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

 
 

1 
 محمد تقی   نام :

 

 9226669226کد ملی:  3 صفدری نام خانوادگی 2

 مدرك تحصيلی: آخرین  4

 پرستاری  کارشناسی ارشد

 رشته /گرایش:  9 انعلوم پزشکی ایراز دانشگاه : 5

 پرستاری گرایش بيهوشی
 سال اخذ   7

2322 

 شماره عضویت انجمن :  8

22286222 

 شماره نظام پرستاری:  6

 
01 
 

 : پستی آدرس 

انجمن علمی ساختمان پژوهش طبقه دوم   –ابتدای بزرگراه نيايش بيمارستان قلب شهيد رجائی  –خيابان وليعصر –تهران 

 پرستاران قلب ایران
آدرس  00

 محل کار  :  

 

 بيمارستان :  نام بيمارستان:       

  سال( 22) 2386از سال مدت :                 رئيس انجمن  :        سمت : انجمن علمی پرستاران قلب ایران

 

 دت :                              استادیار)( دانشيار)( استاد)(  م  )((    گروه :      مربی آریدانشگاه :   عضو هيات علمی  هستم )
 باز نشسته: 01

 

        2362سال باز نشستگی:     

 

خدمت در انجمن علمی   وضعيت اشتغال فعلی:          عضو هيات علمی گروه مراقبت ویژهآخرین سمت :  

 پرستاران قلب ایران

 
تلفن ها و   01

پست 

 الکترونيکی

 تلفن همراه              22993299تلفن محل کار :                  تلفن  منزل  :      

 

 mtsafdari@yahoo.comپست الکترونيکی :                                                   فاکس

 
 

 

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

سوابق خدمتي در بخش هاي قلب و عروق و   -41

 مراقبتهاي  ویژه

 سمت  لغايت از  سال

  0110 0131 پرستار بخش سی سی در بيمارستان کامکار قم  -0
         سر پرستار   0114 0110 بخش سی سی در سال بيمارستان کامکار قم -1
 سی سی يو پرستار بخش 0133 0114 بيمارسان قلب شهيد رجائی -1
 سوپروازر آموزشی 0131 0133 بيمارستان قلب شهيد رجائی  -4

 مدت لغايت از سال /سوابق آموزشي-41

 سال0 0130 0131 بيمارستان کامکار قم0



 سال 03 0131 0133 بيمارستان قلب شهيد رجائی 1
 سال 01 0111 0131 دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ايران1
 سال 3 نا کنون  0111 نجمن علمی پرستاران قلب ايرانا 4

  لغايت از سال سوابق پژوهشي-41

  0171 0171 بررسی پايش غير تهاجمی و تهاجمی پايش هموديناميک
    

 مدت لغايت از سال سوابق مدیریتي/اجرائي-41

 سال 3 0134 0131 سرپرستار-بيمارستان کامکار قم -0
 سال 03 0131 0133 سوپروايزر آموزشی –رجائی  بيمارستن قلب شهيد -1

 سال 01 (0113تا کنون ) 0134 رئيس انجمن علمی پرستاران قلب ايران -1
 :  خير  نام ببريد ؟ هستيد  آيا عضو هيات مديره انجمن ديگری  -03
 خير    نام ببريد         آيا سهامدار يک شرکت تجاری هستيد؟   -01

 تحصیالت مدیریتي ( : –ویژه) تجارب مدیریتي قبلي توانمندي هاي  -02
 

 بنیانگذاز انجمن علمی پرستاران قلب ایران بودم  
 سال 01سال سابقه مديريت دارم و در انجمن علمی پرستاران قلب ايران  از زمان تاسيس رئيس انجمن بودم  10مجموها 

 

 انگیزه عضویت در هیات مدیره: -04

ار انجمن بودم و با جمع آوری دوستان صاحب نظر در پرساتری قلب و عروق از دانشگاه و بالين به عنوان اينجانب خود بنيانگز -0
 انجمن تاسيس شد 0134هيات موسس در سال 

 حفظ    انجمن برای انجام خدمات علمی و آموزشی و پژوهشی   -1

 احساس تعهد حرفه ای و اجتماعی  -1

4-  

 اهداف:-00

 ايجاد فرصت انتقال و اشتراک گذاشتن تجربيات صاحب نظران سراسر کشورانتقال تجربيات خود و  -0

 سراسر کشورپرستاران و به وبژه پرستاران قلب و عروق و مراقبت وبژه  در  و ارتقای  ايجاد زمينه های رشد -1

 داشته باشد  ايجاد انجمن قوی در سطح ملی و فراملی  که شايستگی ارائه  خدمت و توليد علم در سطح منطقه را-1

فراهم سازی زمينه های ايجاد يک انجمن بزرگ وايجاد يک دپارتمان برای  ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی  که درنظام سالمت   -3
الگوی تشکل های مردم نهاد باشد. و موجب اعتماد بنفس چامعه پرستاری گردد. وشايستگی تصميم گيريهای علمی مشاوره ای و 

 م سالمت ا داشته باشد خدماتی بزرگ ر در نظا
3 

  تمایل شما به کدام مسئولیت بیشتر است ؟-02 

  دبير آموزش 

 
  دبير پژوهش و انتشارات   دبير جنرال   دبير امور بين

 الملل
  دبير روابط عمومی 

 

  نايب رئيس  رئيس انجمن  دبير اداری مالی  بازرس   دبیر جنرال  

 


