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مهدیه سرحدی و همکاران /بررسی تطبیقی برنامه کارشناسی پرستاری

بررسی تطبیقی برنامه کارشناسی پرستاری در ایران ،انگلستان و کانادا
مهدیه سرحدی ،*1عصمت نوحی ،2سکینه سبزواری ،3حسین معین ،4اسماء

عبداهللیار5

 -1مربی ،گروه پرستاری اخلیتی -جرخحتی ،اخنشتدهه پرستاری و مرمترزی دخنتهخا ،اخنشتلره پیتکی پاهتدی دخنتهخا ،دخنتهخا ،خزترخا  -2اخنشتاری ،گتروه پرستاری
اخلیی -جرخحی ،اخنشدهه پرساری یخد کرمرا ،اخنشلره پیکی پاهدی کرمرا،کرمرا ،خزرخا  -3اخنشتاری ،گتروه پرستاری اخلیتی -جرخحتی ،اخنشتدهه پرستاری یخد
کرمرا ،اخنشلره پیکی پاهدی کرمرا ،کرمرا ،خزرخا  -4مربی ،گروه مهنهسی بههخهت محاط ،اخنشدهه بههخهت دخنهخا ،اخنشلره پیکی پاهدی دخنهخا ،دخنتهخا ،خزت رخا
 -5مربی ،گروه پرساری اخلیی -جرخحی ،اخنشدهه پرساری و مرمرزی دینه ،اخنشلره آدخا خسالمی کرمرا ،کرمرا ،خزرخا

اطالعات

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

نوع مقاله:

دانشجويان به شمار ميآيد كه نيازمند تحليل و بازنگري مداوم ميباشد .بنااابراي مقايسااه

مقاله مروری

نظامهاي مختلف آموزشي باعث ارتقاي محتوا و كيفيت برنامه آموزشي شااد و توجااه بااه
نظامهاي موفق جهان ،مبي نهادينه شدن يک نظام كارآمد ميباشد .بنابراي اي مطالعه بااا

تاریخچه مقاله:
تاریخ وصول98/9/2 :
تاریخ پذیرش98/12/4 :

هدف مقايسه برنامه كارشناسي پرستاري در ايران ،انگلستان و كانااادا و ارايا ه پيشاانهادات

عملي جهت بهبود كيفيت آن؛ انجام شد است.
روش کار :در اي پژوهش توصيفي -تطبيقي (مقايسهاي) ،عناصر اصلي و شاخصهاي مهم

کلیدواژگان:

برنامه درسي دانشکد هاي پرستاري ايران ،انگلستان و كانادا كه بهصورت هدفمند انتخااا

مطالعه تطبیقی

شد بودند ،بر اساس الگوي بردي مورد بررسي ،تجزيه و تحليل قرار گرفت.

برنامهی آموزشی
کارشناسی پرستاری
الگوی بردی

یافتهها :بر اساس يافتههاي پژوهش ،اهداف كلي و محتواهاي آموزشي در تمامي برنامههاي
مورد مطالعه تا حدودي مشابه بود ،اما سازماندهي و تدوي محتواها از يک طرف و نحو ،
ميزان و نوع پرداخت به آنها متفاوت بود كه در نتيجه ،محتواهاي متفاوتي را ايجاد نمااود

نویسنده مسئول:

بود.عالو بر اي  ،با وجود شباهتهاي بسيار در تکنيکهاي مورد اسااتفاد در تاادري

مهدیه سرحدی

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

و

تلفن09370787211 :

نتیجهگیری :بهنظر ميرسد اگرچه برنامه آموزشي ايران در مقايسه با برنامههاي آموزشااي

ایمیلsarhadi.nurssing@gmail.com :

مورد مطالعه از جايگا بدي برخوردار نيست ،اما بااهمنظور راهبردهاااي رفااک كاسااتيها و
اهداف ،گزينش دانشجو ،پژوهش ،روشهاي تاادري

آدرس :ایران ،زاهدان ،دانشگاه علهوم پزشهکی نقايص آن ،مواردي مانند انتخا
زاهدان ،دانشکده پرسهتاری و مامهایی زاههدان ،ارزشيابي تئوري و عملکرد بايد مورد بازبيني و اصالحات جدي قرار گيرد.
گروه پرستاری داخلی -جراحی

 لطفاً به مقاله به شکل زیر استناد کنید:
سرحدی م ،نوحی ع ،سبزواری س ،معین ح ،عبداهللیار ا .بررسی تطبیقی برنامهه کارشناسهی پرسهتاری در ایهران ،انگلسهتان و
کانادا .مجله توسعه در آموزش پزشکی ،پاییز و زمستان 1399؛ .94-71 :)2( 7
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خالصه

اخنشلرهنر بهپنکخا مه ترز نهرانر آمکدهی ،مرخکتتا

 -1مقدمه
خمروده ،مرخکا آمکدش پرلی بتتر تحتتک

تکلاه کننهه پی و فرننگ و نیچنا ترباتتت ماخصصتترا

و چرلشنتتر

مکیانارد کشکی ،لیق و تکلاه اخنش جهزه و پاشبرا مردنر

دزرا خد قبال تغاارخ تدنکلکژزدی و خیتبرطی ،مانکع هها
ناردنر

پی و اخنش مطر میبرهنه .سه مأمکیزت خصیی اخنشتتلره

بردخیکری ،تغااتترخ جیتااتتی ،یونتته جهتترنی هتتها،

هرمل :آمکدش ،پژونش و لهمر برخ اخنشلره ناتتا متتکیا

گسارش برنرمهنر جهزه بههخهای ای سطح جهرا و ناتترد

تأکاه قرخیگرفاه خست (.)10

به وجکا نارو خنسرنی مرنر یوبهیو نسانه ( 1و  )2به خزت
الاتتل آمتتکدش پیتتکی پاهتتدی ای قتترا باستتا هتترنه
مکفقاتنتتر گستتاراهخ

ای مکیا آا میتکخنه منجر به نهی یفا نارونتتر و خمدرنتتر

خستتت ولی خز ساسا ای طک

هکا و تالشنر یخ بر هدست مکخجه سردا .بنربرخز  ،تکستتته

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

آمتتکدش و خزجتترا تحتتک ای آا ،ناردمنتته هتتنرلت فرآزنتته

سالمت و ناردنر جرمته ،بردنلر ای آمکدش پیکی پاهدی

آمکدش و آگتترنی خد هتتاکهنر نتتکز خجتترخ آا میبرهتته

یخ ضروی مینیرزه (.)5

( .)11برلتتی خناقراخ خسرستتی که بر آمکدش پیکی پاهکتتی

تغاارخ دزرا ای ساسا بههخهای -ایمتترنی ای سرخستتر

بهصکی نظر وخیا متتیکننه ،پبریتست خد :تیرکا باش خد

جهرا ،چرلشنر بساری برخ آمکدش پرستتاری مطتتر

حه محاکخ آمکدهتتتت ی بر ایمرا بایری نر  ،تکجه باش خد

نیکاه خست ( ،)6دزرخ بر خفاخزش پاچاهگی نظتتری ستتالمت و

حه به تخصﺺگرخزتتی و کرنش نلرش جرمﻊنلر  ،فقهخا

نقش پرساری ،خزفر نقشنر حرفهخ و خجایرپی پرساریخا

جرزلره آمکدش خلالق پاهکتتتی ای برنرمهنر آمکدهتتتی،

بر چرلشنرزی نیتترخه هتتهه خست.پرستتاریخا برزتته قتترای بتته

فقهخا آمکدش ای دمانه پیکی خجایرپتتی و خنسرنتتتی ،تیرکا

پاشبانی و مهزرزت مرخقبت خد بایریخا بر هرخزط پاچاتتهه و

صرف بر آمکدش بزیریستتتتتتارنی و فقهخا آمکدش ای مکیا

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

بایریخا مرحیه آلر حار ( 5و .)12

برنرمهنر پرساری خمرود ،خمدرا تأما هرخزط برنرمهیزا

مطرلتر نیچنا نشرا میاننه که خولکزتتت اخاا بتته

ایسی جهت پرسخلکزی به ناردنر ای حر تغاار یخ نهخینتته

زراگار اخنش بتته جتتر تأکاتته بتتر مهری نتتر کیاتته

( 7و .)8

حرفهخ  ،منجر به خلاال ای فرآزنه زتتراگار اخنشتتجکزرا

ماخصصا متاقهنه نر چنه محاط خیخزت ه مرخقبتنتتر

میگراا (.)11

سالمای به سرپت اگرگکا میهکا ،خمر آنچه ثربت و بتتهوا

زااخا ناک و نیدتتریخا ای مطرلتتته لتتکا مه تتترز

تغاار برقی مرنهه و میمرنه ،نقش محتتکی پرستتاری ای خیخزت ه

چرلشنر آمکدش پرساری یخ خز گکنتتته هتتتر اخانتتت ه:

مرخقبتنتتر خزیت و بتتر کافاتتت بتته بایتتری خستتت ( 8و ،)9

مفرنا پرزه و خسرسی ای برنرمه اویه کریهنرسی پرساری

بنتتربرخز مستتی خستتت کتته بتترخ خیتقتتر کافاتتت آمتتکدش

پرساریخا وجکا نهخیا و پریخاخز باکمهزدر ﻏرلﺐ ایوس ای

پرساری  ،یوشنر و برنرمه ایسی ستتنای ،ازلتتر پرستتخلک

برنرمه اخنشجک یخ ،به طرف اسااری پاهک هها سکق

نییبرهه و کافات آمکدش بتترخ استتااربی بتته پارمتتهنر

میانه .نلرش حرفهخ مهیسرا پرساری خزرخا بر وضتات

مطیکب آمکدهی برزه بهبکا زربه و برنرمهنر ایسی طکی

خزههآ فرصیه بساری اخیا و تصکزر اخنشلرنتتتی که تکسط

تغاار کننه که زراگار یخ متنراخی نیرزنه (.)6
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خسرتاه پرساری خیخزتته متتیهکا بتتر تصکزر برلانتتی پرساری

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

نیسرا ناست .اخنشجکزرا پرساری ناا نلرش منرسبی به

خنهخف و خنکخع فترلاتنتتر زتتراگار یخ متتکیا تأکاتته قتترخی

حرفه لکا نهخینه بهطکی

که پرساری

میانه (.)19

یخ زک هغل

میاخننه ،نه زک حرفه مشخﺺ و ای حر تدرمل ،محاط

نقرزﺺ برنرمهنر ایسی پرساری ای پراخلا به خزت

اخنشلرنی ن به نکبه لکا نه تنهر تتتتتکسته اننهه تفدر

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

بهپنکخا پرمل سرککب

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

خناقرا

ناست بیده ای مکخیا

کننهه ناا مطر میهکا (.)13

ای پرساری و آمکدش پرساری و پاشرفتنر ف آوی ای

خد جییه پنرصر مهیی کتته میتکخنتته نقتتش خسرست ی ای
خیتقر کافات مرخکا آمکدش پرلی برد کنتته ،برنرمتتهنر

مجیکع زک وخکنش فتتکی بتترخ خصتتالحر پرستتاری یخ

ایسی خست کتته خد آا بتتهپنکخا خصتتییترز مؤلفتته نظتتری

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

آمکدش پرلی بتترخ خناقتتر اخنتتش ،تجربتته و مهتتری بتته

آمکلاهنر تحصال و ناردنر حرفهخ ای محاط کری  ،خد

اخنشجکزرا و پرضه لهمر به جرمته نری بتتراه مت ی هتتکا

مست رئل متتکیا بحت ث و پرمتتل پیتتهه نلرخنتتی ای آمتتکدش

(.)14 ،2 ،1

پرساری محسکب میهکا ( .)26 -24خد پکخمل مهیی کت ه

ای تکصاف برنرمه ایسی ای بتضی منربﻊ آمهه خست کتته

میتکخنه به تسهال چنا نلرنی کیک کنه ،هتتنرلت خنتتکخع

برنرمه ایسی ای آمکدش پرلی زک طر پییی 1میبرهه که

برنرمت هنر ایست ی خد جییتته ،برنرمتته ایست ی قصتته هتتهه،

هرمل فرآزنهنر )برنرمتتهیزا هتتهه جهتتت تصتتیا گار

حیرزت ههه ،خجرخ ههه ،سنجش ههه ،کسﺐ هتتهه میبرهتته

ایبریه نشت پنصر نهف ،محاکخ ،تکخلی ،زراگارنتتهه ،منتتربﻊ

که برخ اسااربی به برنرمه ایسی منسج ای انهنر خلار

آمکدهی ،فرآزنهنر آمکدهی ،خیدهاربی و ستتردگری ) خستتت

مکیا تکجه قرخی گرفاه خست ( 27و .)28
وجکا نلرخنی ای مکیا برنرمتتهنر ایستتی پرستتاریخا ای

