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Abstract
Introduction: Curriculum is the heart of any educational program and the key elements of higher 
education for transferring knowledge, attitude, and skills to students. Comparing different educational 
systems will improve the content and quality of the educational program and will help to improve it 
The aim of this study was to compare nursing program in Iran and Alice Lee University in Singapore.
Methods: This descriptive-comparative study was conducted at Semnan University of Medical 
Sciences in 2020, in which the main elements and important indicators of Iranian nursing school 
and Alice Lee University in Singapore were purposefully selected and analyzed based on the Beredy 
model.
Results: According to the research findings, there are differences in student admission conditions, 
different levels of nurse training, curriculum content, techniques used in the assessment. The Alice 
Lee University of Singapore is ahead of Iran in terms of starting modern education and establishing 
a bachelor's degree in nursing. Nursing in Iran is four years, but in Singapore, nursing is a three-year 
full-time course, and only students with good performance have the opportunity to achieve Nursing 
Honors in the fourth year. 
Conclusions: Utilizing the strengths and educational experiences of the Alice Lee University of 
Singapore and emphasizing the existing strengths in Iran, will improve and enhance the quality of 
nursing education in Iran. As a result, in this regard, it is suggested, while examining the curriculum 
in terms of content, to pay attention to the training of nurses in different educational levels as a 
solution to solve the problem of shortage of nursing staff.
Keywords: Comparative Study, Educational Program, Bachelor of Nursing, Iran, Singapore.
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چکیده
مقدمــه: برنامــه درســی قلــب هــر برنامــه آموزشــی و از عناصــر کلیــدی بــراي انتقــال دانــش، نگــرش و مهــارت بــه دانشــجویان اســت. 
مقایســه برنامــه هــای درســی موجــود بــا یکدیگــر باعــث ارتقــاي محتــوا و کیفیــت برنامــه آموزشــي شــده و بــه بهبــود آن کمــک خواهــد 

نمــود. ایــن پژوهــش بــا هــدف مقایســه برنامــه کارشناســي پرســتاري در ایــران و دانشــگاه آلیــس  لــی ســنگاپور انجــام شــد.
روش کار: ایــن پژوهــش توصیفــي تطبیقــي )مقایســه اي(، در ســال  1399، در دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان انجــام شــد کــه در 
آن عناصــر اصلــي و شــاخص هــاي مهــم برنامــه درســي دانشــکده هــاي پرســتاري ایــران و دانشــگاه آلیــس لــی ســنگاپور بــه صــورت 

هدفمنــد انتخــاب شــده و بــر اســاس الگــوي بــردي مــورد بررســي، تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.
یافتــه هــا: بــر اســاس یافتــه هــاي پژوهــش، تفــاوت هایــی در شــرایط پذیــرش دانشــجو، ســطوح مختلــف تربیــت پرســتار، محتــوای 
برنامــه درســی و تکنیــک هــای مــورد اســتفاده در ارزیابــی وجــود دارد. دانشــگاه آلیــس  لــی کشــور ســنگاپور از حیــث شــروع آمــوزش 
مــدرن و تاســیس مقطــع کارشناســی پرســتاری از ایــران جلوتــر اســت، هــم چنیــن پذیــرش دانشــجو در آن بــه شــکل غیرمتمرکــز، همراه 
ــوده، امــا در کشــور  ــران چهــار ســاله ب ــان انجــام مــی گیــرد. پرســتاری در ای ــا انجــام مصاحبــه و بررســی وضعیــت ســالمت داوطلب ب
ســنگاپور پرســتاری یــک دوره ســه ســاله تمــام وقــت اســت و تنهــا دانشــجویان بــا عملکــرد مطلــوب،  فرصــت دســتیابی بــه پرســتاری 

ممتــاز )Nursing Honours( در ســال چهــارم را دارنــد. 
نتیجــه گیــری: اســتفاده از نقــاط قــوت و تجربیــات آموزشــی دانشــگاه آلیــس  لــی ســنگاپور و تاکیــد بــر نقــاط قــوت موجــود در ایــران، 
موجــب بهبــود و ارتقــاء کیفیــت آمــوزش پرســتاری در ایــران خواهــد شــد. در نتیجــه در ایــن راســتا پیشــنهاد مــی شــود، ضمــن بررســی 
کوریکولــوم از نظــر محتوایــی، بــه تربیــت پرســتاران در رده هــای مختلــف تحصیلــی بــه عنــوان راهــکاری در جهــت رفــع مشــکل کمبــود 

نیــروی پرســتاری توجــه شــود.
کلید واژه ها: مطالعه تطبیقی، برنامه آموزشی، کارشناسی پرستاری، ایران، سنگاپور. 

