جاده خرم آباد  5لرستان ، خرم آباد ، کیلومتر آدرس:

 جراحی  -آباد ، گروه داخلی

 

http://sci.lums.ac.ir/
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 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

مراجعه کننده به کلینیک تخصصی و  پرفشاري خون اولیه رسی تاثیر ماساژ پشت بر فشار خون و نبض رادیال بیماران مبتال بهبر

فوق تخصصی شهداي عشایر شهر خرم آباد ، استاد راهنما : جناب آقاي سعید نجفی ، اساتید مشاور : سرکار خانم منصوره فروزي 

 ، دکتر علی اکبر حق دوست 

 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

سنجی ابزار کیفیت ادراک شده دانشجویان از تعامالت بین فردي در یادگیري الکترونیکی.استاد راهنما : دکتر ریتا طراحی و روان

 مجتهدزاده ، استاد مشاور : دکتر آیین محمدي

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کارشناسی .3

 1383پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، 

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(کاردانی.4

- 

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها 

 دوره توانمندسازی دیابت . دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 OSCE. (.پزشکی آموزش و مطالعات توسعه مرکز) جندی شاپور اهواز پزشکی علوم دانشگاه 

 (.پزشکی آموزش و مطالعات توسعه مرکز) لرستان پزشکی علوم دانشگاه ، تدریس الگوهای 

 (.داروئی گیاهان تحقیقات مرکز) لرستان پزشکی علوم دانشگاه. پیشرفته نویسی ومقاله بالینی علوم در تحقیق روش 

 (.پزشکی آموزش و مطالعات توسعه مرکز) لرستان پزشکی علوم دانشگاه. درس طرح تهیه و آموزشی ریزی برنامه 

 اهواز پزشکی علوم دانشگاه آموزشی معاونت. دانشجو ارزشیابی. 

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

 (.پزشکی آموزش و مطالعات توسعه مرکز) لرستان پزشکی علوم دانشگاه. آموزشی های گروه درونی ارزیابی 

 آموزش و مطالعات توسعه مرکز) لرستان پزشکی علوم دانشگاه. دیجیتال ملی کتابخانه الکترونیکی منابع آموزش 

 (.پزشکی

 کرد شهر پزشکی علوم دانشگاه.  اینترنتی منابع در پیشرفته جستجوی. 
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  توسعه آموزش پزشکی (گاید الین نویسی ) مرکز مطالعات و  

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه. پزشکی اخالق. 

 ( رازی داروئی گیاهان تحقیقات مرکز)  آن وکاربردهای استان بومی داروئی گیاهان با آشنائی 

 ( رازی داروئی گیاهان تحقیقات مرکز)  سنتی طب با مقدماتی آشنائی 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه ، درمانی رایحه 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه ، یوگا در تنفسی های تکنیک 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه ، سوزنی طب 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه ، ریلکسیشن 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه ، اسالمی تربیت موضوع با افزایی معرفت  

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه ، انحرافی های فرقه 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه.  بالین و آموزش در پرستاری فرآیند 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه ،( 1) جنرال یو سی آی 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه ،( 2) جنرال یو سی آی 

 ( رازی داروئی گیاهان تحقیقات مرکز)  اساتید بالگهای و سایت ساخت 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان ) مرکز  .مجازی پزشکی و پزشکی علوم در الکترونیک آموزش مقدماتیئی  آشنا

  مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان . کی کلینیکال بالینی پایگاه آموزش 

 دانشگاه علوم پزشکی مجازی تهران(دانشگاهی یادگیری ویژه افزار نرم)نوید سامانه با آشنایی . 

  پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی لرستان ) مرکز مطالعات و توسعه  علوم در افزوده واقعیت و مجازی واقعیت کاربرد

 آموزش پزشکی (

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

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه ،(1) ماتریکس روش به متون مرور 
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 لرستان پزشکی علوم دانشگاه ،(2) ماتریکس روش به متون مرور 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه ، اسالمی تربیت 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه ، تئوری گراندد  

 صادق جعفر امام دانشگاه ، مطلقه فقیه والیت جایگاه تبیین  

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه ، الزمان آخر و هالیوود  

  فرایند ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی . دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

  

 تأییدیه ها و مجوز ها 

 افتخارات و جوایز 

 (1383)  کارشناسی مقطع اول رتبه 

 (1391)    ها ورودی هم بین از دکتری دوره دانشجویان جامع آزمون اول رتبه 

 (1396پرستار نمونه) 

  ( 1396استاد نمونه) 

 ( 1397پژوهشگر شایسته تقدیر) 

 سوابق کاری 

 سوابق بالینی 

 (1383-1382) جراحی بخش 

  (1384-1383)  نورولوژی بخش 

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 -:  تخصص  .1    

 :کارشناسی ارشد.2    
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نظریه های پرستاری ، اخالق پرستاری و ،جراحی  -داخلی مزمن پرستاری اختالالت  جراحی : –پرستاری داخلی  -

کارآموزی  ، آموزش به مددجوروش های  ،پرستاری انکولوژی ،طب مکمل و نقش پرستار در آنروابط حرفه ای ، 

 مقدمه ای بر داخلی جراحی 

 جراحی ، طب مکمل  -پرستاری اختالالت حاد داخلی،  6اختصاصی ویژه مراقبت مراقبت ویژه : پرستاری پرستاری

 ،  آموزش به مددجوروش های و نقش پرستار در آن ، 

 کارشناسی .3    

 ،مراقبتهای پرستاری در منزل ، 2،پرستاری بزرگساالن و سالمندان ( 4و 2،3)  جراحی داخلی پرستاری : پرستاری -

کارورزی در عرصه داخلی  ،سالمت وضعیت ، بررسیپرستاری، اخالق پرستاری ، آموزش به بیمار  های مهارت و اصول

  ،(،کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری 3و  1،2(  ،کارآموزی داخلی جراحی )  4و 2،3، 1جراحی) 

کارآموزی فارماکولوژی بالینی،کارورزی در عرصه پرستاری در فوریتها ،کارورزی ،کارآموزی بررسی وضعیت سالمت -

 مدیریت،کارورزی اینترشیپی، پرستاری بیماری های شایع در ایران

 کاردانی .4    

  سالمت وضعیت بررسی ، مامایی جراحی- داخلی ،فیزیوپاتولوژی مامایی فنون و اصولمامائی : 

  عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه( 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته ،(دانشجویان ویژه)1 زندگی مهارتهای 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته ،(دانشجویان ویژه) 2 زندگی مهارتهای 

 اباد خرم عشایر شهدای بیمارستان ،1 بیمار و درمانی تیم با پرستار ارتباط و پرستاری اخالق 

 اباد خرم عشایر شهدای بیمارستان ،2 بیمار و درمانی تیم با پرستار ارتباط و پرستاری اخالق 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت ،(استان پرستاران ویژه) پرستاری در اخالق 

 اباد خرم عشایر شهدای بیمارستان ،1 بیمار و درمانی تیم با پرستار ارتباط و پرستاری اخالق 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت.  بیمار با ارتباط 
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 و پرستاری دانشکده ، ویژه ارشد کارشناسی دانشجویان ،( 1) درس طرح و درسی ریزی برنامه کارگاه برنامه 

 بهشتی شهید مامایی

 مامایی و پرستاری ،دانشکده ویژه ارشد کارشناسی دانشجویان ،( 2) درس طرح و درسی ریزی برنامه کارگاه برنامه 

 بهشتی شهید

 آباد خرم عشایر شهدای بیمارستان ، بالینی مربیان ، بالینی آموزش در تدریس نوین استراتژیهای  

 آباد خرم عشایر شهدای بیمارستان مامایی، و پرستاری دانشکده ، بالینی مربیان ، بالینی ارزشیابی 

 1396، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی خرم آباد ، (دانشگاهی یادگیری ویژه افزار نرم)نوید سامانه با آشنایی 

 1396، دانشکده داروسازی خرم آباد ، (دانشگاهی یادگیری ویژه افزار نرم)نوید سامانه با آشنایی 

 1396، دانشکده پزشکی خرم آباد ، پزشکی علوم در الکترونیکی آموزش 

  عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام(سوابق اجرایی( 

 (1383)مزمن بیماریهای سراسری های همایش اجرایی کمیته عضو. 

