توصیف مقطع کارشناسی ارشد پرستاری
 )۱تعریف مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان پرستاری:
رضتِ رٍاى پزستاری در چارچَب سیاست ّای سالهت هحَر ،جاهغ ٍ جاهؼِ ًگز ،جْت ارتماء کیفیت سالهت جاهؼِ ،پزستاراًی آگاُ ٍ هاّز تزتیت هی کٌذ،
تِ عَری کِ لادر تِ تلفیك داًص پزستاری تا سایز رضتِ ّای هزتثظ تا سالهت تَدُ ٍ ًظزیِ ّای پزستاری را تا تْزُ گیزی اس هْارت حل هسألِ ٍ تصوین
گیزی هثتٌی تز ضَاّذ  ،در جْت دستیاتی تِ اّذاف خَد تِ کار هی گیزًذ .تاسًگزی تزًاهِ ایي دٍرُ ،در  ۰۸۳۱تِ داًطگاُ ّای ػلَم پشضکی ضیزاس ٍ هطْذ
ٍاگذار گزدیذ ٍ در سال  ۰۸۳۱در کویتِ ای کطَری تا ًظارت ٍسارت هتثَع تزًاهِ آهادُ ارائِ تِ هزاجغ تصوین گیزی ضذ ٍ در سال  ۰۸۳۰در چارچَب هَرد
ًظز ضَرای ػالی تزًاهِ ریشی ػلَم پشضکی ًْایی گزدیذ.

 )۲تعریف مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری سالمت جامعه:
رضتِ پزستاری سالهت جاهؼِ در راستای سیاست ّای سالهت هحَر هثتٌی تز اسٌاد تاالدستی تٌظین ٍ تذٍیي ضذُ است .ایي رضتِ تز سالهت آحاد جاهؼِ
توزکش دارد تِ عَری کِ داًص آه َختگاى آى تا تلفیك داًص پزستاری تا سایز ػلَم هزتثظ تا سالهت لادر تِ ضٌاسایی هطکل ،حل هسألِ ٍ تصوین گیزی
هثتٌی تز ضَاّذ جْت پاسخگَیی تِ ًیاسّای جاهؼِ خَاٌّذ تَد .ایي رضتِ تزای اٍلیي تار در سال  ۰۸۱۱تحت ػٌَاى کارضٌاسی ارضذ پزستاری تْذاضت
ّوگاًی در کطَر راُ اًذاسی ٍ در سال  ۰۸۳۱تِ صَرت یکی اس گزایص ّای رضتِ کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ پزستاری تا ػٌَاى پزستاری تْذاضت جاهؼِ در
تزًاهِ ّای آهَسش پزستاری ٍ هذیزیت خذهات پزستاری تِ تصَیة رسیذُ است .تاسًگزی ایي دٍ تزًاهِ در سال  ۰۸۳۱تِ تزتیة تِ داًطکذِّ ای پزستاری
داًطگاُ ّای ػلَم پشضکی هطْذ ٍ ضیزاس هحَل گزدیذً .سخِ ّای تاسًگزیطذُ ایي دٍ داًطگاُ ،تِ دلیل گذضت سهاى ٍ ضزٍرت تِ رٍس رساًی هجذداً در سال
 ۰۸۳۳هثٌای کارگزٍُ ّای تاسًگزی لزار گزفت ٍ ًْایتاً درسال  ۰۸۳۰در چارچَب هَرد ًظز ضَرای ػالی تزًاهِ ریشی ػلَم پشضکی ًْایی گزدیذ.