مقدمه
دانشــگاه هــا بــه عنــوان مهــم تریــن نهادهــاي آموزشــي، از جملــه 
ــت  ــن تربی ــم چنی ــگ و ه ــم و فرهن ــده عل ــد کنن ــز تولی مراک
ــد و  ــش جدی ــد دان ــق و تولی ــاز کشــور، خل ــورد نی متخصصــان م
توســعه مرزهــاي علــم و دانــش مطــرح بــوده و آمــوزش، پژوهــش 
و خدمــات، ســه مأموریــت جدایــي ناپذیــر آن هــا محســوب مــي 

ــردد ]1[. گ

آمــوزش پرســتاری بــه عنــوان بخشــی از نظــام آمــوزش عالــی، در 
دهــه هــای اخیــر در جهــان بــا ســرعت زیــادی در حــال توســعه 
ــت  ــا صالحی ــد و ب ــروی کارآم ــد نی ــت ]2[. تولی ــترش اس و گس
پرســتاری، نقــش اساســی آمــوزش پرســتاری اســت ]3[، پیشــرفت 
در آمــوزش پرســتاری، بــه عنــوان یــک امــر ضــروری بــه منظــور 
دســتیابی بــه افزایــش کیفیــت مراقبــت هــای بهداشــتی، درمانــی 
ــر             ــه نظ ــد، ضــروری ب ــروی کار توانمن ــش نی ــن افزای ــم چنی و ه
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مــی رســد ]4[.
ــروه  ــن گ ــزرگ تری ــوان ب ــه عن ــتاران ب ــدی پرس ــش و توانمن نق
ارائــه دهنــده خدمــات ســالمت، در تحقــق رســالت نظــام ســالمت 
بســیار پررنــگ و مشــهود اســت ]5[. پرســتاران بــه عنــوان یکــی 
از اعضــای مهــم تیــم ســالمت، در عرصــه هــای مختلــف مربــوط 
بــه آن، بــه ارایــه خدمات آموزشــی، بهداشــتی، درمانی، پیشــگیری، 

حمایتــی و توانبخشــی مــی پردازنــد ]6[. 
ــتاری در  ــای پرس ــت ه ــت مراقب ــود کیفی ــای بهب ــش ه از چال
ــکده  ــي در دانش ــه آموزش ــف برنام ــه ضع ــوان ب ــی ت ــران م ای
هــای پرســتاری، آگاه نبــودن پرســتاران از پیشــرفت هــای 
جدیــد پزشــکي، کاهــش کیفیــت اســتانداردهای پرســتاری، عــدم 
مهــارت هــای ارتباطــي کافــي، ضعــف دانــش پرســتاری، عــدم بــه 
کارگیــری فرآینــد پرســتاری، ضعــف پرســتاران در مرحلــه بررســي 
ــری  ــی گ ــش مرب ــتفاده از نق ــدم اس ــت، ع ــیابي و مراقب و ارزش
ســوپروایزری بالینــي در آمــوزش دوره ای کارکنــان، عــدم آمــوزش 
و اجــرای دســتورالعمل هــای پرســتاری مبتنــي بــر شــواهد، عــدم 
انطبــاق پرســتاران بــا نقــش هــا شــش گانــه خــود از قبیــل نقــش 
ــده و  ــگ کنن ــی، هماهن ــي، حفاظت ــی، مراقبت ــي، پژوهش آموزش

ــود ]7[. ــاره نم ــي اش حمایت
هــا در سیســتم بهداشــت و مراقبــت ســالمتی،  دگرگونــی 
ــا  ــارات و تقاضاه ــی، انتظ ــای جمعیت ــی ه ــا، ویژگ ــوژی ه تکنول
منجــر بــه درک ایــن موضوع شــده اســت کــه، آمــوزش پرســتاران 
ــی  ــورد ارزشــیابی، بازنگــری و حت ــد م ــان بای ــه درســی آن و برنام
شــاید تغییــرات عمــده قــرار گیــرد ]6[. هــم چنیــن، بــرای ارتقــاء 
ــی  ــای درس ــه ه ــا و برنام ــتاری، روش ه ــوزش پرس ــت آم کیفی
ســنتی، دیگــر پاســخ گــو نمــی باشــند و کیفیــت آمــوزش بــرای 
دســتیابی بــه پیامدهــای مطلــوب آموزشــی بایــد بهبــود یابــد ]6[. 
ــب هــر برنامــه آموزشــی اســت ]3[ و یکــی از  برنامــه درســی قل
ــت و  ــن موفقی ــذار در تعیی ــل تاثیرگ ــر و عوام ــن عناص ــم تری مه
ــود. در  ــی ش ــوب م ــی محس ــوزش عال ــای آم ــام ه ــت نظ شکس
واقــع، برنامــه درســی آیینــه تمــام نمــای میــزان پیشــرفت پاســخ 
گــو بــودن دانشــگاه هــا بــه نیازهــای در حــال تغییــر جامعــه اســت 
]8[ و بــه عنــوان طــرح پیشــرفت حرفــه ای یــک رشــته دیــده مــی 

