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 1398زمستان  ةنام ويژهتي اسالم و ايران، طب سنّ مجلّة 

 
                           آموزشگاه راهنماي آموزشيآبادان، متن  نفت پرستاري عالي آموزشگاه از سندي

 عالي پرستاري شركت ملي نفت ايران
 

 الفمريم درويشيان

 
 

 بهداشت و درمان نفتكارشناس پرستاري بيمارستان شركت نفت آبادان، پژوهشگر تاريخ الف 

 چكيده
 و بهداشـت  تـا  شـد  سـبب  نوين مسجدسليمان و آبادان شهرهاي در مهاجران و كارگران شمار نفت و افزايش پااليش و اكتشاف عمليات دامنة گسترش و توسعه
و پس از آن بيمارستان نفت كه به بيمارسـتان  ) O.P.Dدر آبادان، مركز نوبنياد درماني سرپايي ( .گيرد قرار توجه مورد فتن صنعت نخست پيدايش سال از درمان

بـراي همـين منظـور     سـازي امـري نـاگزير بـود.     شد، امـا رونـد بـومي    معروف شد، در ابتدا با كادر پزشكي و درماني بيگانه (انگليسي و هندي) اداره مي 2شمارة 
خورشيدي تأسيس شد كه پس از ملي شدن نفـت و ارتقـاي آن بـه سـطح بـاالتر آموزشـي، بـه         1320در سال » گاه پرستاري شركت نفت انگليس و ايرانآموزش«
ـ      » آموزشگاه عالي پرستاري شركت ملي نفت ايران« ادان، طـب  تغيير نام داد. اين آموزشگاه، خاستگاه تربيت پرستار و بهيـار بـراي فعاليـت در بيمارسـتان نفـت آب

در آموزشگاه عالي پرستاري آبادان، موارد نوشـتاري و چـاپي    خيز و ديگر مراكز مورد نياز بود. هاي حوزة بهداشت و درمان مناطق نفت صنعتي پااليشگاه، درمانگاه
اي است كـه در كتابخانـة بيمارسـتان نفـت آبـادان       چهشد كه بسياري از آنها در قالب كتابچه بودند. يكي از آن موارد، كتاب عنوان متون درسي استفاده مي مختلفي به

 شود. نگهداري مي
خيز، سند نويافته از آموزشـگاه عـالي پرسـتاري آبـادان را تشـريح و در       شمار آموزش پرستاري در آبادان و مناطق نفت نگاهي بر پيشينه و سال در اين نوشتار با نيم

 كنيم. پايان، متن كامل آن را بازخواني مي
 پرستاري آموزش صنعت نفت، بهداشت، درمان، آبادان،ها:  هكليدواژ

 مقدمه
هاي مهم و  براي پرداختن جامع و زيرساختي به جنبه

تأثيرگذار پيدايش سامانه بهداشت و درمان در صنعت نفت 
ايران، ضروري است اجزاء سازندة اين سامانه نيز مورد توجه 

ي و درماني در هاي بهداشت قرار گيرند. همانند ديگر سامانه
كشورمان و در ديگر نقاط دنيا، هرسامانة بهداشتي و درماني از 

هاي  شود كه از جمله آنها، بخش هايي تشكيل مي زيربخش
در سامانة  "آموزش"آموزشي است. پرداختن به بخش 

بهداشت و درمان صنعت نفت ايران به اين معني بوده است 
تر از آنكه ما  پيشكه طراحان و سازندگان اين سامانه بسيار 

اند كه به داليل مختلف  بدان فكر كنيم به اين نكته رسيده بوده
الزم است بهداشت و درمان صنعت نفت ايران، خود، وظيفة 
مهم آموزش كاركنان خود را به عهده گيرد. در حال حاضر و 

ترين و  هاي انجام شده دربارة اين مهم در حالي كه پژوهش
شمار  ي و درماني كشور بسيار كمترين سامانة بهداشت كهن

هستند، بسيار زود است كه به چرايي اين فكر نزد طراحان و 
سازندگان سامانة بهداشت و درمان صنعت نفت فكر كنيم. 
براي هويت بخشيدن به ماجراي آموزش پزشكي در اين 
سامانه پرداختن به منابع بسيار ضروري است و بر اين اساس، 

ين منابع آموزش پرستاري صنعت نفت در ادامه يكي از مهمتر
 را معرفي خواهيم نمود.

 ها مواد و روش
ترين مادة مورد مطالعه دراين پژوهش، سندي از  مهم

آموزشگاه عالي پرستاري آبادان است در كتابخانة بيمارستان 
اي  نفت) آبادان، شامل كتابچه 2امام خميني (بيمارستان شمارة 

راهنماي «اريخ ثبت با عنوان شماره و ت به زبان فارسي و بي
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؛ صفحات اين سند بدون زمينه و طرح و نقشه و با »آموزشي
 برگ است.  25احتساب جلد و پشت جلد، شامل 

هايي نظير اين  از آنجايي كه عموماً چاپ و تكثير نسخه
خيز جنوب در چاپخانة  سند در سطح آبادان و مناطق نفت

ور از ذهن نيست كه شده است، د پااليشگاه آبادان انجام مي
اي كه  اين كتابچه نيز در چاپخانة واقع در كوي بهار يا چاپخانه

 در داخل محوطة پااليشگاه قرار دارد، تكثير شده باشد.
هاي ديگر از مطالعه و بررسي چند مقاله  به جز اين، داده

دربارة بهداشت و درمان شركت نفت و يك كتاب كه مستقيماً 
اند. جستجو در  دست آمده د بهپرداز به اين موضوع مي

هاي مهم دربارة  دست آوردن داده هاي اينترنتي براي به شبكه
 اين آموزشگاه وافي به مقصود نبوده است.

