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نیازهای سینتم س متی و نط مشیهای آموزشی و مااالی

 -1مقدمه

جامع باشد ( .)6شورای آمااوز

دانشااگاهها ب ا عنوان زیرنظامهاااای کااا ن آماااوز

پزشااکی کانااادا در سااال

تربیا اا و آما اااده سا ااانت نیا ااروی انا اانانی کارآما ااد،

"نیازهااای بهداشااتی جامعا  ،الزاماااتی اسا کا در فاارد،

شایانت و دارای مهارت جها پاساخگویی با نیازهاای

نانواده ،جامع و در تمام سطوح جمعی برای رساایدن با

واقعای جامعا در زمین های مختلا میپردازناااد؛ نقااا

مراقب فیزیکی ،شنانتی ،احناسی ،اجتماااعی و معنااوی و

حیااتی و کلیااادی را برعهااده دارنا د؛ زیاارا دانشااگاهها بااا

در نظاار گاارفت عواماال تعیی کننااده شاافابخ " (.)7

بروندادههای نود ب جامع  ،عما ً در راه توسااع گااام باار

برنام درسی مشااخ کننده اهااداف رفتاااری ،رو هااای

میدارند .با توج ب نق

آموزشی و تجاربی اسا کا فراگیاار بایااد طاای کنااد (.)8

و جایگاه دانشگاهها و حناساای

باالی مردم ننب ب عملکرد ای نهاد ،باینااتی در هاار دو

برنام درسی باید مدون ،جامع و همسو بااا نیازهااای نظااام

بُعد کمای و کیفای ب صورت موزون و متعادل رشااد نمایااد

س م باشد و شاینت اس برای تأمی نیازهااای هاار روز

عالی

جامعاا  ،تاادوی برناماا های جدیااد ،باا ازنگری و اصاا ح

( .)1آموز

پرستاری ب عنوان بخشی از نظام آموز

برناما های موجااود الزم اسا ( .)9با طور معمااول یااك

در ده های انیر ،در جهان با سرع زیادی در حال توسع
و گنتر

برنام ی آموزشی باید کلی و واضح باشد ،قاباال ساانج

اس ک ای توسع باعث نگرانی درباره کیفی

و

ای رشت شااده اسا و بااا چال هااایی از جملا ،

دستیابی باشد و ب طور منتقیم با عواماال حیاااتی سااازمان

شکاف بی آمونتا های نظااری و شاینااتگیهای عملاای

مرتبط باشد و ب زبااان ساااده و قاباال درک نوشاات شااوند.

آموز

دان آمونتگان ،کیفی آموز

در حقیق رسال باید بگوید نوع کار وفعالی مااا چینا

و برنام های درساای رشاات

مشتریان ما چ کنانی هنتند کنب و کااار و فعالیا مااا

پرستاری مواج اس ( 2و .)3

چ نواهد بود و چ نااوع فعااالیتی را بایااد انجااام دهاایم

از سوی دیگر ،در هزاره جدیااد کا عصاار پاسااخگویی
اس  ،عواملی از قبیل تغییار ساریع در سیانتمهاای پای

و همچنی نق

س م  ،لازوم ارای نادمات ایما و مقا ارون بااا صرف ،

متناسب با حرف بوده و بر اساس فلنف و رسااال طراحاای

ارتقای آگاهی افراد جامع در مورد موضاوعهاای مرتبط بااا

و قاباال دسااترس باشااد.

س متی و افازای

و وظای پرستار در برنام ی آموزشی باید

شده باشااد و منطبا بااا واقعیا

برنامااا های درسااای طراحااای شاااده پرساااتاری بایاااد

انتظاار دریافا نااادمات باااا کیفیا

مناسب ،همراه با تمایال ارای دهناده ناادمات سا متی در

فارغالتحصی ن را ب طور شاینت برای ارتقای تواناییهااای

ب کارگیری نیروی کار ماهر ،باعاث شااده تاااا شایااانتگی

موردنظر برای عمل در حیطا ی بااالینی؛ یاااری کنااد (.)10

از

و

باالینی شااغلی حرفا های مارتبط باا سا متی ،باای
پی
آموز

هدف آموز

پرستاری ،ایجاد سااطح مناساابی از دانا

موردتوج قر ار بگیاارد ( 4و  .)5لاا،ا ،برناما ریزی در

مهااارت در دانشااجویان پرسااتاری اساا ( .)11دورهی

پرستاری نیز باید همواره در جه ایجاد تعادل بی

کارشناسی ارشد پرستاری حائز اهمی اس چون ای دوره
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 2012نیازهای بهداشتی جامع را چنی تعری کرده اس :
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از طرفی در پی تربی پرستار حرف ای اسا کا با عنوان
یك پرستار متخص

استرالیا بر آن اس ک یااك نااوآور در آمااوز

بتوانااد بررساای و شاانان وضااعی

باشااد و در

رابط با تحقیا  ،رهباار جهااانی شااود ( .)15با طور کاال

عرص های مختل فرد ،نانواده و جامع عهدهدار شود و از

کارشناسی ارشد پردانتند .بنااابرای باارای موفقیا هرچا

طرفاای بتوانااد تواناییهااای کااافی در عرص ا ی تحقی ا و

بی تر دان آمونت گان ای دوره و شنان نقااا قااوت و

مدیری را کنااب کنااد .ارزشاایابی برناما هااای آمااوز

ضع برنام درسی کشورمان ،پردانت ب مطالعات تطبیقی

پرستاری ،میتواند مشک ت موجود را مشخ

و استفاده از تجارب کشورهای دیگر ضروری ب نظرمیرسد.