ــود ]9[.  ش
وجــود نگرانــی در مــورد برنامــه هــای درســی پرســتاران در 
مقاطــع مختلــف در بســیاری از کشــورهای دنیــا، لــزوم بازنگــری 
ــن  ــرای تضمی ــی ب ــه چارچوب ــا تهی ــا ی ــه ه ــن برنام ــی ای و ارزیاب

کیفیــت آمــوزش پرســتاری را ســرلوحه کار تعــداد قابــل توجهــی 
از دانشــکده هــای پرســتاری قــرار داده اســت ]6[. از طــرف دیگــر 
توجــه بــه نظــام هــاي آموزشــي موفــق در جهــان، مبیــن نهادینــه 
ــام  ــه نظ ــت و مقایس ــش اس ــد و اثربخ ــام کارآم ــک نظ ــدن ی ش
هــاي مختلــف آموزشــي باعــث ارتقــاي محتــوي و کیفیــت برنامــه 
ــرورش  ــوزش و پ ــالت آم ــردد ]10[. رس ــي گ ــي م ــاي آموزش ه
تطبیقــی ایــن اســت کــه بــه تفــاوت هــا و شــباهت هــای نظــام 
ــدن  ــخص ش ــا مش ــا ب ــرده ت ــی ب ــی، پ ــون آموزش ــای گوناگ ه
دالیــل موفقیــت و ناکامــی نظــام هــا، از تجــارب آنــان در جهــت 

ــرد ]11[.  توســعه نظــام آموزشــی بهــره گی
ــی دوره  ــه آموزش ــه برنام ــه مقایس ــددی در زمین ــات متع مطالع
کارشناســی پرســتاری در ایــران بــا کشــورهای جهــان انجــام شــده 
ــکاران  ــرحدی و هم ــه س ــات، مطالع ــن مطالع ــه ای ــت. از جمل اس
)2020( اســت، کــه بــا هــدف مقایســه برنامــه کارشناســي 
پرســتاري در ایــران، انگلســتان و کانــادا و ارایــه پیشــنهادات عملــي 
جهــت بهبــود کیفیــت آن انجــام شــده و در نتایــج آن بیــان شــده 
ــش،  ــجو، پژوه ــش دانش ــداف، گزین ــاب اه ــد انتخ ــواردی مانن م
ــد مــورد  روش هــاي تدریــس و ارزشــیابي تئــوري و عملکــرد بای

ــرد ]6[.  ــرار گی ــدي ق ــات ج ــي و اصالح بازبین
کمبــود نیــروی پرســتاری بــه یــک تهدیــد جــدی بــرای سیســتم 
هــای بهداشــت جهانــی تبدیــل شــده اســت ]12[، در ایــران نیــز 
ایــن کمبــود بــه عنــوان مهــم تریــن چالــش در حــوزه پرســتاری 
شــناخته شــده اســت ]13[، کــه از علــل آن مــی تــوان بــه عــدم 
ســرمایه گــذاری مناســب در آمــوزش، دســتمزدهای ناچیــز، محیط 
کار ضعیــف و مدیریــت ناکارآمــد اشــاره کــرد ]12[. راهبــرد مــورد 
تأکیــد سیاســت گذاران، مبنــی بــر افزایــش دانش آموختــگان 
پرســتاری اســت، کــه راهــکار مقــرون بــه صرفــه ای بــرای ایــن 
مســئله نیســت. در ایــن راســتا تجربیــات زیــادی در زمینــه تدویــن 
و اجــرای برنامه هــای آموزشــی پرســتاری در دنیــا وجــود دارد کــه 
ــتار  ــود پرس ــأله کمب ــل مس ــرای ح ــبی ب ــه مناس ــد گزین می توان

باشــد ]14[.  
کشــور ســنگاپور یکــی از کشــورهای توســعه یافتــه جنــوب شــرق 
آســیا مــی باشــد، پایــه و اســاس توســعه ایــن کشــور ارتقای ســطح 
ــر اســاس رتبــه بنــدی  نیــروی کار آن اســت ]15[. هــم چنیــن ب
موسســه اعتبارســنجی Quacquarelli Symonds دانشــگاه 
ــزء  ــال 2018 ج ــکده Alice Lee( در س ــنگاپور )دانش ــی س مل
ده مدرســه برتــر پرســتاری جهــان بــوده و جــز ســومین کشــور از 
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پنــج کشــور دارای نظــام برتــر آموزشــی در جهــان نیــز هســت و 
ایــن بــه معنــی هماهنــگ بــودن وضــوح اهــداف و نظــام آموزشــی 

