
 معرفی رشته پرستاری:

از جمله رشته هایی است که با وجود مشقت هایی که دارد اما رشته بسیار محبووبی در بوی     رشته پرستاری

داوطلبان گروه علوم تجربی است و همواره عالقه مندان بسیاری دارد و هر ساله داوطلبان بسویاری وواهوان   

ای  رشوته   کسب رتبه قبولی در ای  رشته هستند و شاهد آن هستیم که متقاضیان در صورت عدم قبولی در

هسوتندببرای آشونایی بوا     حصیل در رشته پرستاریو ت پرستاری بدون کنکور نیز به دنبال آگاهی از شرایط

رشته پرستاری و کار پرستاران باید بگوییم که پرستاران یکی از اعضای بسیار مهم در کادر و تیم پزشوکی و  

مراقبتی و بهداشتی می باشند و نقش های بسیاری از جمله نقش های مراقبتی ، درمانی ، حمایتی ، مشواوره  

که پرستاران بر عهده دارند نیز الزم است بدانید کوه یواری   ظیفه هایی بدر رابطه با ودارند …ای ، مدیریتی و 

 ارائوه  همچنوی   و پزشوکی  ی پرونوده  در بیموار  مشخصات ثبت نمودن به پزشکان و سایر کادر بیمارستان،

شک پز دستورات به مطابق بیمار ی داروها بیمارستان،دادن مختلف های بخش با پرستاری،همکاری گزارشات

 جملوه  از … و بیمواران  های زوم پانسمان و کردن تمیز ، وون تزریق ، تزریقاتی کارهای دادن انجام معالج،

 .دارند عهده بر پرستاران که است وظایفی

را به عنوان رشته تحصیلی وود انتخاب کرده اید باید به ای  نکته توجه داشته باشید کوه   رشته پرستاری اگر

 جسمی و ذهنی توانایی رستاری )به دلیل ارتباط با بیماران ( داشت  ویژگی های نظیربرای موفقیت در رشته پ

 شورایط  در آرامش ،حفظ بیماران با مناسب بروورد داشت  و دلسوزی،احترام حس و همدردی و صبر مناسب،

نتخاب رشته ا از پیش بنابرای ب است رشته ای  الزمه … و دیگران به کمک برای قلبی تمایل و عالقه ، بحرانی

و تحصیل در آن می بایست با روحیات وود کامال آشنایی داشته باشید تا در طول دوره تحصویل بوا مشوکل    

 وضوعیت  در کوار  بوازار  لحوا   به پرستاری رشته مواجه نشویدبالبته ای  مورد را هم در نظر داشته باشید که

ووشبختانه اغلوب فوارا التحصویالن ایو       و است زیاد بسیار پرستاران کار محیط تنوع و دارد قرار مناسبی

 .رشته جذب بازارکار می شوند و با بیکاری مواجه نخواهند شد

ل در رشته پرستاری توجه داشته باشید که در جدول زیر می توانیود لیسوت درو    تحصی به ن مندان عالقه

 مقطع کارشناسی رشته پرستاری را مشاهده نماییدب 
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 ادامه تحصیل در رشته پرستاری تا چه مقطعی امکان پذیر است؟
توجه داشته باشید که امکان ادامه تحصیل در رشته پرستاری توا   پرستاری رشته عالقه مندان به تحصیل در

مقطع دکتری وجود داردببنابرای  اگر وواهان ادامه تحصیل در ای  رشته در مقاطع باالتر هستید الزم اسوت  

 واحود  22 سال است و در مجمووع  2بدانید که طول دوره تحصیل در مقطع کارشناشی ارشد رشته پرستاری 

 مدیریت درمانی، بهداشتی مختلف مراکز ی گیرد و فارا التحصیالن مقطع ارشد می توانند دربرم در را درسی

 فعالیوت  بوه  پرسوتاری  هوای  دانشوکده  در آمووز،،  اموور  بوالینی،در  وودمات  ارائوه  و پرسوتاری  ودمات

داشوت  شورایطی از    صوورت  در پرستاری رشته دکتری مقطع در تحصیل به مند عالقه دانشجویانببپردازند

 دکتوری  دوره بوه  ورود اوتصاصوی  امتحانوات  در قبولی عالی، آموز، به ورود عمومی شرایط داشت  لهجم

Ph.Dداشت  معرفی نامه، مبنی بر صالحیت تحصیل در دوره دکتری ، Ph.D   نفور از اسوتادان    2حوداقل از

 قبلی داوطلب،

حداقل    TOFEL:۰۵  =ه حداقل نمر MCHE :زیر انگلیسی زبان های آزمون از یکی در قبولی کسب نمره

می توانند بورای تحصویل در ایو     ( ۰۵حداقل نمره =  MELAB : ۰۵حداقل نمره =  IELTS : ۸۴نمره = 

  مقطع اقدام نمایندب
 

 بررسی بازار کار و آینده شغلی رشته پرستاری

هستید الزم است پیش از انتخاب رشوته در وصوو     رشته پرستاری در صورتی که عالقه مند به تحصیل در

بازار کار ای  رشته آگاهی الزم را بدست آوریدب در رابطه با فرصت های شغلی ای  رشوته الزم اسوت بدانیود    

( دکتوری  ، ارشود  کارشناسوی  ، کارشناسوی ) تحصیالت سطح براسا  ها بیمارستان در پرستار استخدام که

شته پرستاری می توانند در بیمارستان ها ، درمانگاه ها ، مراکز درموانی و  ر التحصیالن فاراب گیرد می صورت

مراکز نگهداری سالمندان و کودکان دولتی و وصوصی به عنووان پرسوتار شویفت ،سرپرسوتار ،سووپروایزر      

بالینی، سوپروایزر کنترل عفونت ، سوپروایزر آموزشی ، ریاست پرستاری بیمارستان مشغول بوه کوار شوودب    

 مرکوز  تاسویس  بورای  مسوتقل  صوورت  بوه  توانند می ه ذکر است که فارا التحصیالن رشته پرستاریالزم ب

  بنمایند اقدام مهدکودک تاسیس یا و( جامعه افراد سالمت وضعیت ارزیابی جهت) وصوصی بهداشت


