
 

 پرستاران قلب ایران علمي انجمن اهداف پيشبرد جهت پيشنهادي کاندیدا  برنامه
 

   بارزس )( -   هيات مدیره (*)     :پست نامزد براي سید امیر حسین پیشگویی خانوادگي نام و نام

                                   

 دکتراي تخصصي پرستاري   :تحصيلي مدرک آخرین

 

    دانشگاه علوم پزشکي ارتش دانشکده پرستاري   :حاضر حال در فعاليت محل
 

 :انتظار مورد دورنماي و انجمن وضعيت از کلي تحليل
توان شاهد پیشرفت در حال حاضر فعالیت های مناسبی در انجمن در حال انجام است و با توجه به بیالن عملکرد موجود در  آینده نیز می

 ی بود.های بسیار خوبی در حرفه پرستار
 

 :انجمن در موجود ضعف نقاط
کمبود همکاری و کمک اعضای انجمن. با توجه به حجم کارهایی که در دست اجرا می باشد و توان موجود، اگر اعضای انجمن کمک و 

استفاده نشده رسد هنوز از تمامی ظرفیت های موجود همکاری بیشتر و فعالتری را داشته باشند سرعت رشد بیشتر خواهد بود. به نظر می
 است.

 

 :انجمن در موجود قوت نقاط
 شود.ای در حالی که هیچگونه کمک دولتی دریافت نمیحضور مداوم و مستمر و پر رنگ حرفه

 

 :انجمن فعاليت در رو پيش تهدیدات

 شود تا اگر فردی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، شاکله انجمن از هم بپاشد.متکی به فرد بودن انجمن سبب می
 

 :انجمن هاي فعاليت براي موجود هاي فرصت
 منابع انسابی توانمند. همکاری گسترده بین رشته ای.

 

 :پيشنهادي هاي برنامه فهرست
 هاهای شهرستان و برنامه ریزی برای توانمندسازی اعضا از طریق شاخهشاخه استفاده از ظرفیت های موجود با تشکیل -

-  

 :اهداف به دستيابي و ها برنامه تحقق راهکارهاي
 

  چون انجمن  علمی را بهترین مکان انجام تعهدات حرفه ای و اجتماعی می دانم و مانعی برای ارائه ابتکارات و خالقیبهای  افراد نمی بینم
 فراوان خوشحالم که در میان دوستان دلسوز و پر تالش انجمن به آرزو های خود برای پرستاران جامه عمل بپوشانم با عالقمندی

راهکار ها را باید بر جسب مشکالت انجمن تنظیم کرد . باید ببینیم مشکالت پیش رو دقیقا چیست تا راه حل ارائه شود . مهم این است که 
 ت کردوقت گذاشته شود . دلسوزانه خدم

 
 


