
 

 

 پرستاران قلب ایران علمي انجمن اهداف پيشبرد جهت پيشنهادي کاندیدا  برنامه

      

 )(  بازرس         )(: عضویت هیات مدیره     نامزد براي پست معصصومه  ایماني پور      نام و نام حانوادگي نامزد: 

دکتری  کارشناس ارشد پرستاري و آخرین مدرک تحصيلي:    

 کیآموزش پزش تخصصی

 دانشکده پرستاری و مامائی  محل فعاليت حال حاضر :

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

 :انتظار مورد دورنماي و انجمن وضعيت از کلي تحليل-42
یژه، توانسته است خدمات وخوشبختانه انجمن علمی پرستاران قلب از زمان تاسیس تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته و به عنوان محفلی برای فعالیتهای علمی پرستاران 

 نوع بیشتری یابد.ارزنده ای در راستای حرفه ای شدن آنها ارائه دهد که امید است در آینده با مشارکت بیشتر سایر اعضا، این خدمات و فعالیتها توسعه و ت
 

 :انجمن در موجود ضعف نقاط-42
 :یا فعالیت آن چشمگیر و مشهود نیستجمن در حوزه های زیر فعالیت خاصی ندارد صورت گرفته، بنظر می رسد ان یضمن تشکر از کلیه فعالیتهای آموزش

 نپرداختن به بعد توانمندسازی پژوهشی پرستاران ویژه کار که بسیار نیازمند شواهد علمی مستند و بومی هستند -
 معه درمانی و نیز عموم مردمضعف در شناساندن جایگاه پرستاران ویژه که توانمندیهای علمی و مهارتی فراوان دارند به جا -

 :انجمن در موجود قوت نقاط-42
 انسجام حرفه ای در بدنه انجمن و اعضای آن -
 فعالیتهای علمی مستمر و مبتنی بر جدیدترین دانش روز در قالب برگزاری کالس و کارگاه، همایش و انتشار مقاالت -
 برگزاری کالستهای آموزشی تالش در جهت توانمندسازی علمی و عملی پرستاران ویژه کار با -

 :انجمن فعاليت در رو پيش تهدیدات-42

 .می باشد مهمترین تهدید فعلیو عدم استفاده قوی از سایر پتانسیل های موجود، در حوزه آموزش صرف بیشترین انرژی انجمن 
 

 :انجمن هاي فعاليت براي موجود هاي فرصت-42
برای منسجم تر کردن  حضور اعضای هیات علمی دانشگاهها در هیات مدیره و نیز حضور پرستاران بالینی زبده و دارای تجارب مدیریتی باال و ارزشمند فرصتی مناسب

 فعالیتهای انجمن و توسعه حیطه های فعالیتی انجمن است.
 

 :پيشنهادي هاي برنامه فهرست-42
 ژهیپرستاران و یآموزش یازهاین در مرتفع نمودن تیو صالح یبر توانمند یمبتن آموزش نینو یروشها یریبکارگ -

و  یطراح قیبر شواهد از طر یو عملکرد مبتن یکاربرد یدر جهت انجام پژوهشها شانیا یتوانمندساز یبرا یزری¬و برنامه ژهیپرستاران و یپژوهش یازهاین ییشناسا -
 کوتاه مدت یآموزش یدوره ها یبرگزار

 یو چند رشته ا یحرفه ا نیارتباطات ب جادیر جهت برقراری ارتباط با انجمنها و تشکلهای علمی خارجی به منظور استفاده از تجارب علمی و عملی ایشان و اتالش د -

   یکاربرد یریادگی یاز روشها یریمعتبر با بهره گ یمنابع و شواهد علم نیبر اساس آخر یکمك به تدوین کتابهای علمی بوم -

 شانیا یو سالمت یآموزش ازیعموم مردم و بیماران و تدوین کتاب، پمفلت یا سایت اینترنتی آموزشی به منظور برطرف کردن ن ینیازهای آموزش ییدر جهت شناساتالش  -
 پرستاران به عموم مردم گاهیو جا هایتوانمند تر¬قیبهتر و دق یمعرف نیو همچن

 

 :اهداف به دستيابي و ها برنامه تحقق راهکارهاي-03
 تشکیل کارگروه شناسایی نیازهای پژوهشی پرستاران و بیماران ویژه و برنامه ریزی مدون برای رفع این نیازها -
 فعال کردن معاونت بین الملل و تالش در برقراری ارتباط با سایر انجمنها و تشکلهای علمی مرتبط در داخل و خارج -
 کتب ترجمه ای ارزشمندرای تدوین کتب علمی بومی تالیفی یا انتشارات و ارائه برنامه بفعال تر کردن کمیته  -

 شی مردمفعال کردن روابط عمومی و تشکیل زیرشاخه ارتباط با مردم در جهت شناساندن جایگاه پرستاران ویژه به ایشان و نیز شناسایی نیازهای آموز -

 

 



 

 