کنااد و باار

در ایران مجوز برنام آموزشی کارشناساای ارشااد ناپیوساات

نیازهای جدید یا از قبل شناسایی نشده ،نیز تأکید نمایااد .از
طرف دیگر توج ب نظامهای آموزشاای موفا در جهااان،
مبی نهادین شدن یك نظام کارآمااد و اثااربخ

پرستاری در سال  1354ب مراکز آموز

عااالی پرسااتاری

اسا و

دانشگاه ملی پیشی (دانشگاه علوم پزشکی شااهید بهشااتی

مقاین نظامهای مختل آموزشی باعااث ارتقااای محتا وا و

کنونی) ،مرکز پزشکی ایران ساب  ،اننتیتو عالی پرسااتاری

کیفی برنام های آموزشی میگردد (.)12

فیروزگاار و اننااتیتوی روانپزشااکی ایااران عطااا شااد .در
حالحاضاار سااالیان  1200دانشااجو در ایا مقطااع توسااط

مطالعااات متعااددی در زمینا بررساای تطبیقاای برناما
کارشناسی ارشد پرستاری ایران بااا سااایر کشااورها صااورت

دانشگاههای علوم پزشکی پ،یر

گرفت اس  .مطالع غفاری و همکاران ک با هدف ارزیااابی

میشوند (.)16

دانشگاه آلبرتا یك دانشگاه تحقیقاتی دولتی اسا کا

برنام درسی کارشناسی ارشد پرستاری سااالمندی ایااران و

در سااال  1908در شااهر ادمونتااون ایالا آلبرتااا در کانااادا

آمریکا انجام شد ،نشان داد ک ای برنام در امریکااا در دو

تأسیس شده اس  .بی

از  39٫000دانشااجو در دانشااگاه

حوزهی مجزا پیشگیری و بالینی ،متمرکز اسا  .همچناای

آلبرتا تحصاایل میکننااد .باای

فرص های اشتغال ،تعریا عینیتااری دارد و متناسااب بااا

تحصاای ت تکمیلاای هنااتند .باای

اهداف برنام اس ( .)13حننی و همکاران نیز در مقاینا

بی المللی در ای دانشگاه مشغول ب تحصیل هنتند (.)17

برنام درسی کارشناسی ارشد پرستاری مراقب هااای ویا ه

دانشگاه آلبرتا یکی از  5دانشگاه ممتاز کانادا و یکی از 150

نوزادان ایران و با دانشگاه پننیلوانیا آمریکا بیان میکند ک

دانشگاه ممتاز جهانی اس  .با توج ب سابق کشور کانااادا

و

ای دوره ،برنام آموزشی دوره کارشناسی ارشااد

در ایران ارای مراقب های پرستاری با توج با فرهنا

در آموز

از  8٫000نفاار دانشااجوی
از  7٫700دانشا جوی

قومی های مختل  ،توج نشده اس ( .)14مطالع ولیزاده

دانشگاه آلبرتا ای کشور بااا برناما درساای ایا مقطااع در

ک با هدف مقاین برنام آموزشی دوره کارشناساای ارشااد

ایران ،مقاین ای تطبیقی انجام شد تا پیشنهادهای کاربردی

پرستاری اورژانس در ایران و استرالیا انجام شااد ،نشااان داد

آموزشی ای دوره در ایران ارای گردد.

برای ارتقای وضعی

چشمانداز ایران با ایا اشاااره میکنااد کا بااا گنااتر
مرزهای دان

از کشااورهای ساارآمد بی المللاای باشااد امااا
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ساا م  ،ارایاا ی ناادمات و هماااهنگی مراقب هااا را در

مطالعات بیان شده از جنبا های مختلفاای با برناما دوره
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دورهی کارشناسی ارشد در ایااران بررساای شا د .در اداما ،

 -2روش كار
مطالعا حاضاار یااك پا وه

همی وضعی در دانشگاه آلبرتا کانااادا مااورد مطالعا قاارار

کاااربردی با شاایوهی

گرفا  .سااپس وجااوه اشااتراک و افتاارا ایا برناما ها
موردمقاین قرار گرفتند .در مطالع حاضر برناما آموزشاای

الگوی بردی ،از الگوهای مورداستفاده در مطالعات تطبیقاای
اس  .ای رو

دوره کارشناسی ارشد پرسااتاری در ایااران از سااای

از چهار مرحل توصی  ،تفنیر ،همجواری و

بهداش ( )19و برای دانشااگاه آلبرتااا کانا ادا نیااز از سااای

مقاین تشکیل شده اس  .در مرحلا توصاای  ،جمااعآوری

دانشکده پرستاری آلبرتا ،مورداستفاده قرار گرفا ( .)17در

اط عااات انجااام میشااود و در مرحل ا تفناایر ،اط عااات

ادام دادههای موردنظر جمعآوری ،طبق بندی و ب صااورت

جمعآوری شده در مرحل اول بررسی و تحلیل میشااوند .در

جداولی برای هر یااك از عناصاار برناما آموزشاای ارایا و

مرحلا مجا اورت ،بررساای همزمااان چنااد سینااتم جه ا

موردمقاین قرار گرفتند .در ای مطالع محق در ترجم و

ب دساا آوردن یااك چااارچوب جهاا مقایناا صااورت

نوشت متون علمی و انتشار یافت ها اصل امان داری رعای

میگیرد .در نهای در مرحل ی مقاین  ،ابتدا مشکل تعیاای

کرد.

شده و سپس تمامی عوامل مرتبط با سینااتم آموزشاای آن
کشور مورد بررسی قاارار میگیرنااد ( .)18از آنجااایی کا
عواماال مختلا

وزارت

 -3یافتهها

فرهنگاای و اجتماااعی باار پایا ریزی

نتایج حاصل از مطالع و مقاینا در مااورد هاار یااك از

سینتمهای آموزشی متفاوت ،مؤثر اس  ،بنابرای شاانان

عناصر برنام درسی از جملا  :تعریا  ،تاریخچا و اهااداف

باف موردمطالع از اهمی زیادی برنوردار اس باار ایا

دانشجو ،مشخصات و سانتار

اساس ،ابتدا تاریخچ و وضعی موجود آموز

دوره ،شرایط و نحوه پ،یر

پرستاری در

دوره ب تفکیك در جداول یك تا پنج ارای شده اس .
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توصاایفی تطبیقاای اسا کا در سااال  1397انجااام شااد.