(.)15

مقتترطﻊ مخایتتف ای بستتاری خد کشتتکینر اناتتر و لتتاوی

ای وخقﻊ برنرمه ایسی خد مؤلفتتهنر خصتتیی زتتک نظتتری
تربات یسیی خست .دزتترخ خزت مؤلفتته بهصتتکی نهفینتته،

بردنلر و خیدزربی خز برنرمهنر زر تهاتته چهتتریچکبی بتترخ

تجریب ترباای وزژهخ یخ بتترخ خیتقتتر و تتتترلی ای خبتتترا و

تضتتیا کافاتتت آمتتکدش پرستتاری ستترلکحه کتتری تتتتهخا

هئکا مخایف فتترخن مینیرزتته ( 16و  )17و خد حکدهنتتر

قربلتکجهی خد اخنشتتدههنر پرستتاری قتترخی گرفاتته خستتت

خصیی تتیا و تربات محسکب میگراا که نقش خسرسی ای

( ،)31 -29تکجه به نظرینر آمکدهتتی مکفتتق ای جهتترا،

تربات مطیکب نارو خنسرنی اخیا ( 11و .)18

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

ای یوزدرا پییی به برنرمه ایسی ،نتتهف و جنبتتهنر

و مقرزسه نظرینر مخایف آمکدهی برپث خیتقر محاک و

مییکس برنرمه باش خد نر چاا مکیاتکجه قرخی میگارا .خمتتر

کافاتتت برنرمتته آمکدهتتی میگتتراا .بنتتربرخز زدتتی خد

یوزدرا خنسرا گرخزرنه به اخاهنتتر نرهتتی خد برنرمتته ایستتی

کریکرانر مطرلتر تطباقی ،بریستتی برنرمتتهنر ایستتی

نلرنی خیدهی و کافی اخیا .یوزدرا حقاقی زر ذخ نلر ناا بر

کشکینر مخایتتف خد طرزتتق تبتترا پییتتی و بکمیستترد
زرفاهنر خز گکنه مطرلتر خست که بر خسرس آا باکخا بتته

Academic Plan

1
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خصال و بهبکا برنرمه ایسی مکجکا زر تهوز برنرمه ایستتی

 .2روش کار

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

مطرلته کریبرا حرضر خد نکع تکصتتافی -مقطتتتی و بتتر

خصال برنرمه ایسی اویه کریهنرسی پرساری مکیا تکجتته

خسافراه خد یوش متروف زدی خد برجساهترز محققرا تتیا

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

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

مکفقات نرچه باشتر یهاه کریهنرسی پرساری ای خزرخا و

خز خللک ای مطرلتتتر مخایتتف ای خزتترخا و ای ستترزر نقتترط

هنرسرزی نقرط قک و ضتف برنرمه آمکدهی آا ،پراخلا به

جهرا برخ مقرزسه یوزدرانر آمکدهی بهکری گرفاه هتتهه
خست ( .)37 -34بریسی تطباقی پییی خست کتته ای آا او

مکفق ای دمانه آمکدش پرساری  ،دی و ضتتروی خستتت و

زر چنه پهزهه ای کنری ن قرخی میگارنه و وجتتکه خلتتاالف و

نارزج بهاست آمهه خد خز نکع پژونشنر میتکخنه بتتر خیخزتته

تشربه آانر بریسی میهکا (.)40 -38

پاشتتنهرانر کتتریبرا  ،بتته تهوز کننتتهگرا برنرمتتهنر

خد نظتتر بتترا  ،ای مطرلتتتر تطباقتتی برزتته یوشنتتر

آمکدش پرساری ای خزرخا کیک هرزرنی نیرزه تر آنرا بر ازه

آمکدهی هنرلاه ههه و هاکه آمکدهی منرسﺐ خناخرب هکا.

وساﻊتر به تهوز و زتتر تغااتتر برنرمتته آمکدهتتی ،خناختترب

خللتتک بتترا هتترمل چهتتری مرحیتته ،تکصتتاف ،3تفستتار،4

و خیدهتتاربی

نیجکخی  5و مقرزسه 6خست .ای مرحیه تکصاف ،پهزتتههنر

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

تحقاق بر خسرس هتتکخنه و خطالپتتر  ،زرااخهتتت -بتتراخی

ستترلاری برنرمتته ایستتی اویه کریهنرستتی پرستتاری چنتته

ههه و بر تهخیک زرفاهنر کتترفی بتترخ بریستتی و نقتته ای

اخنشدهه پرساری متابر خد کشتتکینر مناختتﺐ بتتر برنرمتته

مرحیه بته آمراه میهکنه ( ،)41ای مرحیه تفسار ،خطالپتتر

آمکدهی یخزج ای خزرخا بتتکا تتتر ضتتی خطتتالع خد وضتتتات و

تکصاف ههه ای مرحیه خو  ،وخیسی و تحیال میگرانت ه .ای

کرساینر مکجکا ای برنرمه ایسی خزتترخا ،دمانتتهخ بتترخ

مرحیه ن جکخی خطالپرتی که ای ،او مرحیه قبتتل آمتتراه

بردنلر برنرمه ایسی فتیی و به کریگار ندر منرسﺐ ای

ههه خست ،بهمنظکی خزجرا چریچکبی برخ مقرزسه هبرنتنر

آا فرخن گراا .پژونش حرضرنیچنا ای پی پرستتخلکزی

و تفرو نر ،طبقهبنه و ...ای کنری نت قتترخی میگارنت ه ،ای

بتته متتکخیا ذزتتل بتتکا :هتترخزط گتتازنش اخنشتتجک ای اویه

مرحیه مقرزسه ،مسئیه تحقاق بر تکجه به جازار ای دمانتته

کریهنرستتی پرستتاری  ،خنتتهخف کیتتی برنرمتته آمکدهتتی،

هبرنتنر و تفرو نتتر و اخاا پرست بتته ستتؤخ

مشخصر و ستترلاری اویه آمکدهتتی ،هتتاکهنر آمکدهتتی،
تکخنینتته نر

بریسی و مقرزسه میگرانه (.)41

مکیاخناظتتری ،نقتتش و وظتترزف حرفتتهخ

اخنشآمکلالرا و هاکهنر خیدهاربی و ای نهرزتتت پت

تحقاتتق

ای خز پژونش جرمته آمری  ،خسنرا و مهخیک برنرمتته

خد

ایستتی کریهنرستتی پرستتاری ای کشتتکینر مکیامطرلتتته

مقرزسه مکخیا ذکر هتتهه ،پاشتتنهرانر و یخندرینتتر پییتتی

میبرهه .بنتتربرخز نیکنتته آمتتری ای خزت مطرلتتته ،بتتهالال

برخ بهبکا برنرمه ایسی کشکیمرا ای یخبطه بر نتتر زتتک خد

تفتترو فرننلتتی ،خقاصتترا  ،خجایتترپی و ازنتتی و خیخزتت ه

پنرصر و هرلﺺنر خیخزه گرازه.

2

Gorge Z Beredy
Description
4 Interpretation
5 Juxtaposition
6 Comparison
3
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مطرلتر تطباقتتی و بهرهبتتراخی خد تجتتریب اخنشتتلرهنر

منرسﺐتر خنهخف ،محاتتکخ ،یوشنتتر تتتهیز
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طر نر نک ای دمانه بهسرد و یپرزتتت یخنبرانتتر برتتتر

جرمﻊ برخ نر زک خد پنرصر برنرمه آمکدهی تنظا گرازتته،

آمکدهی سه کشکی خزرخا ،خنلیسارا و کرنراخ میبرهه.

بهز ترتاﺐ به خطالپر مربکط به نر زک خد آنهر نظ اخاه

فرواز تر ههرزکیمره  1398هتتروع بتته جیتتﻊآوی اخاهنتتر

با نیه کشکینر مکیامطرلته تتاا گرازتته و ای نهرزتتت

نیکانه .بهز صکی که خباهخ اخنشدههنر برتتتر پرستتاری

بر خسرس خز تشربهر و تفرو نر ،مقرزسه و پاشتتنهرانر

خز سه کشکی بر خسرس خطالپتتر مبنتتی بتتر پاشتتلرمی و

کریبرا برخ بهبکا بخشاها به نر زک خد پنرصر برنرمتته

اخها سربقه طک نی خد لحتتر خجتترخ هتتاکهنر متتؤثر و

آمکدهی خزرخا خیخزه هه.

کریآمه آمکدهی و قربل اسارس بکاا خطالپر مکیانارد ای

برخ قضرو ایبتتریه خپابتتری خستتنرا و متتهخیک بتته نقتته

Google ،Google

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

 Medline ،Yahoo ،Scholarو  PubMedمکیا جساجک

مهخیک مکیانظر بکا .ایوخقﻊ به خز متنی خست که متتهخیک

قرخی گرفانه.

بردزربی ههه ،نیرا مهخیک و مستتانهخ مربتتکط بتته نیکنتته

سرزتنر خزنارنای ،تکسط مکتکینتتر

مکیامطرلته برهه و ای نقه ایونی خنیات و صحت محاکخ

به خز منظکی خباهخ  10اخنشدهه برتر کشتتکینر متتکیا
مطرلته (زتنی  30اخنشدهه) مشتتخﺺ هتتهنه و بتتر خستترس

مهخیک قضرو هه .به خز متنی خست که محاکخ مهخیک

مکجکا بکاا خطالپر ای دمانه برنرمه ایسی پرساری جیترً

بردزربی ههه ای جهت پرسخلکزی به سؤخ تحقاق بکاه و بر

 10اخنشدهه خناخرب ههنه .بر تکجه به نهف مطرلته خد منربﻊ

خسرس مسانهخ وخقتی تنظا ههه برهه .بتترخ بتتر بتتراا

کاربخرنهخ و گاخیهتتر یستتیی کشتتکینر ای کنفرخن نتتر،

خپابری خسنرا و مهخیک ای خز پژونش ،ستی هه که باشتر

نیرزشنتتر و کنلرهنتتر ،ناتتا جهتتت جیتتﻊآوی خطالپتتر

خد کاربنر ،سرزتنر و مجیهنر متابر خسافراه هکا .ضتتینرً

مکیانظر خسافراه گرازه.

ستی هه ترجیه منربﻊ خنلیاسی تر حتته خمدتترا بتتهوا لطتتر
برهه .مالحظر خلالقی ای مطرلته حرضر هرمل :خمرناتتهخی

پالوه بر خز  ،جساجک ای جهت زرفا برنرمتته آمکدهتتی
اویه کریهنرستتی پرستتاری و افارچتتهنر یخننیتتر  7ای

ای خناقر مطرلﺐ ،اقت ای جیﻊآوی اخاهنر و تفسار ناتترزج

پرزلره خطالپرتی اخنشدههنر پرساری کشکینر خناخربی

مطرلتر قبیی و یپرزت حقکق مؤلفا بکا.

ناا صکی پذزرفت .جهت بهاست آویاا خطالپتتر کرمتتل

 -3یافتهها

ترکابی خد کیاهوخژهنر  BScو ککیزدکلتتکی پرستتاری  8بتته

نهف خد برنرمه آمکدش کریهنرست ی پرستتاری  ،پتترویش

جساجک سرزر خطالپر ای متتکیا اویه کریهنرستتی یهتتاه

پرساریخا ماخصﺺ ،برلکیاخی خد اخنش نظر و مهری نر

پرساری ای کشکینر مابکی ناا پراخلاه هه.