 ها يافته
اي بيش از يك قرن  آموزش در صنعت نفت ايران، پيشينه

دارد. يكي از موارد درخشان اين امر در زمينة تربيت نيروي 
 خيز جنوب است. هداشتي مناطق نفتانساني مراكز درماني ب
آموزشگاه پرستاري شركت نفت انگليس «به همين منظور 

خورشيدي تأسيس شد كه پس از ملي  1320در سال » و ايران
آموزشگاه «شدن نفت و ارتقاي آن به سطح باالتر آموزشي، به 

 تغيير نام داد.» ت ملي نفت ايرانعالي پرستاري شرك
ربيت پرستار و بهيار براي فعاليت اين آموزشگاه، خاستگاه ت

هاي  در بيمارستان نفت آبادان، طب صنعتي پااليشگاه، درمانگاه
 حوزة بهداشت و درمان نفت و ديگر مراكز مورد نياز بود.

نفت همچنين  شركت عالي پرستاري اندازي آموزشگاه راه
 شد 1348 سال در آبادان پرستاري آموزشگاه تأسيس ساز زمينه

 رشتة دو در سراسري كنكور طريق از دانشجو شپذير با تا
 در رسماً را خود فعاليت كارداني مقطع در مامايي و پرستاري

 اين زمان از برهه آن در. نمود خورشيدي آغاز 1353 مهرماه
 آموزشي و علمي مراكز از يكي عنوان به توانست آموزشگاه

 در نيز اكنون هم كه كند تربيت را ارزشمندي نيروهاي استان،
 .هستند فعاليت به مشغول درماني مراكز و ها بيمارستان

 تحميلي، جنگ شروع خورشيدي، با 1359 سال در
 فعاليت و منتقل اهواز به نفت شركت پرستاري آموزشگاه
 دانشجويان و شد متوقف به ناچار نيز آبادان پرستاري آموزشگاه

 .گرديدند منتقل شيراز و اصفهان هاي دانشگاه به آن

 عنوان آموزشگاه با بازگشايي مجوز تحميلي جنگ زا بعد
 شوراي نشست پنجاهمين در آبادان پرستاري دانشكدة
 17/12/1370مورخ  كشور پزشكي علوم هاي دانشگاه گسترش

 پذيرش با رسماً 3/12/1371تاريخ  فعاليت آن در و شد صادر
 25 كه( پيوسته كارشناسي مقطع در پرستاري دانشجوي 55
. گرديد آغاز) بودند اجتماعي تأمين سازمان بورسية آنها از نفر
 پيوستة كارشناسي شبانة خورشيدي دورة 1372 سال از

 كارشناسي روزانه خورشيدي دورة 1379 سال از و پرستاري
 .شد افزوده دانشكده هاي فعاليت به نيز پرستاري ناپيوسته

 مسئولين تالش و پيگيري جنگ، از بعد هاي سال طي در
 نتيجه بي پزشكي گوناگون هاي رشته مجوز گرفتن منظور به

 هيئت جلسة نوزدهمين در 1383 سال مهرماه در آنكه تا ماند.
 واحد به آبادان پرستاري دانشكدة تبديل با دانشگاه، امناي

 اهواز شاپور جندي پزشكي علوم دانشگاه الملل بين و جنوبي
 براي ها تالش موافقت، اين دنبال به. آمد به عمل موافقت
 پزشكي علوم هاي دانشگاه گسترش شوراي از مجوز گرفتن

 ايجاد موافقت 1385 سال ماه دي در سرانجام كه شد آغاز
 در 16/10/1385تاريخ  در و كسب دانشگاه المللي بين واحد

 هاي دانشگاه گسترش شوراي نشست يكصدوهفتادوهشتمين
 آزاد منطقة در المللي بين شعبة تأسيس كشور پزشكي علوم
 .گرفت قرار اصولي موافقت مورد اروند

  پرستاري دانشكدة گسترش، شوراي موافقت اخذ از پس
 علوم دانشگاه فارس خليج المللي بين واحد نام به آبادان

 .داد عنوان تغيير اهواز شاپور جندي پزشكي

 يكصدوهفتاد مصوبة 7/8/1386مورخ  ابالغ اساس بر
 با پزشكي علوم يها دانشگاه گسترش شوراي جلسة وهشتمين

 فيزيوتراپي، مامايي، پرستاري،( ارشد كارشناسي رشتة 9 اندازي راه
 و فيزيولوژي بيوشيمي، تشريح، علوم شناسي، انگل تغذيه،

 فيزيولوژي، )Ph.D( تخصصي دكتراي رشتة 4 و )شناسي ميكروب
 المللي بين واحد در ميكروبيولوژي، تشريح و علوم فارماكولوژي،

بر اساس آنچه ذكرشد؛ سال  .است گرديده فقتموا فارس خليج
شمار آموزش پرستاري در صنعت نفت ايران در آبادان را به 

 توان آورد: ترتيب زير مي
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 نخستين براي آبادان در پرستاري آموزشگاه تأسيس :1320
 .كشور در بار

 اعطاي و آبادان به پاكستان از همسرش و شاه سفر :1338
 پرستاري آموزشگاه آموختگان انشد به التحصيلي فارغ مدارك
 .آبادان

 و درماني پرستاري نيروي تربيت از پس :1340تا  1338
 هاي درمانگاه از زيادي تعداد نفت، بزرگ بيمارستان تأسيس
 .شدند اندازي راه آبادان شهر محلي

 سربازي خدمت طي ياران پزشك فعاليت :1344 تا 1338
 .آبادان روستايي و شهري مناطق در

 توسط ها بيمارستان نياز مورد نيروي تربيت :1348
 .بهياري آموزشكدة
 دو در سراسري كنكور طريق از دانشجو پذيرش :1353

 .كارداني مقطع در مامايي و پرستاري رشتة
 سالمت متولي بهزيستي و بهداري كل اداره :1354
 .شد آبادان شهرستان
 آغاز اب و شد تشكيل آبادان بهداري نام با اي  شبكه :1359

 به درماني خدمات ارائة در چشمگير فعاليت و تحميلي جنگ
 هاي دانشگاه به مامايي و پرستاري واحد دانشجويان رزمندگان،