محسن ادیبحاجباقری و همکاران /مقایسه نظام آموزشی دوره كارشناسی ارشد پرستاری
جدو  -1تعری
دانشگاه

تعریف دوره ،تاریخچه و هدف
میشود ک تحصی ت باالتر از کارشناسی را در بر میگیرد و اولی مقطاع تحصایلی پاس از

تاریخچههه :در ایااران مجااوز برنام ا آموزشاای کارشناساای ارشااد ناپیوساات پرسااتاری بااا پش ا کار پی کنااوتان ای ا رشاات  ،نانمهااا شاافیق هروآبااادی و
دکتر سادات سیدباقرمداح در انجم پرستاری ایران آماده و گردآوری شده بود ب مراکز آموز عالی پرستاری دانشگاه ملای پیشای (دانشاگاه علا وم پزشاکی
شهید بهشتی کنونی) ،مرکز پزشکی ایران ساب  ،اننتیتو عالی پرستاری فیروزگر و اننتیتوی روان پزشاکی ایاران اعطااء شاد .باا پیاروزی انقا ب اسا می و
بازنگری برنام های کارشناسی ارشد پرستاری ،دو برنام آموزشی تح عناوی آموز پرستاری باا  5گارای (دانلای و جراحای ،کودکاان ،روان پرساتاری،
س م جامع و مدیری ) و مدیری ندمات پرستاری با  4گرای (دانلی و جراحی ،کودکان ،روان پرستاری ،س م جامع ) تصویب شد .ب تادریج دانشاگاه
تربی مدرس و دانشکدههای پرستاری وابنت ب دانشگاههای علوم پزشکی در استانهای دیگر ،از سال  1361موف ب دریاف مجاوز و پا،یر دانشاجو در
مقطع کارشناسی ارشد ناپیوست پرستاری گردیدند.
هدف :هدف از ایجاد آن تربی افرادی الی  ،متعهد و متبحر میباشد ب طوری ک بتوانند بر مبانی علوم پرستاری و متون علمای موجاود احاطا یافتا در اثار
آشنایی با رو های پیشرفت تحقی در علوم و ب دس آوردن کارایی و لیاق و مهارت علمی و عملی الزم ،مجموع را ب گون ای کناب کنناد کا با نوبی
بتوانند در هریك از ابعاد پرستاری ،آموز  ،پ وه و مدیری فعالی نموده و بدی ترتیب کمبودهای موجود اعضای ههیأت علمای و دانشاگاهها و مؤسناات
آموز عالی و نیروی اننانی متبحر مراکز بهداشتی درمانی را جبران نمایند و از مقاالت علمی و تحقیقات علاوم پرساتاری و علاوم وابنات در جها پیشابرد
مرزهای دان و کمك ب ایجاد روح علمی در جامع استفاده کنند.

آلبرتا

تاریخچه :دانشگاه آلبرتا حدود  39٫000دانشجو دارد بی از  8٫000نفر دانشجوی تحصی ت تکمیلی هنتند .بی از  7٫700دانشاجوی بی المللای در ایا
دانشگاه مشغول ب تحصیل هنتند .دانشگاه آلبرتا یکی از  5دانشگاه ممتاز کاناادا و یکای از  100دانشاگاه ممتااز جهاانی اسا  .دانشاکده پرساتاری یکای از
دانشکدههای ای دانشگاه میباشد .ب عنوان پیشگام در آماوز پرساتاری کاناادایی ،اولای دوره کارشناسای ارشاد پرساتاری را در غارب کاناادا در آلبرتاا در
سال  1975تأسیس شد و در سال  ،2007اص ح شد تا اطمینان حاصل شود ک فارغالتحصی ن آمادهی پا،یر نق هاای پیشارفت تر هناتند .برناما ریزی
دورهای ک در نظر گرفت شده اس شامل :پیچیدگی محیط مراقب های بهداشتی ،یك جمعیا ساالمند ،افازای شایوع بیمااری مازم  ،نیازهاای کارکناان
بهداشتی ،پیشرف در روند آموزشی و تغییر در قوانی محیط اس .
هدف :برنام ی کارشناس ارشد پرستاری با هدف آمادهسازی فارغالتحصی ن ب  -1 :نشان دادن دان عمی در پیشرف عملکرد پرستاری  -2تفکرمشارکتی،
تفکر انتقادی و عملکرد با یکپارچگی علمی  -3تنهیل فرآیند یادگیری و شارک در فعالی هاایی کا ما ؤثر بار سا م و سیاسا های بهداشا و درماان
 -4درک تعامل حرف پرستاری با نیروهای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و تاریخی

جدو  -2معرفی گرایشهای تخصصی
دانشگاه

ایران

معرفی گرایشهای تخصصی
کارشناسی ارشد پرستاری ایران تا سال  1398دارای  12گرای تخصصی اس افزون بر آنها تکنولوژی گرد ناون نیاز در دانشاکدههای پرساتاری تادریس
میشود ک آزمون جدا دارد .گرای ها شامل -1 :پرستاری دانلی جراحی  -2پرستاری کودکان  -3مراقب های ویا ه کودکاان  -4پرساتاری مراقب هاای ویا ه
نوزادان  -5پرستاری مراقب های وی ه  -6روان پرستاری  -7پرستاری نظاامی  -8پرساتاری توانبخشای  -9پرساتاری اورژاناس  -10پرساتاری سا م جامعا
 -11پرستاری سالمندی  -12تکنولوژی گرد نون (آزمون جدا دارد)  -13مدیری پرستار
کارشناسی ارشد پرستاری آلبرتا از سال  2007باید یکی از ای منیرها را انتخاب کنند:
 -1کارشناسی ارشد پرستاری مبتنی بر درس  -2کارشناسی ارشد پرستاری مبتنی بر پایاننام (مدت زمان ای برنام را میتوان در عرض  2/5سال تکمیل کارد.
حداکثر زمان برای برنام مبتنی بر پایاننام  4سال و برای برنام مبتنی بر درس  6سال اس ).

