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  :لطفاً به مقاله به شکل زیر استناد کنید 

انگلسهتان و  برنامهه کارشناسهی پرسهتاری در ایهران،بررسی تطبیقی . یار ا، معین ح، عبداهلل، سبزواری سنوحی ع سرحدی م،

 .94-71 (:2) 7؛ 1399، پاییز و زمستان توسعه در آموزش پزشکیمجله . کانادا

 خالصه اطالعات 

 نوع مقاله:

 مقاله مروری

 به مهارت و نگرش دانش، انتقال براي عالي آموزش كليدي عناصر از درسي برنامهمقدمه: 

 مقايسااهبنااابراي   .باشدمداوم مي و بازنگري تحليل نيازمند كه آيدمي شمار به دانشجويان

 بااه توجااه و شااد  آموزشي برنامه كيفيت و امحتو ارتقاي باعث آموزشي مختلف يهانظام

 بااا مطالعه اي . بنابراي  اشدبمي كارآمد نظام شدن يک نهادينه مبي  جهان، موفق هايمنظا

 شاانهاداتپي هياا ارا و انگلستان و كانااادا برنامه كارشناسي پرستاري در ايران، مقايسه هدف

 .است شد  انجام؛ آن كيفيت جهت بهبود عملي

 مهم هايشاخص و اصلي عناصر ،اي(ي )مقايسهتطبيق  -يتوصيف پژوهش اي  درروش کار: 

 انتخااا  هدفمند صورتبه كه انگلستان و كانادا ايران، هاي پرستاريدرسي دانشکد  برنامه

 .گرفت قرار تحليل و تجزيه ي،بررس مورد وي برديبر اساس الگ بودند، شد 

 هايبرنامه تمامي در آموزشي محتواهاي و كلي اهداف پژوهش، هاييافته اساس بر ها:یافته

 نحو ، و طرف يک از تدوي  محتواها و سازماندهي اما مشابه بود، حدودي تا مطالعه مورد

  نمااود ادايج را متفاوتي محتواهاي نتيجه، در كه بود متفاوت هاآن به پرداخت  نوع و ميزان

 و تاادري  در اسااتفاد  مورد هايکتکني در بسيار هايشباهت وجود با ،بود.عالو  بر اي  

 .شد مالحظه برنامه اهداف و سطح به بسته نيز بسياري هايتفاوت ارزشيابي،

 آموزشااي هايهبرنام با مقايسه در ايران آموزشي برنامه اگرچه رسدمينظر به گیری:نتیجه

 و هايرفااک كاسااتراهبردهاااي  منظوربااه اما نيست، برخوردار بدي جايگا  از مطالعه مورد

 و تاادري  هايشرو پژوهش، دانشجو، گزينش اهداف، انتخا  مانند مواردي آن، نقايص

 .گيرد قرار جدي و اصالحات بازبيني مورد بايد عملکرد و تئوري ارزشيابي

 تاریخچه مقاله:

 2/9/98 تاریخ وصول:

 4/12/98 تاریخ پذیرش: 

 :کلیدواژگان

 تطبیقی  مطالعه

 آموزشی  یبرنامه 

 پرستاری کارشناسی

  بردی ی الگو

  ویسنده مسئول:ن

 مهدیه سرحدی 

 09370787211 :تلفن

 sarhadi.nurssing@gmail.com  ایمیل:

دانشگاه علهوم پزشهکی ایران، زاهدان،  :آدرس

 ، دانشکده پرسهتاری و مامهایی زاههدان ،زاهدان

 جراحی -اخلیدگروه پرستاری 
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 مقدمه -1

نتتر  چرلش و تحتتک   بتتر پرلی آمکدش  امرخک خمروده،

 مانکع هها خیتبرطی، و تدنکلکژزدی تغاارخ  قبال خد دزرا 

 یونتته جهتترنی هتتها، تغااتترخ  جیتااتتی،کری، بردخی ناردنر 

 ناتترد نر  جهزه بههخهای ای سطح جهرا وگسارش برنرمه

خزتت  به  (2و  1)ه نسان یوهیوب خنسرنی مرنر نارو  وجکا به

 هتترنه باستتا  قتترا ای پاهتتدی یپیتتک آمتتکدش الاتتل 

خستتت ولی خز  ساسا  ای طک    خهنتتر  گستتارامکفقات

 نظتتری ای تغاارخ  سرپت ،(4و  3) دمرا ناردمنه تغاار خست

 هدیاپ پیکی آمکدش  ای بردنلر  ناردنر  جرمته، و سالمت

 .(5) نیرزهمی ضروی  یخ

 ای سرخستتر یمتترنیا -بههخهای ساسا  ای دزرا تغاارخ 

 مطتتر   پرستتاری آمکدش  برخ بساری    نرشچرل جهرا،

بر خفاخزش پاچاهگی نظتتری ستتالمت و دزرخ ، (6) خستنیکاه 

خ  و خجایرپی پرساریخا نر  حرفهخزفر  نقش نقش پرساری،

پرستتاریخا برزتته قتترای بتته هتتهه خست.نرزی نیتترخه بر چرلش

بانی و مهزرزت مرخقبت خد بایریخا بر هرخزط پاچاتتهه و پاش

  تغااتتر برهتتنه. بتتر خزتت  حتتر  بستتاری  خد به سرپت ای حر

یزا  ما  هرخزط برنرمهأنر  پرساری  خمرود، خمدرا تبرنرمه

 ار یخ نهخینتتهبه ناردنر  ای حر  تغا ایسی جهت پرسخلکزی

  .(8و  7)

  نتترمرخقبت هزتت خیخ محاط چنه نر متاقهنه  ماخصصا 

بتتهوا  و ثربت آنچه خمر هکا،یم اگرگکا سرپته ب یسالما

ه زتت خیخ ای پرستتاری  محتتکی نقش مرنه،یم و مرنهه یبرق تغاار

، (9و  8) خستتت بایتتری بتته کافاتتت بتتر و خزیتت   نتترمرخقبت

 آمتتکدش  کافاتتت خیتقتتر   بتترخ کتته خستتت مستتی  بنتتربرخز 

 پرستتخلک ازلتتر ،یستتنا ایسی برنرمه نر ویوش  ، پرساری

 پارمتتهنر  بتته یاستتاارب  بتترخ آمکدش  کافات و برههینی

  طکی نر  ایسیهبرنرمزربه و  بهبکا برزه آمکدهی مطیکب

  .(6) نیرزنه متنراخی یخ زراگار  هک کننه تغاار

 مرخکتتا ترز  نهرانر  آمکدهی،پنکخا مه نر بهاخنشلره

و نیچنا  ترباتتت ماخصصتترا  پی  و فرننگ کننهه تکلاه

مکیانارد کشکی، لیق و تکلاه اخنش جهزه و پاشبرا مردنر  

ی اخنشتتلره سه مأمکیزت خصی برهنه.پی  و اخنش مطر  می

متتکیا ناتتا آمکدش، پژونش و لهمر  برخ  اخنشلره  هرمل:

 .(10) تأکاه قرخیگرفاه خست

خ  خست که نرگکنه سراه نلتتر  زنه پاچاههآآمکدش فر

تکخنه منجر به نهی یفا  نارونتتر و خمدرنتتر  مکیا آا می ای

ربرخز ، تکستتته نر یخ بر هدست مکخجه سردا. بنتالش  هکا و

زنتته آخزجتترا تحتتک  ای آا، ناردمنتته هتتنرلت فر آمتتکدش و

برهتته نر  نتتکز  خجتترخ  آا میدش و آگتترنی خد هتتاکهآمک

کتتی که بر آمکدش پیکی پاهستتی خناقراخ  خسرلتتی بر. (11)

کننه، پبریتست خد: تیرکا باش خد متتیوخیا   صکی  نظربه

باش خد  تکجه ،نر  بر ایمرا بایری یهتتتت آمکد  حه محاکخ

فقهخا   ،نلرو کرنش نلرش جرمع زتتیگرخحه به تخصص

، هتتتیآمکد  نرای برنرمه کتتتیجرزلره آمکدش خلالق پاه

تیرکا  نتتتی،و خنسرپتتی پیکی خجایر فقهخا آمکدش ای دمانه

 فقهخا آمکدش ای مکیا و زیریستتتتتتارنیصرف بر آمکدش ب

 .(12و  5) حار  لرآ  بایریخا مرحیه

 بتته اخاا خولکزتتت که نهانمی نشرا مطرلتر  نیچنا 

 کیاتته  نتتر مهری  بتتر تأکاتته جتتر  بتته اخنش زراگار 

 اخنشتتجکزرا زتتراگار  زنهآفر ای خلاال  به منجر ،خ هحرف

 .(11)گراا می

 تتترز مه    لتتکاای مطرلتتتهزااخا ناک و نیدتتریخا 

  :هگکنتتته هتتتر  اخانتتت یخ خز   آمکدش پرساری  نرچرلش

  پرساری کریهنرسی  یهمفرنا  پرزه و خسرسی ای برنرمه او

پرساریخا وجکا نهخیا و پریخاخز  باکمهزدر  غرلب ایوس ای 

برنرمه اخنشجک یخ، به طرف اسااری پاهک هها سکق 

تات خزرخا بر وض  مهیسرا پرساری  انه. نلرش حرفهخمی

که تکسط  نتتتیاخیا و تصکزر اخنشلر  فرصیه بساری آ خزهه
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پرساری  نتتیزر برلاهکا بتتر تصکمتتی زتتهخیخ  خسرتاه پرساری

اخنشجکزرا پرساری  ناا نلرش منرسبی به  نیسرا ناست.

زک هغل  یخ  که پرساری  طکیحرفه لکا نهخینه به

محاط  ،زک حرفه مشخص و ای حر  تدرمل اخننه، نهمی

تفدر   نه تنهر تتتتتکسته اننهه ن  به نکبه لکااخنشلرنی 

 پنکخا پرمل سرککببه  ناست بیده ای مکخیا  خناقرا

 .(13) هکاکننهه ناا مطر  می

 ای یخسرستت  تکخنتته نقتتشمی کتته ییمه پنرصر جییه خد

  نربرنرمتته کنتته،  برد یپرل آمکدش  مرخکا کافات  خیتقر

 نظتتری مؤلفتته ترز یپنکخا خصتتیبتته آا خد کتته خست یایس

 بتته مهتتری  و اخنتتش، تجربتته خناقتتر   بتترخ پرلی آمکدش 

  هتتکا یمتت  بتتراه نری جرمته  به لهمر  پرضه و اخنشجکزرا

(1 ،2 ،14). 

کتته  خست آمهه منربع یبتض ای ایسی برنرمه تکصاف ای

 که برههمی 1یپیی طر  زک یپرل آمکدش  ای یایس برنرمه

  گارتصتتیا جهتتت  هتتهه  یزابرنرمتته(  زنهنرآفر هرمل

 منتتربع زراگارنتتهه، ،یتکخل محاکخ، پنصر نهف، نشت بریهای

 خستتت  (ستتردگری وی خیدهارب ،یآمکده  زنهنرآفر ،یآمکده

(15).  

 نظتتری زتتک خصتتیی نر مؤلفتته خد ایسی ای وخقع برنرمه

 نهفینتته، صتتکی به مؤلفتته خزتت  دزتترخ .خست یسییتربات 

 و خبتتترا ای تتتترلی و خیتقتتر  بتترخ  یخ خ وزژه ترباای تجریب

نتتر  و خد حکده (17و  16) یرزتتهنمی فتترخن  مخایف هئکا

نقش خسرسی ای گراا که محسکب می خصیی تتیا  و تربات

  .(18و  11) خنسرنی اخیا تربات مطیکب نارو 

 نر و جنبتته نتتهف ایسی، برنرمه به پییی یوزدراای 

 خمتتر .گارامی قرخی مکیاتکجه چاا نر خد باش برنرمه مییکس 

ایستتی  برنرمتته خد نرهتتی نتتر اخاه به گرخزرنه خنسرا یوزدرا

 بر ناا نلرخ ذ زر حقاقی یوزدرا .اخیا کافی و خیدهی نلرنی

 
1 Academic Plan 

 خیدش  محاکخ، تنرسب و اخیا نظر ایسی برنرمه و تهوز  طر 

 قتترخی تأکاتته متتکیا یخ زتتراگار  نتتر خنکخع فترلات و خنهخف

 .(19) انهمی

نر  ایسی پرساری  ای پراخلا  به خزتت  نقرزص برنرمه

کیبکانتتر   .(23 -20) مسرئل ای یونه آمتتکدش پرستتاری 

تغااتترخ   ی و ،جه  ای کافاتتت مرخقبتتت خد بایتتری و خزینتت 

وجکا مفهتتکی تنتتکع  نر  بههخهای،سرزع ای محاط مرخقبت

آوی  ای نر  ف ای پرساری  و آمکدش پرساری  و پاشرفت

مجیکع زک وخکنش فتتکی  بتترخ  خصتتالحر  پرستتاری  یخ 

پتتهی نیتترننلی بتتا  ، خد طرفتتی (25و  24) طیبتتهمی

خد  ،خ  ای محاط کری ر  تحصال و ناردنر  حرفهنمکلاهآ

نلرخنتتی ای آمتتکدش  ث و پرمتتل پیتتههحتت رئل متتکیا بمستت 

ه کتت  یمهی پکخمل خد .(26 -24) هکاپرساری  محسکب می

خنتتکخع  هتتنرلت کنه، کیک ینلرن چنا  تسهال به تکخنهیم

 هتتهه،  قصتته یایستت  برنرمتته جییتته، خد یایستت  نر همتت برنر

 برهتتههتتهه می کسب ههه، سنجش ههه، خجرخ ههه، حیرزت

 خلار  نرانه یا منسج  یایس رمهبرن به یربااسا  برخ که

 . (28و  27) خست گرفاه قرخی تکجه مکیا

ای نر  ایستتی پرستتاریخا وجکا نلرخنی ای مکیا برنرمتته

بستتاری  خد کشتتکینر  اناتتر و لتتاوی مقتترطع مخایتتف ای 

نر زر تهاتته چهتتریچکبی بتترخ  بردنلر  و خیدزربی خز  برنرمه

ا تضتتیا  کافاتتت آمتتکدش پرستتاری  ستترلکحه کتتری تتتتهخ

 نر  پرستتاری  قتترخی گرفاتته خستتتتکجهی خد اخنشتتدههقربل

 جهتترا، ای مکفتتق هتتیآمکد نر نظری به تکجه ،(31 -29)

