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

 
 

1 
 طاهره: نام

 

  8134693340:کد ملي 3 : گنجينام خانوادگي 2

 :مدرك تحصيلي آخرین  1
 پرستاری   فوق ليسانس

  روانپرستاری/گرايش: رشته 9 علوم پزشکي ايران: از دانشگاه 3

  4393: سال اخذ  7
 

 شماره عضویت انجمن :  0
01824432 

  شماره نظام پرستاري: 6
0313124  

48 
 

  : پستي آدرس 
 

محل آدرس  44

 کار  :  
 

        انجمن علمي پرستاران قلب ايران بيمارستان :  نام بيمارستان:
     سال 6مدت :                         مدرسبخش :                      سمت :                          

 
                               سال 23(  استاديار)( دانشيار)( استاد)(  مدت :×(    گروه :                 مربي) بلهدانشگاه :   عضو هيات علمي  هستم )

 باز نشسته: 42
 

            4300سال باز نشستگي: 
 

ايران و عضو هيئت مديره انجمن  انجمن علمي پرستاران قلب و عضو هيئت مديره مدرسوضعيت اشتغال فعلي: عضو هيئت علمي آخرين سمت : 
 آينده روشن

 
تلفن ها و   43

پست 

 الکترونيکي

 تلفن همراه :                        تلفن محل کار :                             تلفن  منزل  :    
 

 t_k_ganji@yahoo.comفاکس:                                                        پست الکترونيکي :

 
 

 
 در بخش های قلب و عروق و مراقبتهای ويژه و يا بخشهای مرتبط: / مديريتي سوابق خدمتي

 

 سمت  لغايت از  سال سوابق خدمتي در بخش هاي قلب و عروق و مراقبتهاي  ویژه  -41

 پرستار بخش 4391 4337 بخش سي سي يو بيمارستان قلب شهيد رجايي  -4
2-              

 مدت لغايت از سال /سوابق آموزشي-41

 سال 21 4300 4391 مدرس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکي ايران -4
    تدريس مهارتهای ارتباطي در انجمن  -2
3    
1    

  لغايت از سال سوابق پژوهشي-41

  4300 4396 اجرای دو طرح تحقيقاتي انفرادی
  4300 4378 پايان نامه دانشجويي 43ر ا استاد راهنمای بيش

  4300 4378 پايان نامه دانشجويي 40مشاوره بيش از 
    

 مدت لغايت از سال /اجرائيسوابق مدیریتي-41

    سال 1دبير امور مالي انجمن برای  -4
2-    



 : عضو هيئت مديره انجمن آينده روشن نام ببريدبله     ؟  هستيد آیا عضو هيات مدیره انجمن دیگري  -41

        خير ؟ آیا سهامدار یک شرکت تجاري هستيد  -41
 

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

 تا کنون 4362عضو هيئت مديره انجمن علمي پرستاران قلب ايران از سال 
 تا کنون 4363عضو هيئت مديره انجمن اينده روشن از سال 

 بيمارستان قلب شهيد رجاييو مهد کودک  مسئول بهداشت روان مهد کودک های بچه های بهشت
 4300تا سال  4378شکده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران از س مسئول و مشاور دانشجويان دان

 

 انگيزه عضویت در هيات مدیره: -04

 کمک به ارتقای کيفيت پرستاری  -4
 خدمت به خلق -2
 ارتقای سطح دانش پرستاران -3

 

 اهداف:-00

 ELearningراه اندازی برنامه  4
 انجام پروژه های تحقيقاتي 2
 همکاری با ساير انجمن های داخلي و خارج از کشور ارتباط و 3
 مشاوره و راهنمايي پرستاران در زمينه های آموزشي، روانشناختي و........ 1
 ارائه برنامه های آموزشي برای پرستاران  و ساير کادر درمان 3

 تمایل شما به کدام مسئوليت بيشتر است ؟ -02 
  دبير آموزش 

 
 ات دبير پژوهش و انتشار   دبير جنرال  دبير امور بين الملل   دبير روابط عمومي 

 

  نايب رئيس  رئيس انجمن  دبیر اداری مالی ×  بازرس  

 