آلبرتا

کارشناسی ارشد پرستاری مبتنی بر درس شامل گرای های زیر اس :
 -1کارشناس ارشد پرستاری بالینی :منجر ب ورود ب عمل ب عنوان یك پرستار متخص (بزرگناالن)  -2کارشناس ارشد پرساتاری باالینی :منجار با ورود با
عمل ب عنوان یك پرستار متخص (نانواده /هم سنی )  -3کارشناس ارشد پرستاری بالینی :منجر ب ورود ب عمال با عنوان یاك پرساتار متخصا (ناوزاد)
 -5کارشناس ارشد پرستاری متمرکز در یکی از زمین های زیر اس  :آموز  ،پ وه  ،رهبری و یا جامع  -6تخص در سالمندی  -7گواهی آموز
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تعریف :کارشناسی ارشد پرستاری (ناپیوست ) ب دورههایی اط
کارشناسی میباشد

ایران

دوره ،تاریخچ و هدف

محسن ادیبحاجباقری و همکاران /مقایسه نظام آموزشی دوره كارشناسی ارشد پرستاری

جدو  -3چگونگی پذیر
دانشگاه

ایران

 -1قبولی در آزمون ورودی ،شایان یادآوری اس ک تنها دانشجویان استعدادهای درنشان میتوانند بدون آزمون پ،یرفت شوند.
 -2دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر ،مدرک کارشناسی موردنیاز برای هر رشت عبارتند از:
داخلی جراحی :تنها کارشناسی پرستاری؛ کودکان :تنها کارشناسی پرستاری؛ مراقب های وی ه کودکاان :تنهاا کارشناسای پرساتاری؛ مراقب هاای ویا ه
نوزادان :کارشناسی پرستاری ،اتا عمل ،هوشبری؛ مراقب های وی ه :کارشناسی پرستاری ،اتا عمل ،هوشبری؛روان پرستاری :تنها کارشناسی پرساتاری؛
پرستاری نظامی :تنها کارشناسی پرستاری؛ پرستاری توانبخشی :تنها کارشناسی پرستاری؛ پرستاری اورژانس :کارشناسی پرستاری ،فوری هاای پزشاکی؛
سهمم جامعهه :تنهاا کارشناسای پرستاری؛ساالمندی :تنهاا کارشناسای پرساتاری .؛تکنولاوژی گارد ناون :پرساتاری ،اتاا عمال ،هوشابری؛
مدیری پرستاری :تنها کارشناسی پرستاری
 -3ارای دوسال سابق کار بالینی با مدرک کارشناسی برای رشت های مراقب های وی ه نوزادان ،مراقب های وی ه ،پرستاری اورژاناس ،تکنولاوژی گارد
نون و مدیری پرستاری الزامی اس .
 -4داشت س م کامل جنم و روان جه شرک در آزمون ورودی پرستاری مراقب های وی ه نوزادان ،مراقب وی ه ،توانبخشی ،سالمندی الزامی اس .

آلبرتا

 -1درنواس پ،یر
 -2داشت مدرک کارشناسی پرستاری با میانگی حداقل نمره متوسط  3از  )GPA( 4یا معادل هموزن آن بر اساس  60واحد آموزشی (یعنی دو ساال آنار
مطالع ) محاسب گردد.
 -3گ،راندن یك دوره آمار و رو تحقی  .دان آموزانی ک ای دورهها را بی از  6سال قبل از درنواس برنام کارشناسی ارشد تکمیل کردهاند ،تشوی
میشوند مطالب ای دورهها را مرور کنند یا مجدد ًا ثب نام نمایند.
 -4معموالً متقاضیان باید حداقل یكسال تجرب بالینی داشت باشند .متقاضیانی ک تجرب کمتر از یكسال دارند ،میتوانناد بارای پا،یر در نظار گرفات
شوند ،اگر آنها دارای  GPAاستثنایی باشند.
 -5متقاضیان کارشناسی ارشد ک تمایل ب شرک در دورههای تخصصی هنتند نیاز دارند ب  4500 :ساع کار باا ارایا مادرک پروانا کا ار متناساب باا
برنام های (با عنوان مثاال بزرگنااالن ،ناوزادان ،ناانواده /هما سانی )؛ داشات نمارات بااال بارای واحادهای تاریخچا سا م و ارزیاابی فیزیکای؛
دانشجویان بایدآزمون مهارتهای ارزیابی س م را بدهند قبل از شروع واحادهای ارزیاابی پیشارفت بهداشا و پااتوفیزیولوژی کااربردی -بزرگنااالن/
سالمندان /نانواده  /هم سنی .
 -6ارای مدرک  ( TOEFLبا حداقل نمره  )587برای درنواس کنندگانی ک زبان اول آنها انگلینی نین .
 -7متقاضیان بی المللی ک تجرب کار با مجوز را در کانادا ندارند ،میتوانند تنها ب موارد زیر توج کنند :تدریس ،تحقی و رهبری.
 -8ارای س توصی نام از دو فرد آکادمیك و یك فرد متخص بالینی.

جدو  -4هزین های تحصیلی
هزینههای تحصیلی

دانشگاه
دانشگاه دولتی :برای درنواس کنندگان با ملی
ایران

ایرانی رایگان ،ولی برای درنواس کنندگان با ملی

دانشگاه بینالملل :برای تمامی درنواس کنندگان با ملی
دانشگاه آزاد :برای تمامی درنواس کنندگان با ملی

آلبرتا

غیرایرانی نیازمند پردان هزین تحصیل اس .

ایرانی و غیرایرانی نیاز ب پردان هزین دارد.

ایرانی و غیرایرانی نیاز ب پردان

هزین دارد.

برای تمامی درنواس کنندگان نیاز ب پردان هزین دارد .هزین تحصیل بر اساس نوع برنام ای ک مبتنی برپایانناما باشاد یاا دوره مبتنا ی با ر درس
متقاوت اس و ای ک آیا تمام وق یا پاره وق باشد ،نیز منفاوت اس .
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چگونگی پذیرش

محسن ادیبحاجباقری و همکاران /مقایسه نظام آموزشی دوره كارشناسی ارشد پرستاری
جدو  -5محتوای دروس
دانشگاههای ایران

داخلی جراحی

کودکان

بیماریهای ژنتیکی و مشاوره ،بررسی وضعی س م کودک ،تکامال سا م ناانواده ،پرساتاری در دوره ناوزادی،
پرستاری در دوره شیرنوارگی ،پرستاری در دوره نوپاایی و نردساالی ،پرساتاری در سانی مدرسا  ،پرساتاری در دوره
نوجوانی ،س م روان کودکان و نوجوانان ،پرستاری کودکان در سوانح ،حوادث و ب یا ،کارورزی.

