
 معرفی رشته کارشناسی پرستاری

 

های ترین رشتهیکی از محبوبو  دانشگاهی در سرتاسر دنیا و ایران است و پرستاری در حال حاضر یکی از رشته های علمی

کسب رتبه مناسب در کنکور و پرستار،  کیشدن به عنوان  طیواجد شرا یبرا یاصل ریمس ت.تحصیلی در گروه تجربی اس

. به مانند تمامی رشته های دانشگاهی کارشناسان پرستاری است در یک دوره چهار ساله یپرستارکارشناسی اخذ مدرک 

عالوه بر این در بعد از فارغ التحصیلی می توانند در طیف گسترده ای از رشته های ارشد و دکتری ادامه تحصیل دهند. 

رشته  النیفارغ التحصز فراهم شده است. در این مسیر سالهای اخیر امکان ادامه تحصیل پرستاران در رشته پزشکی نی

در  تیموفق یشرکت کرده و حد نصاب الزم برا یبه پزشک کارشناسیکه در آزمون  یدر صورتواجد شرایط  و یپرستار

  می توانند در رشته پزشکی ادامه تحصیل دهند. و مصاحبه آن را کسب کرده باشند یآزمون کتب

و  یپزشک یو مراقبت ها یزیبرنامه ر که در آنفارغ التحصیالن کارشناسی پرستاری در حرفه ای وارد می شوند در واقع 

پرستاران به به طور معمول  .شود یارائه م ی ارائه مراقبتها طیمح ریسا ایخانه  مارستان،یدر ب مارانیب یبرا یپرستار

نظارت بر  ماران،یوقت پرستاران با ب شتریببنابر این کنند.  یکار مو در بیمارستان  یکارکنان پزشک میاز ت عضویعنوان 

 شود.  یآنها صرف م یو ارائه مراقبت و مشاوره در مورد سالمت یزیآنها، برنامه ر

 عبارتند از:پرستاران معمول  فیوظا

 و جلب اعتماد آنها. مارانیبارزیابی وضعیت 

 .مارانیو ارائه مراقبت از ب یزیر برنامه

 .مارانیب فرایند بهبودیبر  نظارت

 و کنترل عالئم حیاتی بیماران. ،یبردار نمونه

 دارو. اجرایو  نظارت

 .گزارش نویسی از وضعیت بیمار

 و بستگان. مارانیاز ب یعاطف تیحما ارائه

 و بستگان در مورد مسائل مربوط به سالمت. مارانیببه  مشاوره

 محل کار پرستاران بعد از فارغ التحصیلی

 .یبهداشت مراکزعمده پرستاران فارغ التحصیل در بیمارستان ها مشغول به کار می شوند با اینحال مراکز دیگری از قبیل 

 و غیره نیز محلی برای ارائه خدمات پرستاری هستند.  ها شرکت، مدارس، ها زندان ،ها شگاهیآسا

 
 


