
 

 پرستاران قلب ایران علمي انجمن اهداف پيشبرد جهت پيشنهادي کاندیدا  برنامه

 

 بارزس)(                هيات مدیره( *) :پست امزد براين گي :  طاهره کنجي خانواد نام و نام

 کارشناس ارشد روانپرستاري   :تحصيلي مدرک آخرین

 :حاضر حال در فعاليت محل

 عضو باز نشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران  و دبیر مالی انجمن علمی پرستاران قلب ایران

 
 

    :انتظار مورد دورنماي و انجمن وضعيت از کلي تحليل-42
پژوهشی می تواند بهتر از این ی انجمن علمی پرستاران قلب ایران از لحاظ کمیت و کیفیت آموزشی بسیار خوب است و از لحاظ ارتباط با انجمنهای خارج از کشور و برنامه ها

 باشد.
  در زمینه  می رود که در سالهای آیندهانتظارELearning  .و برنامه های پژوهشی فعالیت بیشتری داشته باشد 

 اعتالی سالمت و بهداشت جامعه در زمینه قلب و عروق 

 اعتالی اعتبار و منزلت انجمن در سطح ملی و بین امللی 

 ت آموزشی مداوم با توجه به پیشرفت های علمی و فناوریبازنگری  ضوابط و و مقررا 

 برگزاری گردهمایی ها و باز آموزی ها 

  تولید دانش و ارائه خدمات به عنوان یک مرجع علمی داخلی و خارجی 

  ارتقای سطح دانش و مهارت و نگرش پرستاران قلب و عروق در عرصه آموزش و درمانانگیزه سازی برای 
 

 انجمن در دموجو ضعف نقاط-42
 :به روش نبود برنامه های آموزشی eLearning   

 کمبود پروژه های تحقیقاتی مرتبط 

 عدم ایجاد انگیزه در جهت درخواست پرستاران برای عضو شدن در انجمن 

 عدم پیگری در مورد یافتن علل قطع ارتباط اعضا با انجمن 

 :انجمن در موجود قوت نقاط-42

 ای آموزشی مدون در مقایسه با سایر انجمن های علمی موجود در کشورارائه یبیشترین  برنامه ه .1

 دانشگاههای سراسر گشور با انجمن (بازنشسته و غیر بازنشسته برجسته) همکاری اعضای هیئت علمی .2

 ، و برای سوپزوایزر های آموزشیه به موضوعات مورد نیاز سوپروایزرهای آموزشیباتوج برگزاری همایش در هر فصل  .3

 با نازلترین قیمت در زمینه های مختلف پرستاری  برگزاری کالسهای آموزشی .4

 فصلنامه علمی پژوهشیدارا بودن  .5

 

  :انجمن فعاليت در رو پيش تهدیدات-42

  اجرای برنامه های آموزشی به طریقELearning و در نتیجه کاهش درخواست برنامه های آموزشی از انجمن  توسط سایر ارگان ها 
 

 انجمن هاي فعاليت براي موجود هاي رصتف-42
: 

 وجود  اعضای توانمند 

 

 پيشنهادي هاي برنامه فهرست-42

  ELearningراه اندازی برنامه  .1

 تحقیقاتی انجام پروژه های  .2

 ارتباط و همکاری با سایر انجمن های داخلی و خارج از کشور .3

 ختی و........مشاوره و راهنمایی پرستاران در زمینه های آموزشی، روانشنا .4



 تدوین برنامه های آموزشی برای پرستاران  .5

 ارائه برنامه های آموزشی برای پرستاران  و سایر کادر درمان .6

 مالقات با خبرگان پرستاری و طرح پرسش و پاسخ مستقیم .7
 

 :اهداف به دستيابي و ها برنامه تحقق راهکارهاي-03

  ELearningنامه راه اندازی براستفاده از افراد توانمند در جهت  .1

 انتخاب موضوعات مهم و مورد نیاز پرستاری برای  انجام پروژه های تحقیقاتی .2

 ارتباط و همکاری با سایر انجمن های داخلی و خارج از کشور از طریق برگزاری نشستهایی با انان .3

 زشی، روانشناختی و........مشاوره و راهنمایی پرستاران در زمینه های آمواز افراد توانمند و موجه در جهت  استفاده .4

 ارائه برنامه های آموزشی برای پرستاران  و سایر کادر درمان با استفاده از مدرسین توانمند و با تجربه .5
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


