
 

 

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

 

1 
 شیوانام :

 

 :نام خانوادگي 2

 خالق پرست اطهری 

 کد ملي: 3

2404116763  
 مدرك تحصیلي: آخرین  4

 دکترای پرستاری 

 از دانشگاه : 5

 ایران پزشکي علوم

 رشته /گرایش: 4

  روانپرستاری
  24/70/1345: سال اخذ  7

 

 شماره عضویت انجمن :  0

05721225 

 شماره نظام پرستاری: 4

0321457  
01 

 
 : پستي آدرس 

 
آدرس  00

 محل کار  :  

 

ق شهید رجایي   بخش :دفتر پرستاری    قلب و عرو نام بیمارستان:  خ ولي عصر، نبش نیایش:بیمارستان

       سال 6 مدت :سوپروایزر    سمت :

 

           دانشگاه :   عضو هیات علمي  هستم ) (    گروه :                 مربي)(  استادیار)( دانشیار)( استاد)(  مدت :                    
 باز نشسته: 01

 

            -سال باز نشستگي: 

 

 -وضعیت اشتغال فعلي:             -آخرین سمت :

 
تلفن ها و   01

پست 

 الکترونیکي

 تلفن همراه :                   تلفن محل کار                                             تلفن  منزل  :

 

  sh_khaleghparast@yahoo.comپست الکترونیکي :                                                     فاکس:

 
 

 
 

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

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

 پرستار 0174 0171 بخش دياليز -0
 پرستار 0171 0174 جراحی -بخش داخلی  -1
1-    
4-    
5-    

 مدت لغايت از سال /سوابق آموزشي-41

 سال 1 0131 0131 پرستاریآموزش  زريسوپروا -0
 سال 1 0135 0131 سالمتآموزش  زريسوپروا -1

 سال 05 0135 0131 تدريس برای کادر پرستاری مرکز-1
 سال 1 0134 0131 تدريس دانشجويان کارشناسی ارشد بيمارستان-4

 مدت لغايت از سال سوابق پژوهشي-41



 

 

 سال 1 0131 0133 مرکز تحقيقات قلب شهيد رجايی کارشناس پژوهش-0
طرح تحقيقاتی به عنوان مجری يا همکار  11شرکت در -1

 طرح
 سال 01 0135 0133

له فارسی به عنوان نفر مقا11مقاله انگليسی و  05نوشتن  -1
 اول، نويسنده مسئول يا ساير نويسندگان

 سال 04 0135 0130

    

 مدت لغايت از سال سوابق مدیریتي/اجرائي-41

 سال 3 0133 0130 سرپرستار بخش داخلی قلب-0
 سال 1 0131 0131 پرستاریآموزش  زريسوپروا -0
 سال 1 0135 0131 سالمتآموزش  زريسوپروا -1

 خير   نام ببريد آیا عضو هیات مدیره انجمن دیگري هستید  ؟  -41

 خير  نام ببريد          آیا سهامدار یک شرکت تجاري هستید؟  -41

 هستم. 0131داور نشريه پرستاری ايران از سال  تحصیالت مدیریتي ( : –توانمندي هاي ویژه) تجارب مدیریتي قبلي  -02
 

 

 مدیره: انگیزه عضویت در هیات -04
 ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی با کيفيت بيشتر به پرستاران قلب کشور-0

 ، پژوهشي و آموزشيهاي علميپيشبرد فعاليت راستای پژوهشگران و دانشجويان در بيشتر ترغيب و تشويق -1

 ثرتربيشتر و مو هاي آموزشي و پژوهشيگردهماييو  مداوم، ی و پژوهشیآموزش کالس های برگزاري -1

 انجام تعهد حرفه ای و اجتماعی در تشکالت علمی امکان پذير  می شود و بصورت فردی ممکن نيست . پس تالش می کنم  -4

 اهداف:-00
 محققان پرستاران و نظر بين تحقيقاتي و تبادل آموزشی وايجاد ارتباط علمي،  -0

 در زمينه قلب و عروق کشور پرستارانارتقاء دانش و مهارتهای آموزشی و پژوهشی  -1

1 

4 

5 

 تمايل شما به کدام مسئوليت بيشتر است ؟ -11 

  دبير آموزش 

 
 دبير پژوهش و انتشارات 

  
  دبير جنرال   دبير امور بين

 الملل
 دبير روابط عمومی 

  نايب رئيس  رئيس انجمن  دبير اداری مالی  بازرس  

 
 
 