 (1383-1384)  دانشکده بالین امور کارشناس 

 (1389 لغایت 1387 از)  لرستان پزشکی علوم انشگاهواحد مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی د همکار 

 (1389 )گیاهی داروهای و تلفیقی های درمان ، سنتی طب سراسری کنگره علمی کمیته عضو 

 (1389 )گیاهی داروهای و تلفیقی های درمان ، سنتی طب سراسری کنگره اجرایی کمیته عضو 

 (1389) بیمار با ارتباط آموزشی کارگاه علمی دبیر 

 تا کنون( 1394) از مهر  94 بهمن ورودی دانشجویان راهنمای استاد 

 (تا کنون 1394  از ) دانشکده پژوهشی شورای عضو 

 (تا کنون 1394  از )پرستاری گروه پژوهشی شورای عضو 

  تا کنون( 1401عضو شورای تحصیالت  تکمیلی ) از 

  تا کنون ( 1401عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری الیگودرز ) از 

 ( 1397لغایت مرداد  1394 خرداد از) دانشکده بالینی امور مدیر 

 (1394 فروردین از)  مامایی و پرستاری دانشکده آموزشی شورای عضو 

http://sci.lums.ac.ir/


 
 

 

  رسانی پزشکی و تامین منابع علمیمدیریت اطالع آوری،لرستان،  معاونت تحقیقات و فن دانشگاه علوم پزشکی

                 http://sci.lums.ac.ir                                                    066-33120232    تلفن:           

            Email: sci@lums.ac.ir  

 1401آذر ماه 

  تا کنون( 1396 )از دی ماه  دانشکده اخالق کمیتهعضو 

  تا کنون(  1396) از آذر  دانشکده اموزش توسعه دفتر آموزشی اعتباربخشی کمیتهعضو 

  کنون(تا   1396) از آذر دانشکده اموزش توسعه دفتر  آموزش در پژوهش کمیتهعضو 

  تا کنون(  1396) از آذر دانشکده اموزش توسعه دفتر مجازی آموزش کمیتهعضو 

  تا کنون(  1396) از آذر  دانشکده اموزش توسعه دفتر  ارزشیابی کمیتهعضو 

 (1400تا  1396از دی ماه  ) دانشکده فن کمیته مسئول 

  ( 1398سرپرست المپیاد  دانشجویی حیطه آموزش پزشکی ) از دی ماه 

  عضو کارگروه مراقبت تسکینی وزارت بهداشت 

 تا کنون ( 1401کشوری جشنواره شهید مطهری  )از داور 

  تا کنون(  1396)از خرداد ماه   ویژه پرستاری ارشد گروه درونی ارزیابی کمیتهعضو 

 (تا کنون  96 از)  لرستان پزشکی علوم گاهدانش مجازی آموزش گروه کارگاه عضو 

  (1401تا  1396مسئول بسته  توسعه آموزش مجازی ) از آذر 

   رئیس امور هیات علمی دانشگاه 

  (1401مسئول کارگروه توسعه فناوریهای نوین ارتقاء دهنده یادگیری ) از سال 

  تا کنون ( 1399مدیر مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه ) از سال 

 ( 1401زش پزشکی ) از مسئول واحد توانمندسازی مرکز توسعه آمو 

  (1401عضو هیات علمی وابسته به مرکز آموزش مجازی دانشگاه ) از سال 

 تا کنون ( 1401) از سال  عضو هیات علمی گروه غیرمصوب آموزش پزشکی دانشگاه 

  سوابق پژوهشی 

 -:  ابداعات و اختراعاتالف.    

 :طرح های پژوهشی ب.

 مراقبین بار و CABG بیماران برخودکارآمدی تلفنی پیگیری و منزل در ویزیت روش دو طریق از بازتوانی بخشی اثر مقایسه

 ) مجری ، در حال اجرا( آنان خانوادگی
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 (اجرا حال در ، مجری) منزل در تراکئوستومی دارای بیماران از مراقبت تجارب

ی) مجری ، نیدر عملکرد بال یخودکارآمدهمدلی و  بر یپرستار انیبا استفاده از زوج دانشجو یمشارکت یریادگی ریتاث

 (اتمام یافته

اتمام دانشگاهی)مجری ،  های محیط در مدنیت از لرستان پزشکی علوم دانشگاه پرستاری و دانشجویان مدرسین ادراک

