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

 

 بهشید : نام 1

 

 2260020000 : کد ملي 3 نخچي قدردوست  نام خانوادگي 2

 :مدرك تحصیلي آخرین  4

 کار شناس پرستاری 
 

 فیزیولوژی/گرایش:  رشته 6  ایران علوم پزشکی: از دانشگاه 5

 4031سال اخذ   7
 

 شماره عضویت انجمن :  8
197120780 

 شماره نظام پرستاری:  9
3000200 

11 

 

  :  پستيآدرس 

 

محل آدرس  11

 کار  :  

 

      : قلب و عروق شهید رجاییانبیمارستان :  نام بیمارست
  سال 0مدت                      کارشناس پژوهشسمت :             پژوهشکده قلب بخش :                           

 

                       دانشگاه :   عضو هیات علمی  هستم ) (    گروه :                 مربی)(  استادیار)( دانشیار)( استاد)(  مدت :        

 باز نشسته: 12

 

 سال باز نشستگی:            

 
 آخرین سمت :                          وضعیت اشتغال فعلی:

 

تلفن ها و   13

پست 

 الکترونیکي

 : تلفن همراه                 :    تلفن محل کار               تلفن  منزل  

 
 Behshid.ghadrdoost@yahoo.comپست الکترونیکی :                  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  1831 1831 بخش داخلی قلب بيمارستان قلب شهيد رجائی   -1
 پژوهشگر تاکنون 1831 پژوهشکده قلب و عروق ايران -2
    

 مدت لغايت از سال /سوابق آموزشي-11
    
    

  لغايت از سال سوابق پژوهشي-16

  تاکنون 1831 شاغل در پژوهشکده قلب و عروق
  تاکنون 1831 عتبر در زمينه قلب و عروقنگارش مقاالت م

 



  تاکنون 1831 انجام طرحهای پژوهشی مختلف در سطح بيمارستان و دانشگاه

  تاکنون 1831 مشاور آماری در پايان نامه های کارشناسی ارشد و رزيدنتی

    

 مدت لغايت از سال سوابق مدیریتي/اجرائي-17

    
    
    

 خيريره انجمن ديگری هستيد  ؟ آيا عضو هيات مد  -13
 خيرآيا سهامدار يک شرکت تجاری هستيد؟           -11

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

 
 

 

 انگیزه عضویت در هیات مدیره: -21

 فعال کردن هر چه بيشتر پژوهش در پرستاری

 

 

 

 اهداف:-22

 آشنايی پرستاران با پژوهش در حرفه

 انجام مطالعات مستند و گسترده در بخشهای مختلف پرستاری

 همگام شدن با ساير کشورها در زمينه پژوهش پرستاری

 

  تمایل شما به کدام مسئولیت بیشتر است ؟-23 

  دبير آموزش 

 
  دبير پژوهش و انتشارات  دبير جنرال    دبير امور بين

 الملل
  روابط عمومی دبير 

 

  نايب رئيس  رئيس انجمن  دبير اداری مالی  بازرس  

 
 
 
 
 
 
 

 پرستاران قلب ایران علمي انجمن اهداف پیشبرد جهت پیشنهادي کاندیدا  برنامه
 

 :انتظار مورد دورنماي و انجمن وضعیت از کلي تحلیل
 اه پرستاری انجام می دهدعليرغم مشکالت مالی و حمايتی، انجمن تمام تالش خود را برای بهبود جايگ

 

 :انجمن در موجود ضعف نقاط
 مسائل مالی

 

 :انجمن در موجود قوت نقاط
 خدمت رسانی به جامعه پرستاری بدون چشمداشت

 

 :انجمن فعالیت در رو پیش تهدیدات

 ايزوله بودن انجمن و نداشتن همکاری های گسنرده با ساير انجمنها

 :انجمن هاي فعالیت براي موجود هاي فرصت
 



 :پیشنهادي هاي برنامه فهرست
 پژوهش در پرتاریتالش در جهت آشنا  سازی  بيشتر پرستاران با 

 انجام مطالعات و پژوهشهای کاربردی در پرستاری برای تعيين جايگاه فعلی آن و همچنين پيشرفت اين حرفه
 

 :اهداف به دستیابي و ها برنامه تحقق راهکارهاي
 با تحقيق آشنا کردن پرستاران 

 حمايت از طرحهای پژوهشی پرستاران
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درخواست کتبي براي کاندیداتوري  هیات مدیره انجمن علمي پرستاران قلب ایران 

 

آئین نامه اننخابات  8با مشخصات فوق الذکر ، ضمن اطالع  از شرایط کاندیداتوري مندرج در ماده               بهشید قدردوستاینجانب :    

 دارا بودن  شرایط الزم    کاندیداي عضویت در پنجمین  هیات مدیره انجمن علمي پرستاران قلب ایران هستم .  و

 امضاء                                                 

  11/11/11    تاریخ                                                                                         

 