مراقبهای ویژه

داروشناسی انتصاصی ،پاتوفیزیولوژی ،بررسی وضعی س م کودکان ،ارای ندمات پرستاری نانوادهمحور در حوادث و
ب یا ،اصول مراقب پرستاری در اورژانس اطفال ،اصاول مراقب هاای پرساتاری ویا ه کودکاان  ،1اصاول مراقب هاای
پرستاری وی ه کودکان  ،2مراقب های تنکینی و نق پرساتار در حمایا روانای و اجتمااعی ،نظریا های پرساتاری و
کاربرد آن در مراقب پرستاری کودکان ،مدیری ندمات پرستاری در بخ های بالینی ،کارورزی.

کودکان

32واحد درسی
 28واحد اختصاصی

پیشنیاز همه دورهها :سینتمهای اط عرسانی پزشکی و آمار و رو تحقی پیشرفت
واحدهای مشترک انتصاصی :ان پرستاری و روابط حرف ای ،نظری ها ،الگوهای پرستاری و کاربرد آنهاا ،مادیری
ندمات پرستاری در بخ های بالینی ،رو های آموز ب مددجو.
داروشناسی انتصاصی ،پاتوفیزیولوژی ،پای وضعی س م بزرگناالن ،پرساتاری از انت لهاا و بیماریهاای حااد
دانلی جراحی ،پرستاری از انت الت و بیماریهای مزم دانلی جراحی ،طب مکمل ،طب جایگزی و نق پرستار در
آن ،پدافند غیرعامل و نق پرستار در آن ،پرستاری انکولوژی ،مراقب های تنکینی و نق پرستار در آن ،کارورزی.

روان پرستار

 4واحد پایاننامه

بهداش

جامعه

اورژانس

مدیری

پرستاری

داروشناسی انتصاصی (فارمااکولوژی) -اصاول سا م و روان و روان پرساتاری ،اصاول مشااوره درروان پرساتاری،
انت الت روانی بزرگناالن و مراقب های روان پرستاری ،مدان ت روان پرساتاری فاردی ،مادان ت روان پرساتاری
گروهی و نانوادگی ،مدان ت روان پرستاری کودکاان و نوجواناان ،انات الت روانای ساالمندان و مراقب هاای روان
پرستاری ،پرستاری اعتیاد (از پیشگیری تا توانبخشی با رویکرد نانوادهمحور) -فوری های روان پرستاری ،کارورزی.

اپیدمیولوژی پیشرفت  ،س م زنان و مردان در سنی باروری ،باال باردن سا م و سابك زنادگی ساالم ،اقتصااد و
پرستاری ،فرهن و پرستاری ،نظامهای عرض ندمات س م پرستاری س م جامع (نا انواده) ،پرساتاری سا م
جامع (گروههای آسیبپ،یر) ،کارورزی.
اپیدمیولوژی فوری ها ،سینتمهای آگاهیرسانی س م در اورژانسهای پی بیمارستانی و بیمارستانی ،جامع شناسی
و روانشناسی در فوری ها و حوادث و ب یا ،اورژانسهاای پا ی بیمارساتانی ،مراقب هاای پرساتاری در بخ هاای
اورژانس ،مراقب های وی ه پرستاری در اورژانس ،ارای ندمات س م در فوری هاا ،حاوادث و ب یاا ،نیازهاای ویا ه
گروههای آسیبپ،یر در فوری ها و حوادث (کودکان سالمندان و بیماران روانی( ،داروشناسی اورژانس ،کارورزی.

زبان تخصصی مدیری س م  ،مدیری مراقب مبتنی بر شاواهد بار پایا نظریا های پرساتاری ،نظریا های ناوی
مدیری و رهبری در پرساتاریهای جامع شناسای و مادیری رفتاار ساازمانی ،برناما ریزی راهباردی و عملیااتی در
پرستاری ،مدیری منابع اننانی ،ان و قانون در مدیری پرستاری ،الگوی کیفی و اعتباربخشی ندمات پرساتاری،
سیاس گ،اری و اقتصاد س م  ،مدیری بحران در نظام س م  ،سمینار مدیری موردی ،کارورزی.
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تعداد واحد درسی

گرایش پرستاری

محتوای دروس

محسن ادیبحاجباقری و همکاران /مقایسه نظام آموزشی دوره كارشناسی ارشد پرستاری
دروس پایه :ان پرستاری و روابط حرف ای ،نظری ها ،الگوهای پرستاری و کاربرد آنها ،مدیری پرستاری باالینی،
رو تدریس و برنام ریزی آموزشی
سالمندی

 7واحد پایه
 21واحد اختصاصی
 4واحد پایاننامه

پرستار نظامی

توانبخشی

 9واحد پایه
و کارآموزی

مراقب های
ویژه

 4واحد پایان نامه

مراقب های ویژه

 21واحد اختصاصی

نوزادان

 4واحد پایاننامه
 31واحد درسی

تکنولوژی گردش

 3واحد اختصاصههی

دروس اختصاصی :آناتومی و فیزیولوژی نوزادان ،فیزیوپاتولوژی نوزادان ،داروشناسی بالینی نوزادان ،اصول مراقب های
پرستاری نوزادان  -1اصول مراقب های پرستاری نوزادان  -2اصول مراقب های پیشرفت پرستاری نوزادان.

دروس اختصاصی اجباری :کالبدشناسی و فیزیولوژی ریا  ،قلاب و اع رو  ،تکنولاوژی گارد ناون ،آزمایشاگاه و
تکنولوژی گرد نون ،مدیری فیزیولوژیکی بایپس ،آسیبشناسی و بیماریهای قلب و عرو ،کارآموزی ،کارورزی.

