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 بندرعباس دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرستاری  گروه

 رسالت 

بسترسازی مناسب جهت ارتقاء سالمت جامعه و تامین خدمات مطلوب به ذینفعان    دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس برآن است تا با  یپرستار  گروه

سالمت از طریق تربیت نیروی انسانی با صالحیت و نوآور در حیطه های آموزش، پژوهش، مدیریت و خدمات بالینی با استفاده از سرمایه های  نظام  

ح در سط  از مرحله پیشگیری تا بازتوانی  انسانی توانمند، متعهد و تکنولوژی روز، مبتنی بر ارزشهای اخالق حرفه ای و پاسخگویی به نیاز های جامعه

 بپردازد. کشور

 

 چشم انداز  

به کسب جایگاه برتر در سطح ملی در تربیت نیروی انسانی متعهد در عرصه های آموزش، پژوهش، مدیریت و خدمات مبتنی بر اخالق حرفه   ما بر آنیم

طی این مدت برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری همگام با نیازهای در حال تغییر جوامع به نحو پویایی خواهد    . دست یابیم  1410ای تا سال  

ستانداردهای منطقه ای و جهانی آموزش پرستاری را کسب کند. دانش اموختگان کارشناسی پرستاری حاصل از اجرای این برنامه، جایگاه  توانست ا

وختگان تعریف شده و موثری در ارائه مراقبت ها در کلیه سطوح سالمت از پیشگیری تا بازتوانی در نظام سالمت کشور به دست خواهند آورد. دانش آم

سطح سالمت آحاد جامعه و بهبود کیفیت زندگی مددجویان ارائه خواهند داد.  شته خدمات اثربخش و مقرون به صرفه ای را در مسیر پیشرفت  این ر

 خدمات دانش اموختگان برنامه کارشناسی از لحاظ کیفیت در رتبه نخست منطقه و قابل عرضه در سطح بین المللی خواهد بود. 

 

 اهداف 

 : پرستاری گروهاهدف بلند مدت و کوتاه مدت 

 ان یآموزش دانشجو یفیو ک یارتقاء کم •

 ی نیو بال ی، پژوهشیآموزش یضرور زاتیتجه نیتام  •

 دریافت مجوز رشته و مقطع جدید )ارشد پرستاری( •

 تامین و جذب اعضای هیات علمی متناسب با تعداد دانشجویان •

 جذب هیات علمی در گرایش بهداشت و ویژه  •

 ماری ب  نیبال یآموزش یها طیمح نیتام  •

 یرشته ا نیو ب یبخش نیتعامل ب •

 ی و قوانین اسالم  یاها و اصول اخالق حرفهکارآمد و متعهد به ارزشتربیت دانشجویان توانمند جهت خدمت در جایگاه نیروی انسانی   •

 در آموزش و پژوهش  نینو یروش ها یریبکارگ •

 پرستاری و نیز رشته های بین رشته ایدر  یلیتکم التیمقاطع تحص  یراه انداز •

 ها گروه ریبا سا یتوسعه روابط علم •

 یپرستار گروه یاعتباربخش یارتقا •

 سالمت  نظام یافته ادغام کشوری های پروتکل بر مبتنی ها،مراقبت  توسعه پژوهش در راستای کیفیت •

 مادران جهت فرزندآوری افزایش جمعیت جوان با پرورش نیروهایی جهت ترغیب و تشویق   •



2 
 

 و کارشناسی ارشد  کارشناسی افزایش رشته ها در مقطع •

 توسعه گروه پرستاری و تبدیل آن به دانشکده  •

 

   
  ارزش های حاکم

 

 حفظ ارزش ها و مبانی دینی، اخالقی، اعتقادی و فرهنگی   •

 حفظ کرامت انسانی با نقش محوری نیروی انسانی در تمامی ابعاد  •

 پذیری در قبال جامعه، اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنانمسئولیت  •

 رعایت اخالق و تعهد حرفه ای آموزشی و پژوهشی  •

 انجام کار گروهی و تصمیم گیری مشارکتی و پذیرش اصول هم افزایی با حمایت از آزادی اندیشه  •

 تقویت تعامالت آموزشی و پژوهشی در سطح ملی  •

 انی حرکتیوحوزه شناختی، عاطفی و رتاکید بر کسب مهارت در هر سه   •

 و تعهد آن ها به یادگیری مادام العمر و تعالی حرفه ای  فراهم نمودن زمینه رشد همه جانبه دانشجویان •