 (32) خست خثربخش و کریآمه نظری هها زک نهرازنه مبا 

 و محاک  خیتقر  برپث مخایف آمکدهی نر نظری مقرزسه و

 خد زدتتیبنتتربرخز   .گتتراامی آمکدهتتی برنرمتته کافاتتت

 ایستتی نر برنرمتته بریستتی تطباقی، رلتر مط کریکرانر 

 ستترد بکمی و پییتتی تبتترا  طرزتتق خد مخایتتف کشکینر 

 بتته باکخا آا خسرس  بر که خست مطرلتر  گکنهخز  نر زرفاه
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ایستتی  برنرمه تهوز  زر مکجکا ایسی برنرمه بهبکا و خصال 

 و بهبکا ای تکخنهمی کریکرا  چنا ، (11) نیکا خقهخی جهزه

 تکجتته مکیا پرساری  کریهنرسی اویه ایسی برنرمه خصال 

 بتترخ  کتته خستتت خزتت  بتتر خپاقتترا یخسار، خز  ای .گارا قرخی

 و خزرخا ای پرساری  کریهنرسی یهاه ترباش نرچه مکفقات

 به پراخلا  آا، آمکدهی برنرمه ضتف و قک  نقرط هنرسرزی

 نر اخنشتتلره تجتتریب خد بتتراخی بهره و تطباقتتی مطرلتر 

 و خستتت ضتتروی  و  دی پرساری ، آمکدش  دمانه ای مکفق

 خیخزتته بتتر تکخنهمی نرپژونش نکع خز  خد آمهه استبه نارزج

 نر برنرمتته کننتتهگراتهوز  بتته کتتریبرا ، پاشتتنهرانر 

 ازه بر آنرا تر نیرزه هرزرنی کیک خزرخا ای پرساری  آمکدش 

 خناختترب آمکدهتتی، برنرمتته تغااتتر زتتر و تهوز  به تر وساع

 خیدهتتاربی و تتتهیز  نتتر یوش  محاتتکخ، خف،خنه ترمنرسب

 مقرزسه حرضر، پژونش خنجری خد نهف یو، خز  خد .کننه خقهخی

 چنتته پرستتاری  کریهنرستتی اویه ایستتی برنرمتته ستترلاری

 برنرمتته بتتر مناختتب کشتتکینر  خد متابر پرساری  اخنشدهه

 و وضتتتات خد خطتتالع ضتتی  تتتر بتتکا خزرخا ای یخزج آمکدهی

 بتترخ  خ نتتهدما خزتترخا، ایسی رمهبرن ای مکجکا نر کرسای

 ای منرسب ندر  کریگار  به و فتیی ایسی برنرمه بردنلر 

پرستتخلکزی  پی حرضرنیچنا  ای . پژونشگراا فرخن  آا

 اویه ای اخنشتتجک گتتازنش هتترخزط :بتتکا ذزتتل متتکخیا بتته

 آمکدهتتی، برنرمتته کیتتی خنتتهخف کریهنرستتی پرستتاری ،

 مکدهتتی،آ نر هتتاکه اویه آمکدهتتی، ستترلاری و مشخصر 

 خ حرفتته و وظتترزف نقتتش مکیاخناظتتری، نر تکخنینتته 

 خد نهرزتتت پتت  ای و خیدهاربی نر هاکه و آمکلالرااخنش

 پییتتی یخندرینتتر  و پاشتتنهرانر هتتهه، ذکر مکخیا مقرزسه

 خد زتتک نتتر بر یخبطه ای کشکیمرا ایسی برنرمه بهبکا برخ 

 .گرازه هزخیخ نرو هرلص پنرصر

 

 

 . روش کار2

مقطتتتی و بتتر  -صتتافییبرا  حرضر خد نکع تکمطرلته کر

ترز  محققرا تتیا  زدی خد برجساهفراه خد یوش متروف خسا

 .(33) خنجری ههه خستتت 2جکیج برا و تربات تطباقی زتنی 

ستترزر نقتترط خز  خللک ای مطرلتتتر  مخایتتف ای خزتترخا و ای 

کری گرفاه هتتهه هجهرا برخ  مقرزسه یوزدرانر  آمکدهی ب

ریسی تطباقی پییی خست کتته ای آا او ب .(37 -34) خست

گارنه و وجتتکه خلتتاالف و زر چنه پهزهه ای کنری ن  قرخی می

 .(40 -38) هکانر بریسی میتشربه آا

نتتر  خد نظتتر بتترا ، ای مطرلتتتر  تطباقتتی برزتته یوش 

هاکه آمکدهی منرسب خناخرب هکا.  وه ههآمکدهی هنرلاه 

، 4، تفستتار3چهتتری مرحیتته، تکصتتاف خللتتک  بتترا  هتترمل

نر  ای مرحیه تکصاف، پهزتتهه .خست 6و مقرزسه 5نیجکخی 

بتتراخی   -خسرس هتتکخنه و خطالپتتر ، زرااخهتتت تحقاق بر

نر  کتترفی بتترخ  بریستتی و نقتته ای ههه و بر تهخیک زرفاه

ای مرحیه تفسار، خطالپتتر   ،(41) هنهکمرحیه بته آمراه می

ه. ای نتت گراتکصاف ههه ای مرحیه خو ، وخیسی و تحیال می

جکخی  خطالپرتی که ای، او مرحیه قبتتل آمتتراه ن   مرحیه

نر منظکی خزجرا چریچکبی برخ  مقرزسه هبرنتههه خست، به

ای ، هنتت گارای کنری نتت  قتترخی می ...بنه  ونر، طبقهو تفرو 

تحقاق بر تکجه به جازار  ای دمانتته  مرحیه مقرزسه، مسئیه

نتتر و اخاا پرستت  بتته ستتؤخ   تحقاتتق نر و تفرو هبرنت

  .(41) هنگرامقرزسه می بریسی و

  ای خز  پژونش جرمته آمری ، خسنرا و مهخیک برنرمتته

کیامطرلتتته ایستتی کریهنرستتی پرستتاری  ای کشتتکینر  م

ال البتتهنیکنتته آمتتری  ای خزتت  مطرلتتته،  . بنتتربرخز برههمی

ه زتت و خیخازنتتی خجایتترپی و  ،خقاصتترا  تفتترو  فرننلتتی،

 
2 Gorge Z Beredy 
3 Description 
4 Interpretation 
5 Juxtaposition 
6 Comparison 
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د  و یپرزتتت یخنبرانتتر  برتتتر بهسرنر  نک ای دمانه طر 

 .برههآمکدهی سه کشکی خزرخا، خنلیسارا و کرنراخ می

  دمتترنی محققا  ای بتترده حرضر، پژونش خنجری جهت

نتتر آوی  اخاههتتروع بتته جیتتع 1398کیمره از  تر ههرزفرو

 پرستتاری  برتتتر نر اخنشدهه خباهخ صکی  که نیکانه. بهز 

 و پاشتتلرمی بتتر مبنتتی خطالپتتر  خسرس  برخز  سه کشکی 

 و متتؤثر نر هتتاکه خجتترخ  لحتتر  خد طک نی سربقه اخها 

 ای مکیانارد خطالپر  بکاا اسارس  قربل و آمکدهی مهآکری

 Google ،Googleمکتکینتتر  تکسط خزنارنای، نر سرزت

Scholar،Yahoo ، Medline و PubMed جساجک مکیا 

 فانه. گر قرخی

 متتکیا کشتتکینر  برتر اخنشدهه 10 خباهخ منظکی خز  به

 خستترس  بتتر و هتتهنه مشتتخص( اخنشدهه 30 زتنی) مطرلته

 رًجیت پرساری  ایسی برنرمه دمانه ای خطالپر  بکاا مکجکا

 نه. بر تکجه به نهف مطرلته خد منربعهه رباخخن اخنشدهه 10

 نتتر،کنفرخن  ای کشتتکینر یستتیی یهتتر گاخ  و خ کاربخرنه

وی  خطالپتتر  آنتتر، ناتتا جهتتت جیتتعکنلره و نتترنیرزش

 گرازه. خسافراه مکیانظر

جساجک ای جهت زرفا  برنرمتته آمکدهتتی  پالوه بر خز ،

ای  7نر  یخننیتتر اویه کریهنرستتی پرستتاری  و افارچتته

نر  پرساری  کشکینر  خناخربی ه خطالپرتی اخنشدههرزلرپ

 است آویاا خطالپتتر  کرمتتلجهت به پذزرفت.صکی  ناا 

بتته  8ککیزدکلتتکی پرستتاری  و BScنر  ترکابی خد کیاهوخژه

جساجک  سرزر خطالپر  ای متتکیا اویه کریهنرستتی یهتتاه 

 پراخلاه هه. ناا پرساری  ای کشکینر  مابکی

نر  آمکدهی مناختتب برنرمه ک خدنر ز  بته ای مرحیه

مخایف برنرمه آمکدهی به فریسی یوخا ترجیه هه و خجاخ  

، بریستتی و ینتتر هنرستترزاویه کریهنرستتی پرستتاری  ای آا

تحیال هه. سپ  خز  خطالپر  ای قرلب جتتهخولی  تجازه و
 

7 Handbook 
8 Nursing Curriculum 

، جرمع برخ  نر زک خد پنرصر برنرمه آمکدهی تنظا  گرازتته

اخاه به نر زک خد آنهر نظ   ترتاب به خطالپر  مربکطبهز 

ک خد پنرصر برنرمه نر  نر زهه. سپ ، تشربهر  و تفرو 

نهرزتتت  با  نیه کشکینر  مکیامطرلته تتاا  گرازتته و ای

نر، مقرزسه و پاشتتنهرانر  بر خسرس خز  تشربهر  و تفرو 

کریبرا  برخ  بهبکا بخشاها به نر زک خد پنرصر برنرمتته 

 ه هه. زآمکدهی خزرخا خیخ

خ  قضرو  ایبتتریه خپابتتری خستتنرا و متتهخیک بتته نقتته رب

منربع تکجه هه. ای نقه بارونی، خصیی بکاا بارونی و ایونی 

مهخیک مکیانظر بکا. ایوخقع به خز  متنی خست که متتهخیک 

بردزربی ههه، نیرا مهخیک و مستتانهخ  مربتتکط بتته نیکنتته 

مکیامطرلته برهه و ای نقه ایونی خنیات و صحت محاکخ  

قضرو  هه. به خز  متنی خست که محاکخ  مهخیک مهخیک 

پرسخلکزی به سؤخ  تحقاق بکاه و بر  بردزربی ههه ای جهت

خسرس مسانهخ  وخقتی تنظا  ههه برهه. بتترخ  بتتر  بتتراا 

تر خپابری خسنرا و مهخیک ای خز  پژونش، ستی هه که باش

 رًنر  متابر خسافراه هکا. ضتتیننر و مجیهنر، سرزتخد کارب

جیه منربع خنلیاسی تر حتته خمدتترا بتتهوا لطتتر هه ترستی 

القی ای مطرلته حرضر هرمل: خمرناتتهخی  برهه. مالحظر  خل

نر و تفسار ناتترزج آوی  اخاهای خناقر  مطرلب، اقت ای جیع

 .مطرلتر  قبیی و یپرزت حقکق مؤلفا  بکا

 هایافته -3

پتترویش  ، پرستتاری یکریهنرستت  آمکدش  برنرمه خد نهف

 نر و مهری  نظر  اخنش خد برلکیاخی ص،صخما پرساریخا

 خد سطح ای بر ترز  پرساری  نر تمرخقب هزخیخ برخ  پییی

 پرساری  یهاهبر نیا  خسرس  (42) خست کافات و خزینی

 چرخکتته اخیا، ناتترد وزتتژه تکخنتترزی بتتر منتتهپالقه بتته خفتترخا

 بر لهمر  هزخیخ  نرطرهپاش خد زدی حرفه منه  بهپالقه

   .(43) برههیم مهاجکزرا به منرسب و افاتک
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ه ای مطرلتتته خنجتتری است آمتتهنارزج بهبر نیا  خسرس 

ههه ای لصکص پنرصر برنرمه ایسی به تفداک ای جهخو  

تحیاتتل و  ،ه ههه خست. بر بریسی نر زک خد پنرصرزذزل خیخ

تتتک بریستتی تکنر، مکخیا دزتتر هبرنت و نرمقرزسه تفرو 

 متتکیا نر اخنشتتدهه ای اخنشتتجک پتتذزرش  هکا: هرخزطمی

 (1 جهو ( خست؟  چلکنه مقطع خز  ای مطرلته

 شرایط پذیرش دانشجو -1دول ج

*Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) 
**Automated External Defibrillator (AED) 

 
 