)۳تعریف مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری داخلی -جراحی:
خذهات پزستاری یکی اس ًیاسّای رٍتِ تشایذ جاهؼِ در حال پیطزفت ایزاى هی تاضذ .گستزش ٍ تَسؼِ جاهؼِ ،رضذ جوؼیت ،افشایص هطکالت ساتك ٍ
پیذایص هطکالت ًَپذیذ سالهتّ ،وگی اس ػَاهلی ّستٌذ کِ ًیاس تِ ضٌا خت ٍ گستزش رٍش ّای تَسؼِ سالهت در تشرگساالى را رٍسافشٍى هی کٌذ .تَیژُ
ایٌکِ گزٍُ تشرگساالى تِ ػٌَاى ػَاهل اصلی تَسؼِ التصادی ،اجتواػی چٌاًچِ سالن تاضٌذ تِ رًٍك جاهؼِ کوک کزدُ ٍ در صَرت ػذم تزخَرداری اس
سالهت ّشیٌِ ّای هضاػفی را تحویل هی کٌٌذ .تا تَجِ تِ ًم ص تی تذیل پزستار در تَسؼِ سالهت ایي گزٍُ ٍ ًظز تِ ضزٍرت خذهات تخصصی ٍ ػالواًِ
پزستاری ،تحصیالت پزستاراى در همغغ کارضٌاسی ارضذ ٍ تِ ضکل تخصصی تا ّذف گیزی تأهیي هزالثت تا کیفیت هغلَب اس ایي گزٍُ سٌی در توام هزاحل
پیطگیزی اس سغح اٍل تا تاستَاًی ضزٍری هی ًوایذ .رٍیکزد ایي تزًاهِ تزتیت ًیزٍی اًساًی کارآهذ تزای ارائِ خذهات تالیٌی ٍ هزالثت پزستاری اختصاصی در
لالة ارتثاط اًساًی  ،اخالق هذار ٍ تَام تا هْارت در جوؼیت تشرگسال ٍ در سهیٌِ هطکالت داخلی ٍ جزاحی هی تاضذ .کویتِ تاسًگزی تزًاهِ پزستاری
داخلی -جزاحی تذیي هٌظَر در ضَرایؼالی تزًاهِ ریشی ػلَم پشضکی کطَر تطکیل ٍ تزًاهِ حاضز را تا رػایت ٍیژگی ّای ًگزش تِ پیطزفت ّای ػلوی ٍ
اًغثاق تا ًیاسّای جاهؼِ تذٍیي ًوَدُ است .در تذٍیي ایي تزًاهِ تالش تز ایي تَدُ است کِ ضوي حفظ کلیت هزالثت پزستاری ،تغثیك تا ضزایظ فزٌّگی
جاهؼِ ،تلفیك داًص ًظزی ٍ ػولکزد تالیٌی ،استفادُ اس هذل ّای پزستاری ٍ تَسؼِ اخالق حزفِ ای ،داًطجَیاًی تزتیت ضًَذ کِ خذهات ضایستِ ٍ
درخَری ارائِ ًوایٌذ.

 )۴تعریف مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری کودکان:
کَدکاى تِ سثة آًکِ لادر تِ دفاع اس حمَق اجتواػی خَد ًی ستٌذ ،هوکي است اس جٌثِ ّای هخلف هاًٌذ ًیاسّای هزتثظ تا رضذ ٍ ًوَ ،پایص ضاخص ّای
سالهت جسن ٍ رٍاىً ،یاسّای فزٌّگی اجتواػی ٍ تَجْات هؼٌَی هَرد غفلت لزار گیزًذ .تزای پاسخگَیی تِ ایي ًیاسّا ،رضتِ ّای تحصیلی گًَاگًَی در
دًیا دایز ضذُ است ٍ داًص آهَختگاى ایي رضت ِ ّا در سهیٌِ ّای هختلف تزتیتی ،حمَلی ،پشضکی ،هذدکاری اجتواػی ٍ ًظایز آى ،آهَختِ ّا ٍ هْارت ّای
خَد را در جْت حوایت اس کَدکاى در اختیار خاًَادُ ّا ٍ جاهؼِ لزار هی دٌّذ .رضتِ پزستاری کَدکاى یکی اس رضتِ ّای یاد ضذُ است کِ در حَسُ
سالهت در خذهت ایي لطز اس جاهؼِ لزار دارًذ .تالش کویتِ تاسًگزی ایي رضتِ تزآى تَدُ کِ تا گٌجاًذى ًیاسّای آهَسضی در تزًاهِ ،تا تزتیت ًیزٍّای داًص
پذیز ،آگاُ ،خالق ،هتثحز ٍ دلسَس ،در جْت خَدتاٍری ٍ خَدکفایی ٍ اػتالی سالهت کَدکاى گام تزدارًذ.

