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 تعریف پرستاری:

ّبی  ای اػت ِّ دس ّـَس هب ًبؿٌبختِ هبًذُ اػت ٍ ثیـتش اىشاد ثب ؿٌیذى ًبم پشػتبس تٌْب تضسیَبت ٍ ّوِ پشػتبسی سؿتِ

 ثٌذد.  اٍلیِ دس رٌّـبى ًَؾ هی

صی، ثشخاله ایي تلَس ًبٍق، پشػتبس یِ فضَ هْن دس تین هشاٍجت ثْذاؿتی اػت ٍ ًَؾ اسصًذُ ای دس پزیشؽ، آهبدُ ػب

 ّبی سٍحی، جؼوی ٍ اجتوبفی ثیوبس داسد. هشاٍجت ٍ حوبیت

 ّبیی ِّ ػجت حيؼ پشػتبسی یقٌی ّوِ ثِ ىشد ػبلن یب ثیوبس دس دسهبًگبُ یب ثیوبسػتبى ثشای اًجبم آى دػتِ اص ىقبلیت 

ّب سا ثذٍى  آى ىقبلیتتَاًؼت  گشدد ثِ ًحَی ِّ اگش ىشد تَاًبیی، اسادُ یب آگبّی الصم سا داؿت، هی ٍ استَبی ػالهت هی 

 .ّوِ اًجبم دّذ

حيبؽتی ٍ آهَصؿی اًجبم  دس ّویي ساػتب پشػتبس ٍؽبیو خَد سا دس ٍبلت ؿؾ ًَؾ دسهبًی ، هشاٍجتی ، حوبیتی ، ّوبٌّگی ،

 ثِ ایي هقٌب ِّ پشػتبس ٍؽیيِ هشاٍجت ٍ حوبیت اص ثیوبس، ٍؽیيِ ّوبٌّگی ثیي ثیوبس ٍ پضؿِ ٍ ثیوبس ٍ خبًَادُ . .دّذ هی

ثٌذی ثشای سػیذگی ثِ ثیوبساى  ثیوبس )اًتَبل دٌّذُ خَاػتْب ٍ ًیبصّبی ثیوبس یب هذدجَ( ، هؼٍَلیت هذیشیت ثخؾ )اٍلَیت

ّبی  گیشی ثِ هٍَـ دس هَسد ثیوبساى اٍسطاًؼی( ، ٍؽیيِ آهَصؽ ثِ ثیوبس دس جْت تغبثٌ ثب هـْالت ٍ ًبساحتی ٍ تلوین

هشاٍجتی ِّ افوبل ّشدُ اػت ٍ تحَیٌ ثش سٍی ًحَُ ّبّؾ تقذاد سٍصّبی آهذُ ٍ ٍؽیيِ تحَیٌ دسثبسُ سٍؿْبی  پیؾ

ثذٍى ؿِ پشػتبس ًَؾ اكلی سا دس هشاٍجت ٍ پیگیشی دسهبى ثیوبس داسد ٍ ّویي اهش  .ثؼتشی یِ ثیوبس سا ثش فْذُ داسد

ّبی ّلیَی یب  ثل ثیوبسیّب ه ثبؿذ چَى ّش ثیوبسی دٍػت داسد دس ثقضی اص ثیوبسی ثیبًگش ًیبص جبهقِ ثِ پشػتبس هشد هی

ّبی دٍلتی، ثخؾ اسٍلَطی  داخلی تَػظ پشػتبس ّوجٌغ خَد هَسد هشاٍجت ٍشاس گیشد. دس حبل حبضش ًیض دس ثیوبسػتبى

ؿَد ٍ ثِ ًؾش  ّب تَػظ پشػتبس خبًن ٍ ثخؾ اسٍلَطی آٍبیبى تَػظ پشػتبس آٍب اداسُ هی خبًن  )دػتگبُ ّلیَی ٍ هجبسی ادساس(

 .ّبی دیگش هثل ثخؾ داخلی ًیض ثبیذ ایي هؼبلِ تقوین پیذا ٌّذ ی اص ثخؾسػذ ِّ دس ثشخ هی