 اخنشجک پذزرش  هرخزط ای نرزیتفرو  و نرهبرنت چه

 مشتترنهه مطرلتتته متتکیا  نراخنشتتدهه ای مقطتتع ای خزتت 

 ؟ هکایم

   بتتر  ای ایوس یزرضتتی،اخهتتا  نیتترخ  ت: شببهت  

هنرستتی(، خنلیاسی و پیکی )هرمل فاازک، هتتایی و دزست

پاشتتانه جنتترزی، تأزاهزتته ستتالمت اخها  گکخنی پتتهی سک 

 دی ای پتتذزرش متتکخیا وخکسانرستتاکا فاازدتتی و تدیاتتل 

  ذکر ههه بکا. نر  مکیا بریسیتر اخنشدههباش

نر  سنجش هرزسالی کتته خسافراه خد آدمکا  ت: تفتوت

گرفت و هرزسالی فرا برخ  ای اخنشلره فیکیخن  خنجری می

 .گرفتاسااربی به خز  حرفه مکیا بریسی قرخی می

 اخزتترخ ای : دانشبو  گبییش   بت روش مقتیسب 

 و پذزرش  ابارسارا اویه خلاحصاالافریغ خد ههگراپذزرفاه

صتتکی   کتترمپاکتر  ساستتا  و سرخستتر  کندتتکی خسرس  بر

 وجتتکا پتتهی و شتتجک مایرکتتااخن پتتذزرش  نظتتری. گارامی

 ساستتا  ای خهتتدر تی وجتتکا بتته منجتتر خزرخا، مصرحبه ای

 که نهامی نشرا مکجکا تجریب .گرااپرساری  می آمکدش 

 بتترخ  منرستتبی مالک تنهرزی به بر   ی یتبهاح کندکی نیره

 مصتترحبه خنجتتری .ناستتت یهاه پرستتاری  ای تحصال خاخمه

 اخوطیبتترا ویوا خد صتتکی  خمدتترا ای کتته هتتکامی برپتتث

 قبک  قرفیه خد تر تالش اخینه فقط که اخوطیبرنی زر پالقهبی

 .(11) هکا نیرننه، جیکگار  پقب سرخسر  کندکی ههگرا

 شرایط پذیرش دانشو   ت  م رد بررسیدانشکده

 برهه.صکی  مایرکا و خد طرزق آدمکا سرخسر  میش به و پذزربرهنه میخلاحصاالا اویه ابارسارا ههگرا فریغپذزرفاه ایران

 انگلستتن

خزرخنی اخها  مهیک قرضارا طکی مثر  جهت ماگکخنی پرزرا تحصاال  ابارسارا )بهبرزست ماقرضارا کشکینر  مخایف می
 ه نیرزنهزیخ خ یخ  خنلیاسی مهخیک دبراو ازپی  ای پیکی خجایرپی زر پیکی سالمت مهیک اخنشلرنی و زر ازپی ( زر پاش

 به پیل لکخنه آمه. ای یود تتاا  ههه، او آدمکا ککتره ای خابار  و یزرضی خد اخنشجک امتحتن سشو  شتیستگی:م فقی  در 
 خنلیاسی، یزرضی و پیکی ایس خد ایوس 5و زر  Aایس خد ایوس سطک   3ق برخ  ماقرضارا خنلیاسی گکخنانرمه گذیخنها مکف

 خلاخمی خست   ابارسارا ( پ  خد پرزرا تحصاالهنرسی، فاازک و هایی)دزست

 و مرمرزی قبل خد هروع برنرمه پرساری  پاشانه جنرزی و ناا گکخنی سالمت هغیی برخ  نیه ماقرضاراگکخنی پهی وجکا سک 
 خلاخمی خست

 کتنتدا

به نیرخه یخ   ایوسخز  ایس خد  3 زربلذیخننه  نر  خزرلت خوناریزکای ابارسارایخ  12ایس خد ایوس سر   6 مکظفنهماقرضارا 
 . بلذیخننه برههمی خنلیاسی حایرً وخحهنر که زدی خد آاایس ازلر  3نری ایمهیک ثبت

او وخحه و  و مهزرزت خطالپر  (یزرضی هرمل آمری و)دزرمجیکپه یزرضی  ایوس باکلکژ ، هایی، زدی خد ازلر ایوس هرمل
 برهه می 12 خد ایوس پرزه خضرفی ازلر

 پاشانه کافر ، گکخنیپهی اخها  سک  ، **AED خولاه و کری بر اسالره * CPRمه گکخنانر برزستماقرضارا می بر خز پالوه 
  .یخ اخهاه برهنه نر  پفکنیبایری نرساکا و پهی اخها  متابر خد تدیال وخکسا
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 با  نر مهری  خیدزربی که خست خز  مصرحبه خساه  

 خستترس  بتتر تنهتتر تتتکخانیی یخ ماقرضتتارا و خیتبرطی فرا 

را. بنتتربرخز  کتت  خیدزربی ویوا  ای آدمکا کسب ههه  یتبه

 خزتترخا برزستتای نر  پرساری اخنشدهه ای پذزرش  پروتدل

 یخنتتی بتترخ  پنکخابتته مصتترحبه و قرخیگرفاه بردبانی مکیا

 گرفاتته نظتتر پرستتاری  ای ماقرضتتارا اخنتتش خیدزتتربی

 هتترمل ذزرش پتت  فرآزنتته خد پنکخا بخشتتیبتته مصرحبها.هک

 هتتنرلت نیچنا  و به نف  آمراگی، خپایرا نظر خد خیدزربی

 آنهر چرخ که خز  ا زل تکخنرزی ذکر و خ حرفه پرساری نقش

 خنجتتری بتتر (44و  43)ه برهتت می هتتکنه، پرستتاری لکخننتتهمی

پرستتاریخنی  تتتکخامی اخنشجکزرا گازنش ای اقت و مصرحبه

 خنجتتری بتترخ  فیکر  خنلااه و اخهاه پالقه لکا کری به که

 یخ برهتتنه اخهاه خ حرفه نکزت تشدال و نر  محکلهنقش

 لتتکب پرستتاری بتترخ  خنلااه اخها  خلباه تنهر. نیکا خناخرب

 خلالقی، پییی، و پییی نظر برزسای خد و ناست کرفی بکاا

 و خنتتهخف .(43) برهنه خز  کری منرسب ناا یفاری  و پرطفی

 ای پرستتاری  کریهنرستتی اویه آمکدهتتی برنرمتته یستترلت

 (2جهو  ( چاست؟  مطرلته مکیا نر اخنشدهه

 آموزشی برنامه رسالت و هدافا -2جدول 

 آم زشی برنتم   رستل و ا داف  ت  م رد بررسیدانشکده

 ایران 
خناقرا   تفدر لالق و خلیییی، نر و تترلا  خسالی، مبانی بر ناردنر  جرمته، به کریگار  خسارنهخیا میی و با  طرخحی برنرمه بر تداه بر خیدش

 برهه . می یرزنه پرساری ، خزجرا خنلااه جهت زراگار  مساآنلر، کریبرا فرنلر و جرمتهنر  کلو یوش تحقاق ای آمکدش، یوش

 انگلستتن 

 ، خفرصت تکسته حرفه مکدش مشرویه مهخوی و فرخن  آویااآ ، جرمع و مبانی بر پژونش ، و پژونش بر کافات برتر تحقاقر خنجری 
 نر  آمکدهی و پژونشی، تربات پرلی ینبرخا آزنهه، خیخزه برتر  ای نیه برنرمهه هکازخیخ  خلییییپژونش بر خسرس خسارنهخیانر  با 

سرد  اخنش تئکی  بر خ  و تکسته مهری  زدپریچهتفدر خناقرا  ای پییدراحرفه مرمرزی، پرویش مهری  تجازه و تحیال و پرساری  و
کری  زیکه تکخنر ینابرل تاو صالح  ینبر لاپارنس ، ییاتحی  نرخد مهری  زیبر سطح بر  لاخلاحصپرساریخا فریغ تاربت .پییدرا برلانی

 لهمر   هزخیخ  ، خلتیرمراخی  راراگزماخصصرا سالمت یخ اخهاه برهنه. تتهه به  لرزمخایف سالمت و بر ا  نرنهادمطکی مؤثر ای به
  .نر  ذختی و خیدش و یریاو تیرکا بر ب  یریمهخیاب، خسارنهخیا بر ترز پرساری  بر 

 کتنتدا 

خزجرا تغاار و خیدزربی خثرخ  تغاار،  خ  تغاار، کیک بهتصیا  بر نر  ختخرذنلر، فرخن  نیکاا دمانهخیخزه مرخقبت تخصصی بر ازهگره کل
قرخی  خیتبرط منرسب بر بقاه تا  ایمرا،کیک به سرلاری خناقرا ، بر خلتیر، زراگار  لکایخنبر و تفدرنر  زراگار  مراخیخیتقر  مهری 

 پاشرو نر  حرفه پرساری ، نر، قکخنا  و خیدشیخلتیلپییی یهاه خد طرزق اخها  یوحاه پرسشلر  و پژونشی، یپرزت خسارنهخیانر، اساک
تدنکلکژ  یود و خاغری تحقاقر  خلیییی خد نظر نکآوی ، آمکدش پرساری ، پییدرا و پژونش، خسافراه کرمل خد ای سطح با  بکاا 

 .خ مکهدرفرنه به پییدرا حرفه

 

برنرمتته  یستترلت و خنهخف ای نرزیتفرو  و نرهبرنت چه

 نر اخنشتتدهه ای پرستتاری  کریهنرستتی اویه آمکدهتتی

 اخیا؟  وجکا مکیامطرلته

 پرساری ، کالا نر برنرمه خد نهفای وخقع   : تشهت  

 محاط ای که خست ینه پرساریخا تکخن هها خلاحصالفریغ

 یخستتار  ای و خزجتترا کتتراه مثبتتت تغااتتر سالمای مرخقبت

 خیتقتتر  و نتترگروه نتتر،لرنکخاه خفرخا، دنهگی کافات خیتقر 

  بلذخینتته قتتهی جرمتتته طکیکییبتته و خ حرفتته نتتر مهری 

 کریهنرستتی اویه برگتتاخی  خد نتتهف . بنتتربرخز (46و  45)

 کسب بر که خست حرذقی خنسرنی نارونر  پرساری ، تربات

 خصتتک  کتتریگار  بتته و  دی نر مهری  و و نلرش  اخنش

 ستتالمت ستتطح ر تقتت خی و حفتت  جهت   ایخحرفه خلالق

 یرزنتته.ن لتتهمت ستتالمت تا  خد خفرخا زدی پنکخابه جرمته

  خحرفتته و خجایتترپی ،ذننتتی ،هخصی نر مهری  خیتقر 

 و قضتترو  تحیاتتل، و نر  تجازهمهری  پرویش  پرساری ،

 پییدرا ای ینبر  و برلانی، تترلی گار تصیا  و ه  خسا
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 و یکتمشتتر خلتیر،زتتراگار  متتراخی پرستتاری ، خ حرفتته

