
    

  
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول

  علی آباد کتول واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز - علوم پزشکی معاونت

  
 معرفی رشته و شغل پرستاري

   
  تعریف و شناسایی شغل:

) به معناي تغذیه گرفته شده است. پرستار یکی از اعضاء NUTRIX) از کلمه التین (NURSEلغت پرستار (     
است و نقش ارزنده او در پذیرش، آماده سازي، مراقبتها و   ودرمانی کلیدي در گروه مراقبت هاي بهداشتی

تقسیم بندیهاي آکادمیک، حمایت هاي جسمی و اجتماعی مورد قبول همه و بر هیچ کس پوشیده نیست. در 
امروز ارزش پرستار خوب همطراز یک پزشک خوب قرار می گیرد. کار یک پزشک خوب موقعی بحد مطلوب 

  می رسد که یک پرستار خوب و ورزیده مسئولیت بیمار او را بر عهده داشته باشد.

   
  نقشهاي پرستار:

  مورد نظر ( بیمار ) است. : نخستین نقش پرستار مراقبت کردن از فردمراقبت کننده     -1

): اجرا وارزیابی طرحهاي آموزشی براي فرد و خانواده وي جهت رفع نیازهاي تعلیم دهنده (معلم     -2
  یادگیري آنان

  جمع آوري اطالعات براي تحصیل در حل مشکل و تصمیم گیري  مشاور:     -3

  : محقق و حمایت کننده از مددجو و خانوادهرهبر     -4

  رمانینقش د     -5

  نقش حفاظتی     -6

  نقش هماهنگ کننده    -7

   
  



    
  
  

  خصوصیات جسمی و توانایی هاي الزم براي احراز شغل:

عالقه مند و صبور      پرستار باید از سالمت کامل جسمی و ذهنی و روحی برخوردار باشد و فردي دقیق،
  باشد و کنترل کافی روي احساسات شخصی خود داشته باشد.

   
   

  تحصیلی و دوره هاي آموزشی ضروري براي احراز شغل:مدارك 

افراد پس از اخذ دیپلم متوسطه و قبولی در آزمون سراسري گروه علوم تجربی می توانند در این رشته به 
  تحصیل بپردازند و سپس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نیز ادامه تحصیل دهند.

  تري:گرایشهاي مختلف در مقطع کارشناسی ارشد و دک
   

  ) گرایشهاي کارشناسی ارشد1

  داخلی جراحیپرستاري   الف)

  پرستاري کودکانب) 

  پرستاري ج) مدیریت

  سالمت جامعهد) 

  ه) روان پرستاري

  ن)پرستاري ویژه

  سالمنديو) 

  پرستاري توانبخشیز) 

  پرستاري اورژانسح) 

  پرستاري نوزادانط) 
  بهداشت/اناتومی/فیزیولوژي/اپیدمیولوژيز)اتاق عمل/ تکنولوژي گردش خون/ اموزش 

  

  ) گرایشهاي مقطع دکتري2



    
  پرستاريآموزش الف) 

  مدت دوره آموزش:

سال ( در شرایط خاص و با موافقت آموزش کل دانشگاه علوم  5سال و حداکثر  4مدت تحصیل حداقل 
  پزشکی مثل : مرخصی تحصیلی و ... ) می باشد.

  شرایط محیط کار، محل استخدام:

احتمالی استخدام می تواند بیمارستانها، کلینیکها و پاراکلینیک هاي دولتی و خصوصی،  محل
سازمانهاو به عنوان مربی در دانشکده ها و .... باشد. این رشته یا شغل در اکثر مراکز درمانی دولتی و   ادارات،

. و شرایط محیط  خصوصی و غیره بصورت شیفت در گردش ( صبح ، عصر و شب ) یا شیفت ثابت می باشد
کار آن بستگی به نوع مسئولیت و بخشهاي بیمارستان و مراکز درمانی که پرستار در آن مشغول می باشد دارد 
مثال یک پرستار که در بخش اورژانس و یا پایگاه اورژانس بیمارستان کار می کند یا پرستاري که در بخش 

و یا اطاق عمل از نظر شرایط محیط کار با هم  CCU و  ICU داخلی و جراحی و یا اطفال بیمارستان یا بخش
  تفاوت دارند .

پرستار می تواند در بیمارستان براساس سطح تحصیالت ( کارشناسی ، کارشناسی ارشد ) و سابقه کار در 
پستهاي پرستار شیفت ، سر پرستار ، سوپروایزر بالینی ، سوپروایزر کنترل عفونت ، سوپروایزر آموزشی و 

  تاري بیمارستان مشغول به کار شود .ریاست پرس

   
   

  حقوق و مزایا و شرایط ارتقاء شغل:

حقوق یک پرستار به محل استخدام، موقعیت جغرافیایی و ساعات کار بستگی دارد و اگر استخدام 
موسسات یا وزارتخانه ها باشد بر اساس قوانین اداره امور استخدامی کشور حقوق ماهانه و ترفیع دریافت می 

  د.کن

   

  آینده نگري درباره شغل با توجه به شرایط اجتماعی:

با توجه به نیازهاي جامعه به پرستار و دیدگاه مثبت در خصوص پرستار و موقعیت او در جامعه 
بخصوص در چند سال اخیر که تحول در این حرفه ایجاد شده است امید است بتوان در جهت بهبود و ارتقاء 



    
جامعه و مراقبت از بیماران در بیمارستانهاي دولتی و خصوصی، مطبها، سطح سالمت و بهداشت عمومی 

  کلینیکها و پاراکلینیکها و درمانگاهها و سایر بخشهاي ارائه کننده خدمات پرستاري تالش نمود.

   

  : محل کسب اطالعات بیشتر درباره رشته و شغل پرستاري

دانشگاه علوم  _درمان و آموزش پزشکی براي کسب اطالعات بیشتر می توان به وزارت بهداشت و 
  پزشکی، دانشکدههاي پرستاري، بیمارستانهاي دولتی و خصوصی، سازمان نظام پرستاري و ... مراجعه نمود.

 