پییی برخ خیخزه مرخقبتنر پرساری ای بر ترز سطح خد

ای مرحیه بته نر زک خد برنرمهنر آمکدهی مناختتﺐ
به فریسی یوخا ترجیه هه و خجاخ مخایف برنرمه آمکدهی

خزینی و کافات خست ( )42بر نیا خسرس یهاه پرساری

اویه کریهنرستتی پرستتاری ای آانتتر هنرستترزی ،بریستتی و

بتته خفتترخا پالقهمنتته بتتر تکخنتترزی وزتتژه ناتترد اخیا ،چرخکتته

خز خطالپر ای قرلﺐ جتتهخولی

پالقهمنه به حرفه زدی خد پاشهرطنر خیخزه لهمر بر

تجازه و تحیال هه .سپ

Handbook
Nursing Curriculum

کافات و منرسﺐ به مهاجکزرا میبرهه (.)43

7
8
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جهت خنجری پژونش حرضر ،محققا ای بتترده دمتترنی

هه .سپ  ،تشربهر و تفرو نر نر زک خد پنرصر برنرمه
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مقرزسه تفرو نر و هبرنتنر ،مکخیا دزتتر تکتتتک بریستتی

بر نیا خسرس نارزج بهاست آمتتهه ای مطرلتتته خنجتتری
ههه ای لصکص پنرصر برنرمه ایسی به تفداک ای جهخو

میهکا :هرخزط پتتذزرش اخنشتتجک ای اخنشتتدههنر متتکیا

ذزل خیخزه ههه خست .بر بریسی نر زک خد پنرصر ،تحیاتتل و

مطرلته ای خز مقطﻊ چلکنه خست؟) جهو )1

جدول  -1شرایط پذیرش دانشجو
شرایط پذیرش دانشو

دانشکده ت م رد بررسی
ایران

انگلستتن

ماقرضارا کشکینر مخایف میبرزست گکخنی پرزرا تحصاال ابارسارا (بهطکی مثر جهت ماقرضارا خزرخنی اخها مهیک
پاشاخنشلرنی و زر ازپی ) زر مهیک ازپی ای پیکی خجایرپی زر پیکی سالمت و مهخیک دبرا خنلیاسی یخ خیخزه نیرزنه
م فقی در امتحتن سشو شتیستگی :ای یود تتاا ههه ،او آدمکا ککتره ای خابار و یزرضی خد اخنشجک به پیل لکخنه آمه.
برخ ماقرضارا خنلیاسی گکخنانرمه گذیخنها مکفق  3ایس خد ایوس سطک  Aو زر  5ایس خد ایوس خنلیاسی ،یزرضی و پیکی
(دزستهنرسی ،فاازک و هایی) پ خد پرزرا تحصاال ابارسارا خلاخمی خست
گکخنی پهی وجکا سک پاشانه جنرزی و ناا گکخنی سالمت هغیی برخ نیه ماقرضارا پرساری و مرمرزی قبل خد هروع برنرمه
خلاخمی خست

کتنتدا

ماقرضارا مکظفنه  6ایس خد ایوس سر  12یخ ای ابارسارانر خزرلت خوناریزک بلذیخننه زر  3ایس خد خز ایوس یخ به نیرخه
مهیک ثبتنری ای 3ایس ازلر که زدی خد آانر حایرً وخحه خنلیاسی میبرهه بلذیخننه.
ازلر ایوس هرمل باکلکژ  ،هایی ،زدی خد ایوس دزرمجیکپه یزرضی (هرمل آمری و یزرضی) و مهزرزت خطالپر و او وخحه
خضرفی ازلر خد ایوس پرزه  12میبرهه
پالوه بر خز ماقرضارا میبرزست گکخنانرمه  *CPRخولاه و کری بر اسالره  ،**AEDپهی اخها سک پاشانه کافر  ،گکخنی
متابر خد تدیال وخکسانرساکا و پهی اخها بایری نر پفکنی یخ اخهاه برهنه.
*Cardiopulmonary

)Resuscitation (CPR
)External Defibrillator (AED

چه هبرنتنر و تفرو نرزی ای هرخزط پذزرش اخنشجک

مقتیسب روش بت

گبییش

**Automated

دانشبو  :ای خزتترخا

ای خزت مقطتتﻊ ای اخنشتتدههنر متتکیا مطرلتتته مشتترنهه

پذزرفاهههگرا خد فریغخلاحصاالا اویه ابارسارا و پذزرش

میهکا؟

بر خسرس کندتتکی سرخستتر و ساستتا کتترمپاکتر صتتکی

شببهت

میگارا .نظتتری پتتذزرش اخنشتتجک مایرکتتا و پتتهی وجتتکا

ت :اخهتتا نیتترخ بتتر ای ایوس یزرضتتی،

خنلیاسی و پیکی (هرمل فاازک ،هتتایی و دزستهنرستتی)،

مصرحبه ای خزرخا ،منجتتر بتته وجتتکا خهتتدر تی ای ساستتا

اخها گکخنی پتتهی سک پاشتتانه جنتترزی ،تأزاهزتته ستتالمت

آمکدش پرساری میگراا .تجریب مکجکا نشرا میانه که

فاازدتتی و تدیاتتل وخکسانرستتاکا متتکخیا دی ای پتتذزرش

نیره کندکی حای یتبه بر به تنهرزی مالک منرستتبی بتترخ

باشتر اخنشدههنر مکیا بریسی ذکر ههه بکا.

خاخمه تحصال ای یهاه پرستتاری ناستتت .خنجتتری مصتترحبه

تفتوت ت :خسافراه خد آدمکانر سنجش هرزسالی کتته
ای اخنشلره فیکیخن

برپتتث میهتتکا کتته ای صتتکی خمدتترا خد ویوا اخوطیبتترا
بیپالقه زر اخوطیبرنی که فقط تالش اخینه تر خد قرفیه قبک

خنجری میگرفت و هرزسالی فرا برخ

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

اسااربی به خز حرفه مکیا بریسی قرخی میگرفت.
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پذزرفاهههگرا فریغخلاحصاالا اویه ابارسارا میبرهنه و پذزرش بهصکی مایرکا و خد طرزق آدمکا سرخسر میبرهه.
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خساه

میلکخننتته پرستتاری هتتکنه ،میبرهت ه ( 43و  )44بتتر خنجتتری

مصرحبه خز خست که خیدزربی مهری نر با

یتبه کسﺐ ههه ای آدمکا ویوا خیدزربی کت را .بنتتربرخز

که به کری لکا پالقه اخهاه و خنلااه کرفی بتترخ خنجتتری

پروتدل پذزرش ای اخنشدههنر پرساری خزتترخا برزستتای

نقشنر محکله و تشدال نکزت حرفهخ اخهاه برهتتنه یخ

مکیا بردبانی قرخیگرفاه و مصتترحبه بتتهپنکخا یخنتتی بتترخ

خناخرب نیکا .خلباه تنهر اخها خنلااه بتترخ پرستتاری لتتکب

خیدزتتربی اخنتتش ماقرضتتارا پرستتاری ای نظتتر گرفاتته

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

هکا.مصرحبه بتتهپنکخا بخشتتی خد فرآزنتته پت ذزرش هتترمل

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

و نیچنا هتتنرلت

یستترلت برنرمتته آمکدهتتی اویه کریهنرستتی پرستتاری ای

خیدزربی خد نظر آمراگی ،خپایرا به نف

اخنشدههنر مکیا مطرلته چاست؟) جهو )2

نقش پرساری حرفهخ و تکخنرزی ذکر ا زل خز که چرخ آنهر

جدول  -2اهداف و رسالت برنامه آموزشی
دانشکده ت م رد بررسی
ایران

ا داف و رستل

برنتم آم زشی

طرخحی برنرمه بر تداه بر خیدش نر و تترلا خسالی ،مبانی بر ناردنر جرمته ،به کریگار خسارنهخیا میی و با خلیییی ،تفدر لالق و خناقرا
و یوش تحقاق ای آمکدش ،یوشنر کلنلر و جرمتهنلر ،کریبرا فرآزنه پرساری  ،خزجرا خنلااه جهت زراگار مسایر می برهه .

انگلستتن

خنجری تحقاقر و پژونش بر کافات برتر ،جرمﻊ و مبانی بر پژونش ،آمکدش مشرویه مهخوی و فرخن آویاا فرصت تکسته حرفهخ ،
پژونش بر خسرس خسارنهخیانر با خلیییی خیخزه هکا ،خیخزه برتر ای نیه برنرمه نر آمکدهی و پژونشی ،تربات پرلی ینبرخا آزنهه
پرساری و مرمرزی ،پرویش مهری تجازه و تحیال و تفدر خناقرا ای پییدراحرفهخ و تکسته مهری زدپریچهسرد اخنش تئکی بر
پییدرا برلانی .تربات پرساریخا فریغخلاحصال بر سطح بر زی خد مهری نر تحیایی ،پارنسال ینبر و صالحات برلانی که تکخنرزی کری
بهطکی مؤثر ای دمانهنر مخایف سالمت و بر ازلر ماخصصرا سالمت یخ اخهاه برهنه .تتهه به زراگار مراخیخلتیر ،خیخزه لهمر
پرساری بر بر ترز خسارنهخیا ،بایریمهخی و تیرکا بر بایری و خیدشنر ذختی و .

کتنتدا

خیخزه مرخقبت تخصصی بر ازهگره کلنلر ،فرخن نیکاا دمانهنر ختخرذ تصیا برخ تغاار ،کیک به خزجرا تغاار و خیدزربی خثرخ تغاار،
خیتقر مهری نر زراگار مراخیخلتیر ،زراگار لکایخنبر و تفدر خناقرا  ،بر قرخی خیتبرط منرسﺐ بر بقاه تا ایمرا،کیک به سرلاری
پییی یهاه خد طرزق اخها یوحاه پرسشلر و پژونشی ،یپرزت خسارنهخیانر ،اساکیخلتیلنر ،قکخنا و خیدشنر حرفه پرساری  ،پاشرو
بکاا ای سطح با خلیییی خد نظر نکآوی  ،آمکدش پرساری  ،پییدرا و پژونش ،خسافراه کرمل خد تدنکلکژ یود و خاﻏری تحقاقر
مکهدرفرنه به پییدرا حرفهخ .

چه هبرنتنر و تفرو نرزی ای خنهخف و یستترلت برنرمتته
آمکدهتتی اویه کریهنرستتی پرستتاری

( 45و  .)46بنتتربرخز نتتهف خد برگتتاخی اویه کریهنرستتی
پرساری  ،تربات نارونر خنسرنی حرذقی خست که بر کسﺐ

ای اخنشتتدههنر

اخنش و نلرش و مهری نر

مکیامطرلته وجکا اخیا؟

دی و بتته کتتریگار خصتتک

ت :ای وخقﻊ نهف خد برنرمهنر کالا پرساری ،

خلالق حرفهخ ای جهت حفت و خیتقت ر ستتطح ستتالمت

فریغخلاحصال هها پرساریخا تکخنینه خست که ای محاط

جرمته بهپنکخا زدی خد خفرخا تا ستتالمت لتتهمت نیرزنتته.

مرخقبت سالمای تغااتتر مثبتتت خزجتترا کتتراه و ای یخستتار

خیتقر مهری نر هخصی ،ذننتتی ،خجایتترپی و حرفتتهخ

خیتقر کافات دنهگی خفرخا ،لرنکخاهنتتر ،گروهنتتر و خیتقتتر

پرساری  ،پرویش مهری نر تجازه و تحیاتتل ،قضتترو و

شهت

خساه

مهری نتتر حرفتتهخ و بتتهطکیکیی جرمتتته قتتهی بلذخینتته

و تصیا گار برلانی ،تترلی و ینبر ای پییدرا
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فرا و خیتبرطی ماقرضتتارا یخ نییتتتکخا تنهتتر بتتر خستترس

مصرحبه و اقت ای گازنش اخنشجکزرا میتتتکخا پرستتاریخنی
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حرفتتهخ

تخصصتتی بتتر ازتتهگره کتتلنلر ای خنتتهخف اخنشتتدههنر

پرستتاری  ،زتتراگار متتراخیخلتیر ،مشتتریکت و

پرساری خزرخا ،فیکیخن

خیتبرطر تترمیی بر سرزر نیدریخا تا سالمت و بایتتریخا و
مستتؤولاتپذزر  ،بهبتتکا ستتالمت ای جرمتتته ،آمتتکدش

و مک مسار قربل تکجه میبرهه.

مقرزسه خنتتهخف و یستترلت برنرمتته آمکدهتتی کریهنرستتی

آا ای جهت بهبکا کافات مرخقبتتت خد بایتتری ،پرزبنتته بتته

آمکدهی مکیا مطرلته ،خنهخف برنرمه ایسی مشایل بر اخنش

خصک خلالق حرفهخ و خیخزه پرساری بر خستترس بتتر ترز

سردمرا زرفاه ،کسﺐ هرزسالی لرص و مهری نر ،گسارش

خسارنهخیانر مکجکا ،خد جییه خنهخف اخنشدههنر مناختتﺐ

صفر خنسرنی (تکخنرزی حل مشدل ،تفدر خناقرا  ،قضتترو

میبرهه که خز خنهخف ای سرخسر انار تر حتتهوا زدستترا

برلانی ،ینبر و ،)...خیتبرط بر جرمتتته و تکجتته بتته ناردنتتر و

خست.