 و بایتتریخا و تا  سالمت نیدریخا سرزر بر تترمیی خیتبرطر 

 جرمتتته، آمتتکدش  ای ستتالمت بهبتتکا پذزر ،مستتؤولات

 حرصتتل خد نارزج خپیر  و پژونش خد خسافراه به اخنشجکزرا

 بتته پرزبنتته  بایتتری، خد مرخقبتتت کافات بهبکا آا ای جهت

 بتتر ترز  خستترس  بر پرساری  خیخزه و خ حرفه خصک  خلالق

مناختتب  نر اخنشدهه خنهخف جییه خد مکجکا، یانر خسارنهخ

 زدستترا حتتهوا  تر انار سرخسر ای خنهخف خز  که برههمی

 .خست

ای  خنتتهخف بتتا  دزتترا  مشتتربهت خگرچتته  بت: تفتوت

مشرنهه  ناا نرزیتفرو  خمر اخیا، وجکا یفمخا نر اخنشدهه

 ،نسانه نرچاا کیی لحر  به گرچه نرتفرو  خز  که هکامی

 و کجتته. تبرلکیاخینتته خ وزتتژه خنیات خد کافی لحر  خمر به

 فرننلتتی تنتتکع و نتتروزژگی و خلالقتتی بتته خصتتک  خحارخی

 خنستترنی و ذختی نر خیدش  به تکجه و مرخجتا ، بایریمهخی 

 متتکخیا  خد گرچتته نتترآا مافرو  خنسرنی اردنر بایریخا، ن

 ییصخ یسرلت و خنهخف دمره ای برزه یسهنظر میبه که خست

  اخنشتتدهه، خنتتهخف ای خمتتر برهتته، خزتت  یهتتاه ای آمتتکدش 

 بتتر تأکاه .لکیامی چش  به تر پرینگ گکنهبه مسار، مک

 پییی به سرلاری کیک پرساری ، خ حرفه و پییی پاشرفت

 ینبتترخا آزنتتهه ترباتتت و آمکدهتتی برنرمتته برتتتر  یهتتاه،

 مشرنههو خازنبکیگ فیکیخن   اخنشدهه خنهخف ای پرساری 

 و تغااتتر بتترخ  تصتتیا  ختختترذ نر دمانه نیکاا خن رف. هه

 بتته تکجتته تغااتتر و خثتترخ  خیدزتتربی و تغااتتر خزجرا به یکک

 اخنشتتدهه  خنتتهخف زتتراگار  لتتکایخنبر ای مهتتری  پرویش 

 ای خز  اخنشدهه خپاقرا که چرخ. خست تکجه قربل مسار مک

 بتته کتته برهتته طرزقی به برنرمه طرخحی وقای خست، بر خز 

 مهتتری  و  ،هتتکا آمکلاتته لکاآمتتکد  نتتر فرخگار یوش 

 دمتترنی نتتر ایو  نیرزتتهمی کستتب یخ خلتیرزتتراگار  متتراخی

 مرخقبتتت خیخزتته .نیرزتته مستتیح یود به اخنش یخ لکا تکخنهمی

 نر اخنشتتدهه نتتهخفای خ نلرکتتل ازتتهگره بتتر تخصصتتی

 .برههمی قربل تکجه مسار مک و فیکیخن  خزرخا، پرساری 

کریهنرستتی  آمکدهتتی نرمتتهرب یستترلت و خنتتهخف مقرزسه

 نر برنرمه ای مطرلته مکیا آمکدهی نر برنرمه ای پرساری 

 اخنش بر ایسی مشایل برنرمه خنهخف مطرلته، مکیا آمکدهی

 گسارش  نر، و مهری لرص هرزسالی کسب زرفاه، سردمرا

 قضتترو  تفدر خناقرا ، مشدل، حل تکخنرزی) خنسرنی صفر 

 و ناردنتتر تکجتته بتته و جرمتتته رب خیتبرط ،(...و ینبر  برلانی،

 نتترتر آاباش ای خسرس، خز  بر و برههمی فرخگارخا پالزق

 خ  طرخحیگکنه به زراگار  نر فترلات و آمکدهی محاکخ 

 اننه،پکهش می کرمل یطکبه یخ آمکدهی خنهخف که خنهههه

 آمکدهتتی بتته نتتر یوش  و محاکخنتتر و ایوس  خزرخا ای خمر

قباتتل  خد صتتفرتی گستتارش  جتتبکم باکخنه که ناست طرزقی

تکخنتترزی  بتترلانی، قضرو  خناقرا ، تفدر مشدل، حل تکخنرزی

ای  خبادری و لالقات و ازلرخا بر مؤثر خیتبرط کریخمه، ینبر 

کرفی  تکجه ناا اخنشجکزرا پالزق و ناردنر به و گراا فرخگار

 تفدتتر ای خزتترخا، بستتاری  خگتتر چتته مطرلتتتر  .خست نشهه

 یخ ای بتترلانی گار تصتتیا  و   اهخستت  و قضرو  خناقرا ،

 خنه،اخاه قرخی نقه  مکیا و کراه بریسی پرساری  نر اخنشدهه

 ترتابی برزسای .خست برقی مرنهه حه نیا  ای مسئیه خمر خز 

 بتته لتتالق و نقراخنتته تفدتتر پرویش   دمانه که ختخرذ هکا

 پرستتاری  نر اخنشتتدهه محتتاط ای کرمالً پییارتی صکیتی

تنتتکع  و نتتروزژگی بتته تکجتته نیچنتتا ،. (43)  هکا فرخن 

و  ذختی نر خیدش  به تکجه و بایریمهخی  مرخجتا ، فرننلی

 ای خستتت بهاتتر کتته خستتت ازلر  مه  مقکله نرآا خنسرنی

 و هتتکا تتتر باش تکجتته آا بهناا مر کشکی برنرمه آمکدهی

صتتکی   نتترآا ستترد پاراه بتترخ  نر  منرسبییزا برنرمه

 آمکدهتتی محاتتکخ  و اویه طک  و کیی سرلاری .(11) پذزرا

 خستتت؟  چلکنتته مطرلتتته متتکیا نر ای اخنشتتدهه اویه خزتت 

 .(3 جهو (
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 آموزشی محتوای و دوره طول کلی، ساختار -3جدول 

 آم زشی محت ا  و دوره ط ل کلی، ستختتر  ت  م رد بررسیدانشکده

 ایران 
تری و ایوس هرمل   8سر  و  4پییی، کریآمکد  و کریآمکد  ای پرصه خست. طک  اویه  -صکی  نظر ، پییی، نظر اویه به

 برهه.ای پرصه میوید  ایوس پیکمی، ایوس پرزه، ایوس خصیی، ایوس خلاصرصی، کریآمکد  و کری

 انگلستتن 
پرساری  بر  اننهه کریهنرسینشدهه خیخزهایصه برلانی خست. اخ  50ایصه تئکی  و  50هرمل  ساری آمکدهی پر  برنرمه
نر  برلانی سه  زراگار  نظر  و کریآمکد  ، آمکدهی  پرساری  خست. ای خز  برنرمهسر ، خطفر  و یوخانر  بایگگرخزش

 .ههه خست سر  تقسا  3قست و ای وخقع  3مسرو  ای برنرمه اخینه. برنرمه به 

 کتنتدا 
 4به  1هکا. مااخا ایوس تخصصی پرساری  به تهیزج خد سطح سطح ای نظر گرفاه می 4صکی به و آمکدهی  هسر  برنرم 4

 .خست (تئکی  و پییی) زربه. ایوس هرمل ایوس تخصصی پرساری خفاخزش می

 

 و کیتتی ستترلاری دمانتته ای نرزیتفرو  و نرهبرنت چه

  رناخنشتتدهه ای اویه خزتت  آمکدهی  محاکخ و طک  اویه

 هکا؟ می مشرنهه مکیامطرلته

  :دوره طب ل و کلبی سبتختتر زمیشب  در  تشبهت  

 خز  آمکدهی محاکخ  و طک  اویه و کیی ای بریسی سرلاری

هتتکا کتته می مشتترنهه مکیا مطرلتتته نر اخنشدهه ای اویه

 بتترلانی و پییتتی تئتتکی ، صتتکی  بتته نرکل برنرمتته سرلاری

 طکیبتته آلتتر سر  زر آلر تری نراخنشدهه خغیب ای. ههبرمی

 .اخهت خلاصرص کریوید  زر و به کریآمکد  کرمل

  :دوره طبب ل و کلببی سببتختتر زمیشبب  در  ببتتفتوت

 وقت تیری طکیبه و سر  4 نراخنشدهه ترباش ای طک  اویه

 . بکا سر  3خز  اویه  فیکیخن ، خمر ای اخنشدهه بکا

 : دروس محتبب ا  و  عنبب  زمیشبب  در  تشببهت  

 مطرلتتته مکیا آمکدهی نر برنرمه ترای باش اویه محاکخ 

 پیکمی ایوس  و تخصصی پرزه، ایوس  پیکی ایوس  هرمل

 برنرمتته ایصتته 50 تتتر کشتتکینرباش ای نیچنتتا ، .بتتکا

 . هتتهمی خجرخ پییی صکی به ایصه 50 و تئکی  صکی به

 پییتتی، و نظر  نر آمکدش  مارا تکخدا و خیتبرط برقرخی 

 کشتتکینر زتت . خبتتکا قرخی گرفاه ایسی برنرمه کری اساکی ای

 فهتت  و ایک و وخحتتهنر  نظتتر  گذیخنها بر تأکاه ضی 

 طرخحتتی خ بتته گکنتته برزه وخحهنر که نسانه متاقه مطرلب،

 وخحهنر  خز  وخحهنر، بر نیلری باکخننه اخنشجکزرا که هکنه

 خد فراهخستتا و تکخنتترزی بلذیخننتته ناتتا یخ آا به مربکط پییی

 .برهنه اخهاه  برلا ای یخ نظر  مفرنا 

  : دروس محتبب ا  و نبب ع زمیشبب  در  ببتتتفتو

 ناردنر  به بساه آمکدهی نر برنرمه ای ایوس پیکمی نکع

بنتتربرخز   ا.بتتک مافتترو  ایوس  و خنیاتتت اخنشتتجکزرا

 مهتتری  و صتتالحات بتتر خنهخف و یسرلت ای گکنه کهنیرا

 و هتتکخنه بتتر مبانتتی راپیید و پژونش و خنیات  خهحرف

 نتتر مهری  آمکدش  ههه، تأکاه خسرس پژونش بر مرخقبت

 پرستتاری، کتتری خلالقتتی چریچکب خد جییه پرساری  خ حرفه

 تحیایتتی، نتتر مهری  بتترلانی، گار  تصتتیا و قضتترو 

 بتتر تترمتتل و گرونتتی ینبر ، کری پارنسال برلانی، مهزرزت

 نری به ایسی ای خ نر  حرفهمهری  سرزر و ایمرا تا  بقاه

 نر  مکیا بریسی گنجرنههاخنشدهه ضیبت ایپروفشنرلاس  

 نر برنرمه ای چهریی تر خو  سر  خد ایس  که خز  خست ههه

 .برههسر  مکجکا می

تتترز  مه  خد اخنشتتلرنی آمتتکدش ی کتته زجتتر خد آا

 خمتتر خستتت، پرساریخا ای خ حرفه نکزت خزجرا نر مکقتات

 زنتتهآفر پرستتاری ، نتتر تئکی  بر مبانی تصکزر اخنشلرنی

 خستترتاه تکسط که بایریخا خد خلاصرصی مرخقبت و پرساری 

 نیستترا پرستتاری بتترلانی تصتتکزر بتتر هکامی هزخیخ پرساری 
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 پرستتاریخا نکزتتت گار ای هتتدل کتته ایوسی دزرخ ناست؛

 پرساری ، تئکی  پرساری ، فیسفه ار:نظ اخیا، خسرسی نقش

 خ ،حرفتته رمتتلتد پرساری ، یونتته مرنات پرساری ، اخنش

 یوش  زتتک حرفتته، هتتها خجایرپی زنهفرآ خ ،حرفه نکزت

 برنرمتته ای خنستترنی، مهری  و خیتبرطر  پرساری ، ای تحقاق

 .(13) نهخیا وجکا پرساریخا کریهنرسی اویه

 خنتتهخف ای پژونش و تحقاق بر تأکاه وجکا برخد طرفی 

 خصتتیی جرزلتتره پرستتاری  ای وخحه پژونش پیالً خمر خزرخا،

 مبانی پرساری  بر آهنرزی و ضروی  خست ندراه پاهخ خی لکا

 خحستترس  پتتاش باش خد آمکدهی خزرخا برنرمه ای هکخنه بر

  .(47) هکامی

 بتترلانی، کری و نظر  ایوس  با  به نیا  الال هدرف

 ای حضتتکی بتترخ  هرزستتاه و کتتریآدمکاه کیبتتکا مرباتترا

 متتکخیا  خد نرمنرستتب خیدهاربی و آمکدش برلانی نر محاط

 .(48) اخیا بردبانی به نارد آمکدهی مر برنرمه ای که خست

 پرستتر  کترششتسی آم زشی برنتم  محت ا  مقتیس 

 مطتلع  م رد آم زشی  ت در برنتم 

 و ستتردمرنهنی خناختترب، طتتکی  ایسی برنرمه محاکخ 

 نتتر و زربتته تحقتتق ایسی برنرمه خفخنه که هکاتهوز  می

 طکی  یخ محاکخ کنهمی ستی لکا خنهخف بر خسرس  کشکی 

 وجکا محاکخ و خنهخف با  لکخنین  ترز که باش برخنلااا

 ماکجه خزرخا، ای ایوس  کیی لاست مشرنهه بر .برهه اخهاه

 بتتر نتترآا محاتتکخ  و هتتهه خیخزتته ایوس  که با  هکز می

 اخیا؛ وجتتکا تطتتربق یپتته تتتر حتتهوا  آمکدهتتی خنتتهخف

 لتترص نتتر مهری  و تنهتتر اخنتتش ایوس  که صکی بهز 

 ینبتتر ، تکخنتته تکخنتترزینیی خمتتر انتته،می خناقتتر  یخ یییپ

 و خناقرا  پرویش تفدر سرزرز ، بر خیتبرط برقرخی  مهزرزت،

 چرخ اخهت؛ خناظری آمکلالرااخنش ای یخ برلانی گار تصیا 

 خناقر  نر یخقربیات  زخ که پییی و تئکی  محاکخ  ناچ که

 هکا.نیی مشرنهه خزرخا ایسی برنرمه ای انه،

مکضتتکپر   و رنمؤلفتته پیتتکمی، ایوس  لصتتکص ای

 مانتتکع بریستتی مکیا نر اخنشدهه ای پیکمی نر آمکدش 

 نر برنرمتته و نریسرلت خنهخف، نراخنشدهه خز  که بکا، چرخ

 نتتر،آا به اسااربی جهت ای و اخینه یخ لکا یخنبرا  لرص

 آمتتکدش  ایستتی نر برنرمتته جییتته خد و نر  ایسیبرنرمه

 نر اخنشتتدهه تتترباش کننتته.ایمی تتتهوز  یخ لکا پیکمی

 وخحتتهنر  حاطتته پیتتکمی ای ایستتی برنرمه ههه، خناخرب

 ای تنتتکع بر خزجرا پالوه تر هکنهمی مترفی ایسی خلااری 

 به لکا و پالزق ناردنر به تکجه بر اخنشجکزرا ایسی، برنرمه

 وخحهنر مر خز  کشکی ایسی برنرمه ای ه.بپراخدن نرآا خناخرب

 کتته خز  به تکجه بر. گراامی خیخزه محهوا و کرمل صکی به

 خد تکجهیقربتتل و مهتت  بخش ایسی، برنرمه پیکمی بخش

 انه، ضروی می تشدال یخ پرلی آمکدش  ایسی نر برنرمه

  . بنتتربرخزخستتت محستتکس  آا تراقاتتق یزا برنرمه و تکجه

 ایوس  نقش و پیکمی ایوس  خنهخف یوه  و خپالی وخضح

 نر فرصتتت خزجرا و اخنشجکزرا به ری پرسا ای حرفه فکق

 پاشتتنهرا متتکیا خزتت  ای اخنشتتجکزرا برخ  زراگار  تیفاقی

 .هکامی

 بتته استتااربی نتتکز  بتترخ  مطرلتر  بر آهنرزی ضروی 

 کتته محاکخنرزی خست جییه خد هکخنه ناا بر مبانی پرساری 

 .خست آهدری پرساری  کریهنرسی اویه ای آا به دنار

 ترک  تیرزل برلانی، کری و ظر ن ایوس  با  نرنیرننلی

 و برلانی آمکدش  نر محاط ای حضکی برخ  تجربه مربارا بر

 برنرمتته ای کتته خستتت متتکخیا  خد خیدهتتاربی وخقتی نبتتکاا

هتتکا تکصتتاه میبنتتربرخز   .اخیا بتتردبانی نارد به مر آمکدهی

 کتته برهتته خ برزتته گکنتته بتترلانی آمتتکدش  سرلاری یتغاار ا

 .ببرا با  خد یخ سالمای بایری  فرآزنه گسسالی

 پاشتتلار ، ایمتترا، باکلکژ ، ن  خد جهخ نر تده بر و

 زتتراگار  -زتتراانی فرآزنتته ای ایوس  سرزر خپاهماکلکژ  و

 خستترس  بر یخ لکا اخنش باکخننه خنشجکزرا برزه. انیرزه غیبه
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 خنهیکریخااست. بنربرخز  خساکخیسردنه اترلفت و محاکخ خاغری

