
 پرستاران قلب ایران علمي انجمن اهداف پيشبرد جهت پيشنهادي کاندیدا  برنامه
 

 : خانوادگي نام و نام

 خالق پرست اطهري شيوا 

   بارزس )( -   هيات مدیره (*)     :پست نامزد براي

                                   

 روانپرستاري     پرستاري با گرایش کارشناس ارشد ;  :تحصيلي مدرک آخرین

 

 دفتر پرستاري بيمارستان قلب و عروق شهيد رجایي  :حاضر حال در فعاليت محل

 

 :انتظار مورد دورنماي و انجمن وضعيت از کلي تحليل
 ارائه آموزش ها وارتقای دانش پرستاران در سطح مطلوب

 : افزایش مهارت پرستاران در سطح مطلوب دورنمای مورد انتظار
 

 :انجمن در موجود ضعف نقاط
 

 کمبود آموزش در زمینه پژوهش های پرستاری و پرستاری مبتنی بر شواهد
 
 

 :انجمن در موجود قوت نقاط
 

 ارائه آموزش ها وارتقای دانش پرستاران در سطح مطلوب
 

 :انجمن فعاليت در رو پيش تهدیدات

 آموزش پرستاران جدیدالورود عدم تعامالت و همکاری تنگاتنگ با بیمارستان ها در خصوص 
 

 :انجمن هاي فعاليت براي موجود هاي فرصت
 استفاده از پرستاران بالینی در تدریس  

 

 :پيشنهادي هاي برنامه فهرست
 آموزش پرستاران جدیدالورود -1
 آموزش روش های پژوهش پرستاری-2
 آموزش به روش منتورشیپی در بخش ها -3

سال هم سوپروایزر آموزشی بیمارستان قلب شهید رجائی  2با توجه به اینکه اینجانب سالها پرستار  و  سر پرستار بخشهای قلب   و  -4
آن به توانمندی زسیدم ومحل کارم  در مجاورت انجمن می باشد  . تصمیم دارم  در فرصتهایی  در انجام پژوهش  و تدریس  بودم  و اکنون

لمی فراهم می کند سهم خود را به جامعه پرستاری قلب و عروق و مراقبت ویژه جامه عمل بپوشانم . و آموزشهای که یک انجمن ع
حضوری ونیز آموزشهای  مجازی روشهای پژوهش را از طریق پایگاه اینترنتی اتجمن برای اعضا اجرا نمایم و در قسمت پرسش و 

 به عهده بگیرم پاسخ مسئولیتهای پاسخگوئی به سواالت مربوطه را 
 

 :اهداف به دستيابي و ها برنامه تحقق راهکارهاي
 تعامل با بیمارستان ها از طریق معاونت پرستاری-1
 استفاده بیشتر ازمدرسین پرستاری محقق -2
 تعامل با مترون بیمارستانها جهت اجرای عملی برنامه منتورشیپی-3
 کمتر دارند. که فرصت حضور در کالسها را  ی شهرستانی رای اعضااجرای برنامه های مجازی با امتیاز باز آموزی ب -4
 

 