پالزق فرخگارخا میبرهه و بر خز خسرس ،ای باشتر آانتتر

تفتوت بت :خگرچتته مشتتربهت دزتترا بتتا خنتتهخف ای

محاکخ آمکدهی و فترلاتنر زراگار به گکنهخ طرخحی

اخنشدههنر مخایف وجکا اخیا ،خمر تفرو نرزی ناا مشرنهه

هههخنه که خنهخف آمکدهی یخ بهطکی کرمل پکهش میاننه،

میهکا که خز تفرو نر گرچه به لحر کیی نرچاا نسانه،

خمر ای خزرخا ایوس و محاکخنتتر و یوشنتتر آمکدهتتی بتته

خمر به لحر کافی خد خنیات وزتتژهخ برلکیاخینتته .تکجتته و

طرزقی ناست که باکخنه مکجتتﺐ گستتارش صتتفرتی خد قباتتل

خحارخی بتته خصتتک خلالقتتی و وزژگینتتر و تنتتکع فرننلتتی

تکخنرزی حل مشدل ،تفدر خناقرا  ،قضرو بتترلانی ،تکخنتترزی

مرخجتا  ،بایریمهخی و تکجه به خیدشنر ذختی و خنستترنی

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

بایریخا ،ناردنر خنسرنی مافرو آانتتر گرچتته خد متتکخیا

فرخگار گراا و به ناردنر و پالزق اخنشجکزرا ناا تکجه کرفی

خست که بهنظر مییسه برزه ای دمره خنهخف و یسرلت خصیی

نشهه خست .خگتتر چتته مطرلتتتر بستتاری ای خزتترخا ،تفدتتر

آمتتکدش ای خزت یهتتاه برهتته ،خمتتر ای خنتتهخف اخنشتتدهه،

خناقرا  ،قضرو و خست اه

و تصتتیا گار بتترلانی یخ ای

مک مسار ،بهگکنه پرینگتر به چش میلکیا .تأکاه بتتر

اخنشدههنر پرساری بریسی کراه و مکیا نقه قرخی اخاهخنه،

پاشرفت پییی و حرفهخ پرساری  ،کیک به سرلاری پییی

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

یهتتاه ،برتتتر برنرمتته آمکدهتتی و ترباتتت ینبتترخا آزنتتهه

ختخرذ هکا که دمانه پرویش تفدتتر نقراخنتته و لتتالق بتته

پرساری ای خنهخف اخنشدهه فیکیخن

صکیتی کرمالً پییارتی ای محتتاط اخنشتتدههنر پرستتاری

و خازنبکیگ مشرنهه

هه .فرخن نیکاا دمانهنر ختختترذ تصتتیا بتترخ تغااتتر و

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

کیک به خزجرا تغااتتر و خیدزتتربی خثتترخ تغااتتر و تکجتته بتته

فرننلی مرخجتا  ،بایریمهخی و تکجه به خیدشنر ذختی و

پرویش مهتتری زتتراگار لتتکایخنبر ای خنتتهخف اخنشتتدهه

خنسرنی آانر مقکله مه ازلر خستتت کتته بهاتتر خستتت ای

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

برنرمه آمکدهی کشکی مر ناابه آا تکجتته باشتتتر هتتکا و

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

برنرمهیزا نر منرسبی بتترخ پاراهستترد آانتتر صتتکی

فرخگار یوشنتتر لکاآمتتکد آمکلاتته هتتکا ،و مهتتری

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

زتتراگار متتراخیخلتیر یخ کستتﺐ مینیرزتته و ای نتتر دمتترنی

خزت اویه ای اخنشتتدههنر متتکیا مطرلتتته چلکنتته خستتت؟

میتکخنه لکا یخ به اخنش یود مستتیح نیرزتته .خیخزتته مرخقبتتت

)جهو .)3

مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی /دوره  ،7شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1399صفحه 94 -71
78

Downloaded from dsme.hums.ac.ir at 6:19 +0430 on Wednesday June 16th 2021

اخنشجکزرا به خسافراه خد پژونش و خپیر نارزج حرصتتل خد

پرساری ای برنرمهنر آمکدهی مکیا مطرلته ای برنرمهنر
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جدول  -3ساختار کلی ،طول دوره و محتوای آموزشی
دانشکده ت م رد بررسی
ایران

ستختتر کلی ،ط ل دوره و محت ا

آم زشی

اویه بهصکی نظر  ،پییی ،نظر  -پییی ،کریآمکد و کریآمکد ای پرصه خست .طک اویه  4سر و  8تری و ایوس هرمل
ایوس پیکمی ،ایوس پرزه ،ایوس خصیی ،ایوس خلاصرصی ،کریآمکد و کریوید ای پرصه میبرهه.

کتنتدا

 4سر برنرمه آمکدهی و بهصکی  4سطح ای نظر گرفاه میهکا .مااخا ایوس تخصصی پرساری به تهیزج خد سطح  1به 4
خفاخزش میزربه .ایوس هرمل ایوس تخصصی پرساری (تئکی و پییی) خست.

هکنه که اخنشجکزرا باکخننه نیلری بر خز وخحهنر ،وخحهنر

طک اویه و محاکخ آمکدهی خزت اویه ای اخنشتتدههنر

پییی مربکط به آا یخ ناتتا بلذیخننتته و تکخنتترزی خستتافراه خد

مکیامطرلته مشرنهه میهکا؟

مفرنا نظر یخ ای برلا اخهاه برهنه.

شبهت

ت در زمیشب سبتختتر کلبی و طب ل

تفتوت ببت در زمیشبب نبب ع و محتبب ا

دوره:

ای بریسی سرلاری کیی و طک اویه و محاکخ آمکدهی خز

دروس:

نکع ایوس پیکمی ای برنرمهنر آمکدهی بساه به ناردنر

اویه ای اخنشدههنر مکیا مطرلتتته مشتترنهه میهتتکا کتته

اخنشتتجکزرا و خنیاتتت ایوس مافتترو

سرلاری کل برنرمتتهنر بتته صتتکی تئتتکی  ،پییتتی و بتترلانی

نیراگکنه که ای یسرلت و خنهخف بتتر صتتالحات و مهتتری

میبرهه .ای خﻏیﺐ اخنشدههنر تری آلر زر سر آلتتر بتتهطکی

حرفهخ و خنیات پژونش و پییدرا مبانتتی بتتر هتتکخنه و

کرمل به کریآمکد و زر کریوید خلاصرص اخهت.

مرخقبت بر خسرس پژونش تأکاه ههه ،آمکدش مهری نتتر

تفتوت ببت در زمیشب سببتختتر کلببی و طب ل

بتتکا .بنتتربرخز

حرفهخ پرساری خد جییه چریچکب خلالقتتی کتتری پرستتاری،

دوره:

طک اویه ای باشتر اخنشدههنر  4سر و بهطکی تیری وقت

قضتترو و تصتتیا گار بتترلانی ،مهری نتتر تحیایتتی،

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

مهزرزت برلانی ،پارنسال ینبر  ،کری گرونتتی و تترمتتل بتتر

شببهت

ت در زمیشبب نبب ع و محتبب ا

دروس:

بقاه تا ایمرا و سرزر مهری نر حرفهخ ای ایسی به نری

محاکخ اویه ای باشتر برنرمهنر آمکدهی مکیا مطرلتتته

پروفشنرلاس ای بتضی اخنشدههنر مکیا بریسی گنجرنهه

هرمل ایوس پیکی پرزه ،ایوس تخصصی و ایوس پیکمی

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

بتتکا .نیچنتتا  ،ای باشتتتر کشتتکینر  50ایصتته برنرمتته

سر مکجکا میبرهه.

بهصکی تئکی و  50ایصه بهصکی پییی خجرخ میهتته.

خد آا جتترزی کتته آمتتکدش اخنشتتلرنی خد مه تتترز

برقرخی خیتبرط و تکخدا مارا آمکدشنر نظر و پییتتی،

مکقتاتنر خزجرا نکزت حرفهخ ای پرساریخا خستتت ،خمتتر

ای اساکی کری برنرمه ایسی قرخی گرفاه بتتکا .خزت کشتتکینر

تصکزر اخنشلرنی مبانی بر تئکی نتتر پرستتاری  ،فرآزنتته

ضی تأکاه بر گذیخنها وخحتتهنر نظتتر و ایک و فهت

پرساری و مرخقبت خلاصرصی خد بایریخا که تکسط خستترتاه

مطرلﺐ ،متاقه نسانه که وخحهنر برزه بتته گکنتتهخ طرخحتتی

پرساری خیخزه میهکا بتتر تصتتکزر بتترلانی پرستتاری نیستترا
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انگلستتن

برنرمه آمکدهی پرساری هرمل  50ایصه تئکی و  50ایصه برلانی خست .اخنشدهه خیخزهاننهه کریهنرسی پرساری
گرخزشنر بایگسر  ،خطفر و یوخاپرساری خست .ای خز برنرمه آمکدهی ،زراگار نظر و کریآمکد نر برلانی سه
مسرو ای برنرمه اخینه .برنرمه به  3قست و ای وخقﻊ  3سر تقسا ههه خست.

چه هبرنتنر و تفرو نرزی ای دمانتته ستترلاری کیتتی و

بر
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ای لصتتکص ایوس پیتتکمی ،مؤلفتتهنر و مکضتتکپر

ناست؛ دزرخ ایوسی کتته ای هتتدلگار نکزتتت پرستتاریخا
نقش خسرسی اخیا ،نظار :فیسفه پرساری  ،تئکی پرساری ،

آمکدشنر پیکمی ای اخنشدههنر مکیا بریستتی مانتتکع

اخنش پرساری  ،مرنات پرساری  ،یونتته تدرمتتل حرفتتهخ ،

بکا ،چرخ که خز اخنشدههنر خنهخف ،یسرلتنر و برنرمتتهنر

نکزت حرفهخ  ،فرآزنه خجایرپی هتتها زتتک حرفتته ،یوش

یخنبرا لرص لکا یخ اخینه و ای جهت اسااربی به آانتتر،

تحقاق ای پرساری  ،خیتبرطر و مهری خنستترنی ،ای برنرمتته

برنرمهنر ایسی و خد جییتته برنرمتتهنر ایستتی آمتتکدش

اویه کریهنرسی پرساریخا وجکا نهخیا (.)13

پیکمی لکا یخ تتتهوز میکننتته.ای باشتتتر اخنشتتدههنر

خد طرفی بر وجکا تأکاه بر تحقاق و پژونش ای خنتتهخف
خزرخا ،خمر پیالً وخحه پژونش ای پرستتاری جرزلتتره خصتتیی

خلااری ایسی مترفی میهکنه تر پالوه بر خزجرا تنتتکع ای

لکا یخ پاهخ ندراه خست و ضروی آهنرزی بر پرساری مبانی

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

بر هکخنه ای برنرمه آمکدهی خزرخا باش خد پتتاش خحستترس

خناخرب آانر بپراخدنه .ای برنرمه ایسی کشکی مر خز وخحهنر

میهکا (.)47

بهصکی کرمل و محهوا خیخزه میگراا .بر تکجه به خز کتته
بخش پیکمی برنرمه ایسی ،بخش مهت و قربتتلتکجهی خد

به نیا الال هدرف با ایوس نظر و کری بتترلانی،
کیبتتکا مرباتترا کتتریآدمکاه و هرزستتاه بتترخ حضتتکی ای

برنرمهنر ایسی آمکدش پرلی یخ تشدال میانه ،ضروی

محاطنر آمکدش برلانی و خیدهاربی نرمنرستتﺐ خد متتکخیا

تکجه و برنرمهیزا اقاتتقتر آا محستتکس خستتت .بنتتربرخز

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

خپالی وخضح و یوه خنهخف ایوس پیکمی و نقش ایوس
فکق ای حرفه پرساری به اخنشجکزرا و خزجرا فرصتتتنر

مقتیس محت ا برنتم آم زشی کترششتسی پرستتر
در برنتم ت آم زشی م رد مطتلع

زراگار تیفاقی برخ اخنشتتجکزرا ای خزت متتکیا پاشتتنهرا

محاکخ برنرمه ایسی طتتکی خناختترب ،ستتردمرنهنی و

میهکا.

تهوز میهکا که خنهخف برنرمه ایسی تحقتتق زربتته و نتتر

ضروی آهنرزی بر مطرلتر نتتکز بتترخ استتااربی بتته

کشکی بر خسرس خنهخف لکا ستی میکنه محاکخ یخ طکی

پرساری مبانی بر هکخنه ناا خد جییه محاکخنرزی خست کتته

برخنلااا که باشترز ن لکخنی با خنهخف و محاکخ وجکا

نارد به آا ای اویه کریهنرسی پرساری

آهدری خست.

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

نرنیرننلی با ایوس نظر و کری برلانی ،تیرزل ک تر

میهکز که با ایوس خیخزتته هتتهه و محاتتکخ آانتتر بتتر

مربارا بر تجربه برخ حضکی ای محاطنر آمکدش برلانی و

خنتتهخف آمکدهتتی تتتر حتتهوا پتتهی تطتتربق وجتتکا اخیا؛

وخقتی نبتتکاا خیدهتتاربی خد متتکخیا خستتت کتته ای برنرمتته

بهز صکی که ایوس تنهتتر اخنتتش و مهری نتتر لتترص

آمکدهی مر نارد به بتتردبانی اخیا .بنتتربرخز تکصتتاه میهتتکا

پییی یخ خناقتتر میانتته ،خمتتر نییتکخنتته تکخنتترزی ینبتتر ،

تغاار ای سرلاری آمتتکدش بتترلانی برزتته گکنتتهخ برهتته کتته

مهزرزت ،برقرخی خیتبرط بر سرزرز  ،پرویش تفدر خناقرا و

گسسالی فرآزنه بایری سالمای یخ خد با ببرا.