 تکخننهمی آمکدهی خثربخش ر نمحاط هنرسرزی بر آمکدش 

 نظر ای یخ اخنشجکزرا برلا  ناردنر  و مهیسا  نر ازهگره

 .(40) سردنه غنی یخ برلانی تجربه وسایهبهز  گرفاه،

 انیهتتدل ای کتتریوید  و کتتریآمکد  نتتر اویه

 اخنشتتجکزرا خ حرفتته نر تکخنینه  و خسرسی نر  مهری

 بتترلا  محتتاط قطتتع طکیبه و اخینه نقشی خسرسی پرساری 

 پیتتل بتتر یخ تئتتکی  آمکدنهمی که اخنشجکزرا خست مدرنی

 ای بتتهزییبی و ضتتروی  منبتتع خز  محتتاط و نیرزنه تیفاق

 نتترآا خ حرفتته نقتتش برخ  خزفر  اخنشجکزرا سرد مراهآ

 نر برنرمتته خد ایصتته 75 بکاا جرمته بر مبانی .(11)خست 

 ناردنر به تکجه و نلر جرمته لاوی مؤزه مکیا بریسی، ایسی

 خز  ایسی برنرمه رخحیط و یزا برنرمه ای مسرزل جرمته و

 ناتتا خزرخا آمکدهی برنرمه ای لکهبخارنه رهه کهبمی یهاه

  .خست ههه آا متطکف به کرفی تکجه

 نر خستتارختژ  ناتتا و زتتراگار  و زتتراانی نر یوش 

 مطرلتتته مکیا آمکدهی نر برنرمه ای خسافراه آمکدهی مکیا

 (4)جهو   خست؟  کهخی

 استفاده  مورد آموزشی هایاستراتژی و یادگیری و یاددهی هایروش -4 جدول

 استفتده م رد آم زشی  ت تراتژ سا و یتدگیر  و یتدد ی  ت روش  ت  م رد بررسیدانشکده

 ایران 
 هکا. آمکدشخسافراه می نر و خسدیتسخنرخنی، پرسش و پرس ، خسافراه خد تصروزر، مک ژنر و خطی  نر هرمل:خد ترکاب یوش

خست.  بر جرمته، تر حهوا  آمکدش ای گروه ککچک، تر حهوا  مبانی بر مسأله ی  و متی  محکی ، مبانیترکابی خد اخنشجک محک
  .خست صکی  خاغری پیکا به خاغری تر حهوا 

 انگلستتن 

آمکدش ای گروه  نر  گرونی و آنالز ، نر و سیانرینر، بحثپرسش و پرس ، نیرزش سخنرخنی، نرزی مرننه:خد مجیکع یوش
زراگار  خد  ، خنبرزراگار  لکای سردنر  خنسرنی(، نر  کرمپاکتر  و هباهسردنر  مهیا )مرند مکدش به کیک هباهککچک، آ

 نر زرااخهت سنریزک،  خسرس بر زراگار  ، اخنشجکمحکی .مسئیهتر حهوا  آمکدش مبانی بر  نیدری، آمکدش مبانی بر جرمته، 
 گراا.سافراه میخلدارونادی خ  کریپکهه کیک به زراگار  و خنتدرسی

  .برههمی خفقی و پیکا  به صکی  اغریخ 

 کتنتدا 
ایخنبر نهخزت ههه، زراگار  خلدارونادی، آمکدش ای گروه ککچک، زراگار  برخسرس حل مطرلته لکسخنرخنی، صکی  آمکدش به

 .راگاخنجری می محکیِ، زراگار  لکایخنبرسرد ، آمکدش جرمتهنر  هباهمشدل، اخنشجک محکی ، یوش
 .برههمی خفقی و پیکا به صکی   خاغری

 

 

 

 

 

 

 

و  زتتراانی نتتر یوش  با  نرزیتفرو  و نرهبرنت چه

 آمکدهتتی نر برنرمه ای آمکدهی نر خسارختژ  و زراگار 

 اخیا؟  وجکا مکیا مطرلته

 بریستتی، متتکیا آمکدهی نر برنرمه تیری ای : تشهت  

 بستتالی ایوس  مکضتتکع و نتتکع بتته تهیز  یوش  خناخرب

 تتتهیز  بتترخ  نتتریوش  ترکاب خد مکخیا بتضی ای هت واخ

 نتتر بحث پرستت ، و پرستتش ستتخنرخنی، ههه بکا. خسافراه

 نکهتتاری ، تدرلاف نر،سیانرینر، کریگره نر،نیرزش گرونی،

 و صتتکتی وستترزل خستتافراه خد گرونتتی، و فرا  نر پروژه

 ای آمکدش  و کرمپاکتر، خزنارنت کیک به زراگار  تصکزر ،

 جیسر  سرد ،نر  هباهآدمرزشلره نر،بخش نر،آدمرزشلره

 نر جییتته هتتاکه خد لکامحتتکی زتتراگار  و برلا  ای پییی

 آمکدهی مکیابریسی نر برنرمه ترباش ای که بکا آمکدهی

 .(43)گرازه  مشرنهه

 ای ناتتا مجتترد  نر  آمکدش ساسا  طرزق خد زراگار 

خد جییتته  فیتتکیخن ، خازنبکیگ، جییه خد نراخنشدهه خد برلی

 هیز ه تتت جهز نر یوش . برههمی خسافراه نر  مکیایوش 
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 ای ککچک ناا گروه ای آمکدش  و محکی مسأله آمکدش  مرننه

 .هه مشرنهه بحث، مکیا نر اخنشدهه ترباش

نر  زرااخهتتت ستتنریزک، خستترس  بتتر زراگار  : تتفتوت

کریپکهتته  کیتتک به زراگار  و نیدری خد زراگار  خنتدرسی،

متتکیا  زتتراگار  و زتتراانی نتتر یوش  جییه خد خلدارونادی

 .بکا خازنبکیگ اخنشدهه ای خسافراه

 زراانی ای یخ تکجه قربل یوش  ناا او فیکیخن  اخنشدهه

 رنرمتتههتترمل ب نیتتکاه بتتکا کتته پاراه نیدری خد و زراگار 

 اوی سر  اخنشجکزرا اخوطیب وسایهبه که آمکدهی حیرزای

 نف  ای اخنشتتجکزرا به خپایرا براا بر   نهف بر سکی و و

 مربالتتر  اخنشتتجکزرا نتتر مهری  خیتقتتر  ناا و کری ترده

 جرمته پرساری  سرد هباه تسهاال  هه ومی خنجری بر تر

 و بتترخ  زتتراگار  لتترنلی محتتاط زک طرخحی وخقع ای که

 و ای هتترخزط پرساری  آمکدش  و بایریخا ناردنر  هنرسرزی

 برهه.می محهوا خمدرنر 

 نتتهخزت لتتکایخنبر مطرلتتتر  خد مسار مک اخنشدهه ای

 .هکامی دزرا  خسافراه  وزسر ای و زراگار  ههه

 و ستتخنرخنی نتتر یوش  خد تتترمهیستتا  باش خزرخا ای

 خ بتتر نتترآا نتتر و مهری  زرنهماگ بهره پرس  و پرسش

 بخشیضتترزت پرزتترنی نر فترلات و تهیز  پرزرا و هروع

 محاتتکخ  بر آمکدهی مانرسب نکز  یوزدرانر  خد خمر خست،

 .هکانیی خسافراه صحاحی طکیبه ایسی

 ت  اسبتراتژ  و یبتدگیر  و یبتدد ی  ت روش س تیمق

 مطتلع  م رد آم زشی  ت برنتم  در استفتده م رد آم زشی

و  نتترمکقتات ای کری و پرساری  هاهی مرنات به تکجه بر

 ناردمنتته یهاه خز  بایریخا، بر لصکصبه خجایرپی خیتبرطر 

 یاخیبرلک لالقی پنهخی و خبادری قکه خد که خست زرا گارنهگرنی

مسرزل  بر برلکیا ای نرآا که هکامی مکجب خمر خز  .برهنه

 متتؤثر و کریستترد لالقرنتته، نتتر حلیخه به بایریخا، پاچاهه

. هتتکنه برلتتکیاخی بتتر زی هئیمس حل قهی  خد و باننه است

 لالق تفدر بر مبانی و نکز  آمکدش  نر کریگار  یوش هب

 کا.هتت می محستتکب آمکدهتتی ضرویزر  ساسا ، خد خز  ای

 نتتر یوش  خد برزتته آمتتکدش  ای پرساری  مهیسا  بنربرخز 

 اخنشجکزرا بهار زراگار  و برخ  آمکدش  مافروتی آمکدهی

 ساستتا  طرزتتق خد ایوس  خد آمکدش بتضی. زنهنیر خسافراه

 پییدتترا، کریپکهتته خد نر، خسافراهاخنشدهه مجرد  آمکدش 

 نیدتتری خد هتتهه، زتتراگار  نتتهخزت و لتتکایخنبر مطرلتتتر 

 پرستتاری  ایاخنشتتدهه کتته سبدی ه( بخیههتر زراشجکاخن)

 ستترد نر  هباهساسا  خد خسافراه گراا،می خجرخ فیکیخن 

 خد قباتتل آمکدش  ای جهزه نر نکلکژ تد خد خسافراه مجها،

ستتالمت  نر پرونتتهه و تتتترمیی نر مادروستتدک  و پهآ 

 و تهاتته خگرچتته کتته خستتت متتکخیا  جییتته خد خلدارونادتتی

 نرزینازنتته ماحیتتل یخ ساستتا  نتترآا خد بتضی نلههخی 

 و آمتتکدش  ای یخ مرنتتهگری  و مطیتتکب تتتأثارخ  خمر ،کنهیم

گذخهت که بهار خست ای  جر لکخنه بر اخنشجکزرا زراگار 

   آمکدش پرساری  خزرخا ناا مکیا تکجه قرخی گارنه.برنرمه

 خد خجاخ  زرفاه خاغری و تیفاقی آمکدش  سک  به حرکت

 ای خاغتتری. خست پاهدی آمکدش  نظری د خسارنهخیسر خسرسی

 نتتر  بتتا پل و مکخنتتع هدستتا  متنتتی به آمکدهی برنرمه

کتته  خست بهار زراگار  نر فرصت تأما  برخ  مکضکپر 

برگشتتت  قربتتل غاتتر و پیاق اخی،رمتن زراگار  خیتقر  برپث

   .(11) هه لکخنه

 آمکدهتتی برنرمتته ای پیتتکا  و خفقتتی صکی  خاغری به

 مشرنهه کرمل صکی به مسار مک نر  فیکیخن ،اخنشدهه

 مبانی صکی به خیخزه ایوس  فکق، نر دههاخنش ای .هکامی

 بتتر تئتتکی  خیخزتته ایوس  و خستتت خیگتترا زتتر و ساستتا  بتتر

( پیتتکا  خاغری) دمران  صکی به آا به مربکط کریآمکد 

 برنرمتته ای خز  هرلص خجرخ  که حرلی ای گارا؛می صکی 

 صتتکی حتتهوا  به تتتر فقتتط و ینگک  بساری خزرخا ایسی

 کرمل خجرخ  .گرازه مشرنهه نرکریآمکد  ای پیکا  خاغری
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 برنرمتته آمکدهتتی ای پیکا  و خفقی صکی به هرلص خز 

 .(40و  11) یسهمی نظربه ضروی  کشکی

 برتتتر آمکدهی یخنبرا پنکخا زکاخنشجکمحکی  ناا به

 ای کتته مسار و فیکیخن  بکا؛ ایحتترلیمک نر اخنشدهه ای

خد  ترکابتتی خزتترخا پرستتاری  کریهنرستتی آمکدهتتی برنرمتته

بنتتربرخز  . هتتکامی مشرنهه خسارامحکی  و اخنشجکمحکی 

 پرستتاری ، ایستتی برنرمتته ای تغااتترخ  مهتت  ازلر خد زدی

 نتتر چرلش یفتتع اخنشجکمحکی  بتترخ  یوزدرا خد خسافراه

 خد یخنبرا اخنشجکمحکی . برههمی برلانی آمکدش  ای جکاکم

 قتترخی خلااری اخنشجک، ای به زراگار  مسئکلات خناقر  طرزق

 ای تکخنینهسرد  اخنشتتجک آمکدهی، تسهاال  و منربع اخاا

نر  برنرمتته هزتت خیخ زتتراگار ، و مطرلتتته نتتر مهری 

 آمتتکدش  نر برنرمتته خجرخ  سخنرخنی، جر به لکازراگار 

  اخنشتتجک، ای خلتیرمتتراخی زتتراگار  تتهتته زجتترای، خمتتهخو

 خد خسافراه ایسی، برنرمه بکاا پذزرمساقل، خنتطرف زراگار 

 قربتتل خجتترخ خلدارونادی آمکدش  و گر   مربیتهیز یوش 

 پرستتاری  ایسی برنرمه ای ترکنکا تغاارختی که خمر برهه؛می

 بتتهوا ،خمحاتتک ای تغااتتر الالبه خست، خنجری ههه خزرخا ای

 یخنبرانتتر  ای پتتهی تغااتتر وخحتتهنر، ستتردمرنهنی ای تغاار

 خزتت  آمکلالتترااخنش نقش .(6) خست مرنهه نرکری آمکدهی

 (5هو  ؟ )جچاست مطرلته مکیا نر اخنشدهه ای مقطع

 نقش و وظایف دانش آموختگان -5جدول 

   آم ختگتن نق  و وظتیف دان  ت  م رد بررسیدانشکده

 ایران 
خ ، بته خد ختیری تحصاال  جهت گرفا  مجکد فترلات حرفهخلاحصاالا فریغ برهنه.می خ حرفهآمکلالرا اخیخ  نقش اخنش

 .آکراماک برزه اویه طر  یخ بلذیخننه

 انگلستتن 
و مرمرزی یخ خد هکیخ  میی پرساری   خ  پرساری  و مرمرزیمهیک حرفهنر نر  خز  اخنشدههخلاحصال خد برنرمهاخنشجکزرا فریغ

 خنلیسارا لکخننه اخهت.

