
 انجمن علمي پرستاران قلب ايران

 انتخابات هيات مديره  دوره پنجمين در شرکت  کانديدا های بيوگرافي و سوابق              

 

1 
 معصومه : نام

 

  8919191940 :کد ملي 3 ایمانی پور :نام خانوادگي 2

دکتری  :مدرك تحصيلي آخرين  4

 آموزش پزشکی تخصصی

 )فوق لیسانس پرستاری(/ رشته 6 شهید بهشتیعلوم پزشکی  : از دانشگاه 5

 دکترا : آموزش پزشکی

 9919سال اخذ   7
 

 0449949: شماره نظام پرستاری 9 09899949 : شماره عضويت انجمن  8

11 

 

  :  پستيآدرس 

محل آدرس  11

 کار  :  

 

 جراحی قلب باز  ICUبخش  -بیمارستان بقیه اهلل االعظم
     سال 6مدت :  

( دانشیار)( استاد)(  مربی)(  استادیار)                مراقبتهای ویژهگروه :     دانشگاه :   عضو هیات علمی  هستم 
                             سال 99مدت :  

 باز نشسته: 12
 

 گی:            سال باز نشست

 آخرین سمت :                          وضعیت اشتغال فعلی:

تلفن ها و   13

پست 

 الکترونيکي

 تلفن  منزل  :                                               تلفن محل کار : 

  تلفن همراه : 
  m_imanipour@tums.ac.ir پست الکترونیکی :                                                    فاکس:    

 

 در بخش های قلب و عروق و مراقبتهای ويژه و يا بخشهای مرتبط: / مديريتي وابق خدمتيس
 

 سمت لغایت از  سال سوابق خدمتي در بخش های قلب و عروق و مراقبتهای  ويژه  -14

 پرستار 1737 1731 جنرالICUبخش   -1

 پرستار 1711 1737 جراحی قلب باز ICUبخش   -2

    

 مدت لغایت از سال سوابق آموزشي-15

    و دارای دو مدرک تحصیلیتحصیل در دو رشته پرستاری و آموزش پزشکی  -1

 سال 11 تا کنون 1711 دانشگاه علوم پزشکی تهرانعضو هیات علمی  -2

 سال 7 تا کنون 1777 اه علوم پزشکی شهید بهشتیاستاد مدعو دانشگ -7

 سال 2 1711 1717 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج -1

 سال 7 1711 1737 تهران یدانشگاه علوم پزشکاستاد حق التدریس  -1

تدریس دروس تئوری و عملی مراقبتهای ویژه و فوریتهای پرستاری در مقطع کارشناسی و  -6
 کارشناسی ارشد 

 سال 11 تاکنون 1711

    تدریس دروس تئوری آموزش پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری -3
و برنامه آموزشی  تدریس در کارگاه تفسیر الکتروکاردیوگرام و برگزاری چند ژورنال کالب -1

 در حوزه مراقبتهای ویژه الکترونیکی
   

    ی هیات علمی دانشگاههامدرس چندین کارگاه در زمینه آموزش پزشکی برای اساتید و اعضا -7
و مراقبتهای ویژه پرستاری کارشناسی ارشد  مقطعپایان نامه  17و مشاور   استاد راهنما -11

 کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
   

 عكس 



، روش تحقیق کمی و  ICU  ،ECG  ،CPR تخصصی های آموزشیگذراندن دوره -11
 کیفی، مقاله نویسی و ...

   

    

  لغایت از سال سوابق پژوهشي-16
 سال 3 تا کنون 1717 دانشگاه تهرانعضو مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی  -1

 سال 1 تا کنون 1772 تهران یدانشکده پرستار ژهیو یگروه مراقبتها یپژوهش یعضو شورا -2

    مقاله تحقیقی انگلیسی و فارسی در مجالت معتبر خارجی و داخلی 21بیش از چاپ  -7

    یجی در مجالت معتبر داخلیمقاله ترو 3چاپ  -1

    همایش ها و کنگره های داخلی و بین المللی و پوستر در  یسخنران 71بیش از ارائه  -1

    مراقبتهای ویژه قلبی تالن( -کتاب در حوزه پرستاری )یکمورد زیر چاپ 1چاپ  -6

ی منتخب شایسته تقدیر پنجمین دوره کتاب فصل جمهوری اسالمی )مربوط به کتاب مبان -3
 تالیف( -پرستاری سرطان

   

    طرح تحقیقاتی مصوب 13مجری  -1

    زبان یسیو انگل یمجله فارس نیچند یداور علم -7

    

 مدت لغایت از سال سوابق مديريتي/اجرائي-17
  تاکنون 1711 عضو انجمن پرستاران قلب ایران  -1

  تاکنون 1771 نعضو کمیته پایش و ارزشیابی آموزشی دانشکده پرستاری دانشگاه تهرا -2

  1777 1772 وزارت بهداشت اخالق مدار یآموزش پزشک یفن تهیعضو کم -7

  تاکنون 1771 ی برنامه های آموزشیساز یدر حوزه مجاز یی تهرانو ماما یدانشکده پرستار ندهینما -1

  1716 1711 تهران ییو ماما یدانشکده پرستارکارشناس پژوهشی  -1

    لی و بین المللی عضو کمیته علمی چندین همایش داخ -6

    

 خیر          ؟ هستيد  آيا عضو هيات مديره انجمن ديگری  -18

 خیر         آيا سهامدار يک شرکت تجاری هستيد؟   -19

 ( : تحصيالت مديريتي –) تجارب مديريتي قبلي  توانمندی های ويژه -21

 

 انگيزه عضويت در هيات مديره: -21

بود سطح آموزش و توانمندسازی آموزشی و پژوهشی پرستاران ویژه کار از طریق طراحی و به کارگیری روشهای آموزشی مبتنی بر کمک به ارتقاء و به -1
 توانمندی و صالحیت

 تالش در جهت شناساندن جایگاه و نقش پرستاران ویژه کار در فرایند درمان و بهبودی بیماران بدحال -2

 

 :اهداف-22

 در جهت کاربردی نمودن و عملیاتی کردن آموزشهاتنی بر توانمندی بنوین آموزش مروشهای بهره گیری از  -

 در بخشهای ویژه عملکرد مبتنی بر شواهدارتقاء انجام پژوهشهای کاربردی و  -

 جمنو بهره گیری از قابلیتهای سایر تشکهای علمی در راستای دستیابی به اهداف ان ایجاد ارتباطات بین حرفه ای و چند رشته ای -

 در جهت مرتفع نمودن نیاز علمی پرستاران کمک به تدوین کتابهای علمی  -

 به عموم مردمویژه معرفی بهتر توانمندیها و جایگاه پرستاران  نیزآموزشی و سالمتی ایشان و  هایبرطرف کردن نیاز در راستایبیماران  ارتباط بیشتر با -

  تمايل شما به کدام مسئوليت بيشتر است ؟-23 

 دبیر آموزش    دبیر پژوهش و

  انتشارات

  دبیر جنرال  دبیر امور بین الملل   دبیر روابط عمومی 

 

  نایب رئیس  رئیس انجمن  دبیر اداری مالی  بازرس  

 


