
 انجمن علمي پرستاران قلب ايران
 انتخابات هيات مديره  دوره پنجمين در شركت  کانديدا های بيوگرافي و سوابق              

 

 محسن  : نام 1
 

 5500945500: کد ملي 3 گنجی خو نام خانوادگي 2

 :مدرك تحصيلي آخرین  4
 پرستاری  کارشناسی 

 /گرایش:  رشته 6 علوم پزشکی تبریز: از دانشگاه 5

 5730سال اخذ   7

 
 شماره نظام پرستاری:  9 20585058شماره عضویت انجمن :  8

2973099 

11 

 

  :  پستيآدرس 

 

محل آدرس  11

 کار  :  

 

     آتيه  بيمارستان :  نام بيمارستان:  

 ماه  0مدت :                          مسئول سمت :            بهبود کيفيت بخش :                           

 

           دانشگاه :   عضو هيات علمی  هستم ) (    گروه :                 مربی)(  استادیار)( دانشيار)( استاد)(  مدت :                    

 باز نشسته: 12

 

 سال باز نشستگی:            
 

 آخرین سمت :                          وضعيت اشتغال فعلی:
 

تلفن ها و   13

پست 

 الکترونيکي

 تلفن همراه           28385تلفن محل کار :           تلفن  منزل  :          
 

 ganjee35@yahoo.comپست الکترونيکی :                  فاکس

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 در بخش هاي قلب و عروق و مراقبتهاي ویژه و یا بخشهاي مرتبط: / مدیریتي سوابق خدمتي
 

سوابق خدمتي در بخش هاي قلب و عروق و مراقبتهاي    -14

 ویژه

 سمت  لغايت از  سال

 بالين پرستار  1733  1731 بخش داخلی قلب بيمارستان قلب شهيد رجائی   -1
 پرستار بالين  1732 1731 سی سی يو بيمارستان خاتم االنبيا  تهران   -2
 پرستار بالين  1732 1731 آی سی يو جراحی قلب بيمارستان قلب شهيد رجائی   -7
 پرستار بالين  1733 1737 آی سی يو جراحی قلب بيمارستان قلب خاتم االنبيا   --4
 پرستار بالين  1731 1733 سی يو جراحی قلب بيمارستان محب مهر    آی--4

 مدت لغايت از سال /سوابق آموزشي-11
 مربی 1734 1732 مربی حق التدريس دانشکده پرستاری دانشگاه ايران1
  تا کنون  1734 مدرس انجمن علمی پرستاران قلب ايران2
7    



  لغايت از سال سوابق پژوهشي-16

    

 مدت لغايت از سال سوابق مدیریتي/اجرائي-17

  1711 1731 سوپروايزر آموزشی بيمارستان مهر-1
  1714 1711 مترون بيمارستان محب مهر و محب کوثر2
  تا کنون  1714 بيمارستانهای محب کوثر و آتيهمدير بهبود کيفيت  -7

 خيرآيا عضو هيات مديره انجمن ديگری هستيد  ؟   -13
 خيرا سهامدار يک شرکت تجاری هستيد؟         آي  -11

 : تحصيالت مدیریتي ( –توانمندي هاي ویژه) تجارب مدیریتي قبلي  -21

 
 سوپروايزر آموزشی  و مترون بيمارستان های مجب –سابقه سوپروايزری 

 آشنائی با استاندارد های رايج بهبود کيفيت و اعتبار بخشی ملی ايران

 

 

 ضویت در هيات مدیره:انگيزه ع -21

 کمک به اعتالی جايگاه رشته پرستاری -1

 کمک در انتقال دانش تئوری به مهارت  عملی -2

 

 

 اهداف:-22

 افزايش سهم پرستاران در تصميم گيری های حرفه ای -1

 افزايش اثر بخشی دوره های آموزشی انجمن -2

7 

  تمایل شما به کدام مسئوليت بيشتر است ؟-23 

  دبير آموزش 

 
  دبير پژوهش و انتشارات   دبیر جنرال   دبير امور بين

 الملل
  دبير روابط عمومی 

 

  نايب رئيس  رئيس انجمن  دبير اداری مالی  بازرس  

 
 
 