داًـجَی پشػتبسی ثبیذ فبؿٌ اًؼبى ٍ اًؼبًیت ثبؿذ تب ثتَاًذ دس ؿشایظ ػخت ٍ ثحشاًی حتی صهبًی ِّ خؼتِ اػت یب 

 ذ ٍ ثذاًذ ِّ ًؾن آهبدگی جؼوی ٍ سٍحی الصم سا ًذساد، ثِ دیگشاى ّوِ ٌّذ. ّوچٌیي ثبیذ ىشدی هٌؾن ٍ دٍیٌ ثبؿ
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ؿٌبػی، ؿیوی ٍ صثبى اًگلیؼی  ٍ ػختگیشی اػبع ّبس سؿتِ پشػتبسی اػت ٍ اص لحبػ دسػی ًیض الصم اػت ِّ ثِ صیؼت

هؼلظ ثبؿذ چَى ثشای سٍصآهذ ثَدى ٍ اعالؿ اص آخشیي دػتبٍسدّبی داًؾ پشػتبسی ، الصم اػت ِّ اص هجالت ٍ هٌبثـ فلوی 

 ذ.ثِ صثبى اًگلیؼی اػتيبدُ ٌّ

داًـجَی پشػتبسی ثبیذ اص ػالهت ّبهل جؼوبًی ثشخَسداس ثبؿذ تب ثِ یبسی دیذ ٍَی ثتَاًذ ّبسّبی ؽشیو ٍ دٍیٌ 

پشػتبسی سا ثخَثی اًجبم دّذ ٍ ثب ؿٌَایی خَة كذای ٍلت سا حتی اگش ضقیو ثبؿذ، ثـٌَد . حتی داؿتي ٍذی هتٌبػت ٍ 

 فذم لٌْت 

 هَثش اػت.ی یِ پشػتبس ت . چَى ّویي هـْالت ثِ ؽبّش َّچِ، دس ّبسایصثبى یب لشصؽ دػت دس ایي سؿتِ ضشٍسی اػ

پشػتبس ثبیذ ثیؾ اص ّش چیض هتَاضـ ثَدُ ٍ ّذىؾ خذهت ثِ هشدم ثبؿذ چَى ّبس دس ثیوبسػتبى یِ ّبس هـخق ٍ ّالػِ 

، اًجبم دّذ. یقٌی آیذ ؿذُ ًیؼت ثلِْ پشػتبس دس كَست ضشٍست ثبیذ ّشّبسی حتی ّبسی ِّ اص یِ ىشد ثیؼَاد ًیض ثشهی

التحلیلی پـت اػتیـي ثٌـیٌذ ٍ دػتَس دّذ ثلِْ ثبیذ دس اًجبم ّش  ٍشاس ًیؼت ِّ داًـجَی پشػتبسی پغ اص ىبسك

خذهتی پیؾ ٍذم ثبؿذ. ّوچٌیي الصم اػت ِّ سٍاثظ فوَهی خَثی داؿتِ ثبؿذ چَى پشػتبس ًضدیْتشیي ىشد ثِ ثیوبس اػت 

گزاسًذ اهب ثب پشػتبسی ِّ سٍاثظ فوَهی خَثی داؿتِ  ا ثِ ساحتی ثب پضؿِ دس هیبى ًویٍ حتی ثقضی اص ثیوبساى هـْل خَد س

گزاسًذ. پشػتبس ثب دسدهٌذتشیي اىشاد جبهقِ دس استجبط اػت ثشای  ٍ تَاًؼتِ اػت افتوبد ثیوبس سا جلت ٌّذ، دس هیبى هی

ّبیی حؼبع ٍ دؿَاس هثل  ی یب ّبس دس ثخؾّبس ّویي ثبیذ جؼوی ٍَی ٍ سٍحی تَاًب داؿتِ ثبؿذ تب ثتَاًذ اص فْذُ ؿت

C.C.U  ،I.C.U  ثخؾ ثیوبساى ػشعبًی یب ثخؾ ػَاًح ٍ ػَختگی ثشآیذ ٍ دس ضوي دچبس ىـبسّبی سٍحی ٍ سٍاًی یب ،

 ّبی جؼوی ًـَد. ًبتَاًی

 

 

 

 

 