 کتنتدا 
خلاحصاالا هرزسالی هرکت ای آدمکا ایزرفت گکخنی پرساری یسیی کرنراخ بر اخها  مهیک کریهنرسی پرساری  خد اخنشلره، فریغ

 یخ لکخننه اخهت.
 

 آمکلالتترااخنش نقش با  رزینتفرو  و نرهبرنت چه

 مشتترنهه یستتیبر متتکیا آمکدهتتی نر برنرمه ای خز  مقطع

 کا؟ هیم

فتتکق،  نر اخنشدهه نیه ای خپطرزی مهیک :  تشهت  

 تحصتتاال ، ختیتتری خد  پتت  .خستتت پرستتاری  کریهنرستتی

 بتته مکظتتف بریسی مکیا نر اخنشدهه تراخنشجکزرا باش

کتتری  یستتیی گکخنانرمتته ایزرفتتت آدمتتکا میتتی ای هتترکت

 برهنه.می

 پرستتاری  کریهنرستتی زنبتتکیگخا اخنشتتدهه : تتفتوت

 پرساری  کریهنرسی فیکیخن  پرساری  اخنشدهه ایگسر  وب

 خناختتربی حاطتته حستتب بتتر یخ یوخا زتتر زر بایگستتر  خطفر 

 .انهمی خیخزه لکا خلاحصاالابه فریغ اخنشجک

 آم ختگتندان  نق  مقتیس 

 و نقتتش خناظتتری، متتکیا نر تکخنینتته  مقرزستته نظر خد

 نر کدهیآم نر برنرمه ای آمکلالراخ  اخنشحرفه وظرزف

 خد پتت  خزتترخا ای .گرازتته مشرنهه نرزیکشکی، هبرنت سه

 پرستتاری ، کریهنرستتی مهیک متابتتر و خلذ خلاحصاییفریغ

 صتتکی  گذیخننه و ایمی نربایریسارا ای یخ لکا طر  اویه

 ای اولاتتی، مؤسسر  ای کری برخ  هروع بکاا هرخزط وخجه

 .کننهمی هرکت ی  بههخهتودخ خساخهخمی نر آدمکا
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 ختیتتری خد ناا پ  بریسی مکیا نر اخنشدهه خنشجکزراا

 ایزرفتتت میتتی آدمتتکا ای هتترکت بتته مکظتتف تحصتتاال 

 صتتالحات تأزاتته آدمتتکا .برهتتنهمی کتتری گکخنانرمه یسیی

 اخنش سنجش برخ  خلاحصاییفریغ خد پرساریخا بته خ حرفه

 کتته چتترخ خستتت؛ ی د کری بردخی به خد ویوا قبل نرآا تکخا و

 ای آدمتتکا خزتت . برهتتهمی است پرساریخا به مرای سالمت

 بتته صتتالحات صتترحب ویوا خفتترخا بتترخ  فایاتتر زتتک وخقع

ای حتتر   ،ناتتا متتر بتترخ  پرستتاریخا .خست کری بردخی  پرصه

ای  قبکلی خد پ  کهههه خست  تترزف زنه آفرحرضر چنا  

خاخیه  دخ یخ خهتتاغر  پروخنتته حرفتته، بتته ویوا برخ  آدمکا خز 

 ایزرفتتت بههخهتتت ودخی  پرستتاری  افار زر نرپروخنه صهوی

 هیریه ایزرفت برخ  بههخهت ودخی  سک  خد سپ  کننه و

 هرغل باکخننه تر هکنه مترفی پرساری  نظری به سردمرا نظری

 ای خیدهتتاربی نتتر یوش  چتته خد .اننه خاخمه به کری زر هکنه

 (6جهو  ( هکا؟ می مطرلته خسافراه مکیا  نربرنرمه

 ارزشیابی یهاشیوه   -6 جدول

  ت  ارزشیتبیشی ه  ت  م رد بررسیدانشکده

 ایران 
خد مشرنهه  ، خیدهاربی پییدرا ای حا  اویه و زر ای پرزرا اویه بر خسافراه(ککتره، مارا تری و پرزرا تری)  نرآدمکاخد طرزق 

نر  برلانی، تهاه جاوخ  زر خن کنفر :تدرلاف برلانی هرمل نر  تهوز  ههه، خنجری و خیخزهنر  مرخقبای و فریلاستچک
  .برههمی نر  آمکدهیپیفیت

 انگلستتن 
نر، تدرلاف ایسی و پروژه خیدهاربی تدکزنی و ترخکیی خماحرنر  نکهاری  و پییی، :نر  مکیا خسافراه پبریتنه خدیوش جییهخد 

 هه پییدرا برلانیخیدزربی کریپک اه برلانی ونر  سرلاری زرفآدمکا ، نر  ضبط هههمقر  ، مصرحبه

 کتنتدا 
نر  برلانی ای مهری  لکاخیدزربی، خیدزربی تکسط نیدالس، خیدزربی تکسط خسارا، خماحرنر  پرزرا تری ومارا تری، خیدهاربی

اه سرد  ههه، خسافرایری هباهو برقرخی  خیتبرط بر ب نر، مشرنهه اخنشجکزرا ای برلا ، مشرنهه پییدرا اخنشجک ای برلکیاآدمرزشلره
 سردنر  پاشرفاه.بر هباه سرد  ههه نیرخهنر  برلانی هباهخد خطرق

 

ای  خیدهاربی نر یوش  با  نرزیتفرو  و نرهبرنت چه

 اخیا؟  وجکا مطرلته مکیا آمکدهی نر برنرمه

 بتته اسااربی ای اخنشجکزرا خیدهاربی گرچه  ت: شهت  

 و متتهبرنر مکیانظر خنهخف بر اییمساق خیتبرط خنهخف برنرمه

 نر هتتبرنت خمتتر اخهتتت، خسافراه مکیا نر  تهیز یوش 

 نراخنشتتدهه تکستتط خستتافراه مکیا نر ای تدناک بساری 

 آمکدهتتی برنرمتته ای اخنشتتجکزرا یدهاربی. خمالحظه گرازه

 و کابی، ترخکیی، تدکزنی صکی به کشکینر  مکیا بریسی

 اخنشتتجکزرا بتترلانی اپییدتتر اخنتتش و خیدزربی برخ  پییی

 برگتتاخی  آمکدهتتی، نر برنرمتته تیتتری ای .هتتکامی خنجتتری

 پکستتار، مقتتر  ، خیخزتته تتتری، و پرزرا تری مارا نر آدمکا

 و پییتتی نتتر کنفرخن  اخنشتتجکزی و نتتر پروژه تدرلاف،

 بتتر نظتتری  پییدرا اخنشتتجک، مشرنهه بر پییدرا خیدهاربی

 و کتتالس  جک ایاخنشتت  نتتر فترلات خیدزتتربی و خپیر  خنجری

 .گارامی صکی  برلانی نر  کنفرخن جیسر 

تأکاه  بریسی، مکیا نر اخنشدهه خد برلی ای  ت: تفتوت

 خد و اخیا وجتتکا خیدهتتاربی نر یوش  خد بتضی بر تر باش

 اخنشتتجکزرا خیدهتتاربی جهت نریوش  سرزر خد ترباش نرآا

 پکههخد کری فیکیخن  اخنشدهه ای جییه خد ه.گرازخسافراه می

 بتترلانی اخنشتتجک نر مهری  یدهاربیخ برخ  برلانی پییدرا

 بتتر پتتالوه مستتارمک اخنشتتدهه یا .هتتکامی خستتافراه

 ناتتا کتتالس ن  تکسط خیدزربی لکاخیدزربی و خد ،سرد ههبا

 .هکامی اخنشجکزرا خسافراه خیدهاربی برخ 
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 تأکاه پرزرنی و تدکزنی نر بر خیدهاربی ترباش خزرخا ای

 .نهخینه وجکا چنهخنی تداه خیدهاربی پییدرا بر و خست ههه

 

 

 آم زشبی برنتمب  در ارزشبیتبی  بت روش مقتیسب 

 مطتلع  م رد آم زشی  ت برنتم  در کترششتسی پرستتر 

 برهه، خمرمی آمکدهی برنرمه نر قیب پنکخابه خیدهاربی

اخنشتتجکزرا،  کتتریخزی خد خطیانرا منظکیبه پرساری  یهاه ای

ای وخقتتع  .(11) خستتت برلتتکیاخی لرصتتی نیاتتتخ خد خمر خز 

 کستتب بتتر تنلتترتنلی خیتبتترط اخنشجکزرا خیدهاربی پییدرا

 پنکخابتته بتترلانی مرباتترا برخ  نیکخیه اخیا و نرآا مهری 

 تترزتتف نبتتکا آا، خصیی پیت و رههبمطر  می مشدل زک

 متاتتری فقهخا و پرساری  ذختی و پییدرا خنهخف خد مشخص

 طرخحی بنربرخز ، .(49)خز  مکیا خست  ای پانی  گارهخنهخد

 خد اوی بتته و پانتتی و اقاتتق صتتحاح، خیدهتتاربی متاری زک

 و پییتتی نتتر ستتنجش مهری  برخ  هخصی نر قضرو 

 محسکب خد ضرویزر  ایسی برنرمه نر ای اخنشجکزرا پییی

 صحاح خیدهاربی متاری طرخحی زک بنربرخز  .(11) گراامی

 نتتر مهری  سنجش  برخ هخصی نر به اویخد قضرو  و

 ضرویزر  خد ایسی برنرمه نر ای پییی اخنشجکزرا و پییی

 اخنشتتجکزرا برلانی پییدرا خیدهاربی ای .گراامی محسکب

 کریپکهه رنظا مؤثر  و قربل خسافراه نر یوش  خد تکخامی

 ستتافراهخ OSCE10و  OSPE9نتتر آدمکا برلانی، پییدرا

 بتترلانی زرفاهستترلاری و پاشتترفاه ستتردنر هباه خد تتترباش

 .(43) نیکا خسافراه

 بحث  -4

نیتتکخیه مکیاتکجتته  یایس  نرپژونش ای مکیا برنرمه

  یرابستت  یو لتتریج یاخلی  نرپژونشلرخا بکاه و پژونش

 
9 Objective Structured Practical Examination (OSPE) 
10 Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

 

 ااتت پتتژونش ن  زتت خ هاتت خنجری ههه خست. ای ته نهادم  زای خ

مطرلتتتر  خستتافراه هتتهه  یبه خنهخف، خد بتض یربااسا  برخ

  زتت ای خ یبه چنه مکیا پژونش اخلی که ای خاخمه به خلاصری

 هکا: یم هریهخ نهادم

  خستتهزمقر -یفاو نیدریخا ای پتتژونش تکصتت   غفری

بتتر  رخازتت ای خ یکمپی یبرنرمه آمکدش پاهد سهزلکا به مقر

مناختتب جهتترا   متابر خد کشتتکینر یچنه اخنشدهه پاهد

  ابتت  یکتته هتتدرف بایگتت  هنهایس جهانا  زپراخلانه و به خ

مکیامطرلتتته خد   نرو اخنشلره رخازخ یاهدبرنرمه آمکدش پ

آمکدش خثربخش وجتتکا اخیا   نرهرلص  دسرراهالحر  پ

خد  شابتت یخ  یو خصال  برنرمه آمتتکدش فتیتت   و لاوی بردنلر

پتتژونش حرضتتر  جزبر خسرس نار .(18) سردایآهدری م شاپ

  بتته لتترهزخد جر رخازتت ای خ  ، خگرچتته آمتتکدش پرستتاریاان

و خصالحر  ای برنرمتته   به بردنلر رداخمر ن ست،ابرلکیاخی ن

 اخیا. کاوج یکریهنرس یآمکده

 ییهنرستت برنرمه آمتتکدش کر ااو نیدریخا ن یکرمرنشرن

 رااتت کرانتته و ب ستتهزو کرنراخ یخ مقر رخازای خ  خیهه پرساری

مر خد نظر فیسفه، خنهخف و یسرلت  ینیکانه که برنرمه آمکده

صتتال  خ هزتت بر ییتت اای سطح آمتتکدش تدی  آمکدش پرساری

برنرمتته   هتتهه بتترخ یطرخحتت  فزکتته وظتتر  طکیگراا؛ بتته

سرلت و و بر فیسفه و ی رنهزگرخبر یهاه، وخقع بطمرت  پرساری

 رخ ااتت حر  بتته تغ  ایهاه نیرننگ برهه و ای پ  اوینیر

 .(50) تکجه هکا رازاخنشجک تاخ اخاه ای کشکی وجیتیُ

  و محاکخنتتر یخنتتهخف کیتت   احرضتترنیچن پتتژونش

متتکیا مطرلتتته یخ تتتر  یآمکده  نربرنرمه یمای تیر یآمکده

محاکخنر یخ مافتترو    زوو ته یمشربه خمر سردمرنهن  حهوا

 ،یبرنرمتته آمکدهتت   محاتتکخ یحرصتتل خد بریستت  جزنار .رفتز

منطبتتق  یمطیب خست که محاکخ بر خنهخف آمکده  زخ  امب

صتتکی  کتته ایوس تنهتتر  زاخیا؛ به یناردببه ب ردانبکاه و ن

خمتتر  انتته،ییخ خناقتتر  م یلتترص پییتت   نراخنش و مهری 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ds

m
e.

