
 

 تعالی بسمه                        

 

 پرستاری رشته معرفی

و نقش کثیری  بوده درمانی و بهداشتی هایمراقبت گروه در درمان کادر های پرسنل ترین مهم  زپرستار یکی ا

 .در سالمت بیمار و مراقبت از آن ها را برعهده دارد

 پرستاری برای الزم هایویژگی و خصوصیات

اگر رشته پرستاری را به عنوان رشته تحصیلی خود انتخاب کرده اید باید به این نکته توجه داشته باشید که 

 :ویژگی های زیر در شما ضروری استداشتن  ،بیماران با ارتباط دلیل به برای موفقیت در این رشته

 توانایی ذهنی و جسمی مناسب 

 های مفرطعدد و خستگیهای متداشتن توان جسمی و روحی باال در شیفت 

 صبر و همدردی و حس دلسوزی، احترام و داشتن برخورد مناسب با بیماران 

 حفظ آرامش در شرایط بحرانی 

 عالقه و تمایل قلبی برای کمک به دیگران 

 اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای 

 و … 

 باشد؟ می شما برعهده وظایفی چه پرستاری رشته در

صوص رشته پرستاری آشنایی با وظایف شغلی در این حیطه می باشد که به چند یکی دیگر از نکات مهم در خ

 .موارد در ادامه مطلب اشاره شده است

 بررسی چگونگی حالت و وضعیت سالمت بیمار 

 پزشکی ی پرونده در بیمار مشخصات نمودن ثبت و فیزیکی معاینه و حال شرح 

 ارائه گزارشات پرستاری 

 همکاری با بخش های مختلف بیمارستان 

 پزشک دستورات طبق دادن داروها ی بیمار 

 انجام دادن کارهای تزریقاتی، تزریق خون، تمیز کردن و پانسمان زخم های بیماران 

 یاری نمودن به پزشکان و سایر کادر بیمارستان 

 بیمار پذیرش و شناسایی 

 شیفت پایان در درمانی مراقبتی، هایپیگیری 

 و … 



 شرایط ورود به رشته پرستاری با کنکور

 سراسری کنکور تمامی کسانی که می خواهند در رشته پرستاری ادامه تحصیل دهند می بایست در

 یدجد نظام دیپلم شرکت نموده و حداقل نمره قبولی را کسب نماید. الزم به ذکر است تمامی افرادی که تجربی

را دارند می توانند در این  انسانی و تجربی ریاضی، هایرشته از یک هر قدیم( )نظام دانشگاهی پیش مدرک یا

 .آزمون حضور یابند

. 

 ؟است پذیر امکان مقطعی چه تا پرستاری رشته در تحصیل ادامه

 توانند درتمامی افراد پس از گرفتن مدرک دیپلم متوسطه و پذیرش در آزمون سراسری گروه علوم تجربی می

 .مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا به ادامه تحصیل بپردازند

 مقطع کارشناسی

واحد بوده که  031دوره کارشناسی رشته پرستاری  تعداد کل واحدهای درسی الزم برای پشت سر گذاشتن

 .شامل دروس عمومی، دروس پایه، دروس اصلی، دروس اختصاصی، کارآموزی و کارآموزی در عرصه می باشد
 

 مقطع کارشناسی ارشد

واحد درسی را در  22و در مجموع  است سال 2 پرستاری رشته ارشد کارشناشی مقطع در تحصیل دوره طول

فارغ التحصیالن مقطع ارشد می توانند در مراکز مختلف بهداشتی درمانی، مدیریت خدمات برمی گیرد و 

 .های پرستاری به فعالیت بپردازندپرستاری و ارائه خدمات بالینی و امور آموزش در دانشکده

 

 های مقطع کارشناسی ارشد پرستاریگرایش

 یروان پرستار 

 یداخلی جراح 

 هسالمت جامع 

 نپرستاری کودکا 

 نمراقبت ویژه نوزادا 

 یبخشپرستاری توان 

 همراقبت ویژ 

 یپرستاری سالمند 

 سپرستاری اورژان 

 

https://iranmoshavere.com/%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c/
https://iranmoshavere.com/%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c/


 مقطع دکتری

رد مله موادر صورت داشتن شرایطی از ج پرستاری رشته دکتری مقطع دانشجویان عالقه مند به تحصیل در

 .زیر می توانند برای تحصیل در این مقطع اقدام نمایند

 داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی 

 قبولی در امتحانات اختصاصی ورود به دوره دکتری Ph.D 

 داشتن معرفی نامه، مبنی بر صالحیت تحصیل در دوره دکتری Ph.D  نفر از استادان قبلی  2حداقل از

 داوطلب

 انگلیسی زبان هایآزمون از یکی در قبولی کسب نمره 

 

 یپرستار رشته درآمد و کار بازار 

 ارشد، یکارشناس کارشناسی،) تتحصیالفرصت های شغلی مانند استخدام پرستار در بیمارستان ها براساس سطح 

یافت نموده اند، در صورت می گیرد. کسانی که در رشته پرستاری مدرک فارغ التصیلی خویش را در(  دکتری

صورت داشتن تمایل می توانند مرکز بهداشت خصوصی جهت ارزیابی وضعیت سالمت افراد جامعه و یا مهدکودک 

تاسیس نمایند. دانش آموخته گان رشته پرستاری امکان کار کردن به عنوان پرستار شیفت، سرپرستار، سوپروایزر 

 :وزشی، ریاست پرستاری بیمارستان در موارد زیر را دارندبالینی، سوپروایزر کنترل عفونت، سوپروایزر آم

 بیمارستان ها 

 درمانگاه ها 

 مراکز درمانی و مراکز نگهداری سالمندان و کودکان دولتی و خصوصی 

 ،اورژانسIC  ،CCU و اتاق عمل 

 و … 

 

 ؟چیست پرستاری طرح

به ادامه تحصیل بپردازید  سال4  یهنگامی که رشته پرستاری را انتخاب می کنید می بایست در مقطع کارشناس

این طرح به . بگذرانید را پرستاری طرح است الزم لیسانس مدرک اخذ از سپترم به طول می انجامد و  8که 

 .مشغول به کار می شوند حقوق همراه به بوده و افراد حدود دوسال در یک مرکز درمانی دولتی اجباری تصور

 