 تعامل یاددهنده و یادگیرنده جهت دستیابی به اهداف یادگیری با توجه به دوجانبه بودن فرایند آموزش و یادگیری •

 تفکر راهبردی در حل مسائل   •

 ، تفکر انتقادی در حل مشکل و تصمیم گیری توسعه خالقیت و نوآوری •

 شایسته ساالری در انتصابات و بهره مندی از همه ظرفیت های منابع انسانی  •

 ساده کردن، ثبات و پایداری در اجرای فعالیتها  •

 ون اخالق و عدالتخواهی، صداقت و انصاف در سایه یادگیری مستمر  بکارگیری قوه عقل و تفکر جهت سوق به سمت ارزشهای انسانی همچ  •

 استفاده از نتایج تحقیقات در آموزش به منظور بهبود کیفیت آموزش  •

 

 

 : گروهمعرفی 

دانشگاه حضوری جهان و سومین دانشگاه   نیتردانشگاه آزاد اسالمی تبلور دستاورد ارزشمند انقالب اسالمی در آموزش عالی است که در جایگاه بزرگ

سطح    تقایرسالت خود در ار   یخوبتوانسته است به   یروزالیق و با همت و تالش شبانه   یهاجهان ازنظر تعداد دانشجو، در سایه مدیریت شایسته انسان 

در مقام عضوی از خانواده بزرگ دانشگاه   بندرعباسحد  دانش و فرهنگ جامعه ایفا نماید تا امروز ما شاهد بالندگی آن باشیم. دانشگاه آزاد اسالمی وا

  139دانشگاه آزاد استان، از وجود    نیتربزرگ   گاهدر جایو اینک    دیگرد  سیتأس  بندرعباسو در شهر    هرمزگاندر استان    1363  آزاد اسالمی در سال

  یارشد و دکتر  یکارشناس  ،یکارشناس  ،کاردانی  دانشجو در مقاطع  9800از  شیمتخصص و پرتالش برخوردار است. در حال حاضر ب  یعلمئتیه  عضو

 .باشندی م لیمشغول به تحص

موزش و  و سرسبز با امکانات آموزشی و ساختاری بسیار مناسب برخوردار است که محیطی مناسب برای آ  بایز  ع،ی وس  اری بس  یسی دانشگاه از پرد  نیا

 کشور جنوبدانشگاه در   یو اجتماع یو فرهنگ یورزش ،یاکتابخانه  ،یپژوهش ،یاز امکانات آموزش  یپژوهش دانشجویان فراهم آورده است. برخوردار

در دانشگاهی معتبر است تا بتوانند   لیاجتماعی توأم با تحص  یهااخالق و پرورش مهارت  بیمند به تهذو عالقه  زیمتضمن رشد و تعالی دانش آموزان عز
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را در این دانشگاه برای خود رقم   یبانشاط لبهره ببرند و دوران تحصی زیسازنده ن  یاجتماع یهاتیموازات پیشرفت در این کماالت، از امکانات و فعال به

 .زنند

 ی اان آن به دلیل توانمندی حرفه آموختگاست که دانش  بندرعباس فعال و پرمخاطب در دانشگاه آزاد اسالمی واحد    هایرشته از    ی کی  ی پرستار  رشته

  در .ستندمشغول خدمت ه یو درمان آموزشی، بهداشتیمتعدد  هایدر پست استاناند، در سراسر  باالیی که در دوران آموزش در این دانشگاه کسب کرده

 ی هاو اجرای برنامه   ن یمتعهد است با فراهم کردن بستر مناسب آموزشی با تدو  بندرعباساری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  این راستا دانشکده پرست 

پیشبرد    انشکده،خالق و گیرا در محیط د  یریادگ یبرگزیده و مستعد،    انیاستاندارد در راستای تحقق این اهداف بکوشد تا شاهد جذب دانشجو  یآموزش

پزشکی در دانشگاه آزاد اسالمی در شمار   حوزه .دجامعه امروز باش  یازهایآموختگان توانمند و متعهد منطبق با ندانش تیاهداف آموزش اثربخش و ترب