تصیا گار برلانی یخ ای اخنشآمکلالرا خناظری اخهت؛ چرخ

و بر تدهنر جهخ خد ن باکلکژ  ،ایمتترا ،پاشتتلار ،

که ناچ محاکخ تئکی و پییی که خز قربیاتنر یخ خناقر

خپاهماکلکژ و سرزر ایوس ای فرآزنتته زتتراانی -زتتراگار

انه ،ای برنرمه ایسی خزرخا مشرنهه نییهکا.

ﻏیبه نیرزه .اخنشجکزرا برزه باکخننه اخنش لکا یخ بر خستترس
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خاﻏری محاکخ و فترلات خساکخیسردنه .بنربرخز استخنهیکریخا

آمراهسرد اخنشجکزرا برخ خزفر نقتتش حرفتتهخ آانتتر

آمکدش بر هنرسرزی محاطنر آمکدهی خثربخش میتکخننه

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

ازهگرهنر مهیسا و ناردنر اخنشجکزرا برلا یخ ای نظر

ایسی مکیا بریسی ،مؤزه لاوی جرمتهنلر و تکجه به ناردنر

گرفاه ،بهز وسایه تجربه برلانی یخ ﻏنی سردنه (.)40

و مسرزل جرمته ای برنرمهیزا و طرخحی برنرمه ایسی خز

اویهنتتر

و کتتریوید

کتتریآمکد

یهاه میبرهه که لکهبخارنه ای برنرمه آمکدهی خزرخا ناتتا

ای هتتدلانی

تکجه کرفی به آا متطکف ههه خست .

مهری نر خسرسی و تکخنینه نر حرفتتهخ اخنشتتجکزرا
مدرنی خست که اخنشجکزرا میآمکدنه تئتتکی یخ بتتر پیتتل

آمکدهی مکیا خسافراه ای برنرمهنر آمکدهی مکیا مطرلتتته

تیفاق نیرزنه و خز محتتاط منبتتﻊ ضتتروی و بیبتتهزیی ای

کهخی خست؟ (جهو )4

جدول  -4روشهای یاددهی و یادگیری و استراتژیهای آموزشی مورد استفاده
دانشکده ت م رد بررسی

روش ت یتدد ی و یتدگیر و استراتژ

ت آم زشی م رد استفتده

ایران

خد ترکاﺐ یوشنر هرمل :سخنرخنی ،پرسش و پرس  ،خسافراه خد تصروزر ،مک ژنر و خطی نر و خسدیت خسافراه میهکا .آمکدش
ترکابی خد اخنشجک محکی و متی محکی  ،مبانی بر جرمته ،تر حهوا آمکدش ای گروه ککچک ،تر حهوا مبانی بر مسأله خست.
خاﻏری تر حهوا بهصکی خاﻏری پیکا خست.

انگلستتن

خد مجیکع یوشنرزی مرننه :سخنرخنی ،پرسش و پرس  ،نیرزشنر و سیانرینر ،بحثنر گرونی و آنالز  ،آمکدش ای گروه
ککچک ،آمکدش به کیک هباهسردنر مهیا (مرند نر کرمپاکتر و هباهسردنر خنسرنی) ،زراگار لکایخنبر ،زراگار خد
نیدری ،آمکدش مبانی بر جرمته ،تر حهوا آمکدش مبانی بر مسئیه ،اخنشجکمحکی  .زراگار بر خسرس سنریزک ،زرااخهتنر
خنتدرسی و زراگار به کیک کریپکهه خلدارونادی خسافراه میگراا.
خاﻏری به صکی خفقی و پیکا میبرهه.

کتنتدا

آمکدش بهصکی سخنرخنی ،مطرلته لک ایخنبر نهخزت ههه ،زراگار خلدارونادی ،آمکدش ای گروه ککچک ،زراگار برخسرس حل
مشدل ،اخنشجک محکی  ،یوشنر هباهسرد  ،آمکدش جرمتهمحکی ِ ،زراگار لکایخنبر خنجری میگارا.
خاﻏری به صکی خفقی و پیکا میبرهه.

تصکزر  ،زراگار به کیک خزنارنت و کرمپاکتر ،آمکدش ای

چه هبرنتنر و تفرو نرزی با یوشنتتر زتتراانی و
زراگار و خسارختژ نر آمکدهی ای برنرمهنر آمکدهتتی

آدمرزشلرهنر ،بخشنر ،آدمرزشلرهنر هباهسرد  ،جیسر

مکیا مطرلته وجکا اخیا؟

پییی ای برلا و زتتراگار لکامحتتکی خد جییتته هتتاکهنر

شهت

ت :ای تیری برنرمهنر آمکدهی متتکیا بریستتی،

خناخرب یوش تهیز

آمکدهی بکا که ای باشتر برنرمهنر آمکدهی مکیابریسی
مشرنهه گرازه (.)43

بتته نتتکع و مکضتتکع ایوس بستتالی

اخهت و ای بتضی مکخیا خد ترکاﺐ یوشنتتر بتترخ تتتهیز

زراگار خد طرزق ساسا نر آمکدش مجتترد ناتتا ای

خسافراه ههه بکا .ستتخنرخنی ،پرستتش و پرست  ،بحثنتتر

برلی خد اخنشدههنر خد جییه خازنبکیگ ،فیتتکیخن  ،خد جییتته

گرونی ،نیرزشنر ،سیانرینر ،کریگرهنر ،تدرلاف نکهتتاری ،

یوشنر مکیا خسافراه میبرهه .یوشنر جهزه ت هیز

پروژهنر فرا و گرونتتی ،خستتافراه خد وستترزل صتتکتی و

مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی /دوره  ،7شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1399صفحه 94 -71
81

Downloaded from dsme.hums.ac.ir at 6:19 +0430 on Wednesday June 16th 2021

پرساری نقشی خسرسی اخینه و بهطکی قطتتﻊ محتتاط بتترلا

یوشنر زتتراانی و زتتراگار و ناتتا خستتارختژ نر
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مرننه آمکدش مسأله محکی و آمکدش ای گروه ککچک ناا ای

بهکریگار یوشنر آمکدش نکز و مبانی بر تفدر لالق

باشتر اخنشدههنر مکیا بحث ،مشرنهه هه.

ای خز ساسا  ،خد ضرویزر آمکدهتتی محستتکب میهت کا.
بنربرخز مهیسا پرساری ای آمتتکدش برزتته خد یوشنتتر

تفتوت ت :زراگار بتتر خستترس ستتنریزک ،زرااخهتتتنر
خنتدرسی ،زراگار خد نیدری و زراگار به کیتتک کریپکهتته

آمکدهی مافروتی برخ آمکدش و زراگار بهار اخنشجکزرا

خلدارونادی خد جییه یوشنتتر زتتراانی و زتتراگار متتکیا

خسافراه نیرزنه .آمکدش بتضی خد ایوس خد طرزتتق ساستتا

خسافراه ای اخنشدهه خازنبکیگ بکا.

آمکدش مجرد اخنشدههنر ،خسافراه خد کریپکهتته پییدتترا،

ناا او یوش قربل تکجه یخ ای زراانی

و زراگار خد نیدری پاراه نیتتکاه بتتکا کتته هتترمل برنرمتته

(اخنشجکزرا خیههتر) به سبدی کتته ایاخنشتتدهه پرستتاری

حیرزای آمکدهی که بهوسایه اخنشجکزرا اخوطیﺐ سر اوی

خجرخ میگراا ،خسافراه خد ساسا نر هباهستترد

و سکی و بر نهف بر براا خپایرا به نف

فیکیخن

ای اخنشتتجکزرا

مجها ،خسافراه خد تدنکلکژ نر جهزه ای آمکدش خد قباتتل

ترده کری و ناا خیتقتتر مهری نتتر مربالتتر اخنشتتجکزرا

آ په و مادروستتدک نر تتتترمیی و پرونتتههنر ستتالمت

بر تر خنجری میهه و تسهاال هباهسرد پرساری جرمته

خلدارونادتتی خد جییتته متتکخیا خستتت کتته خگرچتته تهاتته و

که ای وخقﻊ طرخحی زک محتتاط لتترنلی بتترخ زتتراگار و

نلههخی بتضی خد آانتتر ساستتا یخ ماحیتتل نازنتتهنرزی

هنرسرزی ناردنر بایریخا و آمکدش پرساری ای هتترخزط و

میکنه ،خمر تتتأثارخ مطیتتکب و مرنتتهگری یخ ای آمتتکدش و

خمدرنر محهوا میبرهه.

زراگار اخنشجکزرا بر جر لکخنه گذخهت که بهار خست ای

ای اخنشدهه مک مسار خد مطرلتتتر لتتکایخنبر نتتهخزت
ههه و زراگار ای سروز

برنرمه آمکدش پرساری خزرخا ناا مکیا تکجه قرخی گارنه.
حرکت به سک آمکدش تیفاقی و خاﻏری زرفاه خد خجاخ

خسافراه دزرا میهکا.

خسرسی خسارنهخیسرد نظری آمکدش پاهدی خست .خاﻏتتری ای

ای خزرخا مهیستتا باشتتتر خد یوشنتتر ستتخنرخنی و
پرسش و پرس بهره ماگزرنه و مهری نتتر آانتتر بتترخ
هروع و پرزرا تهیز

برنرمه آمکدهی به متنتتی هدستتا مکخنتتﻊ و پلنتتر بتتا
مکضکپر برخ تأما فرصتنر زراگار بهار خست کتته

و فترلاتنر پرزتترنی یضتترزتبخش

خست ،خمر خد یوزدرانر نکز آمکدهی مانرسﺐ بر محاتتکخ

برپث خیتقر زراگار متنراخی ،پیاق و ﻏاتتر قربتتل برگشتتت

ایسی بهطکی صحاحی خسافراه نییهکا.

لکخنه هه (.)11
ت

خاﻏری به صکی خفقتتی و پیتتکا ای برنرمتته آمکدهتتی

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

اخنشدههنر فیکیخن  ،مک مسار بهصکی کرمل مشرنهه

مقتیس روش ت یبتدد ی و یبتدگیر و اسبتراتژ

بر تکجه به مرنات یهاه پرساری و کری ای مکقتاتنتتر و

میهکا .ای اخنشدههنر فکق ،خیخزه ایوس بهصکی مبانی

خیتبرطر خجایرپی بهلصکص بر بایریخا ،خز یهاه ناردمنتته

بتتر ساستتا و زتتر خیگتترا خستتت و خیخزتته ایوس تئتتکی بتتر

زرا گارنهگرنی خست که خد قکه خبادری و پنهخی لالقی برلکیاخی

کریآمکد مربکط به آا بهصکی ن دمرا (خاﻏری پیتتکا )

برهنه .خز خمر مکجﺐ میهکا که آانر ای برلکیا بر مسرزل

صکی میگارا؛ ای حرلی که خجرخ خز هرلﺺ ای برنرمتته

پاچاهه بایریخا ،به یخهحلنتتر لالقرنتته ،کریستترد و متتؤثر

ایسی خزرخا بساری ک ینگ و فقتتط تتتر حتتهوا بهصتتکی

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

خاﻏری پیکا ای کریآمکد نر مشرنهه گرازه .خجرخ کرمل
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اخنشدهه فیکیخن

مطرلتتتر لتتکایخنبر و نتتهخزت هتتهه ،زتتراگار خد نیدتتری
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مطرلتتته و زتتراگار  ،خیخزتت ه برنرمتتهنر

خز هرلﺺ بهصکی خفقی و پیکا ای برنرمتته آمکدهتتی

مهری نتتر

کشکی ضروی بهنظر مییسه ( 11و .)40

لکازراگار بهجر سخنرخنی ،خجرخ برنرمتتهنر آمتتکدش

بکا؛ ایحتترلی کتته ای

زراگار مساقل ،خنتطرفپذزر بکاا برنرمه ایسی ،خسافراه خد

برنرمتته آمکدهتتی کریهنرستتی پرستتاری خزتترخا ترکابتتی خد

یوش تهیز

مربیگر و آمکدش خلدارونادی قربتتل خجتترخ

اخنشجکمحکی و خسارامحکی مشرنهه میهتتکا .بنتتربرخز

میبرهه؛ خمر تغاارختی که ترکنکا ای برنرمه ایسی پرستتاری

زدی ازلر خد تغااتترخ مهت ای برنرمتته ایستتی پرستتاری ،

ای خزرخا خنجری ههه خست ،بهالال تغااتتر ای محاتتکخ ،بتتهوا

خسافراه خد یوزدرا اخنشجکمحکی بتترخ یفتتﻊ چرلشنتتر

تغاار ای ستتردمرنهنی وخحتتهنر ،پتتهی تغااتتر ای یخنبرانتتر

مکجکا ای آمکدش برلانی میبرهه .یخنبرا اخنشجکمحکی خد

آمکدهی نرکری مرنهه خست ( .)6نقش اخنشآمکلالتترا خزت

طرزق خناقر مسئکلات زراگار به اخنشجک ،ای خلااری قتترخی

مقطﻊ ای اخنشدههنر مکیا مطرلته چاست؟ (جهو )5

ای اخنشدههنر مکمسار و فیکیخن

اخاا منربﻊ و تسهاال آمکدهی ،تکخنینهسرد اخنشتتجک ای
جدول  -5نقش و وظایف دانش آموختگان
دانشکده ت م رد بررسی
ایران

نق

و وظتیف دان

آم ختگتن

اخنشآمکلالرا اخیخ نقش حرفهخ میبرهنه .فریغخلاحصاالا جهت گرفا مجکد فترلات حرفهخ  ،بته خد ختیری تحصاال
آکراماک برزه اویه طر یخ بلذیخننه.

