
 

 

 و شرایط سفید پوشان جامعه  رشته پرستاری

قرار گرفته و دارای مشتاقان زیادی در   رشته پرستاری در شاخه رشته های پیراپزشکی

پذیرش و کسب صندلی دانشگاه ها می باشد. این رشته در زیرگروه اول رشته نظری  

تجربی حضور داشته و در مقطع کارشناسی یا لیسانس ارائه می گردد. دانش آموزان 

سه برابر   تجربی برای ورود به این رشته با دشواری هایی نظیر تعداد داوطلبان و تقریبا دو

 گروه های آزمایشی دیگر روبرو هستند.

بپردازیم در خواهیم یافت، اغلب کسانی   1399اگر به بررسی انتخاب رشته های سال 

پرستاری را جزء موارد انتخابی خود قرار داده اند که در ورود به پزشکی و دندانپزشکی 

یدن و حین این شغل  یی که در مسیر رسدر این بین بایستی سختی هاموفق نبوده اند. 

 شریف با آن روبرو هستیم را بسنجیم. 

در این مقاله به بررسی رشته پرستاری و فرشتگان نگهبان سالمت خواهیم پرداخت. در 

 صورت وجود هرگونه مشکل و سوال، تا پایان مقاله با راز ماندگار همراه باشید. 

 

 و مراقبت  پرستاری تاریخچه

سالیان دراز بر می گردد زیرا از زمان های قدیم مریضی و بد  تاریخچه رشته پرستاری به 

حالی وجود داشته و کسانی مراقب سالمت شخص بوده اند. اغلب این پرستاران از  

میالدی به   19البته پرستاری در قرن  م می دادند.ااعضای خانواده ها بوده و این امور را انج

 کل گرفت. صورت دانش و نیاز بشر، در بریتانیا و آلمان ش

تاسیس شده بود تدریس  1294در ایران شکل هایی از پرستاری در مدارسی که در سال 

با توجه بیشتر به آن و تاسیس دانشکده های مربوطه، به   1365می شد. که در سال 

 شکل امروزی در آمد.

 

 پرستاری چگونه رشته ای است؟ 

حمایت ها، آزمایش ها،  رشته ای که فرد در آن وظایف بسیاری از قبیل مراقبت ها،  

تزریقات و... را بر عهده دارد. رشته پرستاری در حوزه بهداشت و درمان نقش بسزایی  

داشته و جزء ارکان اصلی حوزه های درمانی به حساب می آیند. پرستاران بنا به تجربه بر  

اغلب مواردی که پزشکان تسلط دارند، واقف هستند. لذا معموال برخی از پرستاران از  

 طریق این رشته برای پزشکی اقدام می نمایند.



 

 

در طول دانش آموختگی این رشته، فعالیت های مراقبتی را فرا گرفته و  در یک تعریف کلی 

   از آن در جهت تسریع فرایند بهبود بیمار بهره برده می شود.

 

 وظایف دانش آموختگان رشته پرستاری 

بیمارستان ها، مراکز درمانی، کلینیک های پرستاران در حوزه های مختلفی از قبیل 

خصوصی و... مشغول به خدمت هستند. که تا حدود زیادی از وظایف ثابتی برخوردار می 

 باشند. در ذیل به برخی از این وظایف اشاره شده است. 
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)مراقبت های ویژه، بخش اطفال   بسته به بخشی البته مثل اغلب شغل و سازمان ها

 وظایف تخصصی نیز بر عهده پرستاران قرار می گیرد. ،که در آن قرار می گیرند و...(

 

 چه افرادی برای این رشته مناسبند؟ 

شاید بتوان مهم ترین نکته در بعد شخصیت های مناسب پرستاری را ایثار و کمک 

شوند که عالقمند به مراقبت و کمک به بهبود  دانست. در همین جهت افرادی باید پرستار  

بیماران هستند. این فرایند صبر و حوصله زیادی را طلبیده و خواستار افراد با انرژی خوب  

 می باشد. 

شخص باید توانایی این را داشته باشد که خود را در قالب برنامه ریزی خاصی قرار دهد. 

عالئم حیاتی و... نیازمند دقت، تمرکز و   زیرا اموری مثل مصرف دارو، تکمیل پرونده، ثبت

وقت شناسی هستند. روحیه و انگیزه باال در مقابله با ناراحتی و دشواری بیماران الزمه  

 این شغل است. افزون بر این موارد دارا بودن سالمت کامل جسمانی مهم می باشد. 