 جدیدالىرود نیروی تىجیهی کتابچه  آشنائی با رشته وشغل  پرستاری

 

69 

 

 كننذ؟ عاليت ميای با عشق و عالقه در این زمينه ف های بسيار این كار، عذه ها و دشواری اما چرا با وجود سختي

پشػتبساى یِ ثیوبسػتبى ، فبهل اكلی هَىَیت یِ ثیوبسػتبى ّؼتٌذ. یقٌی اگش پشػتبساى یِ ثیوبسػتبى خَة، ّبسآهذ ٍ 

ثبؿذ ٍ سضبیت  دلؼَص ثبؿٌذ، اّثش ثیوبساى اص آى ثیوبسػتبى ساضی خَاٌّذ ثَد. چَى ثیـتشیي استجبط ثیوبس ثب پشػتبساى هی

 سضبیت اص ثیوبسػتبى .اص پشػتبس هؼبٍی اػت ثب 

ای اػت ِّ ّش سٍص ثِ یِ پشػتبس دلؼَص ٍ تالؿگش  تشیي ٍ دلپزیشتشیي ّذیِ ثِ ثیبى دیگش لجخٌذ سضبیت ثیوبس، ؿیشیي

 ٌّذ. گیش تش ٍ ثیـتش تـَیٌ هی ای ِّ پشػتبس سا ثِ تالؿی پی ؿَد؛ ّذیِ تَذین هی

ّبیی اػت ِّ ثیؾ اص ّش اًؼبى دیگش  اٍ آساهؾ ثخؾ جبى اًؼبىٍجَد پشػتبس ، ّبسّبی اٍ ، لجخٌذ اٍ ، ػخي اٍ ٍ ىقبلیت 

 ًیبصهٌذ آساهؾ ّؼتٌذ.

 شرایط محيط كار، محل استخذام:

 فٌَاى ثِ ػبصهبًْبٍ  هحل احتوبلی اػتخذام هی تَاًذ ثیوبسػتبًْب، ّلیٌیْْب ٍ پبساّلیٌیِ ّبی دٍلتی ٍ خلَكی، اداسات،

 دس ؿیيت ثلَست میشُ ٍ خلَكی ٍ دٍلتی دسهبًی هشاّض اّثش دس ؿنل یب سؿتِ ایي. ثبؿذ. … ٍ ّب داًـْذُ دس هشثی

ثخـْبی  ٍ هؼئَلیت ًَؿ ثِ ثؼتگی آى ّبس هحیظ ؿشایظ ٍ.  ثبؿذ هی ثبثت ؿیيت یب(  ؿت ٍ فلش ، كجح)  گشدؽ

ب پبیگبُ ثیوبسػتبى ٍ هشاّض دسهبًی ِّ پشػتبس دس آى هـنَل هی ثبؿذ داسد هثال یِ پشػتبس ِّ دس ثخؾ اٍسطاًغ ٍ ی

ٍ یب  ICU  ٍCCU یب ٍ جشاحی ٍ داخلی  اٍسطاًغ ثیوبسػتبى ّبس هی ٌّذ یب پشػتبسی ِّ دس ثخؾ اعيبل ثیوبسػتبى یب ثخؾ

 اعبً فول اص ًؾش ؿشایظ هحیظ ّبس ثب ّن تيبٍت داسًذ .

دس پؼتْبی پشػتبس  پشػتبس هی تَاًذ دس ثیوبسػتبى ثشاػبع ػغح تحلیالت ) ّبسؿٌبػی ، ّبسؿٌبػی اسؿذ ( ٍ ػبثَِ ّبس

ؿیيت ، ػش پشػتبس ، ػَپشٍایضس ثبلیٌی ، ػَپشٍایضس ٌّتشل فيًَت ، ػَپشٍایضس آهَصؿی ٍ سیبػت پشػتبسی ثیوبسػتبى 

 هـنَل ثِ ّبس ؿَد .
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 آینذه شغلي ، بازار كار، درآمذ:

تبساى ًؼجت ثِ دیگش اىشاد تین دس ثؼیبسی اص ّـَسّب اٍلیي خظ استجبط جبهقِ ثب ػیؼتن پضؿْی، پشػتبس اػت. چشا ِّ پشػ