انگلستتن

اخنشجکزرا فریغخلاحصال خد برنرمهنر خز اخنشدههنر مهیک حرفهخ پرساری و مرمرزی یخ خد هکیخ میی پرساری و مرمرزی
خنلیسارا لکخننه اخهت.

کتنتدا

بر اخها مهیک کریهنرسی پرساری خد اخنشلره ،فریغ خلاحصاالا هرزسالی هرکت ای آدمکا ایزرفت گکخنی پرساری یسیی کرنراخ
یخ لکخننه اخهت.

خطفر زر بایگستتر زتتر یوخا یخ بتتر حستتﺐ حاطتته خناختتربی

چه هبرنتنر و تفرو نرزی با نقش اخنشآمکلالتترا

اخنشجک به فریغخلاحصاالا لکا خیخزه میانه.

خز مقطﻊ ای برنرمهنر آمکدهتتی متتکیا بریستتی مشتترنهه
میهکا؟

مقتیس نق

دان

آم ختگتن

ت :مهیک خپطرزی ای نیه اخنشدههنر فتتکق،

خد نظر مقرزستته تکخنینتته نر متتکیا خناظتتری ،نقتتش و

خد ختیتتری تحصتتاال ،

وظرزف حرفهخ اخنشآمکلالرا ای برنرمهنر آمکدهی نر

اخنشجکزرا باشتر اخنشدههنر مکیا بریسی مکظتتف بتته

سه کشکی ،هبرنتنرزی مشرنهه گرازتته .ای خزتترخا پت

خد

هتترکت ای آدمتتکا میتتی ایزرفتتت گکخنانرمتته یستتیی کتتری

فریغخلاحصایی و خلذ مهیک متابتتر کریهنرستتی پرستتاری ،

میبرهنه.

اویه طر لکا یخ ای بایریسارانر میگذیخننه و ای صتتکی

شهت

کریهنرستتی پرستتاری خستتت .پت

وخجه هرخزط بکاا برخ هروع کری ای مؤسسر اولاتتی ،ای

تفتوت ت :اخنشتتدهه خازنبتتکیگ کریهنرستتی پرستتاری
بایگسر و اخنشدهه پرساری فیکیخن

آدمکانر خساخهخمی ودخی بههخهت هرکت میکننه.

کریهنرسی پرساری
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اخنشجکمحکی ناا بهپنکخا زک یخنبرا آمکدهی برتتتر

متتهخوی ،خزجتترا تتهتته زتتراگار متتراخیخلتیر ای اخنشتتجک،
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اخنشجکزرا اخنشدههنر مکیا بریسی ناا پ

حرضر چنا فرآزنه تترزف ههه خست که پ

خد ختیتتری

خد قبکلی ای

گکخنانرمه یسیی کتتری میبرهتتنه .آدمتتکا تأزاتته صتتالحات

صهوی پروخنهنر زر افار پرستتاری ودخی بههخهتتت ایزرفتتت

حرفهخ پرساریخا بته خد فریغخلاحصایی برخ سنجش اخنش

کننه و سپ

خد سک ودخی بههخهت برخ ایزرفت هیریه

و تکخا آانر قبل خد ویوا به بردخی کری دی خستتت؛ چتترخ کتته

نظری به سردمرا نظری پرساری مترفی هکنه تر باکخننه هرﻏل

سالمت مرای به است پرساریخا میبرهتته .خزت آدمتتکا ای

هکنه زر به کری خاخمه اننه .خد چتته یوشنتتر خیدهتتاربی ای

وخقﻊ زتتک فایاتتر بتترخ ویوا خفتترخا صتترحﺐ صتتالحات بتته

برنرمهنر مکیا مطرلته خسافراه میهکا؟) جهو )6

پرصه بردخی کری خست .بتترخ پرستتاریخا متتر ناتتا ،ای حتتر
جدول  -6شیوههای ارزشیابی
دانشکده ت م رد بررسی

شی ه ت ارزشیتبی

ایران

خد طرزق آدمکانر (ککتره ،مارا تری و پرزرا تری)  ،خیدهاربی پییدرا ای حا اویه و زر ای پرزرا اویه بر خسافراه خد مشرنهه
چکلاستنر مرخقبای و فرینر تهوز ههه ،خنجری و خیخزه تدرلاف برلانی هرمل :کنفرخن نر برلانی ،تهاه جاوخ زر
پیفیتنر آمکدهی میبرهه.

انگلستتن

خد جییه یوشنر مکیا خسافراه پبریتنه خد :خیدهاربی تدکزنی و ترخکیی خماحرنر نکهاری و پییی ،تدرلاف ایسی و پروژهنر،
مقر  ،مصرحبهنر ضبط ههه ،آدمکانر سرلاری زرفاه برلانی و خیدزربی کریپکهه پییدرا برلانی

کتنتدا

لکاخیدزربی ،خیدزربی تکسط نیدالس ،خیدزربی تکسط خسارا ،خماحرنر پرزرا تری ومارا تری ،خیدهاربی مهری نر برلانی ای
آدمرزشلرهنر ،مشرنهه اخنشجکزرا ای برلا  ،مشرنهه پییدرا اخنشجک ای برلکیا و برقرخی خیتبرط بر بایری هباهسرد ههه ،خسافراه
خد خطرقنر برلانی هباهسرد ههه نیرخه بر هباهسردنر پاشرفاه.

خیدهاربی پییدرا بر مشرنهه پییدرا اخنشتتجک ،نظتتری بتتر

چه هبرنتنر و تفرو نرزی با یوشنر خیدهاربی ای
برنرمهنر آمکدهی مکیا مطرلته وجکا اخیا؟
شهت

خنجری خپیر و خیدزتتربی فترلاتنتتر اخنشت جک ای کتتالس و
جیسر کنفرخن نر برلانی صکی

ت :گرچه خیدهاربی اخنشجکزرا ای اسااربی بتته

خنهخف برنرمه خیتبرط مساقایی بر خنهخف مکیانظر برنرمتته و
یوشنر تهیز

میگارا.

تفتوت ت :ای برلی خد اخنشدههنر مکیا بریسی ،تأکاه
باشتر بر بتضی خد یوشنر خیدهتتاربی وجتتکا اخیا و خد

مکیا خسافراه اخهتتت ،خمتتر هتتبرنتنر

بساری ای تدناکنر مکیا خستتافراه تکستتط اخنشتتدههنر

آانر باشتر خد سرزر یوشنر جهت خیدهتتاربی اخنشتتجکزرا

مالحظه گرازه .خیدهاربی اخنشتتجکزرا ای برنرمتته آمکدهتتی

خسافراه میگرازه .خد جییه ای اخنشدهه فیکیخن

خد کریپکهه

کشکینر مکیا بریسی بهصکی تدکزنی ،ترخکیی ،کابی و

پییدرا برلانی برخ خیدهاربی مهری نر بتترلانی اخنشتتجک

پییی برخ خیدزربی اخنتتش و پییدتترا بتترلانی اخنشتتجکزرا

خستتافراه میهتتکا .ای اخنشتتدهه مکمستتار پتتالوه بتتر

خنجتتری میهتتکا .ای تیتتری برنرمتتهنر آمکدهتتی ،برگتتاخی

هباهسرد  ،خد لکاخیدزربی و خیدزربی تکسط ن کتتالس ناتتا

آدمکانر مارا تری و پرزرا تتتری ،خیخزتته مقتتر

برخ خیدهاربی اخنشجکزرا خسافراه میهکا.

 ،پکستتار،

تدرلاف ،پروژهنتتر اخنشتتجکزی و کنفرخن نتتر پییتتی و
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تحصتتاال مکظتتف بتته هتترکت ای آدمتتکا میتتی ایزرفتتت

خز آدمکا برخ ویوا بتته حرفتته ،پروخنتته خهتتاغر یخ خد خاخیه
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ای خز دمانه خنجری ههه خست .ای تهات ه خزت

ای خزرخا باشتر بر خیدهاربینر تدکزنی و پرزرنی تأکاه
ههه خست و بر خیدهاربی پییدرا تداه چنهخنی وجکا نهخینه.

پتتژونش نات ا

برخ اسااربی به خنهخف ،خد بتضی مطرلتتتر خستتافراه هتتهه
که ای خاخمه به خلاصری به چنه مکیا پژونش اخلیی ای خزت
دمانه خهریه میهکا:

مقتیسب روش بت ارزشبیتبی در برنتمب آم زشبی

ﻏفری و نیدریخا ای پتتژونش تکصت افی -مقرزستتهخ

کترششتسی پرستتر در برنتم ت آم زشی م رد مطتلع

ای یهاه پرساری بهمنظکی خطیانرا خد کتتریخزی اخنشتتجکزرا،

چنه اخنشدهه پاهدی متابر خد کشتتکینر مناختتﺐ جهتترا

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

پراخلانه و به خز نااجه یساهنه کتته هتتدرف بایگت ی بت ا

خیدهاربی پییدرا اخنشجکزرا خیتبتترط تنلتترتنلی بتتر کستتﺐ

برنرمه آمکدش پاهدی خزرخا و اخنشلرهنر مکیامطرلتتته خد

مهری آانر اخیا و نیکخیه برخ مرباتترا بتترلانی بتتهپنکخا

لحر پاراهسرد هرلﺺنر آمکدش خثربخش وجتتکا اخیا

زک مشدل مطر میبرهه و پیت خصیی آا ،نبتتکا تترزتتف

و لاوی بردنلر و خصال برنرمه آمتتکدش فتیت ی یخ بت اش خد

مشخﺺ خد خنهخف و پییدرا ذختی پرساری و فقهخا متاتتری

پاش آهدری میسردا ( .)18بر خسرس نارزج پتتژونش حرضتتر

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

ناا ،خگرچتته آمتتکدش پرستتاری ای خزت رخا خد جرزلتتره بتته

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

برلکیاخی ناست ،خمر نارد به بردنلر و خصالحر ای برنرمتته

قضرو نر هخصی برخ ستتنجش مهری نتتر پییتتی و

آمکدهی کریهنرسی وجکا اخیا.