 

 خوبی و بدی های این رشته؟ 

 شته پرستاری نام برد: از جمله مزایای خوبی که می توان برای ر 



 

 

 بازار کار مناسب  •

 جذب سریع در مراکز درمانی  •

 برآورده شدن میل کمک به هم نوع  •

 در آمد و حقوق مناسب  •

 از جمله معایبی که می توان برای این رشته نام برد: 

 فشردگی شغلی باال  •

 پر نمودن شیفت و بیداری های طوالنی مدت  •

 در معرض همیشگی بیماری بودن •

 های روانی و کاهش انگیزه  امکان ناراحتی •

 سختی در ایجاد توزان شغل و زندگی خصوصی •

 

 چگونه وارد این رشته شویم؟ 

رشته پرستاری در زیرگروه یک تجربی قرار داشته و در مقطع کارشناسی وارد دانشگاه  

هزار در سهمیه ها  15خواهید شد. برای ورود به این رشته داشتن رتبه ای تا حداکثر 

باشد. البته هر چه رتبه بهتر باشد، شانس بیشتر خواهد بود. درس زیست و الزامی می 

بیشترین میزان تاثیر را در رتبه و تراز داوطلب   9و  12شیمی به ترتیب با ضرایب اهمیت 

 خواهند داشت. 

 دانش آموزان باید در همه دروس سطح مناسبی از درصد را داشته باشند.  نکته:

 

 بازار کار و درآمد 

کار رشته پرستاری در وضعیت خوبی بوده و بیمارستان ها پذیرش مناسبی دارند. با  بازار 

توجه به شرایط موجود یعنی ویروس کرونا، میزان نیاز کشور به پرستاران افزایش داشته  

است. میزان حقوق در مراکز دولتی تقریبا یکسان اما بسته به منطقه شهری، سابقه،  

 اشد. ب رد دیگر متغیر میبخش کاری، شیفت ها و برخی موا

میلیون در نظر گرفت. که بسته به موراد  4-7بازه در آمدی پرستاران را می توان چیزی بین  

به بعد معموال   4ذکر شده در باال تغییر می کند. دانشجویان رشته پرستاری از ترم های 

ه باشند. می توانند در مراکز درمانی و بیمارستان مشغول شوند و درآمدی برای خود داش

 دانش آموختگان این رشته سریع جذ کار می شوند.



 

 

  10حقوق افرادی که عضو هیئت های علمی دانشگاه ها هستند می تواند تا  نکته:

 میلیون نیز افزایش یابد.

 امکان ادامه تحصیل در این رشته برای عالقمندان تا مقطع دکتر فراهم می باشد. نکته:

 

 شیفت های پرستاری

بخش صبح، عصر و شب چیده می شود. این برنامه  3بندی پرستاران در   برنامه شیفت

توسط سرپرستار و دفتر پرستاری صورت می پذیرد. و مالک عمل پر نمودن ساعات معین  

شده توسط پرستاران است. البته شرایطی مثل زیاد بودن بیماران و داشتن اضافه کاری  

 یش ساعات حضور تاثیر بگذارد. بیمارستان می تواند بر روی این برنامه و افزا

است. در این مورد فرد بایستی در دسترس  on callنوع دیگری از شیفت، شیفت آنکال 

بوده و گوشی خود را روشن داشته باشد. تا در صورت نیاز در بیمارستان حضور یابد.  

برخی مواقع خود پرستاران با بیمارستان تماس گرفته و از تعداد و وضعیت بیماران مطلع 

 می شوند. 

ان پس از اتمام تحصیل خود  نکته: رشته پرستاری دارای طرح دو ساله می باشد و پرستار 

بایستی دو سال در مناطق محروم به خدمت بپردازند. البته برای فارغ التحصیالن مرد،  

طرح جزء خدمت سربازی و بالعکس محسوب می شود. البته در برخی شرایط خاص  

 پرستاران از انجام این طرح معاف می شوند.

 

جود پرداختیم. در صورت وجود هرگونه  در این مقاله به بررسی رشته پرستاری و شریاط مو

 با مشاورین راز ماندگار در رابتاط باشید.  مشاوره تحصیلیسوال می توانید جهت  

 

 