می باشــد.
ــوان  ــی کــه نظــام هــای آموزشــی هــر کشــور را مــی ت از آنجای
ســرمایه گــذاری یــک نســل بــرای نســل دیگــر دانســت و هــدف 
ــی هــای  ــذاری، رشــد آگاهــی و توســعه توانای ــن ســرمایه گ از ای
انســانی اســت، بنابرایــن بــه مــدد اســتفاده از تجــارب ملــل پیشــرو 
ــت  ــن باف ــر گرفت ــا در نظ ــی، ب ــف آموزش ــای مختل ــه ه در زمین
فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی ایــران، بــر توانایــی مــا 
در جهــت رفــع دشــواری هــای موجــود در نظــام آمــوزش عالــی 
و بهبــود برنامــه هــای درســی افــزوده خواهــد شــد. هــم چنیــن 
بایــد گفــت، آمــوزش و پــرورش تطبیقــی یکــی از پویاتریــن رشــته 
ــون  ــای گوناگ ــوزه ه ــمندان ح ــه دانش ــورد توج ــی م ــای علم ه
علــوم و دســت انــدرکاران و برنامــه ریــزان آموزشــی مــی باشــد و 
از آن بــه عنــوان شــرط الزم بــرای طراحــی نظــام هــای آموزشــی 
نویــن نــام بــرده مــی شــود، در حالــی کــه در کشــور مــا بــه عکس 
رونــد جهانــی، ایــن رشــته علمــی کــم تــر مــورد بحــث و پژوهــش 
محققــان قــرار گرفتــه اســت ]16[، در نتیجــه، بــه دلیــل اهمیــت 
ــن  ــان، در ای ــگان و سرنوشــت شــغلی آن ــش آموخت ــه دان توجــه ب
پژوهــش کشــور ســنگاپور بــه عنــوان یکــی از کشــورهای موفــق 
در عرصــه آمــوزش و کســب و کار انتخــاب شــده و ایــن مطالعــه 
بــا هــدف مقایســه تطبیقــی برنامــه کارشناســی رشــته پرســتاری 
ــکار  ــه راه ــنگاپور و ارائ ــور س ــی کش ــس ل ــگاه آلی ــران و دانش ای
عملــی جهــت بهبــود کیفیــت برنامــه آموزشــی انجــام شــده اســت.

روش کار
ــه  ــدف مقایس ــا ه ــی ب ــی- مقطع ــوع توصیف ــر از ن ــه حاض مطالع
تطبیقــی برنامــه آموزشــی مقطــع کارشناســی پیوســته پرســتاری 
ایــران بــا دانشــکده پرســتاری آلیــس لی کشــور ســنگاپور در ســال 
1399 در دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان انجــام گرفتــه اســت. در 
ایــن مطالعــه از الگــوی چهــار مرحلــه ای بــردی کــه  شــامل چهار 
مرحلــه توصیــف ، تفســیر ، همجــواري  و مقایســه  اســت، اســتفاده 

گردیــد.
در مرحلــه توصیــف، پدیــده هــای تحقیــق طبــق شــواهد و 
ــای  ــدارک یافته¬ه ــا ت ــده و ب ــرداری ش ــت ب ــات، یادداش اطالع
ــر  ــد. ب ــاده ش ــد آم ــه بع ــادی در مرحل ــرای بررســی و نق ــی ب کاف
ــه آموزشــی دوره کارشناســی پیوســته رشــته  ــن اســاس،  برنام ای

ــور  ــکی کش ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــتاری وزارت بهداش پرس
ایــران مصــوب پنجــاه و چهارمیــن جلســه شــورای عالــی برنامــه 
ریــزی علــوم پزشــکی در ســال1393، هــم چنیــن، برنامه آموزشــی 
دوره کارشناســی رشــته پرســتاری دانشــکده آلیــس لــی دانشــگاه 
 Nursingو BSc ملــی ســنگاپور بــا اســتفاده از کلیــد واژه هــای
ــر  ــورد نظ ــای م ــگاه ه ــای دانش ــایت ه Curriculum  از س
جســتجو و دریافــت شــد. در مرحلــه تفســیر، داده هــای توصیفــی 
مرحلــه اول شــامل، شــرایط و نحــوه پذیــرش دوره، طــول دوره و 
شــکل نظــام آموزشــی، محتــوی دروس تخصصی، رســالت، چشــم 
انــداز، اهــداف، ارزش هــا و باورهــا، اســتراتژی هــای ارزیابــی دانش 
آموختــگان هــر دو دانشــگاه مــورد بررســی و تفســیر قــرار گرفــت. 
در مرحلــه همجــواری، اطالعــات آمــاده شــده از دو مرحلــه قبــل، 
جهــت ایجــاد چارچوبــی بــرای مقایســه شــباهت هــا و تفــاوت هــا 
و طبقــه بنــدی کنــار هــم قــرار داده شــد کــه در جــداول بخــش 
یافتــه هــا هــر بخــش بــه صــورت جداگانــه و دو بــه دو مشــاهده 
ــه  ــا توجــه ب ــه مقایســه، مســئله پژوهــش ب مــی گــردد. در مرحل
جزئیــات در زمینــه شــباهت هــا و تفــاوت هــا و پاســخ بــه ســؤال 
هــای تحقیــق براســاس مقــاالت موجــود بررســی و مقایســه شــد 

 .]17[
ــت داری در  ــامل: امان ــر ش ــه حاض ــی در مطالع ــات اخالق مالحظ
انتقــال مطالــب، دقــت در جمــع آوری داده هــا و تفســیر آن ها بود. 
مقالــه حاضــر برگرفتــه از پژوهــش مصــوب در شــورای تخصصــی 
پژوهــش کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی و کمیتــه اخــالق پزشــکی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان مــورخ 99/5/7 بــه کــد اخــالق 

شــماره IR.SEMUMS.REC.1399.154 مــی باشــد.