پییی اخنشجکزرا ای نر برنرمه ایسی خد ضرویزر محسکب

کرمرنشرنی و نیدریخا ناا برنرمه آمتتکدش کریهنرست ی

میگراا ( .)11بنربرخز طرخحی زک متاری خیدهاربی صحاح

خیهه پرساری ای خزرخا و کرنراخ یخ مقرزستته کرانتته و بات را

و به اویخد قضرو نر هخصی برخ سنجش مهری نتتر

نیکانه که برنرمه آمکدهی مر خد نظر فیسفه ،خنهخف و یسرلت

پییی و پییی اخنشجکزرا ای نر برنرمه ایسی خد ضرویزر

آمکدش پرساری ای سطح آمتتکدش تدیایت ی برزت ه خصتتال

محسکب میگراا .ای خیدهاربی پییدرا برلانی اخنشتتجکزرا

گراا؛ بتتهطکی کتته وظتترزف طرخحت ی هتتهه بتترخ برنرمتته

میتکخا خد یوشنر قربل خسافراه و مؤثر نظار کریپکهه

پرساری مرتبط بر یهاه ،وخقﻊگرخزرنه و بر فیسفه و یسرلت و

پییدرا برلانی ،آدمکانتتر  9OSPEو  10OSCEخستتافراه

اوینیر یهاه نیرننگ برهه و ای پا حر بتته تغاات رخ

باشتتتر خد هباهستتردنر پاشتترفاه و ستترلاریزرفاه بتترلانی

یُخ اخاه ای کشکی وجیتات اخنشجکزرا تکجه هکا (.)50
پتتژونش حرضتترنیچنا خنتتهخف کیت ی و محاکخنتتر

خسافراه نیکا (.)43

آمکدهی ای تیرمی برنرمهنر آمکدهی متتکیا مطرلتتته یخ تتتر

 -4بحث

حهوا مشربه خمر سردمرنهنی و تهوز محاکخنر یخ مافتترو

پژونش ای مکیا برنرمهنر ایسی نیتتکخیه مکیاتکجتته

زرفت .نارزج حرصتتل خد بریست ی محاتتکخ برنرمتته آمکدهت ی،

پژونشلرخا بکاه و پژونشنر اخلیی و لتتریجی بست اری

مبا خز مطیﺐ خست که محاکخ بر خنهخف آمکدهی منطبتتق
نبکاه و نارد به بردبانی اخیا؛ بهز صتتکی کتته ایوس تنهتتر

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

9

اخنش و مهری نر لتترص پییت ی یخ خناقتتر میانتته ،خمتتر

10
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خیدهاربی بهپنکخا قیﺐ نر برنرمه آمکدهی میبرهه ،خمر

لکا به مقرزسه برنرمه آمکدش پاهدی پیکمی ای خزت رخا بتتر
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نییتکخننه تکخنرزی ینبتتر  ،متتهزرزت ،برقتترخی خیتبتترط بتتر

اخنشآمکلاه خد ازهگره لکا و سرپرستتاریخا خنجتتری اخانتته و

سرزرز  ،پرویش تفدر خناقرا و تصیا گار بتترلانی یخ ای

بارا نیکانه کتته صتتالحااهر بتترلانی اخنشآمکلالتترا ای

اخنشآمکلالرا خزجرا نیرزه؛ چرخکه ناچ محاکخ نظتتر و

حاطهنر پاشرفت و تدرمل حرفهخ و مهزرزت و ینبتتر

پییی که خز قربیاتنر یخ خناقتتر انتته ،ای برنرمتته ایست ی

منرسﺐ نییبرهه .بهنظر مییسه برنرمهنر آمکدهت ی یخزت ج

خزتت رخا مشتترنهه نیتت ی هتتکا و نیچنتت ا بتته کتتریگار

فرصت دی برخ خیتقر صالحات برلانی اخنشآمکلالتترا

خیدهاربینر تدکزنی و پرزرنی بر متارینر متابر و منرستتﺐ

یخ نهخهاه و بردنلر برنرمتتهنر ایست ی اویه کریهنرست ی،

برزت ه خد خولکزت تنتتر مهیست ا

اخنشدههنر پرساری قرخی گات را .ای گذهتتاه ،اخنشتتجکزرا
پرساری پ

«یخزانی» تکستتط متتهزرخا پرستتاری بتتهمنظکی آهنرستترد
پرساریخا ترده کری پاشنهرا میهکا (.)53

خد ختیری کریآمکد ای پرصه ،جهت فرخﻏت خد

تحصال ،ای آدمکا پییت ی نهتترزی هتترکت و نیتتره قبتتکلی

کرمرا سریو و نیدریخا ناا ای ستتر  1391ای زت ک

کسﺐ مینیکانه .خد آنجرکه تضیا کافات مرخقبت و کسﺐ

مطرلته کافی بر نهف ایک اخنشجکزرا پرساری خد کافات ت

خطیانتترا خد مهتتری بتترلانی پرستتاری ،اﻏهﻏتته خصتتیی

آمکدش نظر و برلانی ،ایوا مرزهنر خصیی بهاست آمهه

اخنشدههنر پرساری و نظرینتتر خیخزهاننتتهه مرخقبتتت و

ای سه طبقه ،هرمل «فرصیه تئتتکی و بتترلا » و «آمتتکدش

نقطه تیرکا آنهرست ،میبرزست آدمکا پییی و جرمتی کتته

برلانی»« ،آمکدش نظر »یخ بهاست آویانه .بهنظر مییستته

باکخنه صالحات برلانی اخنشجکزرا فریغخلاحصال یخ بسنجه،

وضتات آمکدش نظتتر و بتترلانی ناردمنتته تتتأما جتترمﻊتر

طرخحی هکا ( .)11ای نیا یخسار بهنظر مییسه که بتترخ

هاکهنر آمکدهی ای جهت زدپریچه کراا اخنش و پیتتل،

تتاا صالحات برگتتاخی آدمتتکا حرفتتهخ  RN11کتته ای

خمدرنر و تجهات اخ محت اط بتترلا و بتتردنلر خباخینتتر

بساری خد کشکینر برگتتاخی میهتتکا ،ای ساستتا پرستتاری

خیدهاربی برلانی خست و ضروی اخیا ای خز خبترا تیهاهختی

خزرخا ن برزه مهنظر قرخی بلارا کتته بتتر خستترس مصتتکبر

صکی گارا ( .)54نارزج خز مطرلته نیچنا نشرا اخا که

جهزه جهت فریغخلاحصاالا ستتر  96بتته بتتته دیخ جتترخ

محاط برلانی برزه به گکنهخ برهه که اخنشجکزرا بارمکدنتته

میبرهه ( .)51بر نیا خسرس سردمرا بههخهت جهرنی ناا،

که تئکی یخ بر پیل تیفاق نیرزنه (.)54
چلکنلی کتتریبرا مطرلتتﺐ نظتتر ای پرصتته بتترلا ،

خیدزربی و خیتقتتر صتتالحات پرستتاریخا یخ او خصتتل خسرستتی
جهت تضیا کافات مترفی کراه خست .بر تکجتته بتته خزت

کسﺐ تجریب بتترلانی و یهتتهزرفالی حرفتتهخ و نیچنت ا

مسئیه میتکخا خاپر کرا که تضتتیا کافاتتت مرخقبتنتتر و

تضیا کافات مرخقبتتت پرستتاری خد بایتتری حتترئا خنیات ت

کسﺐ خطیانتترا خد صتتالحات بتترلانی پرستتاریخا هتترﻏل ای

میبرهه ( .)43بر نیا خستترس برلتتی خد محققتتا فرصتتیه

بایریستتارانر و ستترزر مؤسستتر مرخقباتتی ،اﻏهﻏتته خصتتیی

تئکی و پیتتل و فقتتهخا مرخقبتتت مبانتتی بتتر هتتکخنه یخ خد

نظرینر خیخزهاننهه مرخقبت و نقطه تیرکا آنهرستتت (.)52

مشدال پیهه پرساری ای خزرخا اخنساهخنه (.)53

نیرا و نیدریخا ای سر  1393ناا زک مطرلته تکصت افی

ماردخمحیه طی پژونش لکا ،یخندرینتترزی یخ بتترخ

تحیایی یخ بر نهف خیدزربی صالحات برلانی پرستتاریخا تتترده

بهبتتکا وضتتتات برنرمتتهنر ایست ی اویه اکاتترخ یهتتاه
برنرمهیزا ایست ی ای خزت رخا خیخزت ه اخا .ای خزت

)Registered Nurse (RN
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بهکریگار هاکهنر نکز آمکدهی و سردمرنهنی آمتتکدش
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برزه خصالحر خسرسی ای بخش پتتژونش صتتکی گات را و

گتتراا ( .)57ناتترزج مطرلتتته ستتجرا و نیدتتریخا نات ا کتته

بهپنکخا فصل مساقیی به آا نلرزساه هکا ( .)55مرخقبت ت

برنرمه کریهنرسی پرساری خزرخا و ژخپ یخ نقه کرانتته بتتر

مبانی بر هکخنه ترکاتتﺐ ناتترزج تحقاقتتر بتتر مهری نتتر

ای نظر گرفا خز مسئیه ،به خز نااجه یساهنه که خفاواا

مرخقبای تترزف میهتتکا .ناتترزج زت ک مطرلتتته نظریمنتته ای

وخحهنرزی خد جییه سیانری و پرزت رانرمتته ای خیتقتتر پییدتترا

مرخقبت مبانی بر هکخنه ایخزرخا نشرا اخا پتتهی تستتیط بتته

پژونشی پرساریخا فریغخلاحصال مؤثر میبرهه .بتتر لتتالف

یوش تحقاق زدی خد مه ترز مکخنتتﻊ پییدتترا مبانتتی بتتر

ژخپ که ای ناچ زک خد مقرطﻊ اخنشلرنی ،آدمکا سرخسر

هکخنه خست ( .)56ای مطرلته بقتترزی و نیدتتریخا نات ا بتتر

برگاخی نییهکا ،ولی تحصال ای اخنشلرهنر خزرخا منتتکط

تکجه به بریسی محاکخ برنرمه آمکدهی ،بات را هتتهه خستتت

به هرکت ای آدمکا میی خست .خگرچه خز یوش ،متقک نتته

که ایس پژونش ای پرساری و پرساری مبانی بر هتتکخنه

و وخقﻊبانرنه خست ولی مکجﺐ برلی خد مشدال میهکا .خد

ای برنرمه آمکدهی خزرخا ای خز مقطﻊ جرزلره خصیی لتتکا یخ

جییه ویوا اخنشجکزرنی که خﻏیﺐ خطالپر کیت ی خد حرفتته

پاهخ ندراه خست .ضروی آهنرزی بر مطرلتتتر نتتکز بتترخ

پرساری اخینه و تتهخا خد آنهر بر خکرخه وخیا یهاه پرساری

اسااربی به پرساری مبانی بر هکخنه خدجییتته محاکخنتترزی

هههخنه و پههخ نت خد تحصتتال ای خزت

خست که نارد به آا ای اویه کریهنرسی پرستتاری آهتتدری

میاننه که خز خمتتر مکجتتﺐ کتترنش خنلاتتاه بتترخ حفت

خست .وجکا کریگرهنر آمکدهی مرننه کریگتتره مهری نتتر

صالحات حرفهخ میهکا ( 58و .)59

خیتبرطی ،خیتقر کافات لهمر و پییدرا مبانی بر هکخنه،

یهتتاه خنصتترخف

بر نیت ا خستترس محبت ی و نیدتتریخا ای ستتر 1391

ای ککیزدکلکی 12خزرخا ،پالوه بر مفاه بکاا مطرلتتﺐ مطتتر

مشدال آمکدش پرساری یخ خد ازه اخنشجکزرا پرستتاری

ههه ،میتکخنه کرساینر خحایرلی محاتتکخ برنرمتته یخ نات ا

بریسی نیکاهخنه .خز مطرلته بارا اخهت که خنیات نتتهخاا

برطرف کنه (.)43

به نظرخ اخنشجکزرا ای برنرمهیزا نر ایسی ،نرمنرستتﺐ
بکاا هاکهنر خیدهاربی اخنشجکزرا ،بیتکجهی به وضتات

منلیارا و نیدتتریخا نات ا ای زت ک مطرلتتته تکصت افی-
تحیایی بتتر نتتهف خیدزت ربی آگتترنی و پییدتترا اخنشتتجکزرا

یوحی اخنشجکزرا ،خبهری ای آزنهه حرفه ،خد جییه مشتتدال

کریهنرسی پرساری ای مکیا مرخقبت مبانی بر هتتکخنه ،بتته

مکجکا میبرهه ( .)60نارزج حرصل خد خز مطرلته بر خسافراه

خز نااجه یساهنه که با آگرنی و پییدرا اخنشتتجکزرا ای

خد یوشنر نکز قربل خسافراه و مؤثر ای خیدهاربی پییدرا

مکیا مرخقبت مبانی بر هکخنه هدرف وجکا اخیا؛ چرخ که بتتر

اخنشجکزرا ای طک خز اویه تأکاه مینیرزنه.

