
 ارشد پرستاری هراقبت ىای ویژهرسالت و اىداف رشتو 
 

 نام و تعريف رشتو

 critical care Nursing ( M.Scدٔسِ كبسضُبسي اسضذ َب پيٕستّ سضتّ پشستبسي يشالجت ْبي ٔيژِ )
تعشيف سضتّ : پشستبسي يشالجت ْبي ٔيژِ يك ضبخّ اختصبصي اص سضتّ پشستبسي است كّ اص طشيك ثٓيُّ سبصي 

ْبي پشستبسي اص ثيًبساٌ ثذ حبل ٔ َيبصيُذ ثّ يشالجت ْبي ٔيژِ ، تمٕيت يجبَي يذيشيتي ، آيٕصضي ،  يشالجت

پژْٔطي ، اخالق ٔ سفتبس حشفّ اي ، يٕججبت يشالجت پشستبسي ، كبْص يشگ ٔ ييش ٔ عٕاسض ثيًبسي دس ثخص ْبي 
 ٔيژِ سا فشاْى يي سبصد .

 ( Values ارزش ىا و بارورىا )
سٕيي ثب ساليت اَسبٌ ثّ عُٕاٌ يٕجٕدي چُذ ثعذي ثب ًّْ ٔيژگيٓبي جسًي ، سٔاَي ، اجتًبعي ٔ  پشستبس كّ اص

اخاللي سشٔ كبس داسد ٔ اص سٕيي ديگش ثش اسبط َظبو اسصضٓبي اساليي حبكى ثش جبيعّ ، يهضو ثّ سعبيت حمٕق 

پشستبسي ٔ اَجبو يشالجت ْبي اَسبَٓب ٔ ثشلشاسي عذانت اجتًبعي يي ثبضذ، ثبيذ اص طشيك خذيت سسبَي يُبست 
 پشستبسي ثّ ثيًبساٌ ثذحبل دس تحمك اسصضٓب ٔ ثبٔسْبي فٕق تالش ًَبيذ

 ( Vision چشن انداز )
چطى اَذاص سضتّ كبسضُبسي اسضذ َب پيٕستّ پشستبسي يشالجت ْبي ٔيژِ ثشاي ثٓجٕد ٔضعيت پشستبسي ايٍ سضتّ دس 

 سشتبسش كطٕس دس دِ سبل آيُذِ عجبست است اص :
 استمبء استبَذاسدْبي يشالجتي ٔ ثٓيُّ سبصي ٔضعيت يشالجت ْبي دسيبَي دس ثخص ْبي ٔيژِ – 1

 ثّ حذالم سسبَذٌ يشگ ٔ ييش ثيًبساٌ ثذحبل ثب دس َظش گشفتٍ استبَذاسدْبي جٓبَي – 2

 افضايص ثكبسگيشي تذاثيش يذيشيتي ، آيٕصضي ٔ پژْٔطي دس يشالجت ْبي ٔيژِ پشستبسي – 3
ٕجّ يذيشاٌ ٔ سيبست گزاساٌ َظبو ساليت ثّ ثخص ْبي ٔيژِ ثيًبسستبَٓب ٔ سَٔذ دسيبٌ ثيًبساٌ ثذ افضايص ت – 4

 حبل
 ( (Mission رسالت رشتو

سسبنت سضتّ كبسضُبسي اسضذ َب پيٕستّ پشستبسي يشالجت ْبي ٔيژِ عجبست اص كبْص يشگ ٔ ييش ٔ عٕاسض ثيًبساٌ 

استمبء سَٔذ يشالجت ْبي پشستبسي ٔ تشثيت داَص آيٕختگبَي ثستشي دس ثخص ْبي ٔيژِ ٔ گستشش سبختبسي دس 
 كبسآيذ ثب تٕاَبئيٓب ٔ فشاتٕاَبئيٓبي الصو يي ثبضذ .

  
 ( Aims اىداف كلي رشتو )

ْذف كهي سضتّ كبسضُبسي اسضذ َب پيٕستّ پشستبسي يشالجت ْبي ٔيژِ ، تشثيت داَص آيٕختگبَي است كّ داساي 

صييُّ حٕصِ كبسي اصهي ) يشالجت اص ثيًبساٌ ثذحبل ( ٔ تٕاَبئيٓب ٔ فشاتٕاَبئيٓبي الصو )  داَص ، َگشش ٔ عًهكشد الصو دس
سفتبس حشفّ اي ، يٓبست ْبي استجبطي ، فُبٔسي اطالعبت ، خٕد آيٕصي يبداو انعًش، پژْٔص ، يذيشيت ٔ استمبء كيفيت ، 