یافته ها
موقعیت شناسی و جمعیت

ایــران کشــوری بــزرگ در جنــوب غربــی آســیا بــا وســعت 
1648195 میلیــون کیلومتــر مربــع و متشــکل از 36 اســتان اســت. 
ــت  ــداد جمعی ــال 1395 تع ــران در س ــماری ای ــار سرش ــق آم طب
79926270 نفــر بــوده اســت ]11[. ســنگاپور، یــک کشــور جــوان 
و کوچــک جزیــره ای بــه مســاحت 721/5 کیلومتــر مربــع، دارای 
جمعیتــی معــادل 5/83 میلیــون نفــر اســت. ایــن کشــور با متوســط 
امیــد بــه زندگــی، 81 ســال هنــگام تولــد در  مــردان و 85/4 ســال 
در زنــان، بــه اســتاندارد باالیــی از ســطح ســالمت رســیده اســت. 
ــی  ــکل از چین ــی متش ــد فرهنگ ــژادی و چن ــد ن ــور چن ــن کش ای
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هــا )76/2 درصــد(، ماالیــی هــا )15 درصــد( و هنــدی هــا )4/7 
درصــد( اســت ]18[. 

تاریخچه رشته و پیشرفت های جدید:
ــه،  ــهر ارومی ــال 1294 در ش ــتاری در س ــوزش پرس ــران، آم در ای
توســط میســیونرهای مذهبــی آغــاز گردیــد. در ســال 1337، طبــق 
ــی  ــورای عال ــوب ش ــتاری، مص ــای پرس ــگاه ه ــنامه آموزش اساس
ــطه  ــل متوس ــم کام ــان دیپل ــرش، داوطلب ــرط پذی ــگ، ش فرهن
ــادل  ــا ارزش مع ــال ب ــه س ــتاری س ــوزش پرس ــول دوره آم و ط
ــن شــد. در ســال 1344، نخســتین دوره  لیســانس پرســتاری تعیی
آمــوزش چهــار ســاله )لیســانس( پرســتاری، توســط "انســتیتو عالی 
پرســتاری فیروزگــر" آغــاز گردیــد. در ســال 1354 با تصویــب دوره 
لیســانس پرســتاری در وزارت علــوم و آمــوزش عالــی کلیــه مراکــز 
آمــوزش عالــی پرســتاری موظــف بــه ارائــه دوره چهــار ســاله بــا 

برنامــه متمرکــز گردیدنــد.
ــک دوره  ــس از ی ــتاری، پ ــات پرس ــه خدم ــدید ب ــاز ش ــی نی در پ
ــداد  ــی دانشــگاه هــا طــی ســال هــای 1362-1359 و روی تعطیل
جنــگ تحمیلــی، دوره دو ســاله کاردانــی پرســتاری در ســال 1361 
توســط ســتاد، تصویــب و براســاس ضوابــط مصــوب ســتاد انقــالب 
ــتیتو  ــران، انس ــکی ای ــوم پزش ــتاری عل ــکده پرس ــی دانش فرهنگ
ــدام  ــتاری، اق ــی پرس ــای عال ــگاه ه ــر و آموزش ــتاری فیروزگ پرس
ــم کامــل متوســطه  ــان مــرد و زن دارای دیپل ــه پذیــرش داوطلب ب
از طریــق آزمــون سراســری نمودنــد. در ســال 1364 بــا تصویــب 
برنامــه کارشناســی ناپیوســته پرســتاری بــا حداقــل دوره دو ســاله، 
ــی  ــگان مقطــع کاردان ــش آموخت ــل دان ــه تحصی ــور ادام ــه منظ ب
ــه  ــدام ب ــتاری، اق ــی پرس ــوزش عال ــز آم ــتاری، مراک ــته پرس رش