 مجوز اعطاي و جنگ پايان با و شده منتقل اصفهان و شيراز
 .شد گرفته سر از آبادان پرستاري دانشكدة فعاليت بازگشايي،
 درمان و بهداشت شبكة به بهداري شبكة نام تغيير :1364
 دختر دانشجوي 55(ماه  بهمن در دانشجو پذيرش :1371

 ).پيوسته كارشناسي مقطع در
 ادامة و شبانه دورة دانشجو پذيرش دورة اولين :1372

 .1379 سال تا شبانه دورة در دانشجو پذيرش
 تا پرستاري ناپيوسته كارشناسي دانشجوي پذيرش :1379

 .1386 سال
 دانشكدة به آبادان مامايي پرستاري احدو ارتقاي :1390

 آبادان. پزشكي علوم
 علوم دانشكدة تأسيس و كامل استقالل با موافقت :1391

 .آبادان پزشكي
 
 

[آموزشگاه عالي پرستاري شركت  راهنماي آموزشي
 ملي نفت ايران]

 تاريخچه
آموزشگاه عالي پرستاري شركت ملي نفت ايران در سال 

ر رفع احتياجات پرستاري بهداري منظو بهخورشيدي  1320
در آن زمان به نام و  سيس گرديدأشركت نفت در آبادان ت

آن در  ةنام اولين اساس .شد آموزشگاه پرستاري خوانده مي
 ةمين جلسششصدوهشتادويكدر خورشيدي  1328سال 

 شوراي عالي فرهنگ به تصويب رسيد.
و سوم متوسطه بود  ةشرط ورود به آن داشتن گواهينام

پرستاري  ةسال آموزش به محصلين آن گواهينامسه پس از 
 ارزش آن معادل ديپلم كامل متوسطه بود. كه شد داده مي

 اي عده رفته رفته ،با افزايش سطح معلومات در بين دختران
از متقاضيان ورود به آموزشگاه داراي ديپلم پنجم متوسطه 

ه ئت مديره آموزشگاهي 1333بودند و بدين لحاظ در سال 
درخواست نمود به دارندگان ديپلم كه وارد آموزشگاه 

ارزش  ،دنكن آموزشگاه را طي مي ةسال سه ةشوند و دور مي
 معلومات آنان برابر فوق ديپلم گردد.

داوطلبين اين آموزشگاه با  ةكليخورشيدي  1334سال از 
اي نيز با ديپلم كامل متوسطه پذيرفته  پنجم و عده ةگواهينام

اساسنامه  8و  2پيشنهاد اصالح مواد  1335 در سال .شدند
دومين و نهصدوچهل درموجود به عمل آمد و مواد اصالحي 

به تصويب  1/9/1336شوراي عالي فرهنگ مورخ  ةجلس
 ةرسيد و شرط ورود به آموزشگاه دارا بودن حداقل گواهينام

از  عدهپرستاري اين  ةسال پنجم تعيين شد و ارزش گواهينام
 ديپلم عالي تعيين گرديد. ،نالتحصيال فارغ

هاي عالي پرستاري  كليه آموزشگاه ةنام اساس 1337در سال 
شوراي عالي فرهنگي به تصويب  ةهشتمين جلسو ر نهصدوچهلد

 ةكلي ،فوق ةنام رسيد و اين آموزشگاه به پيروي از تصويب
داوطلبين را با ديپلم ششم متوسطه پذيرفته و از برنامه مصوب 

 ةالتحصيالن كه دور فارغ ةپس به كلي از آن ت وپيروي نموده اس
اي با  دانشنامه ،اند آموزش پرستاري را به پايان رسانيده ةسال سه

 .گردد ارزش معادل ليسانس اعطا مي
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آورند كه  اولياي آموزشگاه نهايت كوشش را به عمل مي
خود در  لةسا سه ةدانشجويان معلوماتي را كه در دور

در سطح عالي  ،كنند ختلف كسب ميهاي م آموزشگاه و بخش
مجرب و ورزيده  يو از هر لحاظ پرستاران باشد قرار داشته

 تربيت شوند.
ست از آموزش و پرورش دانشجويان ا عبارت هدف: -1

پرستاري به نحوي كه پس از فراغت از تحصيل بتوانند با 
احتياجات پرستاري  ،هاي صحيح و علمي كار بردن روش به

 ،قرارداد از نظر بهداشتي ةنفت را در حوز بهداري شركت ملي
 .درماني و بازتواني رفع نمايند

اين آموزشگاه واحدي از خدمات  مسئول: ةسسؤم -2
باشد  كل بهداري و بهداشت شركت ملي نفت مي ةپرستاري ادار

 گردد. مين ميأآن توسط بهداري شركت ملي نفت ت ةو بودج
ركت ملي نفت آموزشگاه عالي پرستاري ش نامه: اساس -3

هاي عالي پرستاري است كه  آموزشگاه ةنام اساس عآبادان تاب
شوراي عالي فرهنگ مورخ  ةهشتمين جلسو نهصدوچهلدر 
 و به تصويب رسيده است.شده مطرح  1337/ 28/2

وجود آوردن تغييرات ضروري  همنظور ب به هيئت مديره: -4
در خط مشي آموزشگاه و بررسي پيشرفت امر تحصيلي 

اقدامات و مسائل و مشكالت كار  ةشجويان و اطالع از نحودان
زير به وجود  ةبرد نامي هيئت مديره آموزشگاه مركب از اعضا

 د.نده بار تشكيل جلسه مي ماه يك 3كه هر است آمده 
 .قرارداد ةكل بهداري و بهداشت حوز ةرئيس ادار -
 قرارداد. حوزة بهداشت و بهداري كل ادارة رئيس معاون –
 .آبادان شهرستان پرورش و آموزش ادارة يسرئ-
 قرارداد. حوزة غيرصنعتي عمليات آموزش ادارة رئيس –
 .آبادان شهرستان قرنطينة و بهداشت و بهداري ادارة رئيس-
 ها. بيمارستان رئيس –
 .ها رئيس درمانگاه -
  .قرارداد ةرئيس بهداشت كاركنان شركت ملي نفت حوز -
  .قرارداد ةي و بهداشت حوزرئيس امور اداري بهدار -
  .رئيس سرويس پرستاري -
 .رئيس آموزشگاه پرستاري -