 (  یافته 

بررسی ادراک بیماران از کیفیت مراقبت انسانی در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 

 (اتمام یافته) همکار،  1395لرستان در سال 

بررسی مقایسه ی تاثیرعطربهارنارنج وگیاه شمعدانی برمیزان اضطراب و شدت خستگی بیماران مبتالبه سکته ی قلبی حاد) 

 کار ، اتمام یافته(هم

 فشار مراقبتی در مراقبین خانگی بیماران مبتال به سکته مغزی و برخی عوامل پیش گویی کننده ) همکار ، در حال اجرا(

بالینی و خالقیت  در عملکرد خودکارآمدیآموزش فرآیند پرستاری به شیوه نقشه مفهومی با تلفن همراه بر ررسی تاثیر ب

 ) مجری ، اتمام یافته ( ارورزی عرصه مراقبت ویژهدانشجویان پرستاری در ک

ترجمه و اعتباریابی مقیاس مراقبت پرستاری مطلوب در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان های 

 ) مجری ، در حال اجرا( استان لرستان

آموزش دوره کارشناسی پرستاری ) همکار ،  تجربیات مربیان و دانشجویان از حضور دانشجویان با پایه بهیاری در فرایند

 (اتمام یافته

 تجارب تعلق پذیر ی دانشجویان کارشناسی پرستاری  ) مجری ، اتمام یافته (

 ترجمه و انطباق فرهنگی مقیاس تجربه تعلق پذیری محیط بالینی ) مجری ، اتمام یافته(

)همکار ،  1387دانشجویان  علوم پزشکی لرستان در سال بررسی تاثیر یک شیوه نوین آموزشی بر میزان تفکر انتقادی 

 اتمام یافته( .

بررسی فراوانی افت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی و عوامل موثر بر آن از دیدگاه دانشجویان و اعضا هیئت علمی 

 مامایی خرم آباد ) همکار ، اتمام یافته ( _دانشکده پرستاری 
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وانی تنفسی  بر عملکرد تنفسی بیماران مبتال به بیماریهای انسدادی مزمن ریوی مراجعه کننده تاثیر تکنیکهای نو تبررسی 

 )مجری( 1387بیمارستان شهدای عشایر شهر خرم آباد در سالبه درمانگاه 

و  اعصاب ی، پرستار و پزشک در بخشها وادهنمار،خایب دگاهیبه صرع از د انیمبتال یآموزش یتهایلووا ی مقایسه ایبررس

 )مجری ، اتمام یافته ( . 1387شهر خرم آباد در سالهای   مارستانیب کودکان

 

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

  جراحی( -تجارب مراقبت از بیماران دارای تراکئوستومی در منزل) دانشجو : سعید دارایی، پرستاری داخلی 

 دانشجو ینیدر عملکرد بال یخودکارآمدهمدلی و  بر یپرستار انیبا استفاده از زوج دانشجو یمشارکت یریادگی ریتاث (

 جراحی( -: مریم کمالی، پرستاری داخلی 

 دانشگاهی ) دانشجو :  های محیط در مدنیت از لرستان پزشکی علوم دانشگاه پرستاری و دانشجویان مدرسین ادراک

 جراحی( -مریم محمدی پور، پرستاری داخلی 

  بالینی و  در عملکرد خودکارآمدیآموزش فرآیند پرستاری به شیوه نقشه مفهومی با تلفن همراه بر ررسی تاثیر ب

 ) دانشجو : مینا رنجبر، پرستاری مراقبت های ویژه( خالقیت دانشجویان پرستاری در کارورزی عرصه مراقبت ویژه

  بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان ترجمه و اعتباریابی مقیاس مراقبت پرستاری مطلوب در بیماران بستری در

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

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 همراه بیماریهای به مبتال قلبی نارسایی بیماران در دارویی رژیم تبعیت و عالیم بار بر ای چندحرفه مدیریت تاثیر (

 : پروین قبادی، پرستاری مراقبت ویژه(دانشجو 

  بررسی تاثیر آموزش مهارتهای هوش هیجانی بر تاب آوری و سالمت عمومی پرستاران بخشهای ویژه بیمارستان های