 .ثبؿذ هی جبهـ آًْب دسهبًی –پضؿْی تقذادؿبى ثیـتش اػت، دس دػتشع ٍشاس داسًذ ٍ اعالفبت ثْذاؿتی 

اًذ ٍ دس چٌذ ػبل اخیش ًیض ثب تقذاد ٍبثل تَجْی  خَد سا ًیبىتِِّ پشػتبساى جبیگبُ ٍاٍقی  ایي ثب ًیض ایشاى دس ّـَس

 اهب ّؼتین سٍثشٍ دسهبًی –التحلیل سؿتِ پشػتبسی اص داًـگبُ آصاد ٍ داًـگبّْبی فلَم پضؿْی ٍ خذهبت ثْذاؿتی  ىبسك

التحلیل  ّبس ثشای ىبسكًیبصهٌذًذ ٍ دس ٍاٍـ ثبصاس  تَاًوٌذ ٍ هجشة هتخلق، پشػتبساًی ثِ دسهبًی – ثْذاؿتی هشاّض ٌَّص

 خَة ایي سؿتِ ٍجَد داسد.

 ثْذاؿت ٍ ػالهت اص هشاٍجت ثشای كٌقت دس تَاًٌذ هی دسهبًی –ّب ٍ هشاّض ثْذاؿتی  پشػتبساى فالٍُ ثش ّبس دس ثیوبسػتبى

ٍ دس  فضبی اكلی تین هشاٍجت پضؿْیا اص یْی فٌَاى ثِ ٍسصؿی هشاّض ٍ ثذًی تشثیت ػبصهبى دس هختلو، كٌبیـ ّبسٌّبى

 آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ىقبلیت ًوبیٌذ.

تَاًذ ثغَس هؼتَل ىقبلیت ًوبیذ. یقٌی  ّبی ؿنلی یِ پشػتبس ثؼیبس ٍػیـ ٍ گؼتشدُ اػت ٍ حتی یِ پشػتبس هی ىشكت»

 «ثپشداصد یب هْذَّدُ دایش ًوبیذ تَاًذ ثب تبػیغ هشّض ثْذاؿت خلَكی ثِ اسصیبثی ٍضقیت ػالهت اىشاد جبهقِ هی

 دوره های آموزشي ضروری برای احراز شغل:مذارك تحصيلي و 

اىشاد پغ اص اخز دیپلن هتَػغِ ٍ ٍجَلی دس آصهَى ػشاػشی گشٍُ فلَم تجشثی هی تَاًٌذ دس ایي سؿتِ ثِ تحلیل ثپشداصًذ 

 ٍ ػپغ دس هَبعـ ّبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دّتشا ًیض اداهِ تحلیل دٌّذ.

 هذت دٍسُ آهَصؽ:

بل ) دس ؿشایظ خبف ٍ ثب هَاىَت آهَصؽ ّل داًـگبُ فلَم پضؿْی هثل : ػ ۵ػبل ٍ حذاّثش  ۴هذت تحلیل حذاٍل 

 .ثبؿذ هی(  …هشخلی تحلیلی ٍ 
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 : تحلیالت تْویلی 

 گشایـْبی هختلو دس هَغـ ّبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دّتشی:

 ( گشایـْبی ّبسؿٌبػی اسؿذ1

 الو( داخلی جشاحی

  ة( اعيبل

  ج( هذیشیت

 د( ثْذاؿت

 ُ( سٍاى پشػتبسی

 یظُى(پشػتبسی ٍ

 ٍ( اپیذهیَلَطی

 ص( آًبتَهی

 ح( ىیضیَلَطی

 ط( ثبىت ؿٌبػی

 ( گشایـْبی هَغـ دّتشی2

 الو( پشػتبسی

 ة( آًبتَهی

 ج( ثبىت ؿٌبػی

 د( اپیذهیَلَطی
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 دٍسُ ّبسؿٌبػی اسؿذ پشػتبسی 

دٍسُ دٍ  التحلیالى دٍسُ ّبسؿٌبػی پشػتبسی ، عجٌ ضَاثظ خبف، ٍجَلی دس آصهَى ٍسٍدی ٍ ّوچٌیي هلبحجِ، دس ىبسك