 .کندییفا مکالن نیروی انسانی در بعد سالمت ا  ی هایگذاراستیبرجسته و شاخصی است که نقش پررنگی در ارتقای سالمت جامعه و س  یهاحوزه

   23/12/1374  پرستاری در  گروهدانشگاه اضافه شود.    ی جدید متناسب با نیاز جامعه به مجموعه واحدها  یهاگسترش آموزش سبب شد رشته   ضرورت

دانش    1596تاکنون  گرفت.  جامعه را به دوش    متکارشناسی پرستاری رسالت تربیت متولیان آینده سال  گردید و با رشته  سیتأس  به همت متولیان دانشگاه

رشته مشغول به   ن یهم اکنون در ا یرشته پرستار یدانشجو 174باشند   یبه همنوعان م یاستان در حال خدمت رسان  یدر مراکز درمان ی آموخته پرستار

، دانشکده حوزه  ن یارشد به ا  یدر مقطع کارشناس  ینیبال   یرشته روانشناس  وستن یبا پ  ز یو ن  یمعاونت علوم پزشک  جادیبا ا  1397باشند. در سال    یم  لیتحص

 است. یریدر حال شکل گ  یپرستار

 

 

 

 

 : اعضای هیات علمی 

 نام و نام خانوادگی 
مدرک تحصیلی /  

 پایه 

مرتبه  

 علمی
 رزومه  ایمیل  سمت 

 پرستاری 

  Afshar_m_1343@yahoo.com هیات علمی دانشیار دکترای پرستاری  دکتر محمد افشار

  ramshin16@yahoo.com هیات علمی استادیار  دکترای پرستاری  اشرف بیرامی 

 فرشته مظهری آزاد

دکترای    

پرستاری / داخلی 

 جراحی 

 مربی

هیات علمی 

مدیر   /

آموزش و 

 پژوهش 

mazhariazadf@yahoo.com 

  

 الهام صادقی فر 

دانشجوی  دکترای  

پرستاری / داخلی 

 جراحی 

 هیات علمی مربی
esadeghifar@ymail.com 

  

 سمیه سلطانی نژاد
کارشناسی ارشد /  

 داخلی جراحی
  soltaninejad@yahoo.com هیات علمی مربی
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 عضو غیر هیات علمی:

 ایمیل سمت  مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی 
شماره  

 داخلی

 ثریا نظیری 
کارشناس پرستاری /  کارشناس  

 روانشناسی ارشد 
 کارشناس گروه

soraya.naziri@yahoo.com 

 1255 

 

 :و برخی قسمتها در سایر ساختمان های دانشگاه می باشد است مستقر گردیدهدر ساختمان علوم پزشکی واقع در ضلع غربی دانشگاه  گروهاین 

 واقع در   مکان اتاق

 ساختمان علوم پزشکی  طبقه سوم  کالسهای آموزشی

 ساختمان علوم پزشکی  طبقه سوم  اساتید اتاق 

 ساختمان علوم پزشکی  طبقه سوم  کارگاه اختصاصی کامپیوتر 

 شیالن عزیزی 

دانشجوی  دکترای  

پرستاری /  

 کودکان

  Azizi.sh23@yahoo.com هیات علمی مربی

 زینب السادات موسوی فرد 
کارشناسی ارشد /  

 کودکان
 مربی

هیات علمی/ 

 مدیرگروه
z_moosavifard@yahoo.com  

 شکوفه زارعی
کارشناسی ارشد /  

 روانپرستاری 
  shekufezaree@yahoo.com هیات علمی  مربی

 محفوظه خرمی

کارشناسی ارشد  

پرستاری/  

 بهداشت جامعه 

مربی     Mahfuzeh khorami@yahoo.com هیات علمی 

 پریسا غالمرضا مهنی

کارشناسی ارشد  

پرستاری/ مراقبت  

 پرستاری ویژه

مربی     parisamehniapple@gmail.com هیات علمی 

 علوم پایه

 رحمان مهدی زاده
ی  ادانشجوی دکتر

 بیوشیمی
 مربی

هیات علمی 

معاون   /

 پزشکیعلوم 

rahman.biochem@gmail.com 

 
 

 رویا موسی زاده

دکتری  

  /میکروبیولوژی

 قارچ شناسی

  Roya_musazadeh2000@yahoo.com هیات علمی مربی
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 ساختمان علوم پزشکی  طبقه چهارم  مرکز مهارتهای بالینی پرستاری 