 :شرايط ورود به آموزشگاه -5
 .رشته طبيعي يا رياضي ةدارا بودن ديپلم كامل متوسط -1
 .سال 25تا  18سن داوطلب بين  -2

فارسي و  ،زبان انگليسي ،موفقيت در آزمايشات هوش- 3
 .مصاحبه

سمي و رواني به گواهي پزشكان سالمت كامل ج -4
 .بهداري شركت ملي نفت

سپردن تعهد ثبتي مبني بر انجام سه سال خدمت پس - 5
 .تحصيالت ةاز اتمام دور

  .مجرد بودن -6

سال  سهروزي دانشجويان در مدت  سكونت شبانه -7
 .تحصيلي

نويسي از  تاريخ نام نويسي و امتحان ورودي: تاريخ نام -6
آخر تيرماه  ةو تاريخ امتحانات ورودي هفتدوم خرداد  ةنيم

مصاحبه در مردادماه به عمل آمده و اعالم نتايج در آخر  .است
 .باشد مردادماه مي

در  )مهرماه(اين آموزشگاه يك نوبت  :پذيرش دانشجو -7
شدگان با احتساب  تعداد پذيرفته .پذيرد سال دانشجو مي
ايش گنج .هاي شركت ملي نفت است احتياجات بهداري

 .باشد مينفر  40پذيرش هر سال 

  سال است.دوره سه  ينا طولآموزش:  ةطول دور -8

دروس نظري و عملي طبق برنامه  :آموزش ةبرنام -9
 ةبرنام .باشد وزارت بهداري و شوراي عالي فرهنگ مي ةمصوب

 .رسد تفصيلي در انتهاي اين راهنما به نظر مي

اه و پزشكان تدريس توسط مربيان آموزشگ :مدرسين -10
آيد و  متخصص و ساير متخصصين فنون مربوطه به عمل مي

هاي مختلف تحت نظر مربيان  باليني با كارآموزي در بخش ةتجرب
 گردد. عملي مي ،باليني كه در كار خود تجربه و تخصص دارند

ل يوسا ةآموزشگاه مجهز به كلي: ل آموزشيوسا -11
 .آموزشي مدرن آزمايشگاه و كتابخانه است

هاي  عالوه بر قسمت :مقررات آموزشي و امتحانات -12
يك  ،س از آن مادهرهر د ةبرنام پايان يافتنپس از  ،هفتگي

 آيد. امتحان داخلي به عمل مي
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 ةدر پايان سال سوم امتحانات نهايي رسمي با حضور نمايند
آموزش و پرورش و  ةادار ةنمايند ،آموزشگاه ةهيئت مدير

 و 20قبولي  ةحداكثر نمر .گيرد نجام ميبهداري ا ةادار ةنمايند
 .باشد مي 10و در ساير مواد  12حداقل آن در دروس پرستاري 

 ،امتحان دانشجو در هر ماده به حد نصاب نرسد ةچنانچه نمر
 .ماه در امتحانات تجديدي شركت نمايد 3بايد پس از 

تجاوز روز  31اگر غيبت دانشجويي در طي سه سال از 
 .خير خواهد افتادأيي او سه ماه به تامتحان نها ،كند

تحصيل و موفقيت  ةدانشجويان پس از خاتم د:تعه -14
 300000در امتحان نهايي ملزم هستند با تعهد ثبتي كه به مبلغ 

در  ،يعني سه سال ،معادل سنوات تحصيل ،اند ريال سپرده
 قرارداد خدمت كنند. ةبهداري شركت ملي نفت در حوز

تمام دانشجويان اين آموزشگاه در  :رفاه تسهيالت و -15
روزي  هاي مجهز تحت سرپرستي مدير داخلي شبانه روزي شبانه

 ،كتابخانه ،يالت خوابگاهسهاز ت ،طور رايگان زندگي كرده به
دانشجويان ملزم  .كنند هاي ورزش استفاده مي رستوران و زمين

 روزي پيروي نمايند. هستند از مقررات داخلي شبانه

 ةهزين به دانشجويان كمك تحصيلي: ةنهزي كمك-16
هاي  گردد و مبلغ پرداخت در سال تحصيلي پرداخت مي
 تحصيل متفاوت است.

 ،براي اطمينان از سالمت جسمي بهداشت و درمان: -17
قبل از پذيرش به آموزشگاه معاينات و آزمايشات كامل 

يالت سهآيد و پس از آن دانشجويان از ت پزشكي به عمل مي
اين  .كنند كت ملي نفت به رايگان استفاده ميبهداري شر

تزريقات  ،معاينات مرتب پزشكي :ند ازا رتعبا يالتسهت
درمان  برايدرمان سرپايي و بستري شدن  ،استحفاظي

 جراحي و غيره. ،عفوني ،هاي داخلي بيماري

به دانشجويان پس از هر سال  مرخصي ساليانه: -18
ايام  طيگيرد و  تحصيل يك ماه مرخصي ساليانه تعلق مي

تحصيلي و بليت مسافرت به تهران و  ةهزين مرخصي كمك
 .شود برگشت به آنها داده مي

و دانشجويان پس از فراغت از تحصيل  استخدام: -19
به استخدام شركت ملي نفت ايران  ،موفقيت در امتحان نهايي

آيند و مقررات پرسنلي مربوط به كارمندان شركت نفت  درمي
 گردد. شامل آنها مي

 آموزشگاه برنامه تفصيلي

 تدريس در سال اول -ي و فيزيولوژيآناتوم

دانشجو را با  ،اين درس پايه و اساس ساير مباحث بوده
سازد و شامل  ساختمان و كار طبيعي بدن انسان آشنا مي

 :هاي زير است قسمت
 ،هاي مختلف بدن انسان بافت ،ساختمان و كار سلول

ساختمان و كار  ،ها چهبندي مفاصل و ماهي استخوان
 عصابا ،دفع ادرار ،گوارش ،تنفسخون،  هاي گردش دستگاه