ــد.  ــن مقطــع نمودن پذیــرش دانشــجو در ای
در ســال 1366، شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، پــس از 
ــدداً  ــو و مج ــی را لغ ــتاری، دوره کاردان ــاخه پرس ــی از ش نظرخواه
برنامــه کارشناســی پیوســته پرســتاری تصویــب شــد و دانشــکده 
هــای پرســتاری و مامایــی، عــالوه بــر پذیــرش دانشــجو در مقطــع 
ــع  ــجو در مقط ــرش دانش ــه پذی ــدام ب ــته، اق ــی ناپیوس کارشناس
ــای  ــه ه ــال 1369 برنام ــد. در س ــز نمودن ــته نی ــی پیوس کارشناس
آمــوزش کارشناســی پرســتاری بــا تمرکــز بــر رویکــرد جامعــه نگــر 
ــا در نظــر گرفتــن آییــن نامــه  ــه طــوری کــه ب بازنگــری شــد، ب
ــوزش  ــوی دروس، روش آم ــر در محت ــن تغیی ــود، ضم ــای موج ه
ــه  ــوزی در دو نیمســال آخــر ب ــی، بخشــی از کارآم نظــری و بالین
ــکیل  ــس از تش ــد. پ ــور ش ــه منظ ــوزی در عرص ــورت کارآم ص

شــورای عالــی برنامــه ریــزی علــوم پزشــکی در وزارت بهداشــت، 
ــل  ــه تحــت نظــارت کام ــن برنام ــوزش پزشــکی، ای ــان و آم درم
ــورد  ــال 1382 م ــه در س ــن برنام ــت. ای ــرار گرف ــوع ق وزارت متب
ــرار گرفــت و در ســال 1384 توســط شــورای  بازنگــری مجــدد ق
عالــی یــاد شــده تصویــب شــد. مجــدداً در ســال 1393 نیــز برنامــه 
کارشناســی رشــته پرســتاری مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه اســت 

 .]19[
سنگاپور

تــالش رســمی بــرای حرفــه ای ســازی پرســتاری در ســنگاپور از 
ســال 1949 آغــاز و اولیــن مدرســه پرســتاری ) SON( ســازگار بــا 
ایــن تــالش حرفــه ای، در ســال 1956 تاســیس شــد. این مدرســه، 
ــه  ــه مــی داد کــه منجــر ب ــی را ارائ ــه هــای درســی مختلف برنام
تربیــت افــرادی بــه عنــوان مامــا، پرســتاران EN  )یــک پرســتار 
ــه رســمی  ســطح دوم کــه تحــت نظــر یــک پرســتار دارای پروان
ــتار دارای  ــد( و RGN  )پرس ــی ده ــه م ــار را ارائ ــت از بیم مراقب
ــتند  ــی توانس ــتاران EN م ــا و پرس ــد. ماماه ــمی( ش ــه رس پروان
ــند،  ــاء بخش ــمی ارتق ــه رس ــتاران دارای پروان ــه پرس ــود را ب خ
مــدارک تخصصــی را دریافــت نمــوده و بــا اســتقالل بیــش تــری 
بــه عنــوان پرســتار بــه فعالیــت بپردازنــد. عــالوه بــر ایــن مــوارد، 
تــالش ســازمانی در جهــت حرفــه ای ســازی بــا تاســیس انجمــن 
پرســتاران آمــوزش دیــده ســنگاپور در ســال 1957 مشــهود شــد؛ 
کــه در ســال 1990 بــه منظــور تاکیــد بــر مفهــوم آمــوزش پرســتار 
تــا تربیــت پرســتار بــه انجمــن پرســتاران ســنگاپور )SNA( تغییر 

ــام داد ]20[. ن
ــک  ــنگاپور ی ــور س ــتاری در کش ــانس پرس ــر، لیس ــال حاض در ح
ــه در  ــه دانشــجویانی ک ــت اســت، ب ــام وق ــاله تم ــه ســه س برنام
طــول ایــن ســه ســال عملکــرد خوبــی داشــته و حداقــل معــدل 
ــاز  ــتاری ممت ــه پرس ــتیابی ب ــت دس ــد، فرص ــب کنن 3/2 را کس
)Nursing Honours( داده مــی شــود، کــه دارای برنامــه 
آموزشــی یــک ســاله اســت ]21[. هــم چنیــن، ســه روش آموزشــی 
بــرای تربیــت پرســتار دارای پروانــه رســمی )RGN( وجــود دارد: 
1- کارشناســی رشــته پرســتاری )ســه ســال آمــوزش تمــام وقــت 
در دانشــکده پرســتاری پــس از 12 ســال تحصیــل در مــدارس و 
یــا چهــار ســال آمــوزش جهــت پرســتاری ممتــاز(؛ 2- دیپلــم در 
رشــته پرســتاری )ســه ســال آمــوزش تمــام وقت پــس از 10 ســال 
آمــوزش مقدماتــی در مــدارس(؛ 3- دوره دو ســاله فشــرده دیپلــم 
پرســتاری کــه در آن صالحیــت و تجربــه قبلــی افــراد جهــت ورود 
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 )EN( بــه ایــن دوره مدنظــر قــرار می گیــرد. پرســتاران ســطح دوم
توســط موسســات آمــوزش فنــی تربیــت شــده و دوره آموزشــی آن 
هــا بــا تأکیــد بیــش تــری بــر مهــارت هــای بالینــی همــراه اســت. 
ایــن پرســتاران در صــورت عملکــرد مناســب در مــدت چهــار مــاه 
ــات  ــی موسس ــت مال ــا حمای ــد ب ــی توانن ــتان م کاری در بیمارس
آمــوزش فنــی وارد دوره ســه ســاله دیپلــم پرســتاری شــوند ]18[. 
دانشــکده پرســتاری آلیــس لــی دانشــگاه ملــی ســنگاپور در ســال 

