معرفی رشته پرستاری
پزعتبری رؽتِای هغتقل ٍ ؽبخ ای اس ػلَم پشؽکی اعت کِ داًؼ آهَختگبى آى ثِ ػٌَاى ػضَی اس تین ثْذاؽت در ػزصِّبی
هختلف هزثَط ،ثِ ارائِ خذهبت ثْذاؽتی ،آهَسؽی ،پضٍّؾی ،هؾبٍرُای ،پیؾگیزی ,هذیزیتی ٍ حوبیتی ،هزاقجتّبی درهبًی ٍ
تَاًجخؾی هیپزداسًذ .
دٍرُ کبرؽٌبعی پیَعتِ پزعتبری اٍلیي هقغغ تحصیلی رؽتِ پزعتبری اعت کِ ثزًبهِ آى ثز اعبط ضَاثظ ػلوی ٍ ارسػّبی
اعالهی تْیِ ٍ تذٍیي ؽذُ اعت .آهَسػ پزعتبری در عغح کبرؽٌبعی سهیٌِ عبس تزثیت پزعتبر حزفِای اعت کِ ثِ ػٌَاى یک پزعتبر
ػوَهی ثتَاًذ ثزرعی ٍ ؽٌ بخت ٍضؼیت عالهت ،ارائِ خذهبت ٍ ّوبٌّگی هزاقجت ّب را در ػزصِ ّبی هختلف ثِ فزد ،خبًَادُ ٍ جبهؼِ
ػْذُ دار ؽَد.
پزعتبر ػالٍُ ثز خذهبت درهبًی ،هغئَل آهَسػ ٍ ثزقزاری ارتجبط ثب هذدجَ ٍ آهبدُ عبسی اٍعت.
چْبر ّذف هْن در حیغِ ٍظبیف پزعتبری ؽبهل:
 -1پیؾجزد ثْجَد ٍ ثزقزاری ثْذاؽت
 -2پیؾگیزی اس ثیوبری ّب
 -3حفظ تٌذرعتی
 -4تغْیل در تغبثق ٍتغکیي درد ٍ رًج ثیوبر

پرستاری در ایران
فلَراًظ ًبیتیٌگل ثبًی پزعتبری ًَیي ،اٍلیي فلغفِ پزعتبری ثزاعبط حفظ ٍارتقبی عالهت هزدم را پبیِ گذاری کزد .اٍ اٍلیي ثزًبهِ
عبسهبى یبفتِ آهَسػ پزعتبری را در هذرعۀ آهَسؽی ًبیتیٌگل در ثیوبرعتبى عي تَهبط لٌذى ایجبد کزد .
در عبل  1344اٍلیي دٍرُ آهَسػ چْبر عبلِ پزعتبری ثب تبعیظ اًغتیتَ ػبلی پزعتبری فیزٍسگز آغبس گزدیذ .ثِ دًجبل آى فبرؽ
التحصیالى عبیز آهَسؽگبُ ّب ثِ هٌظَر کغت هذرک لیغبًظ ،دٍرُ تکویلی لیغبًظ را عی ًوَدًذ .ثِ عَری کِ در عبل  1354ثب
تصَیت دٍرُ لیغبًظ پزعتبری در ٍسارت ػلَم ،کلیِ هزاکش آهَسػ ػبلی پزعتبری هَظف ثِ ارائِ دٍرُ چْبر عبلِ ثب ثزًبهِ هتوزکش
گزدیذًذ.
پظ اس اًقالة ؽکَّوٌذ اعالهی در عبل  1351ثب تؾکیل ؽبخِ پزعتبری عتبد اًقالة فزٌّگی ثزًبهِ ریشی هتوزکش پزعتبری تَعظ
ایي ؽبخِ ثب اعتفبدُ اس ًظزات صبحجٌظزاى پزعتبری صَرت گزفت .ثب تؾکیل ٍسارت ثْذاؽت ٍ درهبى آهَسػ پشؽکی ،در عبل 1365
ٍ ایجبد داًؾکذُ ّبی پزعتبری ٍ هبهبیی ،کیفیت آهَسػ پزعتبری تَعؼِ فزاٍاى یبفت.
پظ اس اًقالة تحَالت چؾوگیزی در ػزصِ ّب ی هختلفی ایجبد ؽذ ٍ تؼذادی اس هذارط پزعتبری ثِ داًؾکذُ ّبی پزعتبری تجذیل
ؽذًذ ٍ آهَسػ پزعتبری ثِ ؽکل آکبدهیک اداهِ یبفت .پزعتبراى ّوشهبى ثب اًقالة اعالهی ٍ هجبرسات هزدهی ثب اًجبم فؼبلیتْبی
هغتوز خَد خذهبت ارسًذُ ای ثِ اًقالثیَى ٍ هجزٍحیي ارائِ دادًذّ .وچٌیي در دٍراى دفبع هقذط پزعتبراى ّوَارُ اس جولِ
گزٍّْبیی ثَدًذ کِ حضَر هغتوزی در خغَط هقذم ججِْ ّب داؽتٌذ ٍ ّز جب هجزٍحی ثَد ،پزعتبراى ٍ کبدر اهذادی ثز ثبلیي ٍی
حبضز ثَدًذ ،در ثیوبرعتبًْبی صحزایی ٍ در عخت تزیي ؽزایظ ثِ کوک هجزٍحیي ؽتبفتٌذ ٍدر ایي راُ پزعتبراى ًیش ؽْذا ٍ
ایثبرگزاى ثغیبری تقذین اًقالة کزدًذ .پزعتبراى ثیوبرعتبًْبی عغح کؾَر ًیش ثب اسدحبم ثیؼ اس حذ هجزٍح هَاجِ ثَدًذ ٍ ؽیفت
ّبی عبقت فزعب را ثب دل ٍ جبى اًجبم هیداًذ.
در عبل  1373ثزًبهِ کبرؽٌبعی رؽتِ پزعتبری در راعتبی آهَسؽی جبهؼِ ًگز تذٍیي ٍ در عبل  1374ثزًبهِ ثِ تصَیت ؽَرای
ػبلی ثزًبهِ ریشی ٍسارت فزٌّگ ٍ آهَسػ ػبلی رعیذ .پظ اس تؾکیل ؽَرای ػبلی ثزًبهِ ریشی ػلَم پشؽکی در ٍسارت ثْذاؽت درهبى
ٍ آهَسػ پشؽکی ایي ثزًبهِ تحت ًظبرت کبهل ٍسارت هتجَع قزار گزفت.

