
 

 پرستاران قلب ایران علمي انجمن اهداف پيشبرد جهت پيشنهادي کاندیدا  برنامه

                                     بارزس)(  -   هيات مدیره )(     :پست نامزد براي  آليس خاجياني: خانوادگ نام و نام

    :تحصيلي مدرک آخرین

 پزشکي ایراندکتراي پرستاري و عضو هيات علمي دانشگاه علوم 

 مسئول آموزش مداوم  دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران    :حاضر حال در فعاليت محل

 

 انتظار مورد دورنماي و انجمن وضعيت از کلي تحليل -42

 انجمن دارای وضعیت خوبی در بین انجمن های حرفه ای است و راستای فعالیتی مناسبی را داراست
 

 :انجمن در جودمو ضعف نقاط-42
 هزار پرستار  تعداد اعضا معدود باشد 071نباید در شرایطی که فقط دو انجمن علمی پرستاری  در کشور داریم از میان   بود عضوکم

 نفر تمدید کنند 051عضو فقط   0011باید چنان انگیزه ایجاد کرد که خود اعضا برای تمدید عضویت  راغب شوند. نه اینکه بین 
 یت های مالیکمبود حما

 . آموزش مجازیاز جمله امور بین الملل  و  انجمن  در همه امور  و صاحب نظر  نداشتن متخصص مسئول
 

 :انجمن در موجود قوت نقاط-42
  برگزاری دوره های باز اموزی

 مورد قبول  علمی پژوهشی داشتن نشریه

 :انجمن فعاليت در رو پيش تهدیدات-42
 و عدم پیشرفت. و عدم دسترسی به چشم انداز انجمن -کمبود حمایت مالی

 

 :انجمن هاي فعاليت براي موجود هاي فرصت-42
 راه اندازی آموزش مجازی  -بسط فعالیت های برون مرزی

 ایجاد شعبات استانی
 عضو پذیری  و توسعه آموزشهای استانی 

 

 :پيشنهادي هاي برنامه فهرست-42
 :برای های مشابه برون مرزیبرقراری ارتباط با انجمن -0

  معرفی توانمندی های علمی و آموزشی انجمن 

 فروش خدمات به کشور های منطقه از جمله آسیای میانه که فعال بخاطر این خال  کشور های عربی را برگزیدند 

 ایجاد تمهیدات الزم برای داشتن شعبات استانی -2
 راه اندازی آموزش مجازی -0
 

 :اهداف به دستيابي و ها برنامه تحقق راهکارهاي-03
 در حد مقدور و مقررات   در مجامع بین المللی و اعضا   شناساندن انجمنبر قراری  ارتباط  مکرر و  

 و  گسترش روابط بین المللی

برای  ایجاد  رستاریارتباط و نامه نگاری مکرر  با مراکز و انجمنهای قلب و عروق  کشور های دیگر و از جمله انجمن بین المللی پ
 جهت اعضا و یا شرکت در همایشها با شرایط و تسهیالت ویژه   فرصت آموزش

 رتباط با کشور های دیگرکمک به اعضای انجمن برای ا
 فعال کردن سایت انگلیسی انجمن 

 فعال کردن مجله به انگلیسی  
 