2005 تاســیس شــده و تنهــا موسســه ای در ســنگاپور اســت کــه 
برنامــه هــای تحصیلــی پرســتاری را بــه شــکل آکادمیــک از مقطع 

کارشناســی تــا دکتــرا را ارائــه مــی دهــد ]21[.
حــال بــه بررســی و مقایســه دو دانشــکده هــای مــورد مطالعــه در 
مقطــع کارشناســی پرداختــه شــده و یافتــه هــا در غالــب جــداول 

ارایــه مــی گــردد.
 

جدول1 : شرایط پذیرش دانشجو

شرایط پذیرش دانشجو
پذیرفته شدگان فارغ التحصیل دبیرستان می باشند و پذیرش به صورت متمرکز و از طریق آزمون سراسری می باشد.ایران

دانشگاه آلیس لی 
سنگاپور

برای پذیرش شدن در این دانشکده، متقاضیان باید یکی از موارد زیر را ارائه دهند:
شرایط علمی مورد نیاز:

گواهی سطح A کشور سنگاپور )Singapore-Cambridge GCE ‘A’ level Certificate(: متقاضیان نیاز به قبولی در دو مورد 
از پیش نیازهای زیست شناسی، شیمی، فیزیک، محاسبات و ریاضیات قبل از اعالم درخواست را دارند.

هرگونه مدرک دیپلم از یک پلیتکنیک در سنگاپور.
مدارک بین المللی معادل: گذراندن دبیرستان در مقطع دیپلم بین المللی، گذراندن موفق دو درس از دروس زیست شناسی، شیمی، فیزیک، 

کامپیوتر و ریاضیات مورد نیاز است.
مدارک تحصیلی دبیرستان: کسب حداقل معدل 2/0 و گذراندن موفق حداقل دو درس از دروس زیست شناسی، شیمی، فیزیک و ریاضیات.

بررسی وضعیت سالمت
داوطلبان باید سوابق قبلی بیماری و واکسیناسیون را ارائه دهند و تمامی دانشجویان باید برعلیه  MMR و آبله مرغان و Tdap واکسینه 

شوند. هم چنین تمامی دانشجویان از لحاظ ابتدا به هپاتیت B، هپاتیت C و HIV مورد بررسی و غربالگری قرار می گیرند. 
مصاحبه:

انتخاب دانشجویان برای برنامه کارشناسی پرستاری با توجه به بیش از سوابق تحصیلی داوطلبان است. در طول مصاحبه داوطلبان باید در 
غالب 500 کلمه به معرفی خود پرداخته، موفقیت های درسی و تحصیلی خود را بیان کنند. هم چنین آن ها باید دارای گواهی رسمی تایید از 

موسسه یا دبیرستان خود باشند. کمیته انتخاب مواردی همچون سطح استعداد، عالقه مندی داوطلبین را نیز مورد بررسی قرار می دهد. 

جدول 2:  اهداف و رسالت برنامه آموزشی

اهداف و رسالت برنامه آموزشی

ایران

هدف: دانش آموختگان این دوره باید قادر باشند با بیماران، همراهان، خانواده، پزشک معالج و اعضای دیگر تیم سالمت ارتباط مناسب و مؤثر 
حرفه ای برقرار نمایند؛ با نگاه پژوهشی نیازهای سالمت مددجویان را در قالب تشخیص های پرستاری تعیین نمایند؛ برای برطرف کردن 

مشکالت و ارتقای سالمت مددجویان برنامه مراقبتی تدوین نموده، آن را اجرا و ارزشیابی نمایند؛ از بیماران در همه رده های سنی و در عرصه 
های مختلف مراقبت نمایند؛ به مددجویان، همراهان و خانواده آنان آموزش دهند؛ توانایی هماهنگ کردن تیم سالمت برای رفع مشکالت 

پرستاری مددجویان را داشته باشند؛ یادگیری مادالعمر داشته باشند.

رسالت: رسالت برنامه آموزشی تربیت دانش آموختگانی است که با تکیه بر دانش روز، مهارت و کارآمدی، ایمان و تعهد، دلسوزی و مهربانی، 
اخالق حرفه ای، خدمات مراقبت پرستاری مورد نیاز آحاد جامعه را از مرحله پیشگیری تا بازتوانی با روش ها و ابزارهای استاندارد، ارائه کنند. 