7.
2.

71
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 d
sm

e.
hu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            15 / 24

http://dx.doi.org/10.29252/dsme.7.2.71
https://dsme.hums.ac.ir/article-1-302-en.html


 بررسی تطبیقی برنامه کارشناسی پرستاریمهدیه سرحدی و همکاران/ 

 

 

 94 -71، صفحه 1399، پاییز و زمستان 2، شماره 7دوره  /مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی

 
86 

خیتبتترط بتتر   قتترخیبر ت،زرزمتته ، ینبتتر زیتکخنر تکخننهینی

یخ ای  ینابتترل  راگ او تصی  پرویش تفدر خناقرا  ،زرزسر

و   نظتتر  محاکخ چا؛ چرخکه نهزنیر جرازآمکلالرا خاخنش

 ینر یخ خناقتتر  انتته، ای برنرمتته ایستت تاقربی  زکه خ یپیی

  رابتته کتتریگ  اهتتکا و نیچنتت  یمشتترنهه نیتت  رخازتت خ

ابر و منرستتب مت  رینرابر مت یرنزو پر ینزتدک  نریرباخیده

  امهیستت   نتترتزتت خد خولک هزتت بر  زتتتهی  زنک  نرکهابر ه

 رازگذهتتاه، اخنشتتجک . ایرااتت قرخی گ  پرساری  نراخنشدهه

ای پرصه، جهت فرخغت خد   پ  خد ختیری کریآمکد  پرساری

 یهتترکت و نیتتره قبتتکل زینهتتر یای آدمکا پییتت  ل،اتحص

ب مرخقبت و کس تافاک  اآنجرکه تضی نیکانه. خدیکسب م

 یخصتتی  پرستتاری، اغهغتته یناخد مهتتری  بتترل نتترااخطی

اننتتهه مرخقبتتت و هزخیخ  نتترو نظری  پرساری  نراخنشدهه

کتته  یجرمتو  یآدمکا پیی ستزبرینقطه تیرکا آنهرست، م

یخ بسنجه،  لااحصخلفریغ رازاخنشجک ینابرل تاباکخنه صالح

یسه که بتترخ  نظر می  یخسار به. ای نیا(11) هکا یطرخح

ای  کتته 11RNخ  تتاا  صالحات برگتتاخی  آدمتتکا حرفتته

هتتکا، ای ساستتا  پرستتاری  بساری  خد کشکینر برگتتاخی می

 مهنظر قرخی بلارا کتته بتتر خستترس مصتتکبر  هزن  بر رخازخ

جتترخ خ  بتته بتتته  دی 96 ا ستتر الاخلاحصجهت فریغ هزهج

 ا،اخسرس سردمرا بههخهت جهرنی ن  انی بر .(51)برهه یم

و خیتقتتر  صتتالحات پرستتاریخا یخ او خصتتل خسرستتی  ربیزخید

  زتت جهت تضیا  کافات مترفی کراه خست. بر تکجتته بتته خ

نتتر و تکخا خاپر کرا که تضتتیا  کافاتتت مرخقبتمسئیه می

کسب خطیانتترا خد صتتالحات بتترلانی پرستتاریخا هتترغل ای 

مرخقباتتی، اغهغتته خصتتیی   مؤسستتر رزستتر نر ورابایریستتا

 .(52) اننهه مرخقبت و نقطه تیرکا آنهرستتتهزنر  خیخنظری

 یفامطرلته تکصتت  کز اان 1393و نیدریخا ای سر    نیرا

پرستتاریخا تتترده  ینابرل تاصالح یربزنهف خید یخ بر ییاتحی

 
11 Registered Nurse (RN) 

خا خنجتتری اخانتته و لکا و سرپرستتاری هگرهزآمکلاه خد ااخنش

آمکلالتترا ای اخنش ینابتترل  هرااکانه کتته صتتالحنی رااب

  و ینبتتر تزرزو مه  خو تدرمل حرفه شرفتاپ  نرطهاح

 جزتت یخ یآمکدهتت   نریسه برنرمهینظر مبرهه. بهینی رسبمن

آمکلالتترا اخنش ینابرل تاصالح  خیتقر  فرصت  دی برخ

 ،ییه کریهنرستت او یایستت   نربرنرمتته  یخ نهخهاه و بردنلر

 آمتتکدش  یو سردمرنهن یآمکده  زنک  نرکهاه  راکریگبه

  منظکی آهنرستتردبتته  پرستتاری رخازتکستتط متته «یانزیخ»

 .(53) هکایم شنهرااپرساریخا ترده کری پ

 کزتت ای  1391ای ستتر   ااو نیدریخا ن  سریو کرمرا

 تاتت فاخد ک  پرساری رازنهف ایک اخنشجک بر یفامطرلته ک

است آمهه به ییخص  نرهزایوا مر ،یناو برل  آمکدش نظر

آمتتکدش »و  « او بتترل  فرصیه تئتتکی»ای سه طبقه، هرمل 

 یستتهینظر م.به است آویانهیخ به« آمکدش نظر» ،«ینابرل

تر جتترمع  اتتتأم ردمنتتهان یناو بتترل  ت آمکدش نظتتراوضت

خنش و پیتتل، کراا ا زدپریچهای جهت  یآمکده  نرکهاه

  نتترخباخی  و بتتردنلر  ابتترل طامحتت  اخ اتت خمدرنر  و تجه

 یهختاخبترا تیه  زخست و ضروی  اخیا ای خ ینابرل یرباخیده

نشرا اخا که   امطرلته نیچن  زخ جز. نار(54) رااصکی  گ

 رمکدنتتهاب رازبرهه که اخنشجک  خبه گکنه هزبر ینابرل طامح

 .(54) نهزنیر قایخ بر پیل تیف  ئکیکه ت

  ،ابتترل  ای پرصتته  کتتریبرا مطرلتتب نظتتر یچلکنل

  او نیچنتت   خحرفتته یرفالزو یهتته ینابتترلکسب تجریب 

 تاتت حتترئا خنی یتتریاخد ب  مرخقبتتت پرستتاری تافاک  اتضی

س برلتتی خد محققتتا  فرصتتیه خستتر  ابر نی .(43) برههیم

تئکی  و پیتتل و فقتتهخا مرخقبتتت مبانتتی بتتر هتتکخنه یخ خد 

 .(53)خنه اخنساه رخازمشدال  پیهه پرساری  ای خ

  یخ بتترخ زینتترپژونش لکا، یخندری یط  ردخمحیهام

  یهتتاه خاویه اکاتتر یایستت   نربرنرمتته تابهبتتکا وضتتت

یخندرینتتر   زتت اخا. ای خ هزتت خیخ رخازتت ی خا یایستت   ازیبرنرمه
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 اان یایس  ازییهاه برنرمه خمشخص هه که ای اویه اکار

و  رااتت ای بخش پتتژونش صتتکی  گ یخصالحر  خسرس هزبر

 تمرخقبتت  .(55)هکا  ساهزبه آا نلر یقیپنکخا فصل مسابه

نتتر  تحقاقتتر  بتتر مهری  جزمبانی بر هکخنه ترکاتتب ناتتر

منتته ای مطرلتتته نظری کزتت  جزهتتکا. ناتترمی فزمرخقبای تتر

نشرا اخا پتتهی تستتیط بتته  رخازمرخقبت مبانی بر هکخنه ایخ

مکخنتتع پییدتترا مبانتتی بتتر   زترخد مه  دیزیوش تحقاق 

بتتر  ااتت و نیدتتریخا ن زیبقتتر  مطرلته ای .(56) هکخنه خست

هتتهه خستتت  رااتت ب ،یبرنرمه آمکده  محاکخ یه بریستکجه ب

بر هتتکخنه  یمبان  و پرساری  که ایس پژونش ای پرساری

لتتکا یخ  یخصی لرهزمقطع جر  زای خ رخازخ یای برنرمه آمکده

  بتترخ  زبر مطرلتتتر  نتتک زیندراه خست. ضروی  آهنر هخاپ

 زیبر هکخنه خدجییتته محاکخنتتر یمبان  به پرساری یربااسا

آهتتدری   پرستتاری یکریهنرس  هبه آا ای اوی رداخست که ن

  نتترمرننه کریگتتره مهری  یآمکده  نرخست. وجکا کریگره

بر هکخنه،  یلهمر  و پییدرا مبان تافاک  خیتقر ،یخیتبرط

بکاا مطرلتتب مطتتر   هاپالوه بر مف ،رخازخ 12دکلکیزککیای 

 ااتت برنرمتته یخ ن  محاتتکخ یخحایرل  نریکرسا تکخنهیههه، م

   .(43)کنه برطرف 

 -یفامطرلتتته تکصتت  کزتت  ای ااتت و نیدتتریخا ن راامنلی

 رازو پییدتترا اخنشتتجک یآگتترن یربزتت نتتهف خید بتتر ییاتحی

بتته  ،بر هتتکخنه یای مکیا مرخقبت مبان  پرساری یکریهنرس

ای  رازو پییدرا اخنشتتجک یآگرن  اکه ب هنهایس جهانا  زخ

 که بتتر اخیا؛ چرخ بر هکخنه هدرف وجکا یمکیا مرخقبت مبان

بتتر هتتکخنه،  یمتتکیا مرخقبتتت مبانتت  ایلتتکب  یوجکا آگرن

بتتر  هتتکایم شتتنهراابرهتته. پیم فاپییدتترا آنهتتر ضتتت

 جتترازو خ یای برنرمتته آمکدهتت   بردنلر ح،اصح  ازیبرنرمه

بتته   پرساری رازاخنشجک  برخ یمنرسب آمکده طامح کز

ت مرخقبتت   خیتقتتر  برخ یبسار منرسب نهه،زپنکخا پرساریخا آ

 
12 Curriculum 

و پیتتل فتترخن    تئتتکی کنهاپ ت،زنهر و ای بر هکخنه یمبان

کتته  ااتت و نیدتتریخا ن  مطرلتتته ستتجرا جزناتتر .(57)گتتراا 

و ژخپ  یخ نقه کرانتته بتتر  رخازخ  پرساری یکریهنرس  برنرمه

که خفاواا  هنهایس جهانا  زمسئیه، به خ  زای نظر گرفا  خ

نرمتته ای خیتقتتر  پییدتترا رازتت سیانری و پر خد جییه یزوخحهنر

لتتالف  برهه. بتتریخلاحصال مؤثر مرساریخا فریغپژونشی پ

خد مقرطع اخنشلرنی، آدمکا سرخسر   کزکه ای ناچ  پ ژخ

منتتکط  رخازنر  خهکا، ولی تحصال ای اخنشلرهبرگاخی نیی

یوش، متقک نتته   زبه هرکت ای آدمکا میی خست. خگرچه خ

 هکا. خدست ولی مکجب برلی خد مشدال  مینرنه خباو وخقع

خد حرفتته  یکه خغیب خطالپر  کیتت  یرنزا اخنشجکجییه ویو

  خد آنهر بر خکرخه وخیا یهاه پرساری  اخینه و تتهخا  پرساری

یهتتاه خنصتترخف   زتت نتت  خد تحصتتال ای خ  خخنه و پههههه

حفتت    خمتتر مکجتتب کتترنش خنلاتتاه بتترخ  زاننه که خمی

   .(59و  58) هکایم  خصالحات حرفه

 1391ستتر   و نیدتتریخا ای یخستترس محبتت   انیتت  بر

  پرستتاری رازاخنشجک هزیخ خد ا  مشدال  آمکدش پرساری

نتتهخاا  تااخهت که خنی راامطرلته ب  زخنه. خنیکاه یبریس

نرمنرستتب  ،یایس  نر ازیای برنرمه رازبه نظرخ  اخنشجک

 تابه وضت یتکجهیب را،زاخنشجک یربایدهخ  نرکهابکاا ه

جییه مشتتدال   حرفه، خد نههزخبهری ای آ را،زکاخنشج ییوح

خسافراه  مطرلته بر  زحرصل خد خ جز. نار(60) برههیمکجکا م

پییدرا  یرباقربل خسافراه و مؤثر ای خیده  زنک  نرخد یوش 

 .نهزنیریم هاتأک اویه  زای طک  خ رازاخنشجک

آمتتکدش  تاوضتتت یبتتر بریستت  ااتت و نیدریخا ن روش اس

اخهانه  رااب رااو مرب رازخد نلره اخنشجک رخازای خ  پرساری

 تاخد نظتتر وضتتت رااتت و مرب رازاخنشتتجک هگرهزتت ا  اکتته بتت 

 یآمکده  نربرنرمه ،یخنهخف آمکده  نرطهاای ح یآمکده

اخیا. وجتتکا   اخی آمتتریرتفتترو  متنتت  یرباو نظتتری  و خیدهتت 

 رااتت نسبت بتته مرب  کیار تزیضر رازکه اخنشجک  کیطهب
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 هزتت بر یآمکده اخازیاخهت که برنرمه راامطرلته ب  زاخینه. خ