 ساختمان علوم پزشکی  طبقه چهارم  واحد آناتومی

 ساختمان علوم پزشکی  طبقه پنجم  معاونت علوم پزشکی

 ساختمان علوم پزشکی  طبقه پنجم  پرستاری گروه 

 ساختمان کتابخانه مرکزی  طبقه همکف  کتابخانه اختصاصی علوم پزشکی 

 ساختمان پژوهش  همکف طبقه  آزمایشگاه میکروب و انگل شناسی

 ساختمان پژوهش  همکف طبقه  آزمایشگاه بیوشیمی

 

 

 گروه:  های  توانمندی

 اجرایی به شرح زیر می باشد: . 3 پژوهشی. 2 . آموزشی1پرستاری در شاخه های دی و وظایف گروه نتوانمنقاط قوت،  

 :آموزشی -1

نظیر بهداشت  مرتبط  واحدهای تدریس  درخصوص ابتدایی پرورش و آموزشی نظیر علوم تربیتی، آموزش های گروه سایر با همکاری •

 مدارس، بهداشت عمومی و کمک های اولیه 

 تدریس  روش شواهد، بر مبتنی پزشکی تحقیق، روش:  نطیر علمی هیات اعضاء جهت سازی  توانمند های کارگاه برگزاری •

 وجود مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی •

 وجود و همراهی معاونت علوم پزشکی •

 فضای مناسب اداری و آموزشی مناسب به ویژه اتاق مستقل هیات علمی •

 آناتومیوجود مرکز مجهز مهارت های بالینی و  •

 )پس از بازرسی هیات ارزشیابی( نفر  2رعایت تناسب نسبی اعضای هیات علمی با افزایش جذب  •

 ادامه تحصیل تعدادی از اعضای هیات علمی در مقطع دکترا •

 

 :پژوهشی -2

 

 ای  رشته بین های پروژه و  تحقیقاتی های  پروژه اجرای  درخصوص دانشگاه محققان  با همکاری •

 دانشگاه آزاد قشم  پزشکی روانشناسی و رشته رشته های  نامه پایان مشاوره و راهنمایی •

 

 :اجرایی -3

 

 :ذیل اجرایی های  پست درخصوص گروه اعضای های توانمندی •

 مدیریت امور دانشجویی  -

 مدیریت کتابخانه بخش علوم پزشکی -

 معاونت و مدیریت حوزه علوم پزشکی -
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 تصویب(ریاست دانشکده پرستاری )در صورت  -

 

 

 

 

 

 

 

  ندیفرا

مشارکت 

اعضا  

 اتیه

  یعلم

در  

مجموعه 

: رسالت و اهداف گروه  

 

 

 

مطالعه پیرامون رسالت و اهداف و نظرسنجی اولیه

بازنگری ساالنه رسالت و اهداف براساس دستاوردهای ملی و فراملی

طرح رسالت و اهداف بازنگری شده در شورای گروه

اصالحات الزم بر اساس نظر اعضای شورا

تصویب رسالت و اهداف
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 معرفی رشته پرستاری 

 

 :ایدر دن یپرستار  خچهیتار

با    ی که در مراکز مذهب  ی. پرستارانافتی در سراسر جهان گسترش    1900شروع شد و در سال    ای تانیدر آلمان و بر  یالدیم   19مدرن در قرن    ی پرستار

 سیکه توسط پزشکان تدر آموختندیرا م یو سالمت و مراقبت علم یپزشک رانهی بودند رفته رفته قواعد سختگ دنیدر حال آموزش د یمذهب یهازهیانگ

 .شدیم

 

 :ران یدر ا یپرستار  خچهیتار

  ه یدر اروم  یمذهب   یونرهایس یم  یشمس  1294بار در سال     نی است، اول  ییاروپا  یدر کشورها   یاحرفه   یبرگرفته از پرستار  رانیدر ا  یاحرفه   ی پرستار

 ی در راستا  یرشته پرستار  یبرنامه کارشناس  1373سال    در  .افتیگسترش    زین  رانیا  یشهرها  ریبعدها به سا  وهیش  نیکردند و ا  سیتأس  یمدرسه پرستار 

