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بهٓ نُهّاٌ    آزاد اساليی ِاحد اطفٕبٌ )خّراسگبٌ(داَشکدْ پرستبری ِ يبيبیی داَشگبْ 

 كشّر حبضر حبل پرستبری داَشکدْ گسارتریٍ تبثیر ِ لدیًی تریٍ، فراگیرتریٍ یکی از 

انضبی ٔیئت نهًی ِ آيّزشهی تّاًَُهد ِ يبهرة ِ بهب برخهّرداری از       از برخّرداری بب

داَشبّ در يمبطع كبرشُبسی ارشد در ًٔٓ گرایشٕبی يظهّة نهالِْ بهر يلهئّنیتٕب ِ     

ِظبیف گلتردْ ِ نًیك آيّزشی, پصِٔشی ِ خديبتی ِظیفهٓ حفهو ِ ارتمهبا گبیگهبْ     

ئٓ تهببهّیی زیاهب ِ يتلهبنی از    نهًی حرفٓ پرستبری ایٍ يرز ِ بّو را َیس برنٕدْ دارد. ارا

شرایط نهًی، آيّزشی ِحرفٓ ای پرسهتبری در كشهّر َیبزيُهد برَبيهٓ ریهسی گهبيع ِ       

ًٔههبُٔگی كبيههم ِ يشههبركت فلههبل ًٔههٓ ًٔکههبراٌ يحتههرو ٔیئههت نهًههی ِ   طههحی ,

داَشبّیبٌ يحترو كبرشُبسی ارشد يی ببشد. پیش َیبز ضرِری ِ غیرلببم تردیهد بهرای   

رزشًُد نالِْ بر شهُبخت ضهرِرت ٔهب ِ َیبزٔهبی ِاللهی ِ گدیهد       َیم بٓ ایٍ أداف ا

گبيلٓ ِ گٕبٌ ِ برَبيٓ ریهسی بهرای پبسهيگّیی بهٓ إَٓهب ًٔتُهیٍ تلیهیٍ ضهرِرتٕب,         

رطد فرطتٕب ِ ًٔبُٔگی ِ ًٔلّ ًَهّدٌ گٕهت گیهری ٔهب ِ       يشيض ًَّدٌ اِنّیتٕب,

ٔرزرفتٍ اَرشی ٔهب  فلبنیتٕبی زیريبًّنٓ ٔبی ييتهف ِ پرٔیس از رِزيرگی ِ ایلتبئی ِ 

ِ فلبل بّدٌ بببی يُفلم شدٌ ِ رِزيرگی از يّاردی است كٓ يتضًٍ يشبركت فلهبل  

ِ سبزَدْ ًٔٓ انضبی يحترو گرِٕٔبی آيّزشی ِ داَشبّیبٌ نسیس يی ببشد. یمیُب تُّع 

ِ گلتردگی رشتٓ ٔب ِ گرایشٕب يًکٍ اسهت اگهرا ِ پهبیش برَبيهٓ ٔهب را بهب يلضهالت        

ّد يّاگٓ يی سبزد ِنی ًٔیٍ گلتردگی ِ تُّع بر ضهرِرت ِ  ِپیتیدگی ٔبی خبص خ

 أًیت پرداختٍ بٓ ایٍ يٕى تبكید يی ًَبید.

ٓ  ًٔدنی ِ ریسی برَبيٓ بب  است ايیدِار دفتر تحظیالت تکًیهی داَشکدْ   انضهبی  ًٔه

ٍ  در ِ یببهد  دست أداف ایٍ بٓ َیم برای رِشٍ يلیری بٓ داَشکدْ، يحترو  يلهیر  ایه



ٓ  ِ تّگٓ ضًٍ ِ ای حرفٓ انتالی ِ رشد يلیر بٓ تّگٓ ضًٍ يیداَد خّد ِظیفٓ  برَبيه

ِ بٕرْ گیری از رِش ٔبی آيّزشی گدیهد،   دكتری آيّزشٕبی گلترش گٕت در ریسی

ارتمبی شبخض ٔهبی پصِٔشهی در حهّزْ تحظهیالت تکًیههی، ارتمهبی پهصِٔش ٔهبی         

َبيهٓ ٔهبی تحظهیالت    كبربردی ِ برَبيٓ ریسی شدْ در راستبی َیبزٔب در اگهرای پبیهبٌ   

ر چٓ بیشتر را در ایهٍ حهّزْ فهرأى    ٔ َّآِری, يشبركت برای الزو ٔبی زيیُٓ تکًیهی 

ًَبید ِ شرایط يّرد َیبز در گٕت ایببد ارتابطبت ببز ِ يتمببم ِ ياتُی بر اخالق حرفهٓ  

ای را فرأى ًَبید. بدیٕی است بکبرگیری رِشٕبی نهًی در حم يشکالت ِ ادارْ ايهّرِ  

از رِزيرگی ِ حركت بر اسبض َمشٓ نهًی داَشهگبْ بهٓ نُهّاٌ يًٕتهریٍ سهُد       پرٔیس

   ببالدستی يّرد تّگٓ اكید خّأد بّد.

             

 انٕبو داِری -دكتر يیُّ يتمی        

 

 

 

 

 

 

 

 