 .داخلي و دستگاه توليد مثل ةو غدد مترشح
 تدريس در سال اول -شناسي بوميكر

سازد اين اصول را  آشنايي با اين اصول دانشجو را قادر مي
عمالً ضمن كار در بيمارستان و محيط خارج از بيمارستان به 

 :هاي زير است شامل قسمت كهندد كار ب
 هاي شيوه ،بيوبندي و خصوصيات موجودات ميكر هطبق

بادي و  آنتي ،ژن آنتي ،ها بوجلوگيري و مبارزه با انتشار ميكر
زا و  هاي بيماري بوچگونگي پيدايش مصونيت ميكر

 خصوصيات آن و راه از بين بردن و مبارزه با آنها.
 تدريس در سال اول -شيمي

بيشتر روي بيوشيمي  تأكيدشيمي آلي و معدني  در گروه
كند تا مباحث  س به دانشجو كمك ميراين د ست.ا

 .غذيه و داروشناسي را بهتر درك كنداال علم ،فيزيولوژي

 :گردند هاي زير به تفصيل تدريس مي موضوع
 ها پروتئين )،نشده هاي اشباع چربي(ليپيدها  ،ها هيدروكربن

ها  چربي ،ها وساز هيدروكربن سوخت ،ها آنزيم)، مينواسيدها(آ
 ها. ويتامين ،ها نرموهو ،شيمي خون ،ها و پروتئين

 تدريس در سال اول  -تاريخ پرستاري
منظور آگاه ساختن دانشجو و ايجاد عالقه در او نسبت به 

 :كه برگزيده و شامل مسائل زير است است اي گذشته و حال حرفه
فوذ مسيحيت در دوران ن ،پرستاري در ميان ملل باستان ةحرف

نفوذ تحوالت  ،پرستاري ةانحطاط و تجديد حيات حرف ،قديم
 پرستاري جديد در ايران. ،صنعتي آغاز پرستاري جديد
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 تدريس در سال اول -اخالق پرستاري
 اساس دانشجو در انتخاب روشي كه برهدف كمك به 

چه در زندگي شخصي و  ،اصول اخالقي و معنوي استوار باشد
سازش با  ،مشخصات اخالقي يك پرستار .اي ندگي حرفهچه در ز

آشنايي با آداب و رسوم اجتماعي و  ،اي شرايط شغلي و حرفه
 ول.ئعنوان يك فرد مس پرستار به ،احترام به آن

 تدريس در سال اول  -روانشناسي
منظور آماده ساختن دانشجو براي  درس روانشناسي به

مباحث زير مورد  گردد و درك بهتر رفتار آدمي تدريس مي
 :گيرند مطالعه قرار مي

 ،و محيط ثوارت ،ثرندؤعواملي كه در رفتار انساني م
 ،بلوغ عاطفي عواطف و رشد و ،هاي بيولوژيكي رفتار جنبه

 روابط انساني و، ثرندؤشخصيت و عواملي كه در تكوين آن م
 .اصول يادگيري

 اول سال در تدريس –شناسي جامعه
شناسي را  علم جامعه ،با عوام هدف آشنا ساختن دانشجو

شناسي و ارزش  آشنايي با علم جامعه .دهد تشكيل مي
اجتماعي مختلفي كه در عوامل  بحث در آن، موضوعات مورد

 ثير دارند.أجمعي ت زندگي دسته
 تدريس در سال اول  -بهداشت فردي و اجتماعي

هدف آگاه نمودن دانشجو نسبت به اهميت بهداشت در 
ست و مسائل زير مورد بحث قرار ا اجتماعيزندگي فردي و 

 .دنگير مي
 :يمارانآن به ب يمكار بستن و طرز تعل به يدستورات بهداشت
 صحيح، ةتغذي ،مراقبت از بدن انسان :بهداشت فردي
 ، رعايتپوشاك مناسب ،تفريح و ورزش ،استراحت و خواب

 .اصول بهداشت رواني
ل مواد كنتر ،آب ،تهويه ،نور، مسكن بهداشت محيط:

واگير و  يها كنترل بيماري ،مبارزه با حشرات ،غذايي و شير
 ثرند.ؤكه در وضع اجتماع و اقتصاد اجتماعي م يهاي بيماري

 سال  سه طي در تدريس -فنون پرستاري
 ،گردد صورت نظري و عملي تدريس مي اين درس كه به

 ،دهد دروس ديگر است و به دانشجو فرصت مي ةمحور كلي
 زم در مورد مراقبت از بيمار را كسب كند.هاي ال مهارت

اين درس بر اساس در نظر گرفتن احتياجات  ةبرنام
 ةروحي و عاطفي بيمار تنظيم شده و شامل كلي ،جسمي
 است. ها از هنگام پذيرش تا مرخص شدن بيمار مراقبت

رعايت رفاه و  ،گندزدايي ،لزوم شرايط بهداشتي محيط
 ،هاي درماني نظير دارو دادن مراقبت ،آسايش و ايمني بيمار

هاي قبل و بعد از اعمال  مراقبت ةها و كلي پانسمان ،تزريقات
 گيرند. جراحي مورد بحث قرار مي

  اول سال در تدريس –هاي اوليه كمك
منظور آماده ساختن دانشجو براي مقابله با  اين درس به

 هاي ذيل است: ناگهاني تنظيم شده و شامل قسمت ثحواد
هاي نخستين در موارد ذيل:  انجام كمكمقابله و 

خستگي به علل  ،بيهوشي به علل مختلف ،شوك ،خونريزي
،  وميتممس ،سوختگي ،ها شكستگي استخوان ،مختلف

 جلوگيري از وقوع حوادث در بيمارستان و اجتماع.
 تدريس در سال اول و دوم  -تغذيه و درمان با رژيم غذايي

صحيح در حال  ةذياين ماده به منظور تعيين اصول تغ
سالمتي و روش تغيير و اصالح رژيم غذايي در موارد بيماري 

 هاي زير است: شود و شامل قسمت تدريس مي
عناصر ، ثير عادات و رسومأت، بد خوب و ةتفسير تغذي

 ،مواد معدني ،ها چربي، ها هيدروكربن، ها پروتئين :غذا ةمتشكل
انرژي و  ،نها در بد تعادل آب و الكتروليت ،ها ويتامين
 هاي درماني. رژيم بدن انسان،احتياجات  ةمحاسب ،ساز و سوخت

 تدريس در سال دوم  -هاي داخلي و جراحي بيماري
اين ماده شامل مواد اساسي پزشكي و جراحي در كار 

و به دانشجو معلومات الزم و كافي در مورد  است پرستاري
ا درك بهتر آموزد تا ب ها را مي درمان و پيشگيري بيماري ،علل

 يها هاي مختلف بيماري بتواند تجربيات باليني در بخش
 داخلي و جراحي را كسب نمايد.