 ی شورا  لی. پس از تشکدیرس  یوزارت فرهنگ و آموزش عال  یزیربرنامه   یعال  یشورا   بیبرنامه به تصو  1374و در سال    نیجامعه نگر تدو  یآموزش

 یریگ یکامل وزارت خانه قرار گرفت و بعد از پ  ظارتبرنامه تحت ن  نیا  یدر وزارت بهداشت درمان و آمورش پزشک  یعلوم پزشک  یزیربرنامه   یعال

ارشد و دکترا در   یدر مقاطع کارشناس  لیشد، اما هم اکنون امکان ادامه تحص  بیتصو  1380مرداد    21در    یاساسنامه قانون نظام پرستار  یفعاالن پرستار

  .باشد یم یلیرشته تحص نیاز نقاط قوت ا  یکی یرشته پرستار

 

  

  :ی رشته پرستار وستهیپ ی دوره کارشناس یآموزش برنامه

به    یواحد درس  5/44 ه،یبه دروس پا  یواحد درس  17 ،یبه دروس عموم  یواحد درس  26که    رد یگ   یرا در بر م  یواحد درس  140/ 75 یکارشناس  مقطع

اختصاص دارد.   کارگاه درسیواحد    75/4  و  درعرصه   یواحد هم به دروس کارآموز  21و    یبه دروس کارآموز  ی واحد درس  18  ،یدروس تخصص

 .یو دروس تخصص هیشود. دروس علوم پا یم میبه دو دسته تقس یپرستار یدروس دانشگاه

  ی و فناور   یدر پرستار   قیتحق   ، یمقدمات  ی اتیآمار ح  ح،یتشر  ، یولوژیزی ف  ،ی مونولوژیا  ،یمیوشیب  ، یشناس  کروبیم  ،یشامل انگل شناس   هیعلوم پا  دروس

 .باشد یم یاطالعات در پرستار

  ، ی پرستار  یاصول و مهارت ها   مار،یآموزش ب  ندیفرآ  ،یزبان تخصص  ،یداروشناس  ،یروانشناس  ، یولوژیدمیاپ  ،ی درمان  هی و تغذ  هی شامل تغذ  یتخصص  دروس

  یرستارپ ،یپرستار  هیپا  میمادران و نوزادان، مفاه یسالمت، پرستار تیوصع یبررس ط،یسالمت فرد و خانواده، جامعه و مح  یپرستار ،یاخالق پرستار

  ی اورژانس در بحران ها، پرستار   یپرستار  ژه،ی و  یدر بخش ها  یجامع پرستار  ی در منزل، مراقبت ها  یپرستار  یبزرگساالن و سالمندان، مراقبت ها 

 .باشد یم یخدمات پرستار  تیریروان و اصول مد  یکودکان، پرستار 
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  :دانش آموختگان  و نقش های  ف یوظا

  ،یدرمان  ،یمراقبت  یاز جمله نقش ها  یار یبس  یباشند و نقش ها   یم  یو بهداشت  یو مراقبت   یپزشک  میمهم در کادر و ت  ار یبس  یاز اعضا  یکی  پرستاران

  زشکاننمودن به پ  یاریکه    دیالزم است بدان  زیکه پرستاران بر عهده دارند ن  ییها  فوظای   با  رابطه  در.  دارند  …و    یتیری مد   آموزشی،  ،یمشاوره ا  ،یتیحما

دادن    مارستان،یمختلف ب   یبا بخش ها  یهمکار  ، یارائه گزارشات پرستار   نیو همچن  یدر پرونده پزشک  ماریثبت مشخصات ب  مارستان،یکادر ب  ریو سا

 یفیوظا  جمله  از  … و    مارانیب  ی کردن و پانسمان زخم ها  ز یخون، تم  ق یتزر  ، یقاتیتزر   ی مطابق دستورات پزشک معالج، انجام دادن کارها  مار یب  یداروها

  .است که پرستاران بر عهده دارند

 

 پیامدهای مورد انتظار از دانش آموختگان:

 مراقبت سالمت م یت یاعضا ریخانواده، پزشک معالج و سا ماران،یبا ب ایارتباط مناسب و موثر حرفه یبرقرار .1

 بر شواهد  یمبتن پرستاری و محور پژوهش یکردیبا رو یپرستار  یها صیدر قالب تشخ انی سالمت مددجو یازهاین نییتع .2

