
 پرستاران قلب ایران علمي انجمن اهداف پيشبرد جهت پيشنهادي کاندیدا  برنامه
 

   بارزس )( -   هيات مدیره (√)     :پست نامزد براي  حميد پيروي خانوادگي نام و نام

                                   

    : دگتري پرستاريتحصيلي مدرک آخرین

 

و دبير  پژوهش و  و مامایي دانشگاه علوم پزشکي ایرانهيات علمي دانشکده پرستاري  عضو  :حاضر حال در فعاليت محل

 انتشارات انجمن علمي پرستاران قلب ایران 

 

 :انتظار مورد دورنماي و انجمن وضعيت از کلي تحليل

 .مبتنی بر رسالت، در حرکت است به نظر می رسد انجمن در مسیر ی مناسب و با سرعت قابل قبول به سمت تحقق اهداف
 

 :انجمن در موجود ضعف نقاط
بر این اساس،  برنامه های آموزشی که به ناچار توسط رئیس محترم انجمن و برخی مواقع دبیر آموزش انجام می شود.حجم بسیار زیاد 

  .بسیاری از برنامه های مهم انجمن از جمله آموزش مجازی و انتشارات در حد انتظار عملیاتی نشده است

 :انجمن در موجود قوت نقاط
سر کشور و به عنوان منبعی مناسب برای اظهار نظر درباره برنامه ها و سیاست های مربوط به توانمندسازی همکاران پرستار در سرا

 پرستاری
 هدایت انجمن توسط فردی دلسوز، با تجربه و دارای پشتکار

 برگزاری برنامه هایی که به رشد حرفه کمک می کنند )مثال نشست فصلی با سوپروایزرهای آموزشی(
در اختیار داشتن کادر آموزشی مجرب متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، همکاران بازنشسته و 

 پرستاران بالینی با تجربه
 ساله انجمن در زمینه آموزش پرستاری 21سابقه 

 :انجمن فعاليت در رو پيش تهدیدات

 .ه ویژه آموزش مجازی( ممکن است بر حجم فعالیت های انجمن تاثیر بگذارد.فضای رقابتی موجود در زمینه آموزش پرستاری )ب

 :انجمن هاي فعاليت براي موجود هاي فرصت
 ی و بازآموزیدوره های آموزشالزامی شدن شرکت  پرستاران در 

 شناخته شدن انجمن توسط جتمعه پرستاری کشور

 :پيشنهادي هاي برنامه فهرست
 ش الکترونیکاجرائی نمودن برنامه آموز

 گسترش فعالیت های پژوهشی ملی و بین المللی
 راه اندازی سایت انگلیسی انجمن

 فراهم آوردن زمینه برای افزایش مشارکت اعضا در فعالیت های انجمن

 :اهداف به دستيابي و ها برنامه تحقق راهکارهاي
 به صورت واقع بینانه تدوین برنامه استراتژیک

 می شود.نی برای پروژه هایی که در برنامه استراتژیک تعیین تعیین مسئول و جدول زما
 تقویت روحیه تیمی در اعضای انجمن

که بدست آمده می  تجربیات خوبی با   اکنون که دو دوره انتخابات مسئول پژوهش و انتشارات مجله علمی پژوهشی بودم فکر می کنم 
  توانم به انجمن خدمت کنم 

 