 24واحد اختصاصی
اجباری

دروس اختصاصی :پرستاری مراقب های وی ه ( 1دستگاه تنفس) ،پرساتاری مراقب ها ای ویا ه ( 2دساتگاه قلاب و
عرو  ،جراحی قلب و قفن سین ) -پرستاری مراقب های وی ه ( 3دستگاه عصبی ،جراحای اعصااب و انات الت روان
پزشکی) پرستاری مراقب های وی ه ( 4دستگاه کلیوی و مجاری ادراری) پرستاری مراقب های ویا ه ( 5سیناتم غادد
درونریز ،بیماریهای زنان و زایمان) ،پرستاری مراقب های وی ه ( 6دستگاه گوار  ،جراحی شکم و لگا ) ،پرساتاری
مراقب های وی ه ( 7انکولوژی و نون ،سینتم ایمنی و بیماریهای عفونی) ،پرستاری مراقب های وی ه ( 8اصول کلای
در بیماران جراحی ،مراقب های وی ه در صادمات ناشای از ضارب ) ،پرساتاری مراقب هاای ویا ه ( 9جراحای عارو ،
ارتوپدی).
دروس پایه :مقدم ای بر پرستاری مراقب های وی ه نوزادان ،نظری ها و مفاهیم پیشارفت پرساتاری ناوزادان ،اصاول
مدیری پرستاری و نظری های رهبری

 32واحد درسی
 7واحد پایه

دروس اختصاصی :پاتوفیزیولوژی مغز و اعصاب ،داروشناسی برای توانبخشی ،اصول و مباانی پرساتاری توانبخشا ی،
پرستاری توانبخشی ( 1نت الت عملکردی عصبی ،عض نی()  -پرستاری توانبخشی ( 2انات الت عملکاردی قلبای،
ریوی ،ادراری) -پرستاری توانبخشی ( 3انت الت عملکردی متابولیاك و تغ،یا () ،پرساتاری توانبخشای( 4انات الت
عملکردی ذهنی ،روانی و اجتماعی) -پرستاری توانبخشی گروههای ناص :سالمندان ،کودکان
دروس پایه :مقدم ای بر پرستاری مراقب های ویا ه ،مراقب هاای پرساتاری در بخ هاای مراقبا ویا ه ،پاای
پرستاری پیشرفت  ،داروشناسی ،مباحث عمومی در پرستاری پیوند اعضاء.

 32واحد درسی
 19واحد اختصاصی

دروس اختصاصی :مقدم ای بر تروما ،پرستاری در تروما ،روانپرستاری در بحران ،پرستاری در جنا
انتقال مصدومی  ،پرستاری و بهداش در بحران.

ناوی اماداد و

خون

دروس اختصاصی اختیاری :اصول مدیری  ،برنام ریزی درسای ،رو هاا و فناون تادریس ،سانج
تحصیلی

اختیاری
 4واحد پایاننامه
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 32واحد درسی

دروس اختصاصی :اپیدمیولوژِی ،بررسای وضاعی سا م ساالمند ،داروشناسای ساالمندی و فرآوردههاای مکمال،
سالمندی سالم و فعال ،پرستاری سالمندی ( 1بیماریها و انت لهاای جنامی و عملکاردی) ،پرساتاری ساالمندی 2
(وضعی روانشنانتی بیماریها و انت الت روانی) -پرستاری سالمندی ( 3منائل و مشکلهای اجتماعی) -ساانتارها
و سینتمهای مراقبتی وی ه سالمندان.

محسن ادیبحاجباقری و همکاران /مقایسه نظام آموزشی دوره كارشناسی ارشد پرستاری

طبیع دان
واحدهای اصلی

رو تحقی کمی ( 3واحد)
رو تحقی کیفی ( 3واحد)
تمری انتقال ( 3واحد)
رو

واحدهای باقیمانههده (بهها توجههه بههه

پرستاری ( 3واحد)

کار برنام ریزی ( 3واحد) یا فناوری س م و نوآوری ( 3واحد) یا مبانی سالمندی ( 3واحد)
آموزش

فلنف تدریس ( 4واحد)
آموز در پرستاری ( 4واحد)
تمری آموز ( 6واحد)

تحقیق

اصول پیشرفت تحقی کیفی ( 3واحد)
مشک ت طراحی در پ وه پرستاری ( 3واحد)
تمری پ وهشی ( 4واحد)

مدیری

سیاس عمومی و مدیری پرستاری ( 3واحد)
ظری پیشرفت و تمری در سازمانهای جامع  /مراقب های بهداشتی ( 8واحد)

حیطهههی انتخههابی و مشههاوره بهها
سرپرس )

واحدهای متناوب
اجتماعی

گواهینامه

فناوری س م و نوآوری ( 3واحد)
سیاس عمومی و مدیری پرستاری ( 3واحد)
نظری پیشرفت و تمری در سازمانهای جامع  /مراقب های بهداشتی ( 8واحد)

تدریس :ان 3 ،دوره تدریس
سالمندی :گرفت  3واحد مبانی سالمندی +برنام اصلی

مبتنی بر پایاننامه 10 :واحد دورههای کارشناسی ارشد +پایاننام
مبتنی بر درس 11 :واحد دورههای کارشناسی پروژه علمی هدای شده ( 3واحد)
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برنامه کارشناس ارشد پرستاری دانشگاه آلبرتا

محسن ادیبحاجباقری و همکاران /مقایسه نظام آموزشی دوره كارشناسی ارشد پرستاری

متخصص سالمندی

واحدهای اصلی( 15واحد)

رو

تحقی کمی ( 3واحد)

رو

تحقی کیفی ( 3واحد)

تحول در عملکرد ( 3واحد)
رو

دورههای پیشرفته بالینی
منجر به ورود به عمههل

(ممکن اس

پرسههتار متخصههص

به عنههوان یه
(بزرگساالن))

دورههای پیشرفته بالینی
(ممکن اس
بهههعنوان ی ه

منجر به ورود به عمههل
پرسههتار متخصههص

(خانواده /همه سنین))
دورههای پیشرفته بالینی
(ممکن اس
بهههعنوان یه
(نوزاد))

منجر به ورود به عمههل
پرسههتار متخصههص

مبانی سالمندی ( 3واحد)

کار برنام ریزی ( 3واحد)

فارماکولوژی پیشرفت ( 3واحد)
پاتوفیزیولوژی پیشرفت ( 3واحد)
ارزیابی پیشرفت بهداش و پاتوفیزیولوژی کاربردی -بزرگناالن /سالمند ( 4واحد)
درمانهای پیشرفت و پاتوفیزیولوژی کاربردی -بزرگناالن /سالمند ( 4واحد)
تئوری پیشرفت و تمری در پرستاری بهداش بزرگناالن /سالمند ( 4واحد)
فارماکولوژی پیشرفت ( 3واحد)
پاتوفیزیولوژی پیشرفت ( 3واحد)
ارزیابی پیشرفت بهداش و پاتوفیزیولوژی کاربردی -نانواده /هم سنی ( 4واحد)
درمانهای پیشرفت و پاتوفیزیولوژی کاربردی -نانواده /هم سنی ( 4واحد)
تئوری پیشرفت و تمری در پرستاری نانواده /هم سنی ( 4واحد)
فارماکولوژی پیشرفت
فیزیولوژی پیشرفت و پاتوفیزیولوژی -نوزاد
ارزیابی پیشرفت بهداش و پاتوفیزیولوژی کاربردی -نوزاد
درمانهای پیشرفت و پاتوفیزیولوژی کاربردی -نوزادان
تئوری پیشرفت و تمری در پرستاری نوزادان

