
 

 معرفی رشته پرستاری

 
رشته پرستاری ازجمله رشته هایی است که با وجود مشقت هایی که دارد اما رشته بسیار محبوبی در بین داوطلبان گروه 

علوم تجربی است. اگر می خواهید زود استخدام بشوید و شغل و حقوقتان تضمین باشد پرستاری بهترین رشته است. 

رشته پرستاری با وجود سختی های که دارد از یک بازارکار عالی برخوردار است و از بین تمام رشته های کارشناسی تنها 

 رشته ای است که بیکار ندارد، مگر اینکه کسی خودش نخواهد کار کند.

و بهداشتی می باشند و نقش های بسیاری از جمله نقش های  درمانیپرستاران یکی از اعضای بسیار مهم در کادر و تیم 

که پرستاران بر عهده دارند نیز الزم  یدر رابطه با وظایف .دارند …مراقبتی، درمانی، حمایتی، مشاوره ای، مدیریتی و 

 همچنین و پزشکی ی پرونده در بیمار مشخصات ثبت است بدانید که یاری نمودن به پزشکان و سایر کادر بیمارستان،

شک پز دستورات با مطابق بیمار داروهای بیمارستان، دادن مختلف های بخش با پرستاری، همکاری گزارشات ارائه

دارند. عهده بر پرستاران که است وظایفی جمله از … پانسمان انجام ، خون تزریق ، تزریقاتی کارهای دادن انجام معالج،  

بنابراین سالمت کامل جسمی و  ،داراست راپرستار شخصی است که در بیمارستان بیشترین برخورد با بیماران و همراهان 

روانی الزمه ی شغل پرستاری است. پرستار باید عاشق خدمت به انسان ها باشد و صبر و عالقه ی الزم برای این حرفه را 

اساس این رشته است. پرستار باید نظم و دقت داشته باشد زیرا که  داشته باشد. پرستار باید شخصیت منظم و دقیقی

تسلط روحی و روانی کامل روی خود داشته باشد تا بتواند در سخت ترین شرایط جسمی و روحی رفتار مناسبی با 



باشد زیرا  از سالمت کامل جسمانی برخوردار باید بیماران و همراهان آنها داشته باشد. عالوه براین دانشجوی پرستاری

.مشکالت به ظاهر کوچک همچون لرزش دست و لکنت زبان باعث کاهش کارایی شدید یک پرستار می شود  

پذیرد و به بیماران و دردمندان  ترین شرایط نیز مشکالت را می همیشه در میدان است. سربازی است که در سخت پرستار

های آتش  بیمارانی که شعله  بیماران عفونی و واگیردار،  ج،العال دهد تا همه بیماران صعب کند و اجازه می رسیدگی می

.اش، آرامش یابند های آسمانی شان را متالشی کرده است و کسی طاقت دیدن آنها را ندارد، در وسعت دست چهره  

یا   است  خسته  هک  زمانی  حتی  و بحرانی  سخت  باشد تا بتواند در شرایط  و انسانیت  انسان  باید عاشق  پرستاری  دانشجوی

و   نظم  باشد و بداند که  و دقیق  منظم  باید فردی  کند. همچنین  کمک  دیگران  را ندارد، به  الزم  و روحی  جسمی  آمادگی

  .است  پرستاری  کار رشته  اساس  سختگیری

 مناسب، جسمی و ذهنی توانایی برای موفقیت در رشته پرستاری )به دلیل ارتباط با بیماران( داشتن ویژگی های نظیر

رامش در شرایط بحرانی، عالقه و آ حفظ بیماران، با مناسب برخورد داشتن و احترام دلسوزی، حس و همدردی و صبر

 بایست می آن در تحصیل و رشته انتخاب از پیش بنابراین. است رشته این الزمه …تمایل قلبی برای کمک به دیگران و 

 نظر در هم را مورد این البته .نشوید مواجه مشکل با تحصیل دوره طول در تا باشید داشته آشنایی کامال خود روحیات با

 زیاد بسیار پرستاران کار محیط تنوع و دارد قرار مناسبی وضعیت در کار بازار لحاظ به پرستاری رشته که باشید داشته

شد. نخواهند مواجه بیکاری با و شوند می بازارکار جذب رشته این التحصیالن فارغ اغلب خوشبختانه و است  

متقاضیان این رشته باید روی برخی از دروس دبیرستان از جمله زبان انگلیسی و زیست تسلط الزم را داشته باشند. 