 و پزشكي علم پيشرفت و پيدايش با آشنايي –داخلي
 جراحي. با آن ارتباط

 تشخيص و، علل مختلف بيماري، ها بندي بيماري طبقه -
 .به وسايل مختلف ها درمان بيماري

 .تگاه عصبيها و اختالالت دس بيماري -

 .هاي دستگاه تنفس بيماري -
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 .هاي دستگاه گردش خون بيماري -

 .هاي دستگاه ادرار بيماري -

 .داخلي و اختالالت متابوليك ةهاي غدد مترشح بيماري -

 .هاي استخوان و عضالت بيماري -

 هاي پوست. بيماري -

 .هاي ناشي از حاالت آلرژي بيماري -

پرستاري كلي و پرستاري مخصوص در هر يك از  -
 هاي سيستم فوق. ماريبي

  .آشنايي با پيدايش و پيشرفت علم جراحي -جراحي

و  ندجراحي مورد نظر ةها و حاالتي كه در رشت بيماري -
 نمايند. مي بدرمان به روش جراحي را ايجا

معاينات الزم قبل از عمل و معالجات بعد از عمل جراحي  -
 .ها ان التيام زخميرج

 .ها عات و الكتروليتاهميت تعادل ماي ،عفونت و التهاب -

 .شكم ةجراحي حفر -

 .سينه ةجراحي قفس -

 .جراحي استخوان و شكستگي -

 ها.جراحي پستان و تومور -

 .داخلي ةجراحي غدد مترشح -

 .جراحي دستگاه ادرار -

پرستاري كلي و پرستاري مخصوص در هر يك از  -
 هاي فوق. جراحي

 تدريس در سال دوم  -هاي واگير و پرستاري مربوطه بيماري

هاي واگير  ا بيماريب دروس براي آشنا ساختن دانشجواين 
انتشار و طرز  ةهاي گرمسيري و نحو معمولي و بيماري

و  ستها همچنين مداوا و مراقبت از اين بيماري ،جلوگيري
 هاي زير است: شامل قسمت

 هاي واگير: روش انتقال بيماري

 ،شوند هايي كه با ترشحات دهان و بيني منتشر مي بيماري
هايي  بيماري ،هايي كه انتشار آنها از طريق مدفوعات است ريبيما

هاي  بيماري هستند، هاآن بوكه حشرات موجب انتقال ميكر
 يابند. هاي ديگر شيوع مي هايي كه از راه بيماري ،آميزشي

 ،انتقال ةهاي كلي از بيمار واگير با توجه به نحو مراقبت
قبت در مرا ،ضدعفوني نهايي ،ضدعفوني در حين بيماري

نقش پرستار در جلوگيري از  ،در منزل ، مراقبتبيمارستان
نيكي در يكل ةتجرب ،بستگان او آموزش به بيمار و اري وبيم

 گردد. بخش بيماران واگير كسب مي
 –روش كار در اتاق عمل و آشنايي با علم بيهوشي

 تدريس در سال دوم
هاي معمول در اتاق  دانشجو را با روش ه،تدريس اين ماد

ب واصول ضدعفوني و عاري از ميكر ،عمل آشنا نموده
وزد و مآ مياعمال جراحي را به او ساختن لوازم و ابزار كار 

اساندن اهميت بيهوشي در جراحي و مامايي و آگاه كردن شن
دانشجو به اهميت وظايف پرستار در اين زمينه مورد بحث 

 :هاي زير است گيرد و شامل قسمت قرار مي
امور  ةادار ،محيط كار در اتاق عملو  ضدعفوني وسايل

 ح،راجكمك به  ،ت اصول ضدعفونيبا رعاياق عمل طا
 زوبر ،مراحل بيهوشي ،هاي مختلف آن و راه شيهويب

 پيشامدهاي فوري و اقدامات مربوطه.
 تدريس در سال دوم و سوم  -داروشناسي

 ةمنظور مجهز ساختن دانشجو با اطالعات اساسي دربار
ثير أت طرزانواع مقدار مصرف و  ،ر سيستم متريكاوزان و مقادي

همچنين آگاه ساختن دانشجو به اهميت مسائل  ست.داروها
 .بعضي داروهاست برداحتياطي در كار اجتماعي ناشي از بي

 :ستزير اي ها اين بخش شامل موضوع
 ،ها كردن محلول رقيق ،م اختصارييعال ،اوزان و مقادير

 ،كننده ضدعفوني داروهاي ،دارويي عمناب ،مداوا قوانين و مقررات
 ك،يپوتتراكموبيوتيك و  آنتي ، داروهايها قسموم و تريا

 ،اعصاب ،هاي مختلف بدن مخصوص دستگاهو ثر ؤداروهاي م
 غدد مترشحي ،دفع ادرار ،گوارش ،گردش خون ،تنفس
 حلق و بيني. و گوش ،چشم ،پوست ،تناسلي ،داخلي

تدريس در  -مربوطه رستاريهاي زنان و زايمان پ بيماري
 سال سوم

هدف كمك به دانشجو براي درك بهتر مسائل مربوط به 
هاي زنان و زايمان همچنين ساختمان و فيزيولوژي  بيماري

هاي قبل و بعد از زايمان  اهميت مراقبت ست.خاص بدن زن ا
 بحثو اصول پرستاري از نوزادان نارس به شرح زير در اين 

 است: گنجانده شده
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م يعال ،تشريح و فيزيولوژي دستگاه توليدمثل زن ةوردو مرور 
 ،بيماري ةمعاينات و گردآوري سابق ،هاي زنان و اهميت بيماري

 ،هاي پزشكي درمان ،تومورها ،رحم گيجابجاشد ،ها عفونت
پرستاري در دوران بارداري، پرستاري در موارد بروز  ،جراحي

 ،ز وضع حملپرستاري پس ا ،زايمانو درد  ،عوارض مهم بارداري
كلنيكي  ةتجرب مراقبت از نوزاد طبيعي و نارس و عوارض نوزاد.