وجکا آگرنی لتتکب ای متتکیا مرخقبتتت مبانت ی بتتر هتتکخنه،

ساروش و نیدریخا نات ا بتتر بریست ی وضتتتات آمتتکدش

پییدتترا آنهتتر ضتتتاف میبرهتته .پاشتتنهرا میهتتکا بتتر

پرساری ای خزرخا خد نلره اخنشجکزرا و مربارا بارا اخهانه

برنرمهیزا صحاح ،بردنلر ای برنرمتته آمکدهت ی و خزجتترا

کتته بت ا ازت هگره اخنشتتجکزرا و مربات را خد نظتتر وضتتتات

زک محاط منرسﺐ آمکدهی برخ اخنشجکزرا پرساری بتته

آمکدهی ای حاطهنر خنهخف آمکدهی ،برنرمهنر آمکدهی

پنکخا پرساریخا آزنهه ،بسار منرسبی برخ خیتقتتر مرخقبت ت

و نظتتری و خیدهت اربی تفتترو متنت راخی آمتتری وجتتکا اخیا.
بهطکی که اخنشجکزرا یضرزت کیار نسبت بتته مربات را

Curriculum
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بتت اشتتتر بتته نظتترخ اخنشتتجکزرا تکجتته نیرزنتته (.)61

طک تحصال ای حه ماکسطی مکجتتﺐ کستتﺐ مهری نتتر

یسکلی ،دخﻏر و محیه نژخا ای سر  1392ای زک مطرلتتته

حرفهخ آنرا ای محاط کری هتتهه خستتت بنتتربرخز پاشتتنهرا

مروی چرلشنر مکجتتکا ای آمتتکدش پرستتاری خزت رخا یخ

نیکاهخنه بر تکجه به پاشرفت سرزﻊ یهاه پرساری ای جهرا

بریسی نیکانه و بارا اخهتتانه کتته مشتتخﺺ نبتتکاا هتتر

و تکجه به خز که خفرخا هرﻏل ای خز هغل مساقایرً بر جرا

وظرزف اخنشجک مطربق خنهخف آمکدهی و مشتتخﺺ نبتتکاا

خنسرانر ستتر و کتتری اخینتته ،بتتردنلر و خیتقتتر برنرمتتهنر

یونه خیدهت اربی اخنشتتجکزرا مشتتدال مطتتر ای آمتتکدش

آمکدهی مخصکصرً خسافراه خد یوشنتتر نتتکز آمکدهت ی و

برلانی اخنشجکزرا پرساری ای خزرخا نسانه (.)62

خیدهاربی اخنشتتجکزرا ،میتکخنتته ای تکخنینهستترد بت اشتتتر
اخنشآمکلالرا مؤثر برهه (.)63

ای مطرلته خ که ای سر  1394بتته یوش کافت ی و بتتر
یوزدرا تحیال محاکخ قرخیاخا تکسط دنتتر خنبتتکنی و

 -5نتیجهگیری

نیدریخا بهمنظکی خیدزربی خبترا خنسرنی برنرمتته ایست ی اویه
کریهنرسی پرساری خنجری گرفت؛ نارزج ای  5طبقتته خصتتیی

جهت بهبکا کافات نرچتته باشتتتر اویه و بتته منظتتکی

لاوی مهاجکمحکی بکاا برنرمه ایست ی ،ضتتروی تکجتته بتته

اخها پرستتاریخنی برلتتکیاخی خد نقتتش فتتتر و بتترخنلااه ای

خبترا خنسرنی اخنشجک ای برنرمه ایسی ،پهی تکجه بتته نقتتش

تیرمی سطک لهمر سالمت کشکی ،بر خقابتترس خد تجتتریب

اخنشآمکلاه ای برنرمه ایسی ،پهی تکجه به نقتتش متتهیس

اخنشلرهنر لریجی مکیا مطرلته میتکخا نقرط ضتف خزت

ای برنرمه ایسی و پهی تکجه به خنستترا و ناردنتتر خنستترنی

برنرمتته ایست ی یخ بهبتتکا بخشت اه .بنتتربرخز بتتهمنظکی یفتتﻊ

ندات ه خهتتریه

کرساینر و نقرزﺺ برنرمه ایست ی ،متتکخیا مرننتته خناختترب

کرانه که هرزه دی برهه ای طرخحی ،خجرخ و خیدزربی برنرمتته

خنهخف ،گازنش اخنشتتجک ،پتتژونش ،یوشنتتر تتتهیز

و

ایسی کریهنرسی پرساری بتتر خبتتترا خنستترنی بتتر تکجتته بتته

خیدهاربی تئکی و پییدرا؛ برزت ه مکیابتتردبانی و خصتتالحر

مالحظتتر فرننلت ی و مت ذنبی جرمتتته ،تأکات ه باشتتتی

جه قرخی گارا.

قرخی گرفت و آانر ای مطرلته لکا بتته خزت

صکی گارا (.)8

محدودیتها

خز مطرلتر  ،سنه ازلر بر خز خاپر نسانه که برنرمه

خد مه ترز محهوازتنر خز مطرلتتته آا خستتت کتته

ایسی سنای ای خزرخا ،منجر به پارمهنر مطیکب آمکدهت ی

و خطالپر مربکط به اخنشدههنر به دبرا خنلیاست ی

نشهه خستتت و اخنشتتجکزرا بتتهپنکخا مه تتترز مشتتارزرا

مقر

ساسا آمکدهی اخنشتتدههنر ،وضتتتات مکجتتکا یخ مطیتتکب

میبرهه ،نیچنا ای لصکص خطالپر مربکط بتته برنرمتته

خیدزتت ربی نییکننتته و تکجتته بتته نظتترخ اخنشتتجکزرا ای

ایست ی اخنشتتدههنر ،تنهتتر مطرلتتﺐ مکجتتکا ای ستترزتنتتر

برنرمتتهیزا نر آمکدهت ی مغفتتک مرنتتهه خستتت .مطرلتتته

اخنشدههنر ،گاخیهر و مطرلﺐ مرتبط خسافراه هتتهه خستتت.

نظر هراکری و نیدریخا ناا که به بریسی هنرسرزی پکخمل

تتهخا خد اخنشدههنر خطالپر کرمتتل و جتترمتی یخ مناشتتر

متت ؤثر بتتر کافاتت ت برنرمتتهنر آمکدهتت ی و تتت أثار آا بتتر

کراه بکانه .خمر پتتههخ نت لالصتتهگکزی نیتتکاه ،بتضتتی

تکخنینه نر حرفهخ پرساریخا پراخلاه بکانتته ،نشتترا اخا

مکخیا یخ مناشر ندراه و خطالپر آنهر تتتر حتتهوا میدت
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اخینه .خز مطرلته بارا اخهت که برنرمهیزاخا آمکدهی برزت ه

که خد ازهگره فریغخلاحصاالا مهری نر کستتﺐ هتتهه ،ای
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خست نرقﺺ برهه .نیچنا مقتتر

 -فرآزنه پرستتاری ای کشتتکی (ای او حتتکده آمتتکدش و

متترتبط کتته بصتتکی

لهمر پرساری ) بکمیسرد

یخزلرا و زر خد طرزق هبده اخنشلره پیکی پاهتتدی کرمتترا
لرزهخی ههه و ای خلااری محققا قرخی گرفاه بکا ،خستتافراه

و خجرخزی هکا.

 یخننیر آمکدش برلانی یهاه پرساری تهاه و تهوزگراا.

ههه خست .زدی خد مشدال خجرخزی کتته محققت ا ای خزت
مطرلته بر آا برلکیا کراه بکانه ،پهی سهکلت ای استتااربی

 -یخنبرا اخنشجکمحکی ای برنرمه ایست ی کریهنرست ی

به خطالپر مکیامطرلته ای لصکص نهف مطرلته بکا .خمتتر

پرساری هرمل :آگره نیکاا اخنشجک ای سه متتکیا قتتکخنا ،
تحک

گرازه .زدی ازلر خد مشدال خجرخزی ،ستتردمرنهنی حجت
بر

 مرخکا تحقاقر اخنشجکزی و مشرویه ای دمانتتهنتترمخایف یخهخنهخد

خطالپر بردزربی ههه بکا که برخسرس خللک بتترا

و بر اقت فرخوخا محقق گرازه.

و فتر هکا.

 خد یوشنتتر جهزت ه و ماتتتها زت راانی و خیدهت اربیخسافراه هکا.

پیشنهادات

 -مرخکا جهت خنجری بردنلر برنرمه ایسی بر خسرس

برنرمه ایسی بهپنکخا زدتتی خد حکدهنتتر هتترلﺺ ای

نظرخ اخنشجکزرا یخهخنهخد و به پارمهنر آمکدهی تکجتته

با حکدهنر وخبساه به اخنش تتیا و تربات هنرلاه هتتهه

هکا.

خست .به نیا الات ل برنرمتتهنر آمکدهتتی و ایستتی برزت ه

 -آمتتکدش خلدارونادت ی و خیتقتتر تجهات اخ آمکدهت ی

بهنحک سرمرنهنی هکنه که مکجﺐ هدکفرزی خستتاتهخانر و

پژونشی ای اخنشدههنر پرساری یخهخنهخد

پرویش یوحاه پییی ،کروهلر  ،آفرزننهگی و لالقاتتت ای

هکا.

 -خیدهاربینر تدکزنی و پرزرنی منرسﺐ بر هت اکهنتتر

اخنشجکزرا هکا .به خز الات ل جهتتت استتااربی بتته نتتهف

نکز تهیز

خنجری هکا.

مکیانظر ،بهبکا کافات ت نرچتته بت اشتتتر اویه و بتتهمنظکی

ای حاطهنر

اخها پرستتاریخنی برلتتکیاخی خد نقتتش فتتتر و بتترخنلااه ای

تربات پرساریخا ماخصتتﺺ طت ی برنرمتتهنر آمکدهت ی

تیرمی سطک لهمر سالمت کشکی ،بر خقابتترس خد تجتتریب

ککترهمتته بتتر نتتهف ستتالمت آزنتتهه جرمتتته (قتترخی اخاا

اخنشلرهنر لریجی مکیامطرلته میتکخا نقرط ضتتتف خزت

اویهنر سرلینه  ،تکخنبخشی مبانت ی بتتر جرمتتته ،متترای و

برنرمه ایسی یخ بهبکا بخشاه .بنربرخز بر خسرس نارزج خزت

نکدخا ،خطفر  ،پقﺐمرنهگرا و ،)...برخ کریهنرسرا پرساری

مطرلته ،جهت یفﻊ نقرزﺺ و کرساینر ای خبترا ذزل پاشنهرا

بهمنظکی خیتقر جرزلره و نقش پرساری ای ساستتا لتتهمر

میهکا ای حاطه

آمکدهی:

مهزرزای و برلانی ناا پاشنهرا میهکا:

بههخهای -ایمرنی و تکخنبخشی خنجری گراا.

 -جهت گازنش اخنشجکزرا پرساری پالوه بر کندتتکی

 -جهت آهنرزی نرچه باشتر پرساریخا بتتر پتتژونش و

سرخسر  ،مصرحبه ناا ای نظر گرفاه هکا.

تحقاق و تکسته نلرش و فترلاتنر مبانی بتتر تحقات ق و

 -ایسنرمهنر بکمی یهتتاه پرستتاری تهات ه و تتتهوز

پیت  ،تتتتهخا وخحتتهنر ایست ی بت اشتتتر بتته خزت

گرانه.

خلاصرص زربه.
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بر تالشنر فرخوخا محققا خز مشدل تر حهوا مرتفتتﻊ

اخنشدهه و پاشرفت تحصایی پاراهسرد

هکا.
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دی به ذکر خست که خز مطرلته برگرفاه خد طر تحقاقرتی

پالوه بر خز پاشنهرا میهکا مااخا خثربخشی نر کهخی

مصکب مترونت تحقاقر و فنروی اخنشلره پیتتکی پاهتتدی

یخندرینتتر بتتهطکی مقرزستتهخ ای مطرلتتتر اخلیت ی

 کیااتته خلالقت ی. میبرهتته96001094 کرمرا بر کُه طتتر

 نیچنتت ا هتترخزط و میاومتتر خجتترخ.بریستت ی هتتکا

اخنشلره پیکی پاهدی کرمرا خز مطرلته یخ بر کُتته خلالقت ی

.مکفقاتآماا نر یخنبرا تتاا گراا

. تأزاه کراه خستIR.KMU.REC.1397.102

تعارض منافع
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خد خزت

ناچگکنه تتریض منرفﻊ تکسط نکزسنهگرا بات را نشتتهه

:سه نکزسنهگرا مقرله به تفداک به هر ذزتتل خستتت

.خست

، مهفکیسرد و پراخدش خطالپر تکستتط مههزتته ستترحه

تشکر و قدردانی

 جیﻊآوی و تجازه،تحقاق و برییسی تکسط پصیت نکحی
 جیﻊآوی خطالپتتر و، و تحیال اخاهنر تکسط حسا متا

قهیاخا دحیر محققرنی که خد مطرلتر آانتتر ای خزت

ترجیه ککیزدکلکینر مناخﺐ تکستتط خستتیر پبتتهخهزری و

مقرله خسافراه ههه خست و نیچنا خسرتاه و نیدریخنی کتته

. وزرخساری و نهرزیسرد نکهاه تکسط سدانه سباوخی

.  میبرهت ا،ای جیﻊآوی و تهاه مطرلﺐ مر یخ زری کراهخنه
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Introduction: Curriculum is one of the key elements of higher
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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.
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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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