 ) دانشجو : لیال لک، پرستاری مراقبت ویژه(آموزشی شهر خرم آباد

  دانشجو : مهناز طرهانی ،  سرطانی بیماران در زندگی کیفیت و افسردگی و اضطراب با قطعیت عدم ارتباط (

 پرستاری داخلی جراحی(
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 سمیه ریاحی:  دانشجو) ویژه های بخش پرستاران معنوی مراقبت صالحیت بر معنوی هوش آموزش تاثیر بررسی، 

 (ویژه های مراقبت پرستاری

 علوم دانشگاه آموزشی های بیمارستان ویژه مراقبت های بخش در انسانی مراقبت کیفیت از بیماران ادراک بررسی 

 (ویژه های مراقبت پرستاری پور، جعفری فاطمه:  دانشجو)  1395 سال در لرستان پزشکی

 ی سکته مبتالبه بیماران خستگی شدت و اضطراب برمیزان شمعدانی وگیاه نارنج بهار تاثیرعطر ی مقایسه بررسی 

 (جراحی - داخلی پرستاری شیرزادگان، راضیه:  دانشجو)  حاد قلبی

 ویژه مراقبت بخش در عفونت کنترل کیفیت ارتقاء (ICU )تحقیق: کوهدشت شهرستان( ره) خمینی امام بیمارستان 

 (ویژه های مراقبت پرستاری رشنو، فرشته:  دانشجو) مشارکتی عملکردی

 دانشجو : سروش نیا ، پرستاری داخلی  اثربخشی یادگیری مبتنی بر مسئله بر عملکرد شناختی دانشجویان پرستاری (

 جراحی( –

 مقاالت. ه   

 فارسی           

 اجرای ثربخشی( .ا1397، طاهره طوالبی ، فرزاد ابراهیم زاده ، نسرین گله دار) *شیرین حسنوندمینا رنجبر دلبر ،  .1

. ویژه مراقبت کارورزی در پرستاری دانشجویان خودکارآمدی بر همراه تلفن با مفهومی نقشه شیوه به پرستاری فرآیند

 . 54-46،( 4)10پژوهش در آموزش علوم پزشکی . 

 بررسی میزان تعلق پذیری بالینی در دانشجویان کارشناسی پرستاری .دبیری فرد مریم، حسنوند شیرین، سلمانی نیره .2

 .96-91:( 1) 9 ;1395پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی.  -دوماهنامه علمی .

الح تفتی بهاره، حسنوند شیرین، سلمانی نیر. بررسی میزان و علل تنش در والدین نوزادان نارس بستری در بخش ف .3

 . 50-41( :1) 3 ;1395مجله پرستاری کودکان.  .مراقبت ویژه نوزادان

 از بیمارستان در بستری کودکان والدین تجربه تبیین. شیرین حسنوند مریم، رسولی عباس، زاده عباس نیر، سلمانی .4

 .394 -385( :4) 4 ;1394. سالمت علوم در کیفی تحقیقات مجله.  پرستاری مراقبت به نسبت اعتماد موانع
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( . تحلیل تجارب پدیدارشناختی به روش 1394، طاهره اشک تراب ، نعیمه سید فاطمی ، نیر سلمانی )شیرین حسنوند .5

 .69-80( ، 89)25پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی ،  –جیورجی، نشریه علمی 

 در کودک بستری دوران طی والدین نیازهای. شیرین حسنوند مریم، رسولی عباس، زاده عباس نیر، سلمانی .6

 .1-9( :2) 4 ;1394. جراحی - داخلی پرستاری فصلنامه. کیفی ی مطالعه یک: بیمارستان

 هایبیمارستان نوزادان ویژه مراقبت بخش در دارویی خطاهای نوع و فراوانی بررسی. شیرین حسنوند نیر، سلمانی .7

 64-53( :4) 21 ;1394. حیات مجله. یزد شهر

(. خستگی ناشی از سرطان 1393، طاهره اشک تراب ، زهره جعفری ، زینب صفریان ، نیره سلمانی) شیرین حسنوند .8

و وضعیت عملکردی بیماران سرطانی. نشریه دانشکده پرستاری و  و ارتباط آن با کیفیت زندگی مرتبط با سالمت