 آيد. هاي جراحي زنان و زايمان و نوزادان به دست مي در بخش

 تدريس در سال سوم -هاي كودكان و پرستاري مربوطه بيماري
اساس اين درس در رشدونمو كودك سالم و اهميت 

متعاقب آن روش و است گذاري شده  هاي الزم پايه مراقبت
هاي مربوط به كودكان  ها و سپس بيماري پيشگيري از بيماري

 شود. هاي مختلف پرستاري از آنان تشريح مي و روش
هاي پرستار در مراقبت از  بهداشت كودكان و مسئوليت

 .گردد نقايص مادرزادي ذكر ميو كودكان نارس  ،كودك سالم
 ةتغذي ،مداوا انجام ،در موارد بيماري اهميت تعادل مايعات

 ،هاي ناشي از بدي تغذيه پرستاري بيماري ،صحيح و مناسب
دستگاه  ،گوارش ،گردش خون ،قلب ،بيماريهاي تنفسي

 ةتجرب .شود داده مي شرحاعصاب و غدد داخلي  ،ادراري
 آيد. هاي كودكان به دست مي كلينيكي در بخش

 -گلو و بيني و پرستاري مربوطه ،گوش ،هاي چشم بيماري
 س در سال سومتدري

برده آشنا  هاي عضوهاي نام در اين بحث دانشجو با بيماري
آموزد و اين  ها را مي بيماري درمانروش پيشگيري و  ،شده

عنوان يك مربي بهداشت به  دانش به او كمك خواهد كرد تا به
به او تعليم دهد كه  ،بازگشت سالمت بيمار كمك نموده

اين بحث ابتدا  .يري هستندها قابل پيشگ بسياري از اين بيماري
با تشريح و فيزيولوژي عضوهاي مربوطه شروع و سپس به 

 گردد. هاي آن عضوها اشاره مي بيماري
هاي غشاي  بيماري ،خارجي چشم هاي بيماري -چشم

 ،خطاهاي انكسار ،هاي داخلي چشم بيماري ،همملتح
هاي پرستاري  مراقبت ،خوردگي تعادل عضالت چشم هم به

مبتال به عوارض چشم است و تحت اعمال بيماري كه 
 .است جراحي چشم قرار گرفته

 ،داخلي ،مياني ،خارجي هاي گوش بيماري -گوش

 .هاي مبتال به عوارض گوش پرستاري از بيماري
هاي پرستاري از  مراقبت ،عوارض گلو و حنجره -گلو

خصوصاً بيماري كه  ،بيمار مبتال به عوارض گلو و حنجره
 .است تومي قرار گرفتهوئتحت جراحي تراك

هاي وارده به بيني و پرستاري از  ها و آسيب بيماري -بيني
كلينيكي در بخش بيماران  ةتجرب ،بيمار مبتال به عوارض بيني

 .شود هاي جراحي عمومي كسب مي چشم و بخش
 تدريس در سال سوم -پرستاري بهداشت همگاني

ي دانشجو را با اصول خدمات پرستار ،تعليم اين ماده
بهداشت همگاني و با مراجع مختلف بهداشتي كه در جامعه براي 

سازد و شامل  آشنا مي ،ها وجود دارند كمك به افراد خانواده
: يهاي بهداشت همگان هدف و انواع برنامه .هاي زير است قسمت

تنظيم گزارش و  ،بهداشت همگاني ،اصول اساسي پرستاري
نقش پرستار در  مدارك بهداشتي و خدمات بهداشت همگاني و

 المللي. هاي بين سازمان ،منابع بهداشتي جامعه ،خانواده
 تدريس در سال سوم -هاي بيمارستان امور بخش ةادار

وظايف و  ،در اين درس دانشجو به اصول سرپرستي
هاي  هاي پرستار در مقام متصدي امور بخش مسئوليت

هاي مختلف آموزشي و ارزيابي  روش ،بيمارستان آشنا شده
طور كلي شامل  آموزد و به ارها را نيز با تمرين كافي ميك

 :مباحث ذيل است
 .امور بخش ةپرستار مسئول در مورد ادار ةوظيف -
 .امور مراقبت از بيماران ةپرستار مسئول در مورد ادار ةوظيف -
 .امور آموزش كاركنان ةپرستار مسئول در مورد ادار ةوظيف -

تدريس در  -بهداشت رواني و پرستاري در روانپزشكي
 سال سوم

اين درس براي آشنا ساختن پرستاران با اصول بهداشت رواني 
هاي ذيل  و پرستاري از بيماران رواني طرح شده و شامل قسمت

 ،شناخت رفتارهاي انحرافي روابط انساني ،رشد شخصيت :است
اصول درمان  ،هاي رواني بندي بيماري طبقه ،اصول پرستاري رواني

 ،در مورد معالجات مخصوص پرستاري ،تاريهاي پرس و مراقبت
 هاي پرستار رواني. مسئوليت

 هاي قسمت شامل و شده طرح رواني بيماران از پرستاري
 است: ذيل
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و  انساني روابط انحرافي، رفتارهاي شناخت شخصيت، رشد
 اصول رواني، هاي بيماري بندي طبقه رواني، پرستاري اصول

 معالجات مورد در اريپرست پرستاري، هاي مراقبت و درمان
 ).1رواني (جدول پرستار هاي مسئوليت مخصوص،

 