ٍاحذ، دسٍع  ۷ٍاحذ دسػی )ؿبهل دسٍع اكلی  2۶ؿًَذ. دس ایي دٍسُ  ػبلِ ّبسؿٌبػی اسؿذ پشػتبسی پزیشىتِ هی

گشدد. داًـجَیبى دس یْی اص تخللْبی  ًبهِ اسائِ هی ٍاحذ پبیبى ۶ٍاحذ ( ٍ  11ٍاحذ ٍ دسٍع اختیبسی  ۸تخللی ٍ الضاهی 

یوبسیْبی جشاحی ٍ داخلی، پشػتبسی ثْذاؿت جبهقِ، هذیشیت آهَصؽ آهَصؽ پشػتبسی یب هذیشیت خذهبت پشػتبسی ث

 دٌّذ. پشػتبسی )ٍ دس آیٌذُ ًضدیِ پشػتبسی ػبلوٌذاى( اداهِ تحلیل هی

التحلیالى ّبسؿٌبػی اسؿذ دس ػغح ثبالی تخللی، اهَس آهَصؽ، هذیشیت خذهبت پشػتبسی ٍ اسائِ خذهبت ثبلیٌی،  ىبسك

التحلیالى ثبیذ ٍبدس ثبؿٌذ اهَس هْن  ٌٌّذ. ایي ىبسك ّض هختلو ثْذاؿتی دسهبًی خذهت هیّبی پشػتبسی ٍ هشا دس داًـْذُ

گیشی ٍ ایجبد تنییش  ٍ هـْالت آهَصؽ خذهبت پشػتبسی ٍ ثِ عَس ّلی ، ثْذاؿت ٍ دسهبى جبهقِ سا هـخق ٍ ثب تلوین

 یٌذ.سیضی ٍ آى سا اجشا ًوب ثشای اكالح ٍضـ هَجَد ٍ ایجبد تنییشات هغلَة ثشًبهِ

 دٍسُ دّتشای پشػتبسی 

داسًذگبى هذسُ ّبسؿٌبػی اسؿذ پشػتبسی عجٌ ضَاثظ خبكی ، ٍجَلی دس آصهَى ّتجی ٍسٍدی ٍ هلبحجِ ٍ گزساًذى دٍسُ 

ٍاحذ سػبلِ دّتشی ٍ اهتحبى جبهـ دّتشی ثِ دسیبىت دسجِ دّتشای  20ٍاحذ دسٍع اختلبكی،  2۵آهَصؿی ؿبهل 

ثبؿذ. داسًذگبى دسجِ دّتشای پشػتبسی  دس حبل حبضش ىَظ دس دٍ داًـگبُ ّـَس دایش هی گشدًذ. ایي دٍسُ پشػتبسی ًبیل هی

سیضی آهَصؿی ٍ پظٍّـی ، تذسیغ ٍ تحَیٌ ٍ هذیشیت دس ػغَح ثبالتش سا دس داًـگبّْبی فلَم  دس حبل حبضش اهَس ثشًبهِ

 ؿًَذ. دسا هی پضؿْی )آصاد ٍ دٍلتی( فْذُ
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 اء شغل:حقوق و مسایا و شرایط ارتق

حًََ یِ پشػتبس ثِ هحل اػتخذام، هٍَقیت جنشاىیبیی ٍ ػبفبت ّبس ثؼتگی داسد ٍ اگش اػتخذام هَػؼبت یب ٍصاستخبًِ 

ّب ثبؿذ ثش اػبع ٍَاًیي اداسُ اهَس اػتخذاهی ّـَس حًََ هبّبًِ ٍ تشىیـ دسیبىت هی ٌّذ. الجتِ الصم ثِ رّش اػت دس حبل 

تبس سضبیت ثخؾ ًیؼت ٍ هخلَكب دس هشاّض خلَكی ثب حذاّثش ّبس ٍ ؿیيت ّبی حبضش هجلل دسیبىتی هبّبًِ یِ پشػ

 اججبسی حذاٍل دسیبىتی سا ثِ پشػتبساى هی دٌّذ .

