
 

 پرستاران قلب ایران علمي انجمن اهداف پيشبرد جهت پيشنهادي کاندیدا  برنامه
 

   بارزس )( -   هيات مدیره )(     :پست نامزد براي منصور محسن آباديي: خانوادگ نام و نام

                                   

 پرستاريکارشناسي    :تحصيلي مدرک آخرین
 

 بيمارستان شهيد لواساني تهران–پرسنل  رسمي سازمان تامين اجتماعي  :حاضر حال در فعاليت محل

 

 :انتظار مورد دورنماي و انجمن وضعيت از کلي تحليل-1

با طراحي و اجراي برنامه هاي جدیدتر مبتني بر پيشرفت علوم  –ضا علمي در سطح باال وضعيت بسيار قابل قبول و داراي اع

 جدید:  دورنماي  قابل قبول
 

 :انجمن در موجود ضعف نقاط-2
 

 :انجمن در موجود قوت نقاط-3

  دید همه جانبه در سطح باال 

 ارتقاء دانش و مهارت پرستاران 

  ت آموزشي و علميها و ارائه خدما باز آموزيبرگزاري دوره هاي 

 با عنوان مجله پرستاري قلب و عروق انتشار نشریات علمي ، آموزشي 

 هاي آموزشي و پژوهشي ، کنگره هاي علميبرگزاري گردهمایي 
 

 نانجم فعاليت در رو پيش تهدیدات-4

  آموزش) همگاني و حرفه اي(هدف گذاري در زمينه فعاليت هاي یادگيري الکترونيک و آموزش مجازي در زمينه 
 

 

 

 :انجمن هاي فعاليت براي موجود هاي فرصت-5

 ش) همگاني و حرفه اي( وجود دارد به طور مثال:فرصت هاي زیادي بخصوص در زمينه آموز

  ....آموزش همگاني پيشگيري از بيماریهاي قلبي با ساخت محتواهاي آموزشي و 

 قلب با تایيد انجمن و... یکسان نمودن تمامي آموزشهاي موجود در زمينه 

 ..انتشار گایدالین هاي مربوط به بحث قلب و مراقبت ویژه توسط انجمن 

  
 

 پيشنهادي هاي برنامه فهرست-6

 برگزاري کنگره هاي مستقل پرستاري ویژه و قلب 

  وان و فعال در زمينه هاي مختلفجاستفاده از افراد  

 معرفي بيشتر انجمن و فعاليت هاي مربوطه 

 بخصوص در زمينه هاي سالمت عمومي ورده تر کردن فعاليت هاي انجمن گست 



  .... 

 .... تعيين نماینده هاي افتخاري در مراکز درماني با استفاده از خود همکاران پرستاري جهت تبيين 

  با توجه به توانمندي هايIT مدیریت سامانه انجمن و فعال سازي بيش از  با  صورت انتخاب شدن بتوانم  راینجانب   د

 نجمن و جامعه پرستاري خدمات ارزشمندي ارائه دهمپيش ارتباط بين ا
 

 اهداف: به دستيابي و ها برنامه تحقق راهکارهاي-7

  ازي انجمن پرستاران ز بهترین راهکارها، حرکت به سمت مجازي سیکي ابا توجه به گستردگي شبکه اینترنت در کشور

 قلب مي باشد تا تمامي همکارانمان بتوانند از امکانات و فعاليت هاي انجمن بهره مند شوند. 

 

 

 