 حم يسبنّ ٔ ... ( ثصٕست ريم ثبضُذ :
 داَص پشستبسي –انف 

 ء َگشش ٔ عًهكشد الصو دس يٕسد يشالجت اص ثيًبساٌ ثذ حبلاستمب –ة 
 استمبء يٓبست ْبي استجبطي ثٓيُّ ٔ يٓبست ْبي ييبٌ فشدي ٔ دسٌٔ گشْٔي ثٓيُّ دس داَص آيٕختگبٌ –ج 

 استمبء َگشش ٔ يٓبست ْبي الصو دس يٕسد سفتبس حشفّ اي –د 

 كبسثشدياستمبء داَص، َگشش ٔ يٓبست الصو دس صييُّ پژْٔص ْبي  –ِ 
 ( ICT,IT استمبء داَص ، َگشش ٔ حًبيت الصو دس يٕسد فُبٔسي دادِ ْب ) –ٔ 

استمبء داَص، َگشش ٔ يٓبست يُبست دس صييُّ كبسثشد يذيشيت ، ثشَبيّ سيضي ٔ استمبء كيفيت يستًش دس ايٕس   -ص 
 يشالجت ٔ آيٕصش يشتجظ ثب ثيًبساٌ ثذحبل

 انعًش اص طشيك تمٕيت ٔ يًبسست يٓبستٓبي خٕد اسصيبثي ٔ استمبء خٕداستمبء فشاتٕاَبيي خٕدآيٕصي يبداو  –ح 

 استمبء فشاتٕاَبيي َمذ خاللبَّ ٔ حم يسبنّ دس ضشايظ ثحشاَي –ي 
 ( Role Definition َمص ْبي داَص آيٕختگبٌ )

 داَص آيٕختگبٌ ايٍ سضتّ داساي َمص ْبي يشالجتي ، آيٕصضي ، پژْٔطي ٔ يذيشيتي يي ثبضُذ.
 ( Task Analysis حشفّ اي داَص آيٕختگبٌ )ٔظبيف 

 ٔظبيف حشفّ اي داَص آيٕختگبٌ دس َمص يشالجتي
اسائّ يبْشاَّ يشالجت ْبي پشستبسي ٔ اجشاي يذاخالت الصو پشستبسي جٓت ثيًبساٌ َيبصيُذ ثّ يشالجت ْبي          -

 ٔيژِ
اسصيبثي ْبي تٓبجًي دس ثيًبساٌ ثستشي دس  اَجبو اسصيبثي ْبي الصو ) غيش تٓبجًي ( ٔ كًك دس اَجبو         -

 ثخص ْبي ٔيژِ
 تفسيش ٔ تحهيم دادِ ْبي جًع آٔسي ضذِ دس يٕسد ثيًبساٌ َيبصيُذ ثّ يشالجت ْبي ٔيژِ         -

 ثكبس ثستٍ لٕاعذ ٔ سفتبس حشفّ اي دس تعبيم ثب ًْكبساٌ ، ثيًبس ، خبَٕادِ ، ٔ ًْشاْبٌ ٔي         -

 



گروه ارشد پرستاری هراقبت ىای ویژه : وانوندی ىای اعضایت  

 اسبط ثش پشستبسی ْبی يشالجت ساستبی دس داَطجٕیبٌ دس ای حشفّ اَگيضِ ایجبد ٔ ثبنيُی يٓبستٓبی آيٕصش 

 استبَذاسدْب
 ساْکبسْبی ٔ پشستبسی فشآیُذ ثشاسبط ْب يشالجت اسائّ جٓت داَطجٕیبٌ ثّ ثبنيُی ْبی يٓبست آيٕصش 

 اَتمبدی تفکش تٕسعّ ثش يجتُی ثبنيُی آيٕصضی

 َٕصاداٌ ٔ کٕدکبٌ پشستبسی دس ثبنيٍ ٔ تئٕسی آيٕصش دس فبصهّ کبْص 
 عهًی تٕاًَُذ استمبء جٓت ْب ثخص ٔ ْب ثيًبسستبٌ دس گشی يطبْذِ ْبی دٔسِ يذأو، ْبی ثبصآيٕصی ٔ 

 گشِٔ عهًی ْيبت اعضبء عهًی
 َّٕصاداٌ ٔ کٕدکبٌ بیْ ثخص ٔ ْب کهيُيک يشاکض، دس ای يطبٔسِ ٔ تخصصی خذيبت اسائ 

 آَٓب سفع جٓت سیضی ثشَبيّ ٔ ثبنيُی يٓبستٓبی کست يٕاَع ضُبسبیی 
 