 .21-30،  85، شماره 24مامایی شهید بهشتی .دوره 

. فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران بخش شیرین حسنوندنیره سلمانی ، طاهره اشک تراب ،  .9

پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی .دوره  -(. نشریه علمی 1393انکولوژی  بیمارستان شاه ولی یزد)

 .11-17،  84، شماره 24

 دیدگاه از آن بر مؤثر عوامل و تحصیلی افت فراوانی بررسی. فاطمه زادهولی شیرین، حسنوند فاطمه، سیده قاسمی .10

 .79 -71( :1) 3 ;1393.  پرستاری آموزش. آبادخرم مامایی و پرستاری دانشکده دانشجویان

 نیل برای راهی بالینی محیط با پرستاری دانشجویان نواییهم. نعیمه فاطمی سید طاهره، تراب اشک شیرین، حسنوند .11

 231-216( :3) 14 ;1393. پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله. کیفی پژوهش یک: پذیریتعلق به

 از صرع به مبتال بیماران آموزشی هایاولویت مقایسه. فرزاد زادهابراهیم فاطمه، سیده قاسمی شیرین، سنوندح .12

 -64( :2) 17 ;1390. حیات مجله. کودکان و اعصاب هایبخش در شاغل پزشکان و پرستاران بیماران، دیدگاه

 در شاغل پرستاران نگرش و (.بررسی آگاهی1390فاطمه ولی زاده )  ، سیده فاطمه قاسمی، شیرین حسنوند .13

جایگزین. فصلنامه  و مکمل طب به نسبت لرستان پزشکی علوم دانشگاه پرستاری دانشجویان و آموزشی بیمارستانهای

 .54-25:47و24.شماره هفتمسال  ;1390 پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد. –علمی 
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 تاثیر بررسی. اکبر علی دوست حق سکینه، علیزاده محمد منصوره، فروزی سعید، سید نجفی شیرین، حسنوند .14

 درمانگاه قلب کلینیک به کننده مراجعه اولیه خون پرفشاری به مبتال بیماران رادیال نبض و خون فشار بر ماساژپشت

-63( :3) 12 ;1389. یافته پژوهشی علمی مجله. آباد خرم شهر عشایر شهدای بیمارستان تخصصی فوق و تخصصی

69. 

(.بررسی اولویت ها ی ْآموزشی بیماران مبتال به 1387، سیده فاطمه قاسمی ، فرزاد ابراهیم زاده )  شیرین حسنوند .15

 . 13و  12پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد.سال چهارم.شماره  –صرع. فصلنامه علمی 

در پیشگیری از عوارض بی  .بررسی تاثیر آموزش به همراه بیمار شیرین حسنوندفاطمه قاسمی ، فاطمه ولی زاده ،  .16

پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد، سال سوم ، شماره ششم و هفتم،  –( . فصلنامه علمی 1386حرکتی  )

 56-61بهار و تابستان ، 
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 طاهره اشک تراب ، نعیمه سید فاطمی .ترجمه ، تطابق فرهنگی و روان سنجی مقیاس تجربه تعلق  حسنوند شیرین ،

 )پوستر(. 1394پذیری بالینی دانشجویان پرستاری.همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهد. مشهد ، خرداد 

 توجه به ارزش های انسانی و اخالقی : ضرورتی اجتناب ناپذیر  .، طاهره اشک تراب ، نعیمه سید فاطمی حسنوند شیرین

همایش کشوری تحقیقات کیفی در علوم سالمت. یاسوج ، مهر .برای تعلق پذیری دانشجویان نسبت به محیط بالینی

 ) پوستر (.1394

 ارش دهی خطاهای داروئی از دیدگاه پرستاران : مروری بر ، طیبه امیریان ، نیر سلمانی .موانع گز شیرین حسنوند

 ) سخنرانی (. 1394شواهد کمی. پنجمین کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی. خرم آباد ، دی ماه 

 نیر سلمانی ، طیبه امیریان .فاش سازی خطاهای پزشکی از منظر اخالق زیستی. خرم آباد ، پنجمین  شیرین حسنوند ،

 ) پوستر(. 1394سری پیشگیری از خطاهای پزشکی. خرم آباد ، دی ماه کنگره سرا

  ، بررسی نوع و میزان خطاهای داروئی در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستانهای شیرین حسنوندنیر سلمانی .