 آموزشگاه عالي پرستاران شركت نفت آبادان تفصيلي ةبرنام: 1جدول

ساعات  موضوع
 نظري

آزمايشگاه 
 عملي

سال 
 هاي كارآموزي هفته تحصيلي

  سال اول 10 80 آناتومي و فيزيولوژي
  // 15 30 شناسي ميكروب

  // 8 27 شيمي
  // 5 35 علم االغذيه
  // - 20 روانشناسي

  // - 15 شناسي جامعه
  // - 25 تاريخ و اخالق پرستاري

  // 5 30 بهداشت
  // 80 70 پرستاري

  // 5 10 هاي اوليه كمك
  // - 75 زبان انگليسي

جراحي عمومي، حفرة شكم، استخوان، قفسة سـينه،   جراحي شامل:
هاي جراحي  هفته در بخش 32حداقل  سال دوم - 80 دستگاه ادرار

 هاي اول، دوم يا سوم در سال
هاي اعصـاب، غـدد انـدوكرين،     هاي داخلي شامل: بيماري بيماري

     قلب و عروق، خون، عفوني، دستگاه تنفسي، دستگاه ادرار

هاي داخلي  هفته در بخش 32حداقل  سال دوم - 100 دستگاه گوارش
 وم يا سوم.هاي اول، د در سال

  // - 8 علم بيهوشي
 هفته در اطاق عمل 8حداقل  // 2 6 تكنيك اطاق عمل

  // 54 50 پرستاران بيماران داخلي و جراحي

سال دوم و  - 40 داروشناسي
  سوم

 هفته در سال دوم يا سوم 12تا  8حداقل  سال سوم   هاي زنان و زايمان بيماري
   - 50 پرستاري مربوطه

 هفته در سال دوم و يا سوم 8حداقل  - 6 30 هاي چشم و پرستاري مربوطه بيماري
  سال سوم - 20 هاي گوش و حلق و بيني و پرستاري مربوطه بيماري
 هفته در سال دوم يا سوم 10حداقل  // 8 32 هاي كودكان و پرستاري مربوطه بيماري

  // 6 24 پرستاري بهداشت و تنظيم خانواده
  // - 12 ستهاي پو بيماري
  // - 12 هاي آميزشي بيماري

  // - 20 ها ادارة امور بخش
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 يريگ نتيجه
دست آوردن جزوة معرفي آموزشگاه پرستاري كه بـه طـور    به

شركت نفت در آبادان  2كامالً اتفاقي در كتابخانة بيمارستان شماره 
ي شود) رخ داد، نگـاه  (كه امروزه بيمارستان امام خميني ناميده مي

جديد به مقوله آموزش پرستاري در صـنعت نفـت ايـران گشـود.     
خصوص نيازهاي شركت  رسد رخدادهاي اجتماعي و به نظر مي به

نفـت بـه تربيـت كــادري مجـرب از پرسـتاران مسـئوالن ســامانه       
انـدازي   بهداشت و درمان شركت نفت را وادار كرده باشد تا بـا راه 

ت و بـه طورخودكفـا   اين مؤسسة آموزشي، بدون وابستگي به دول
نسبت به تهية كادر پرستاري خود اقدام نمايند. از ديـدگاه بررسـي   

توان سرآغاز جرياني از توجه به آموزش  تاريخي، اين رخداد را مي
كادر بهداشت و درمان در صنعت نفت دانست كه همسو با فراز و 
فرودهاي صنعت نفت ايران (از جمله در جريـان ملـي شـدن، در    

تحميلـي و در دوران بازسـازي پـس از جنـگ) بـه      جريان جنگ 
هاي گذشته اين مقاله  هاي خود ادامه داده است. در صفحه كوشش

شمار آمـوزش پرسـتاري در صـنعت نفـت      و در هنگام طرح سال
ايران نشان داده شد كه جريان آموزش پرستاري در شـركت نفـت   
ايران عالوه بر آنكه نخسـتين سـامانة آموزشـي ايـن موضـوع در      

شـمار   ها نيز بـه  ترين سامانه آيد، يكي از ماندني حساب مي شور بهك
خاطر نزديكـي بـه كـانون     هاي فراوان به رغم آسيب آيد كه علي مي

 اصلي جنگ تحميلي، همچنان به حيات خود ادامه داده است.

بدون ترديد، اين موضوع كه نخستين سامانة ملي آمـوزش  
گذاري شـده   پايه پرستاري در كشور ايران ازسوي صنعت نفت

است، اتفاقي نيست. در وراي اين مـاجرا، نيـاز بـه در اختيـار     
رسان به پزشـكان   درماني ياري –داشتن كادر مجرب بهداشتي 

و نيز عدم امكان استفاده از نيروهاي دولتي در اين زمينه خـود  
دهند. جاي پرسيدن ندارد كه طرح موضـوع شـود    را نشان مي

هاي دولتي براي اين كـار يـاري    هچرا صنعت نفت از آموزشگا
خورشـيدي   1320نگرفت چون چنين سـامانة دولتـي درسـال    

اصالً در كشور وجود نداشته است. بلكه پرسيدني اسـت چـرا   
سامانة ملي بهداشت و درمان كشور تا آن زمان به فكر طراحي 
و ساخت مركـزي بـراي آمـوزش پرسـتاري در كشـور نبـوده       

در پژوهشي كالن در وضـع   است؟ اين پرسش، جايگاهي مهم
 پزشكي در تاريخ معاصر ايران دارد.

خصوص بـه نقـش و    هايي از اين دست، به پرداختن به پرسش
جايگاه بسيار مهم سامانة بهداشت و درمـان صـنعت نفـت در    
وضع عمومي بهداشت و درمان همـة مـردم در ايـران اهميـت     

ــر ايــن اســاس مــي  ــه   خواهــد داد. ب ــرداختن ب ــوان گفــت پ ت
نگاري بهداشت و درمان در ايران بدون توجه به جايگـاه   ختاري

بهداشت و درمان صنعت نفـت، كـاري عقـيم و بـدون نتيجـه      
 خواهد بود.
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