تسلط بر زبان انگلیسی برای به روز بودن و استفاده از مجالت و منابع علمی در این رشته ضروری است. امکان ادامه 

تحصیل در رشته پرستاری تا مقطع دکتری وجود دارد. بنابراین اگر خواهان ادامه تحصیل در این رشته در مقاطع باالتر 



هستید الزم است بدانید که طول دوره تحصیل در مقطع کارشناشی ارشد رشته پرستاری 6 سال است و در مجموع 62 

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

خدمات پرستاری و ارائه خدمات بالینی، در امور آموزش و در دانشکده های پرستاری به فعالیت بپردازند. دانشجویان عالقه 

مند به تحصیل در مقطع دکتری رشته پرستاری در صورت داشتن شرایط می توانند در این مقطع تحصیل نمایند. در 

گروه  کارشناسی ارشد پرستاری ۲6 گرایش وجود دارد که در بین آن ها ۴ گرایش مدیریت پرستاری، پرستاری اورژانس، 

پرستاری مراقبت های ویژه، پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان نیازمند ارائه گواهی 6 سال سابقه کار می باشند. ولی باقی 

 گرایش ها ارشد پرستاری نیاز به این مدرک ندارند.
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 رشته امتحانی

 روان پرستاری ۳ ۴ 6 6 6 6 کارشناسی پرستاری

 پرستاری داخلی جراحی ۳ 6 6 6 6 ۴ کارشناسی پرستاری

 پرستاری سالمت جامعه ۳ 6 ۴ 6 6 6 کارشناسی پرستاری

 ۳ 6 6 ۲ ۴ ۳ کارشناسی پرستاری
های ویژه  پرستاری مراقبت

 کودکان
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 پرستاری کودکان ۳ 6 6 6 ۴ 6 کارشناسی پرستاری

 پرستاری نظامی ۳ ۳ 6 6 6 ۳ کارشناسی پرستاری

سالمندیپرستاری  ۳ ۳ ۳ ۲ ۲ ۴ کارشناسی پرستاری  

 پرستاری توانبخشی ۳ ۳ 6 6 6 ۳ کارشناسی پرستاری

(سال سابقه کار بالینی 6کارشناسی پرستاری )ارائه مدرک   مدیریت پرستاری ۳ 6 ۴ 6 6 6 

سال  6های پزشکی )ارائه مدرک  کارشناسی پرستاری، فوریت

(سابقه کار بالینی  
۴ 6 6 6 6 ۳ 

 پرستاری اورژانس

کارشناسی پرستاری، هوشبری، تکنولوژی اتاق عمل )ارائه 

سال سابقه کار بالینی 6مدرک  ) 
۴ 6 6 6 6 ۳ 

 پرستاری مراقبت های ویژه

کارشناسی پرستاری، هوشبری، تکنولوژی اتاق عمل )ارائه 

(سال سابقه کار بالینی 6مدرک   
۳ ۳ ۳ 6 ۲ ۳ 

پرستاری مراقبت های ویژه 

 نوزادان

  

  



فارغ التحصیالن رشته پرستاری می توانند در بیمارستان ها، درمانگاه ها، مراکز درمانی و مراکز نگهداری سالمندان و 

کودکان )دولتی و خصوصی( به عنوان پرستار ، سرپرستار، سوپروایزر بالینی، سوپروایزر کنترل عفونت، سوپروایزر 

آموزشی، ریاست پرستاری بیمارستان مشغول به کار شود. الزم به ذکر است که فارغ التحصیالن رشته پرستاری می 

توانند به صورت مستقل برای تاسیس مرکز بهداشت خصوصی )جهت ارزیابی وضعیت سالمت افراد جامعه( اقدام نمایند. 

پرستاری جزو ۲۲ رشته ای هست که طرح اجباری دارن یعنی شما وقتی مدرک کارشناسی را گرفتید باید حدود 6 سال 

 طرح بگذرانید. 

شما در نظر بگیرید چند تا بیمارستان در کشور . استرشته ها بهتراز تاری نسبت به خیلی بازار کار پرس در حال حاضر

ن دیگه ا. خودتوندکه شیفتی جابجا میش یاز داردو هر بخش تعدادی پرستار  داشتهداریم، هر بیمارستان چندین بخش 

...است حساب کنید چقد پرستار الزم  

شرایط محیط کار پرستار بستگی به نوع مسئولیت و بخشهای بیمارستان و مراکز درمانی که در آن مشغول می باشد، 

دارد.  مثال یک پرستار ممکن است در بخش اورژانس و یا پایگاه اورژانس بیمارستان کار کند و پرستاری دیگر در بخش 

 اطفال،  داخلی، جراحی، اطاق عمل، سی سی یو و آی سی یو. 