  .(61) نتتهزتکجتته نیر رازبتته نظتترخ  اخنشتتجک تتترشابتت 

مطرلتتته  کزای  1392و محیه نژخا ای سر    دخغر ،ییسکل

یخ  رخازتت خ  ای آمتتکدش پرستتاری مکجتتکا  نرچرلش  مروی

اخهتتانه کتته مشتتخص نبتتکاا هتتر   راانیکانه و ب یبریس

و مشتتخص نبتتکاا  یاخنشجک مطربق خنهخف آمکده فزوظر

مشتتدال  مطتتر  ای آمتتکدش  رازاخنشتتجک یربایونه خیدهتت 

 . (62) نسانه رخازای خ  پرساری رازاخنشجک ینابرل

و بتتر  یفتت ابتته یوش ک 1394ای سر  که   مطرلته خ ای

و  یخنبتتکن  تکسط دنتتر  قرخیاخا  محاکخ لاتحی درازیو

اویه  یبرنرمتته ایستت  یخبترا خنسرن یربزمنظکی خیدنیدریخا به

 یطبقتته خصتتی 5ای  جزنار ؛خنجری گرفت  پرساری یکریهنرس

ضتتروی  تکجتته بتته  ،یلاوی مهاجکمحکی بکاا برنرمه ایستت 

پهی تکجه بتته نقتتش  ،یمه ایساخنشجک ای برنر یخبترا خنسرن

پهی تکجه به نقتتش متتهیس  ،یآمکلاه ای برنرمه ایساخنش

 یخنستترن  ردنتتراو پهی تکجه به خنستترا و ن یای برنرمه ایس

ه خهتتریه نداتت   زتت لکا بتته خ  نر ای مطرلتهقرخی گرفت و آا

 برنرمتته یربزخجرخ و خید ،ی دی برهه ای طرخح هزکرانه که هر

بتتر تکجتته بتته  یبتتر خبتتترا خنستترن  پرساری یریهنرسک یایس

  یشتتتاب هاتت کأت ،جرمتتته ینبذو متت  یمالحظتتر  فرننلتت 

 .(8) رااصکی  گ

خاپر نسانه که برنرمه    زبر خ  لرزا  مطرلتر ، سنه   زخ

 یمطیکب آمکدهتت   مهنررامنجر به پ رخا،زای خ یسنا یایس

 رازمشتتار  زتتترپنکخا مه بتته رازنشهه خستتت و اخنشتتجک

مکجتتکا یخ مطیتتکب  تانر، وضتتتاخنشتتدهه یآمکده سا اس

ای  رازکننتته و تکجتته بتته نظتترخ  اخنشتتجکینی یربزتت خید

 مطرلتتته مغفتتک  مرنتتهه خستتت. یمکدهتت آ  نر ازیبرنرمتته

ل پکخم زیهنرسر یکه به بریس ااهراکری و نیدریخا ن نظر

آا بتتر  راثأو تتت  یآمکدهتت   نربرنرمتته تاتت فاثر بتتر کؤمتت 

نشتترا اخا  ،پرساریخا پراخلاه بکانتته  خحرفه  نر تکخنینه

ای  ،کستتب هتتهه  نرمهری  الااخلاحصفریغ هگرهزکه خد ا

  نتترمکجتتب کستتب مهری  یای حه ماکسط لاطک  تحص

 شتتنهرااپ بنتتربرخز  خستتت هتتههکری  طاآنرا ای مح  خحرفه

ای جهرا   یهاه پرساری عزسر شرفتاتکجه به پ خنه برنیکاه

بر جرا  یرًاهغل مساق  زکه خفرخا هرغل ای خ  زو تکجه به خ

  نرو خیتقتتر  برنرمتته  بتتردنلر کتتری اخینتته، و نر ستترخنسرا

و  یآمکدهتت   زنتتک  نتترخسافراه خد یوش  مخصکصرً یآمکده

 تتترشابتت   تکخنتته ای تکخنینهستتردیم ،رازاخنشتتجک یرباخیده

 .(63) ثر برههؤکلالرا مآماخنش

 گیرینتیجه -5

تتتر اویه و بتته منظتتکی شات نرچتته بافاجهت بهبکا ک

اه ای ابرلتتکیاخی خد نقتتش فتتتر  و بتترخنل یاخها  پرستتاریخن

کشکی، بر خقابتترس خد تجتتریب  سطک  لهمر  سالمت تیرمی

  زتت تکخا نقرط ضتف خیمطرلته م مکیا یلریج  نراخنشلره

 منظکی یفتتعبتته بنتتربرخز  ه.ایخ بهبتتکا بخشتت  یبرنرمتته ایستت 

مرننتته خناختترب   ، متتکخیایص برنرمه ایستت زنر و نقریکرسا

  و زتتتهی  نتترپتتژونش، یوش  نش اخنشتتجک،زخنهخف، گا

و خصتتالحر   یناه مکیابتتردبزتت بر ؛و پییدرا  تئکی یرباخیده

 را.اقرخی گ  جه

 هامحدودیت

مطرلتتته آا خستتت کتته   زخ  نرتزمحهوا  زترخد مه 

 یستت اه دبرا خنلینر بر  مربکط به اخنشدههمقر   و خطالپ

ای لصکص خطالپر  مربکط بتته برنرمتته   انیچنبرهه، یم

  نتترتزنر، تنهتتر مطرلتتب مکجتتکا ای ستترهاخنشتتده یایستت 

نر، گاخیهر  و مطرلب مرتبط خسافراه هتتهه خستتت. اخنشدهه

یخ مناشتتر  ینر خطالپر  کرمتتل و جتترمتخد اخنشدهه  تتهخا

ضتتی بتنیتتکاه،  زیگکنتت  لالصتته  خکراه بکانه. خمر پتتهه

میدتت    و خطالپر  آنهر تتتر حتتهوا راهمکخیا یخ مناشر ند
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مقتتر   متترتبط کتته بصتتکی    اخست نرقص برهه. نیچن

کرمتترا  یهبده اخنشلره پیکی پاهتتد قزخد طر رزو  لرازیخ

قرخی گرفاه بکا، خستتافراه   امحقق ریاههه و ای خلا  هخیزلر

  زتت ای خ  اکتته محققتت  یزخد مشدال  خجرخ یدز .ههه خست

 یرباه بر آا برلکیا کراه بکانه، پهی سهکلت ای استتامطرلت

به خطالپر  مکیامطرلته ای لصکص نهف مطرلته بکا. خمتتر 

مرتفتتع   مشدل تر حهوا  زخ  افرخوخا محقق  نربر تالش 

حجتت   یستتردمرنهن ،زیخد مشدال  خجرخ لرزا یدز. هزگرا

  بتترا  سرس خللکههه بکا که برخ یربزدخطالپر  بر  بر  

 .هزفرخوخا محقق گراو بر اقت 

 پیشنهادات

نتتر  هتترلص ای خد حکده دتتیزپنکخا برنرمه ایسی به

نر  وخبساه به اخنش تتیا  و تربات هنرلاه هتتهه با  حکده

 هزتت نر  آمکدهتتی و ایستتی بربرنرمتته لاتت ال  اخست. به نی

خستتاتهخانر و  یزنحک  سرمرنهنی هکنه که مکجب هدکفربه

و لالقاتتت ای  ننهگیزوحاه پییی، کروهلر ، آفرپرویش ی

 بتته نتتهف یرباجهتتت استتا لاتت ال  خز به ا.هک رازاخنشجک

منظکی اویه و بتته تتترشانرچتته بتت  تاتت فا، بهبکا کمکیانظر

ای  اهابرلتتکیاخی خد نقتتش فتتتر  و بتترخنل یاخها  پرستتاریخن

تجتتریب  خقابتترس خدسطک  لهمر  سالمت کشکی، بر  تیرمی

  زتت ف خنقرط ضتتت تکخاییامطرلته ممک یلریج  نراخنشلره

  زتت خ جزبر خسرس ناربنربرخز   .هایخ بهبکا بخش یبرنرمه ایس

 شنهرااپ لزنر ای خبترا ذیو کرسا صزجهت یفع نقر مطرلته،

 :یآمکده  طهاای ح هکایم

پالوه بر کندتتکی   پرساری رازاخنشجک نشزجهت گا -

 .ای نظر گرفاه هکا اامصرحبه ن ، سرخسر

  زو تتتهو هاتت ته  یهتتاه پرستتاری یبکم  نرایسنرمه -

 . گرانه

ای کشتتکی )ای او حتتکده آمتتکدش و   پرستتاری نهزفرآ -

 .هکا زیو خجرخ  سردی( بکم لهمر  پرساری

  زو تهو هاته  یهاه پرساری یناآمکدش برل  یخننیر -

 . گراا

 یکریهنرستت  یای برنرمه ایستت   یخنبرا اخنشجکمحکی -

  ،انشجک ای سه متتکیا قتتکخنهرمل: آگره نیکاا اخ  پرساری

 .هکا  سردراهاپ ییاتحص شرفتاحک   اخنشدهه و پت

  نتترنتتهاو مشرویه ای دم زیاخنشجک قر امرخکا تحق -

 .و فتر  هکا  خنهخدمخایف یخه

 یرباو خیدهتت  یراانزتت و ماتتتها  هزتت جه  نتترخد یوش  -

 . خسافراه هکا

بر خسرس  یبرنرمه ایس  جهت خنجری بردنلر  مرخکا -

تکجتته  یآمکده  رمهنرابه پو   خنهخدیخه راز  اخنشجکنظرخ

 .هکا

 یآمکدهتت  اخ اتت تجه  و خیتقتتر یدتت اآمتتکدش خلدارون -

 .هکا  خنهخدیخه  پرساری  نرای اخنشدهه یپژونش

  نتترکهامنرسب بر هتت  یرنزو پر ینزتدک  نریرباخیده -

 ا.خنجری هک  زتهی  زنک

 : هکایم شنهرااپ اان یناو برل یازرزمه  نرطهاای ح

 یآمکدهتت   نربرنرمتته یخصتتص طتت پرساریخا ما تاترب

جرمتتته )قتترخی اخاا  نتتههزنتتهف ستتالمت آ متته  بتترککتره

بتتر جرمتتته، متترای و  یمبانتت  یتکخنبخش ، سرلینه  نراویه

  کریهنرسرا پرساری  مرنهگرا و...(، برخنکدخا، خطفر ، پقب

لتتهمر   ستتا او نقش پرساری ای س لرهزجر  منظکی خیتقربه

 . نجری گرااخ یو تکخنبخش یایمرن -یخهابهه

پرساریخا بتتر پتتژونش و  ترشانرچه ب زیجهت آهنر -

و  قاتت بتتر تحق یمبان  نرتاو تکسته نلرش و فترل قاتحق

متتکیا   زتت بتته خ  تتترشابتت  یایستت   پیتت ، تتتتهخا وخحتتهنر

 .ربهزخلاصرص 
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کهخی  نر یخثربخش اخاام هکایم شنهرااپ  زبر خ پالوه

 یاخلیتت  ای مطرلتتتر   خستتهزطکی مقریخندرینتتر بتته  زتت خد خ

  و میاومتتر  خجتترخ طزهتترخ  انیچنتت . هتتکا یبریستت 

 گراا.  اانر یخنبرا تت ااآمتامکفق

 تعارض منافع

نشتتهه  رااتت ب سنهگرازتتریض منرفع تکسط نک گکنهچان

 خست.

 تشکر و قدردانی

  زتت نتتر ای خکه خد مطرلتر  آا یقهیاخا دحیر  محققرن

کتته  یو نیدریخن هاخسرت  انیچنمقرله خسافراه ههه خست و 

.  ابرهتت یخنه، مکراه  ریزمطرلب مر یخ  هاو ته  آویای جیع

 یقرتامطرلته برگرفاه خد طر  تحق  ز دی به ذکر خست که خ

 یو فنروی  اخنشلره پیتتکی پاهتتد قر امصکب مترونت تحق

 یخلالقتت  اتتهاکی .برهتتهیم 96001094ه طتتر  بر کُ کرمرا

 یلالقتت مطرلته یخ بر کُتته خ  زخ اکرمر یاخنشلره پیکی پاهد

IR.KMU.REC.1397.102 کراه خست. هزاتأ 

 مشارکت نویسندگان

 به هر  ذزتتل خستتت: رله به تفداکسه  نکزسنهگرا مق

سرد  و پراخدش خطالپر  تکستتط مههزتته ستترحه ، مهفکی

آوی  و تجازه تحقاق و برییسی تکسط پصیت نکحی، جیع

آوی  خطالپتتر  و عنر تکسط حسا  متا ، جیو تحیال اخاه

زری و نر  مناخب تکستتط خستتیر  پبتتهخهکیزدکلکیترجیه ک

 .سرد  نکهاه تکسط سدانه سباوخی وزرخساری  و نهرزی
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Information Abstract 

Article Type: 

Review Article 

Introduction: Curriculum is one of the key elements of higher 

education for transferring knowledge, attitude and skills to students, which 

requires constant analysis and review. The world is witnessing the 

institutionalization of an efficient system, so this study aimed to compare 

the Nursing Program in Iran, England and Canada with practical 

suggestions for improving its quality. 

Materials and Methods: In this comparative descriptive-comparative 

study, the main elements and important indicators of the Nursing Schools 

of Iran, England and Canada that were purposefully selected and analyzed 

based on Beredy model. 

Results: According to the findings, the overall goals and educational 

content of the study programs were somewhat similar, but the organization 

and formulation of the contents on one hand and on the other, the amount 

and type of content varied, which eventually created a totally different 

content. Also, despite numerous similarities in the techniques used in 

teaching and evaluation, various differences were observed depending on 

the level and objectives of the program. 

Conclusion: It seems that although the educational curriculum of Iran is 

not in a bad position compared to the educational programs studied, in 

order to eliminate its shortcomings, such as objective selection, student 

evaluation, research, teaching methods and evaluation theory and practice 

need to be seriously reviewed and refined. 
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