 سالمت آنها یو ارتقا  انیمددجو یو مشکالت سالمت ازهایبه ن  ییجهت پاسخگو یبرنامه مراقبت یابیاجرا و ارزش ن،یتدو .3

مختلف ارائه مراقبت    هایمتفاوت و در عرصه یسالمت یازهاین ای  ،ی سن های در همه رده انمددجوی به نگرکل یمراقبت پرستار هیارا .4

 بر سالمت جامعه  مبتنی خدمات مراکز و منزل در مراقبت خدمات مراکز و هادرمانگاه ها،مارستانیسالمت، از جمله ب

 آنها های و خانواده انیمددجو یازهاین یازهای با ن یآموزش مناسب و مقتض هیارا .5

 متعدد   های متفاوت و عرصه ط یدر شرا ی بر اصول اخالق پرستار یمراقبت مبتن هیارا .6

 ای  حرفه  نیمراقبت ب  هیبر اصول ارا دیبا تاک  انیمددجو یرفع مشکالت مرتبط با سالمت یمراقبت سالمت برا  میهماهنگ کردن ت ییتوانا .7

 بر دانش روز و موثر  یمبتن  یمراقبت پرستار هیمادام العمر جهت ارا  یریادگ یدادن به  تیاولو .8

 

 ی: پرستار کارشناسی دوره آموختگان مورد انتظار دانش هایتیو صالح یتوانمند

 : مورد انتظار یعموم هاییتوانمند •

 یارتباط هایمهارت         -

 ای  حرفه نیارتباطات و مشارکت ب ،بخشینیتعامل ب         -

 ایحرفه   هایطی کار در مح         -

 تفکر نقادانه          -

 حل مسئله  هایمهارت         -

 مشکالت و انجام اقدامات ییشناسا  ها، شیآزما لیتحل         -

 موجود در بخش   لیاستفاده ماهرانه از وسا         -

 آموزش به مددجو و خانواده         -

 ای درخواست و ارائه مشاوره حرفه         -

 و مدافع  تگرینقش به عنوان پرستار حما یفایا         -

 ی بحران ط یبر شرا دیبا تاک ایحرفه یو رهبر  تیریمد         -
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 کارآمدی  و تبحر العمر، مادام یریادگ یتداوم در          -

 بر شواهد  یمبتن  ی پرستار هایمهارت         -

 ییو پاسخگو یرپذیتیمسئول          -

 ی پرستار ندیبر فرآ مبتنی نگرکل  یارائه مراقبت پرستار         -

 ای حرفه  یبراساس اصول اخالق یپرستار هایاقدامات و مراقبت یتمام گذاریهیپا         -

 ارائه گزارشثبت و          -

 عملکرد  یابیو ارز یخودکنترل         -

 

 :مورد انتظار یو عمل یعلم یتخصص هاییتوانمند •

با توجه به    یو عمل  یعلم  یو مهارت پرستار  تیمورد صالح  100از    شیاز ب  یپرستار  یاز دوره کارشناس  لالتحصی  پرستار فارغ  رودیم  انتظار

 های در بخش   یپرستار   ،یاصول و فنون پرستار  یاصل  ی ها  طهیبر ح  دیبا تاک  ،یلتحصی  ساله  چهار  دوره  در  شده  ارائه  یو تخصص  هیدروس علوم پا

  ی پرستار  یدوره کارشناس  یبر سالمت جامعه و با توجه به موارد مندرج در برنامه آموزش  یمبتن  یکودکان، روان و پرستار  ژه، یو  ، یجراح  ،یداخل

 کشور برخوردار باشد  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یشده از سو یمعرف

 

 :الزم  ی ها ی ژگیو و اتی خصوص

  ،ی و حس دلسوز  یمناسب، صبر و همدرد  یو جسم  یذهن  ییتوانا  رینظ  ییها  یژگ ی( داشتن و  مارانیارتباط با ب  لی)به دل  یدر رشته پرستار  تیموفق  یبرا

 .استرشته  نای الزمه …و  گرانیکمک به د یبرا یقلب لیعالقه و تما ،یبحران طی حفظ آرامش در شرا ماران،یاحترام و داشتن برخورد مناسب با ب 

 