رسالت
رعبلت آهَسػ پزعتبری در هقغغ کبرؽٌبعی تزثیت ًیزٍی اًغبًی آگبُ ،هتؼْذ ،خجزُ ٍ کبرآهذی اعت ،کِ ثب کغت تَاًبئی ّبی
حزفِ ای ٍ ثْزُ هٌذی اس داًؼ رٍس خذهبت هَرد ًیبس ثْذاؽتی ،هزاقجتی ٍ تَاًجخؾی هقزٍى ثِ صزفِ را در ثبالتزیي عغح اعتبًذارد
جْت تبهیي ،حفظ ٍ ارتقبء عغح عالهت جبهؼِ ثتَاًذ ارائِ دّذ .ایي هْن اس عزیق آهَسػ ،پضٍّؼ ٍ تَعؼِ داًؼ پزعتبری هیغز هی
ثبؽذ.

ثز اعبط ایي ثزًبهِ آهَسؽی در دُ عبل آیٌذُ ّوگبم ثب دًیبی در حبل تغییز فزاگیزًذگبى ایي رؽتِ عجق اعتبًذاردّبی هٌغقِ ای
جْبًی آهَسػ خَاٌّذ دیذ :داًؼ آهَختگبى ایي رؽتِ جبیگبُ خَد را در ػزصِ ّبی هختلف ارائِ خذهبت در کلیِ عغَح پیؾگیزی
هؾخص ٍ تثجیت خَاٌّذ ًوَد ،در عغح هلی پغت ّب را اؽغبل ًوَدُ ،خذهبت اثز ثخؼ ٍ هقزٍى ثِ صزفِ در جْت اػتالی عغح
عالهت جبهؼِ ٍ ثْجَد کیفیت سًذگی هذدجَیبى ارائِ خَاٌّذ داد ٍ ،در عغح هٌغقِ ایَ ثیي الوللی هغزح خَاٌّذ ثَد.

هذف کلی
ّذف کلی آهَسػ پزعتبری در هقغغ کبرؽٌبعی  ،تزثیت افزادی اعت کِ قبدر ثبؽٌذ ثِ ػٌَاى ػضَی اس تین عالهت ثِ ارائِ خذهبت
هزاقجتی ٍ ثْذاؽتی ،آهَسػ ،پضٍّؼ ،هؾبٍرُ ،هذیزیتی ٍ حوبیتی ٍ تَاًجخؾی جْت تبهیي ،حفظ ٍ ارتقبء عالهت فزد ،خبًَادُ ٍ
جبهؼِ ثپزداسًذ.
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تعذاد واحذ دروس پایه  35 :واحذ
تعذاد واحذ دروس تخصصی  54 :واحذ
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تعذاد واحذ دروس کارآموزی در عرصه  23 :واحذ

عرصه های اشتغال به کار برای پرستار
داًؼ آهَختگبى ایي رؽتِ ػالٍُ ثز ثیوبرعتبًْب هی تَاًٌذ در هزاکش ثْذاؽتی (درهبًگبّْب) ،دفبتز عتبدی ٍ ٍسارتخبًِ ای ,هزاکش
اٍرصاًظ ,هزاکش خصَصی کِ خذهبت هزاقجت در هٌشل را ثِ ػْذُ دارًذ ٍ در ثزخی اس هزاکش صٌؼتی ٍ کبرخبًِ ّب هؾغَل ثِ کبر ؽًَذ.

ادامه تحصیل
در هقبعغ کبرؽٌبعی ارؽذ ٍ دکتزا در داًؾگبّْب ٍ داًؾکذُ ّبی پزعتبری اهکبى اداهِ تحصیل ٍجَد دارد .

