
 
 

 پرستاران قلب ایران علمي انجمن اهداف پيشبرد جهت پيشنهادي کاندیدا  برنامه

   : عضویت هیات مدیره             بازرس نامزد براي پست     محمد تقي  صفدري   نام و نام حانوادگي نامزد: 

 کارشناس ارشد پرستاري و آخرین مدرک تحصيلي:    
 گرایش بیهوشی و مراقبت ویژه 

 انجمن علمي پرستاران قلب ایران   ل فعاليت حال حاضر :مح

  (عضو باز نشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان رئيس )

 

 :انتظار مورد دورنماي و انجمن وضعيت از کلي تحليل
جسته ای هستند. و از یا مدرس بر –انجمن بالقوه توانندی بسیار باالئی دارد و بسیاری از اعضای  ارشد آن از اعضای هیات علمی 

پژوهشی  در ایران و کشورهای همسایه توانمندی بالقوه دارد اما جا دارد که  –آنجائی که انجمن برای نو آوری و همه فعالیتها ی آموزشی 
 از همه توان خود برای اینکار استفاده کند

 

 :انجمن در موجود ضعف نقاط
انجمن گروه پزشکی شناخته شد. اما جون اعضای  261از فعال  علمی  دومین انجمن الهای گدشتهسانجمن علیرغم  تالش فراوان که در 

هیات مدیره خود کارمندان دانشکده ها و مراکز درمانی هستند کمترمی توانند  بجز جلسات ماهانه در انجمن حضور یابند. انجمن در امور 
 بین الملل و ایجاد آموزش مجازی و تحقیات  موفق نبود

 

 :انجمن در موجود قوت نقاط
اعضای هیات مدیره علیرغم کار فراوان در محل استخدام خود، آنچه که در توان دارند   بسیار عاشقانه و متعهدانه به انجمن کمک می -2

 کنند.
موفقیت انجمن بدون شک  همین وبی برخوردارند وخاعضای هیات مدیره از تفکرات خالقانه و توانمندی های علمی و راهبردی -1

 اعضای فهیم  انجمن است.مدیون همین توانمندی ها ی راهبردی 

 :انجمن فعاليت در رو پيش تهدیدات

 نداشتن  مکان  مستقل و فضای کافی  برای فعالیت کسترده تر-2
اعضا عموما  استخدام  یک مرکز آموزشی یا درمانی دیگری هستند   عدم وجود داوطلب برای به عهده گرفتن ریاست انجمن ) چرا که -1 

  . .. و اینکه رئیس انجمن نباید  بیش از دو دوره مسئول شود   و  وقتشان ناچارا در اداره شان می گذرانند
 عدم حمایت شایسته  وزارت بهداشت  از انجمنها محصوصل انجمن های پرستاری-3

 اری فعالیتهای آموزشی و پؤوهشی ) در حالیکه برای انجمن های پزشکی وجود دارد.(نداشتن حامی مالی برای برگز

 :انجمن هاي فعاليت براي موجود هاي فرصت
 داشتن هیات مدیره توانمند و با انگیزه -2
 ایجاد آموزش مجازی برای در آمد بهتر و ایجاد فرصتهای آموزشی علمی و رفاهی بیشتر برای اعضا-1
 ( شدند. ه)حتی بازنشستکان که در اوج توانمندی باز تشستآموزشی توانمند  جذب نیروهای-3
 تبلیعات میان کشور های آسیای میانه و همسایگان برای ارائه خدمات آموزشی و کسب در آمد برای گسترش  فعالیتهای انحمن-4
 داشتن زمینه های بالقوه برای ارتفای انجمن به رتبه برتر انجمن ها-5

 :پيشنهادي هاي امهبرن فهرست
 تالش برای زمینه سازی برای داشتن فضا و مکان مناسب تر

 تالش برای آغاز فعالیتهای آموزشی  مجاری 
 پاری فعالیتهای انجمن در حد  مقررات و ادامه فعالیتهای انجمن برون س

 فعال نمودن  روابط بین الملل برای جلب همکاری با کشور های همسایه 
 های علمی پرستاری دیگر کشور ها و استفاده از فرصت های آنانهمکاری با انجمن 

 :اهداف به دستيابي و ها برنامه تحقق راهکارهاي
 ایجاد درآمد بیشتراز طریق انتقال فعالیتهای آموزشی انجمن به استانها -2

 گروه پزشکی  علمی  مجمع عمومی انجمن های در  طرح مشکالت  -1

 (کتب ارزشمند و مورد نیاز جامعه پرستاری  کسترش فعالیت های انتشاراتی ) چاپ -3

 
 