 آینذه نگری درباره شغل با توجه به شرایط اجتماعي:

چٌذ ػبل اخیش ثب تَجِ ثِ ًیبصّبی جبهقِ ثِ پشػتبس ٍ دیذگبُ هثجت دس خلَف پشػتبس ٍ هٍَقیت اٍ دس جبهقِ ثخلَف دس 

ِّ تحَل دس ایي حشىِ ایجبد ؿذُ اػت اهیذ اػت ثتَاى دس جْت ثْجَد ٍ استَبء ػغح ػالهت ٍ ثْذاؿت فوَهی جبهقِ ٍ 

هشاٍجت اص ثیوبساى دس ثیوبسػتبًْبی دٍلتی ٍ خلَكی، هغجْب، ّلیٌیْْب ٍ پبساّلیٌیْْب ٍ دسهبًگبّْب ٍ ػبیش ثخـْبی اسائِ 

 وَد.ٌٌّذُ خذهبت پشػتبسی تالؽ ً

 خصوصيات جسمي و توانایي های الزم برای احراز شغل:

 ٌّتشل ٍ ثبؿذ كجَس ٍ هٌذ فالٍِ    پشػتبس ثبیذ اص ػالهت ّبهل جؼوی ٍ رٌّی ٍ سٍحی ثشخَسداس ثبؿذ ٍ ىشدی دٍیٌ،

 .ثبؿذ داؿتِ خَد ؿخلی احؼبػبت سٍی ّبىی
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 آییي اخالً پشػتبسی دس جوَْسی اػالهی ایشاى

لیت داسًذ دس حیغِ ؿنلی خَد ثش هجٌبی اسصؽ ّبی حشىِ ای تلوین گیشی ٍ ىقبلیت ٌٌّذ. اسصؽ ّب پشػتبساى هؼٍَ

هيبّیوی ّؼتٌذ ِّ راتأ اسصؿوٌذًذ ٍ تَػظ ىشد یب جبهقِ هجٌب ٍ هالُ دسػتی ٍ ًبدسػتی افوبل ٍشاس هی گیشًذ. دس حشىِ 

ای هقیي ؿذُ اًذ. دس  ػظ اًجوي ّب ٍ ػبصهبى ّبی حشىِپشػتبسی ًیض، ثب تَجِ ثِ جبیگبُ ٍاالی آى، اسصؽ ّبی حشىِ ای تَ

ًوبیٌذ.  ّـَس هب تقبلین دیي هجیي اػالم، ٍ ًیض ٍبًَى اػبػی دس ثؼیبسی اص هَاسد، حذٍد ٍ هشصّبی فول سا هقیي هی

ِ تشیي اسصؽ ّبیی ِّ دس حشى ّبی اخالٍی دس فیي اًغجبً ثب هجبًی دیٌی، ىشاهلّی ٍ جْبى ؿوَل ّؼتٌذ. هْن اسصؽ

 پشػتبسی ثبیذ هَسد لحبػ ٍشاس گیشد فجبستٌذ اص:

  

 ت اًؼبًیّشاه ٍ ؿأى حيؼ ٍ ثیوبس/ هذدجَ ثِ احتشام     .1

 ّوذلی ٍ ًَفذٍػتی     .2

 ای حشىِ تقْذات ثِ پبیجٌذی     .3

 ّبسی ٍجذاى ٍ پزیشی هؼٍَلیت ، پبػخگَیی     .4

 سػبًی خذهت دس فذالت     .5

 ٍىبداسی ٍ كذاٍت ثِ تقْذ     .6

 اهبًتذاسی ٍ ساصداسی ثِ تقْذ ٍ ثیوبساى خلَكی حشین حيؼ     .7

 فولی ثِ عَس هذاٍم ٍ فلوی كالحیت استَبء     .8

 ّب آى سفبیت ٍ اخالٍی ّبی دػتَسالقول ٍ ای حشىِ هَشسات اص آگبّی استَب     .9

 جبط هٌبػت ثب آًبىدٌّذگبى هشاٍجت ػالهت ٍ ثشٍشاسی است احتشام هتَبثل ثب ػبیش اسائِ . 11

 ثیوبس/هذدجَ ىشدی اػتَالل ثِ احتشام   .11

 شثبًیهْ ٍ ؿيَت   .12
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