 :لیتحص ادامه

در مقطع    لی باشد و البته با ادامه تحص  یشما م  ی دانش فرد  شیو افزا  یسطح کار  ، یدر مقطع ارشد و دکتر   لیادامه تحص  یبرا  لیدل  نیو موجه تر  نیاول

سوپروا  ییها  ت یمسئول  یتیفعال  ی ها  طه یدر ح  د یتوان  یم  یدکتر سوپروا  زر یسوپروا  ،ینی بال  زریمانند  عفونت،  ر  یآموزش  زری کنترل    ی ستارپر  استیو 

 .دیینما تیفعال یآموزش نهیدر زمدانشگاه  یعلم أتیه یبه عنوان اعضاو نیز  دیریرا برعهده بگ مارستانیب

علوم    ه،یعلوم تغذ  ،یمانند آموزش بهداشت، ارگونوم  ییدر رشته ها  عالوه بر رشته پرستاری  توانند در مقطع ارشد  یم  یپرستار  یبا کارشناس  داوطلبان

 .شرکت کنندنیز و....  یخدمات بهداشت درمان تیری مد ،یتوانبخش تیریگردش خون، مد یتکنولوژ ،یانسان یاکولوژ ،یولوژیزی ف ه،یدر تغذ یبهداشت

 

 :شامل ی رشته ارشد پرستار یها شیگرا

پرستار  ،یجراح  یداخل  ،یپرستار  روان مراقبت و  یسالمت جامعه،  پرستار  ژهیکودکان،  و  روانپرستاری،  ،یتوانبخش  ینوزادان،    ی پرستار   ژه،یمراقبت 

  ی در مقطع دکتر  لیادامه تحص  یبرا  انیباشد و متقاض  یم  یارشد پرستار  یشهایاورژانس جز گرا  یپرستار  ،ینظام  یپرستار  ،یپرستار  تیریمد  ،یسالمند

 .دهند لیادامه تحص یپرستار یتوانند در مقطع دکتر یکرده باشند م لیکه تحص یشیدر هر گرا

 

  



10 
 

 دانش آموختگان: یشغلجایگاه 

پرستار که در بخش    کیباشد، دارد، مثال    یکه در آن مشغول م  یو مراکز درمان  مارستانیب  یو بخشها  تیبه نوع مسئول  یکار پرستار بستگ  طیمح  طیشرا

اتاق عمل از    ایو  CCU  و ICU ایو    یو جراح  یبخش داخل  ای  مارستانیکند با پرستار بخش اطفال ب  یکار م  مارستانیاورژانس ب  گاهیپا  ایاورژانس و  

( و سابقه کار،  یارشد، دکتر  یکارشناس  ،ی) کارشناسالتیبراساس سطح تحص  مارستانیتواند در ب   یکار با هم تفاوت دارند. پرستار م  ط یمح  ط ینظر شرا

مشغول به کار شود.    مارستانیب  یپرستار   استیو ر  یآموزش  زریکنترل عفونت، سوپروا  زر یسوپروا  ،ینیبال  زریسرپرستار، سوپروا  فت،یپرستار ش  ی در پستها

 .کار کند زین یتواند به صورت پرستار خصوص یم  نیهمچن

خودش نخواهد کار   یکس  نکهیشود مگر ا  یفرد وارد بازار کارشده و مشغول به کار م  ییاست که از همان دوران دانشجو  ییجز رشته ها  ی پرستار  رشته

به محل استخدام،   یپرستار بستگ  کیرشته است. درآمد    نیبهتر  یباشد پرستار   نیو شغل و حقوقتان تضم  دیزود استخدام بشو  دیخواه   یاگر م  نیکند، بنابرا

 دانش آموختگان پرستاری می توانند در جایگاه های زیر به ارائه خدمات بپردازند: دارد. ییایجغراف تیو موقع یساعت شغل مارستان،یب یپست ها

 مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی،  ها مارستانیب .1

 مراکز توانبخشی دولتی یا خصوصی  .2

 مراکز مراقبت های سرپایی  .3

 مراکز مشاوره و خدمات پرستاری  .4

 آسایشگاه ها  سالمندان و یمراکز نگهدار .5

 مراکز مراقبت های تسکینی .6

 اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی .7

 تاری در جامعه )پایگاه های پزشک خانواده، مدارس، منازل، کارخانجات و خانه های سالمت( سایر عرصه های نیازمند مراقبت های پرس .8

  

 