 ) سخنرانی (. 1394شهر یزد. پنجمین کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی. خرم آباد ، دی ماه 

 طاهره اشک تراب ، نعیمه سید فاطمی ، نیر سلمانی .ادراک دانشجویان پرستاری دانشگاههای علوم  رین حسنوندشی،

، دی 1394پزشکی ایران از حس تعلق پذیری در محیط بالینی ، کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران ، تهران ،

 )پوستر(1394ماه 

 فاطمی .یکپارچگی حرفه ای پیش نیازی برای تعلق پذیری بالینی .  ، طاهره اشک تراب ، نعیمه سید حسنوند شیرین

 ) سخنرانی(. 1393کنگره آموزش پرستاری و مامایی از نظریه تا عمل : ارتقاءکیفیت آموزش بالینی. تهران ، اسفند 

  ، ق خدمات خدمات پزشکی ، سمینار سراسری انطبا. نقش اخالق در رشد و بالندگی  شیرین حسنوندرضا حسین آبادی

 ) پوستر ( . 1390اردیبهشت   22و 21بهداشتی درمانی با  موازین شرع مقدس اسالم ، خرم آباد ، 

 فاطمه ولی زاده ، سیده فاطه قاسمی ، ناهید زهرا کار . بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری  شیرین حسنوند ،

ی تلفیقی و داروهای گیاهی ، خرم اباد ،آبان نسبت به طب مکمل و سنتی ، کنگره سراسری طب سنتی ، درمان ها

 ) سخنرانی(. 1389
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  ، دانش و نظرات پرستاران بیمارستانهای شهدای عشایر و شهید  شیرین حسنوندسیده فاطمه قاسمی ، فاطمه ولی زاده .

رم اباد مدنی نسبت به طب مکمل و جایگزین . کنگره سراسری طب سنتی ، درمان های تلفیقی و داروهای گیاهی ، خ

 ) پوستر (. 1389،آبان 

  ، سیده فاطمه قاسمی. بررسی فراوانی بکارگیری روشهای طب مکمل در دانشجویان  شیرین حسنوندفاطمه ولی زاده ،

) 1389پرستاری و پرستاران. کنگره سراسری طب سنتی ، درمان های تلفیقی و داروهای گیاهی ، خرم اباد ،آبان 

 سخنرانی (. 

  ، اشتباهی ساده ، فاجعه ای دردناک ، خطاهای پزشکی در کودکان ، چالشها و راهکارها.  رین حسنوندشیکبری کرمی.

 ) پوستر(1388سمینار سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی . اردیبهشت 

 سیده فاطمه قاسمی . بررسی اولویت های آموزشی بیماران مبتال به صرع بستری در بیمارستانهای   شیرین حسنوند ،

 ) پوستر (.1387آموزشی شهر خرم آباد ،کنگره سراسری صرع تهران،ّآبان 

 عصاب ،سیده فاطمه قاسمی .اولویتهای آموزشی بیماران مبتال به صرع از دیدگاه خانواده بیمار ،کنگره اشیرین حسنوند

 ) پوستر(.1387کودکان،بندرعباس،دی ماه 
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Shirin Hasanvand .Effect of massage on blood pressure and radial pulse of primary hypertensive patients'. 
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 تلفیقی تحقیقات 
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 کتب 
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 ) تالیف( بالینی مربیان راهنمای: پرستاری در بالینی آموزش راهبردهای 

  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت 

 آباد خرم مامایی و پرستاری دانشکده ، افالک فصلنامه -

 فصلنامه یافته ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان -

 گیالن فصلنامه اموزش پزشکی -

 بهشتی شهید مامایی و پرستاری دانشکده ، بهشتی شهید مامایی و پرستاری دانشکده نشریه-

 تهران مامایی و پرستاری دانشکده ، حیات-

 دانشگاهی جهاد بهداشتی علوم پژوهشکده به وابسته پژوهشی، ـ علمی ایمجله پایش، نشریه-

-International Journal of Cancer Management 

- Nursing Ethics 

- BMC Nursing 

-Iranian Nursing and Midwifery Journal 

- Phytomedicine  

- Future of Medical Education Journal 
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