مبتنی بر پایاننامه 10 :واحد دورههای کارشناسی ارشد +پایان نامه
مبتنی بر درس 11 :واحد دورههای کارشناسی ارشد +پروژه علمی هدای

شده ( 3واحد)
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برنامه کارشناس ارشد پرستاری( پرستار متخصص) دانشگاه آلبرتا

محسن ادیبحاجباقری و همکاران /مقایسه نظام آموزشی دوره كارشناسی ارشد پرستاری

( .)20شرایط پ،یر

 -4بحث

میدهد دانشااکدههای پرسااتاری نصوصاای مثاال آلبرتااا در

ای مطالعا باهاادف مقاینا برناما آموزشاای مقطااع

مقاطع تحصی ت تکمیلی پرستاری ب طور منتقل ب ج،ب
دانشجو بپردازند ،بنابرای اسااتانداردهای پاا،یر

آلبرتا انجام شد و بر پای نتایج حاصل  ،تفاوتها و تشابهاتی

ممک اس سلیق ای باشد ،ای اسااتانداردها شااامل معاادل

مشاهده گردید .بر ن ف آلبرتا کا در هیچیااك از مقاااطع

دورههای قبلی ،گ،راندن واحاادهای همچااون آمااار و رو

تحصیلی آزمون سراسااری برگاازار نمیشااود ،تحصاایل در

تحقیا  ،داشاات تجربا بااالینی ،توصا ی نام و نماارات

دانشکدههای پرستاری ایران وابنت ب شاارک در آزمااون

کنب شده در آزمون زبان اس  .پرسااتاران جها ورد با

کارشناسی ارشد پرستاری اس کا از راه وزارت بهداشا

مقطع ارشد باید دارای مدرک  RNباشند .البتا متقاضاایان

برگزار میگردد و تنها در برنی رشت ها مثاال مراقب هااای

بی المللی ک تجرب کار  RNرا در کانادا ندارنااد ،میتواننااد

نون نیاز اس شاارک کنندگان دو سااال

تنها در حوزههای تدریس ،تحقی و رهبری ادام دهند.

سابق کار بالینی داشت باشااند ،جها سااایر گرای هااای

فلنف آموز

پرستاری داشت و یا نداشاات سااابق کااار بااالینی اهمیا

پرستاری ک تأمی کنناادهی قناامتی از

مراقب س متی جامع اس  ،باید همااواره نااود را بااا نیاااز

چندانی ندارد .البت ناگفت نماند کا در ایااران دانشااجویان

جامعا منطبا سااازد ( )21بنااابرای ساایر دگرگونیهااای

استعدادهای درنشان میتوانند با دون آزمااون در دانشااکده

رشت های کارشناسی ارشد پرستاری ،هم در ایران و هم در

محل تحصیل دوره کارشناسیشان ،با اداما تحصاایل در

آلبرتا بر پای نیازهای جامع شکل گرفت اسا  .البتا ایا

مقطع کارشناسی ارشد بپردازند .یکی دیگاار از تفاوتهااای
موجود در زمان پ،یر

در آلبرتااا

روند تغییرات نشان میدهد ک ای تخص ها و گرای هااا

دانشجو در ایران با آلبرتااا ،داشاات

قطعی نخواهد بود و ممکا اسا برناای حاا،ف و یا ا با

مدرک معتبر زبان انگلینی اس  .منلماً فردی کا زبااان

رشت های جزییتری تفکیااك گااردد .در هماای راسااتا ،در

انگلیناای بهتااری دارد ،مقاااالت و کتااب معتبا ر با زبااان

ایران سال 1397رشت پرستاری مراقب های وی ه کودکااان

انگلینی را مطالع میکند و در قیاس بااا دانشااجویانی کا

در ای مقطااع بااا توجا با اهمیا کیفیا مراقب هااای

بدون داشت هاایچ ماادرکی از زبااان انگلیناای وارد مقطااع

پرستاری در بخ

کارشناسی ارشااد میشااوند ،اسااتفاده بهتااری از دوره نااود

ویا ه کودکااان ،توسااط شااورای عااالی

برنام ریزی علوم پزشکی تصویب گردید (.)22

نواهند داش  .در ایران تنلط دانشجو ب زبان انگلینی در

در دانشکده پرستاری آلبرتااا تمااام دانشااجویان برناما

حد زبان عمومی برای ورود ب دوره کارشناسی ارشد کفای

کارشناس ارشد باید یکی از ای مناایرها را انتخاااب کننااد:

میکند و بنیاری از دانشجویان پس از گ،راندن دورههااای

برنام کارشناس ارشد مبتنی بر درس یا برناما کارشااناس

زبان عمومی و تخصصی ،همچنااان از مهااارت زبااانی الزم

ارشد مبتنی بر پایاننام  .مدت زمان ای برنام را میتااوان

جه برآوردن نیازهای علمی و حرف ای برنااوردار نینااتند

در عرض  2/5سال تکمیل کرد .حداکثر زمان برای برناما
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کارشناسی ارشد پرستاری در ایااران و دانشااکده پرسااتاری

وی ه و یا گرد

و سیاس های آموزشی کانااادا اجااازه

محسن ادیبحاجباقری و همکاران /مقایسه نظام آموزشی دوره كارشناسی ارشد پرستاری

نتایج مطالع میرزابیگی و همکاران نشان میدهااد کا

مبتنی بر پایاننام  4سال و برای برناما مبتناای باار درس
 6سال اس  .کارشناس ارشد پرستاری مبتنی بر پایانناما ،

