آشنایی با شایستگی ها ،توانمندیها و فرصت های شغلی رشته پرستاری
الف :توانمندیهای عمومی مورد انتظار
توانمندیهای کلی مورد انتظار برای دانش آموختگان این مقطع عبارتند از:












مهارتهای ارتباطی
استفاده ماهرانه از وسایل موجود در بخش
تعامل بین بخشی
کار در محیط های حرفه ای
تفکر نقادانه
مهارت های حل مسئله
شناسایی مشکالت فوری بر اساس نتایج آزمایشات
آموزش به مددجو و خانواده
درخواست و ارائه مشاوره حرفه ای
یادگیری مادام العمر
ثبت و ارئه گزارش

ب :مهارت های عملی
مهارتهای عملی در پورتفولیو( سامانه طبیب) ثبت گردیده است.

فرصت های شغلی
دانشجوی پرستاری در طول دوره تحصیل ،نحوه پرستاری از بیماریهای مختلف را آموزش می بیند .این آموزش های در قالب
آموزش نظری و عملی دروس می باشد .در سال آخر تحصیلی دانشجو تمام آموزش ها را در طول یک سال بصورت عملی و
مستقل تر تمرین می کنند تا برای ورود به حیطه کار آمادگی الزم را کسب نماید .با توجه به آموزش هایی که دانشجومی گذراند
می تواند تخصص های مختلفی را کسب نموده و در راستاری ارتقاء سالمت جامعه خویش کوشش نماید.
یکی ا زحیطه های عمده فعالیت پرستاران کارشناس ،حوزه درمان می باشد .پرستاران در این حوزه در بخش های مختلف
بیمارستان با توجه به تخصص خود می توانند در بخش های مراقبت ویژه ،مراقبت از بیمار مبتال به بیماریهای قلبی ،مراقبت از
بیماران مبتال به بیماریهای گوارشی ،تنفسی ،ارتوپد ،سرطان و غیره فعالیت نمایند .همچنین تخصص های پرستاری کودکان،
پرستاری مراقبت از بیماریهای روانی ،پرستاری از نوزادان و مادران ،پرستاری بهداشت جامعه از دیگر تخصص هایی می باشد
که دانشجوی کارشناسی پرستاری باید اطالعات کلی را در آن زمینه کسب نماید.
در صورت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تخصص های ذکر شده فوق را بعنوان حیطه کاری
خود انتخاب می نماید و در مقاطع باالتر از کارشناسی ارشدبایستی به دکتری پرستاری اشاره نمود که امکان ادامه تحصیل تا آن
مقطع در ایران و در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران فراهم می باشد.

 -1فرصت های مراقبتی و حمایتی













برقراری ارتباط مناسب با مددجو ،خانواده ،پزشک معالج و سایر اعضای تیم سالمت در راستای حل مشکالت سالمت
مددجویان
ارتباط موثر سازمانی با واحدها و مراکزی که به نوعی در ارایه خدمات بیمار دخیل هستند
مشارکت و همکاری با سایر اعضای گروه سالمت در ارایه خدمات به بیماران
التزام به رعایت و اجرای اصول اخالق حرفه ای و حفظ حقوق مددجو و خانواده
آماده سازی جسمی و روانی بیماران جهت اقدامات درمانی تهاجمی
هماهنگی باری اقدامات درمانی و اجرای دستورات پزشک معالج
آماده سازی و تدارک شرایط اجرای اقدامات درمانی
ثبت و گزارش پیامد مداخالت انجام شده مبتنی بر تشخیص های پرستاری به پزشک معالج
طراحی و اجرای برنامه ترخیص و پیگیری نتایج مداخالت انجام شده
ارایه اطالعات الزم و هدایت مددجویان برای تصمیم گیری بهتر
محاظت و حمایت از مددجو وخانواده
مشارکت در برنامه های غربالگری نظام سالمت

 -2نقش آموزشی -پژوهشی و مشاوره ای








آموزش خودمراقبتی
آموزش نحوه مصرف دارو ،مراقبت در منزل و پیگیری درمانی
ثبت دقیق داده های بالینی
جستجو شواهد علمی
همکاری در تدوین و اجرای طرح های پژوهشی در صورت درخواست مسئولین آموزشی
همکاری در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری
ارائه اطالعات الزم و هدایت مددجویان برای تصمیم گیری بهتر

