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

 

1 
 آلیس : نام

 

 8011188221کد ملی:  3 خاچیان :  نام خانوادگي 2

 پرستاری رشته /گرایش: 6 علوم پزشکی شهید بهشتیاز دانشگاه : 5 دکتریمدرك تحصیلی: آخرین  4

 8930سال اخذ   7

 
 1011421شماره نظام پرستاری:  9 11208008شماره عضویت انجمن :  8

11 

 

  : پستی آدرس 

 

آدرس  11

 محل کار  :  

 

 بیمارستان :  نام بیمارستان:       

 :                      سمت :                        مدت :      بخش                          

 

مربی)(            :  داخلی جراحی(    گروه : عضو هیات علمی  هستم )   علوم پزشکی ایران :     دانشگاه

                              81( دانشیار)( استاد)(  مدت : ) استادیار

 باز نشسته: 12

 

 باز نشستگی:             سال

 

 آخرین سمت :                          وضعیت اشتغال فعلی:

 

تلفن ها و   13

پست 

 الکترونیکی

 تلفن همراه                      تلفن محل کار     تلفن  منزل  :  

 

 alicekhach@yahoo.comپست الکترونیکی :           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  -14

 پرستار 1731 1731 بخش سی سی يو  -1
 سر پرستار         1731 1731 بخش داخلی  -1
7-    

 مدت لغايت از سال /سوابق آموزشي-15

 11 تا کنون 1731 عضو هيأت علمی1
1    

  لغايت از سال سوابق پژوهشي-16

 11 تا کنون 1731 فعاليت های پژوهشی عضو هيأت علمی
    

 مدت لغايت از سال سوابق مدیریتي/اجرائي-17

 1 1711 1717 وزش مداوم پرستاری دانشکدهمسئول آم-1
 1 1711 1711 مدير گروه داخلی جراحی-1

 



7-     

 خير ؟  هستید آیا عضو هیات مدیره انجمن دیگري  -18

 خير        آیا سهامدار یک شرکت تجاري هستید؟  -19

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

 
 نامه دکتری در رابطه با مديريت تغيير می باشدپايان 

 

 انگیزه عضویت در هیات مدیره: -21

 و اتجام مسئوليت های حرفه ای و اجتماعی  خدمت به جامعه پرستاری-1

 معرفی انجمن به مرکز علمی پرستاری قلب و عروق منطقه و جهان و اشتراک منابع علمی و خدماتی آنها برای اعضا  -1

 

1-  

 اهداف:-22

 ارتقای حرفه1

 برای انجمن در سطح منطقه و جهان کسب جايگاه حرفه ای مناسب1

زمينه سازی  فروش خدمات علمی انجمن به کشور های همسايه از جمله آسيای ميانه   که بسيار نيازمند هستند و همچنين با اين  -7
 اقدام فرصتهای مضاعف برای  پيشرفت انجمن فراهم می شود

1 

1 

  تمایل شما به کدام مسئولیت بیشتر است ؟-23 

  دبير آموزش 

 
  دبير پژوهش و انتشارات   دبير جنرال   دبير امور بين

 الملل
  دبير روابط عمومی 

 

  نايب رئيس  رئيس انجمن  دبير اداری مالی  بازرس  

     

 
 

 