 76/6درصد اعضای هیأت علمی دانشکدههای پرسااتاری و

فشرده پ وهشی در حوزهی ع قا ی

آمونتگااان دوره

فرصتی برای آموز

مامایی ایران معتقد ب عدم کارآیی دانا

دانشجویان ب یك پروژه علمی هدای میشود ک با حوزه

ب نظر میرسد ک برنام های آموزشی رایج ،فرصا کااافی

مطالع آنها همنوانی دارد و ممک اس موضوعاتی مانند

برای ارتقاااء و بهبااود آگاااهی و بعضاای مهااارت پرسااتاران

نتایج بالینی ،عمل مبتنی بر شواهد ،بهبود کیفی کلاای یااا

دان آمونتاا را در سااطح ایاادهال فااراهم نمیسااازد .در

را در بر بگیرد .در دانشااکده پرسااتاری آلبرتااا

مطالعات انجام شااده در ایااران و سااایر کشااورها ،محققااان

ارای میشود؛ در ایران

متعاااددی دریافتناااد تواناییهاااا و مهارتهاااای باااالینی

تمااامی گرای هااا بااالینی تخصصاای هنااتند و پرسااتار

دان آمونتگان تازهکااار با رای باارآورده سااانت انتظااارات

پرستاری ،ایجاااد

بیماران و سینتم بهداشااتی -درما انی و ماادیران ،نارسااایی

و مهارت در دانشجویان پرستاری و

دارد باا طوری کاا  85درصااد ماادیران تبحاار بااالینی

مهمتری عامل در جه کنب ای هدف ،ارتقااای سااطح

دان آمونتگان پرستاری را در حد انتظار و تنهااا  5درصااد

از نیماای از فرآینااد

باالتر از حد انتظار و  10درصد پایی تر از حد انتظار ارزیابی

ترجم دان

گرای ها ب رو

متخص

پرستار متخص

تربی نمیشوند .هدف آموز

سطح مناسبی از دان

آموز

بالینی در پرستاری اس و بی

کردند (.)27

حرف ای شدن دانشجویان پرستاری در بالی رُخ میدهد ک
ای محیط ،مهمتری منبع شکل دادن ب هویا حرفا ای

بنابرای ارزیابی ص حی های بالینی پرستاران قباال از

دانشااجویان اسا و از طرفاای ،اعاات ی کیفیا ناادمات

ورود ب محیط بااالینی ،ضااروری اسا  .از لحااا سینااتم

پرستاری نیازمند ای اس ک دانشجویان پرستاری در طول

هزین تحصاایل در دانشااگاه آلبرتااا ،دانشااجو بایااد هزینا

و مهارتهااای الزم را در

پردان کند .در حالی ک در ایران دانشجویان میتوانند در

دوره تحصاایل نااود دانا

محیطهااای بااالینی بیاموزنااد ( .)11امااا متأساافان  ،نتا ایج

در آزمون ب صورت کااام ً

تحقیقات پ وهشگران آموز
کیفی آموز

صورت داشت شرایط و پ،یر

رایگااان در ایا مقطااع ،اداما تحصاایل دهنااد و البتا

پرستاری در کشور نشان داده

بالینی چندان مطلوب نبوده و نارساییهایی

انعطافپ،یری در ایا نصااوص در ایااران بی تاار اسا ،

در آن وجود دارد ( .)23همچنی شواهد نشان میدهااد کا

ب طوری ک دانشجویان میتوانند ب صورت بی الملل و یااا

نتایج بیمار ،ب وی ه عوارض عمده ممک اس ارتبا داشت

در دانشگاه آزاد با پردان شهری ادام تحصیل دهند .توج

باشد با کیفی آموزشی ک دریاف میکند بر ایا اساااس،

ب نیازهای جامع و تغییرات دائاام و تنااوع در گرای هااای

با کیفی باااال منجاار با ارایا مراقب هااای

پرستاری ،در ایااران و آلبرتااا مشااترک اسا ؛ امااا شاارایط

ارای آموز

بهداشتی با کیفی باال و در نتیجا بهبااود ایمناای بیمااار و

پ،یر  ،اهداف ،محتوای دروس و داشت پرستار متخص

کیفی مراقب را ب دنبال دارد ( 24و .)25

در ایران و آلبرتا متفاوت اس .داشت  RNجه ورود با
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دانشجویان اس  .کارشناس ارشد پرستاری مبتنی بر درس،

کارشناسی ارشد پرستاری در محیطهای بالینی بودند (.)26
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کارشناسی ارشد پرستاری در آلبرتا اجباااری اسا در حااالی

پیشنهادات

ک در ایااران در هاایچ مقطعاای ضااروری نینا  .در آلبرتااا
پرستار متخصا

پیشنهاد میشود در مطالعات آینده ب بررسی نظامهای

بااا گرای هااای مختلفاای وجااود دارد در
مفهومی ندارد.

دکترای پرستاری پردانت شود.

 -5نتیجهگیری

تضاد منافع

با توج ب ای ک یکی از اهااداف دانشا گاههای علااوم

هیچگون تعارض منافع توسط نوینندگان بیااان نشااده

پزشکی ،دستیابی ب موقعی علمی باال در میان کشورهای
منطق ب منظور افزای

اس .

رتب بندی جهااانی اسا  .بنااابرای

تشکر و قدردانی

توصی میشود جه رساایدن با یااك موقعیا عااالی در

بدی وسیل از تمام پ وهشگرانی ک از مطالعات آنها در

جهان ،برنامهریزان آموزشاای بااا در نظاار گاارفت نیازهااا و

ای مطالع استفاده شد ،صمیمان تشکر و قدردانی میشود.

مشک ت جامع  ،ضم بهرهبرداری از برنامههای مشاب در

کمیت ان قی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ی مطالعا را

دانشگاههای برتر سراسر دنیا جها ارتقااای برناما اقاادام

تأیید کرده اس .

نمایند.

مشاركت نویسندگان

محدودیتها

مهفومسازی توسااط :زهااره نبیزادهقرقااوزار و محنا

محدودی اصاالی ایا مطالعا  ،کمبااود منااابع جها

ادیبحاجبااااقری؛ تحقیااا و بررسااای توساااط شااا هناز

جمعآوری دادهها در مورد دانشگاه آلبرتا بود.

بلنااادیانبافقی و زهاااره نبیزادهقرقاااوزار؛ ویراساااتاری و
نهاییسازی نوشت توسط :زهره نبیزاده قرقوزار
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