این برنامه پرستارانی تربیت می کند که متهد به یادگیری خودراهبر بوده و در دوره خدمت مرتبا دانش و مهارت شان را در همه ابعاد به روز می 
کنند.  

دانشگاه آلیس لی 
سنگاپور

هدف: تربیت پرستارانی با صالحیت و ایمن. پرستارانی که از طریق کسب مهارت و دانش، مهارت های حیاتی، تحلیلی و انعکاسی را، در مراقبت 
با کیفیت از بیماران به منظور بهبود برون ده در آن ها، به کار می گیرند. در واقع، هدف تربیت پرستارانی است که با به کارگیری ابعاد گسترده 

ای از علوم پرستاری، علوم انسانی، علوم زیستی و اجتماعی مراقبت ایمن و حرفه ای را ارائه دهند. 

رسالت: ما پرستارانی را تربیت می کنیم که شما برای مراقبت از عزیزان خود انتخاب می کنید.

ما محققان را پرورش می دهیم، به دنبال دانش جدید هستیم و راه حل هایی برای سالمتی بهتر ارائه می دهیم. ما با فروتنی، دلسوزی، صداقت 
و احترام برای بهبود زندگی برای همه خدمت می کنیم.
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جدول 3: چشم انداز و ارزش ها و باورها

چشم انداز و ارزش ها و باورها

ایران

چشم انداز: طی ده سال آینده، برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری، همگام با نیازهای در حال تغییر جوامع، به نحو پویایی خواهد توانست، 
استانداردهای منطقه ای و جهانی آموزش پرستاری را کسب کند. دانش آموختگان کارشناسی پرستاری حاصل از اجرای این برنامه، جایگاه تعریف 
شده و موثری را در ارائه مراقبت ها در کلیه سطوح سالمت از پیشگیری تا بازتوانی در نظام سالمت کشور، به دست خواهند آورد. دانش آموختگان 
این رشته خدمات اثربخش و مقرون به صرفه ای را در مسیر پیشرفت سطح سالمت آحاد جامعه و بهبود کیفیت زندگی مددجویان ارائه خواهند داد. 

خدمات دانش آموختگان برنامه کارشناسی پرستاری از لحاظ کیفیت در رتبه نخست منطقه و قابل عرضه در سطح بینالمللی خواهد بود.
ارزشها و باورها:

1- تعالی اخالقی، اعتالی فرهنگ اسالمی، رشد معنوی و پیشرفت متوازن و همه جانبه جامعه به سوی کمال حقیقی در این برنامه مورد تاکید 
است.

2- برنامه آموزشی می بایست زمینه ساز رشد معنوی دانشجویان باشد.
3- انسان به عنوان جانشین خداوند و بهترین مخلوقات، دارای کرامت ذاتی است و به همین دلیل حق حیات، سالمت و در صورت داشتن عقالنیت 

حق تصمیم گیری برای او محفوظ است.
4- سالمتی حالت پویا است که تحت تاثیر عوامل مختلف و تعامل عوامل درونی و بیرونی در پرستاری از حداقل تا حداکثر در حال تغییر است.

5- در هر شرایطی می توان موقعیت سالمت فرد را با توجه به دانش حرفه ای روزآمد و بر اساس شرایط واقعی روانی، زیستی، اجتماعی و معنوی به 
سمت بهبودی سوق داد.

6- مهم ترین ویژگی انسان برخورداری از قوه عقل و تفکر است که او را به سمت ارزش های انسانی همچون اخالق، عدالت خواهی، صداقت و 
انصاف سوق می دهد و تکمیل این مسائل در سایه یادگیری مستمر است.

7- مراقبت از سالمت و پرستاری از مددجویان در سایه کار هماهنگ تیمی معنی می یابد.
8- انسان مجموعه بی نظیری از ابعاد مختلف است که در تعامل با یکدیگر وجود او را تشکیل می دهند. کلیت جامعه نیز حاصل تعامالت و 

ارتباطات انسان هایی است که هر کدام دارای حقوق و مسئولیت های خاص می باشند.
9- دیدگاه سیستمی به انسان ایجاب می کند که وجود او در تاثیر و تاثر عوامل زیستی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی مورد بررسی و مراقبت قرار 

گیرد.
10- آموزش و یادگیری فرآیند دو جانبه است که در تعامل و هماهنگی یاددهنده و یادگیرنده به سمت اهداف یادگیری سوق می یابد.

11- یادگیری پرستاری مشتمل بر کسب مهارت های شناختی، عاطفی و روان حرکتی است که از طریق آموزش علوم مختلف و نقش الگویی استاد 
میسر می گردد.

12- آموزش پرستاری می بایست زمینه ساز رشد همه جانبه دانشجویان شده و تعهد آنان به یادگیری مادالعمر و تعالی حرفه ای را موجب گردد.
13- آموزش پرستاری بر مبنای ارتقاء توان استفاده از تفکر انتقادی در حل مشکل و تصمیم گیری طراحی می گردد.

14- استفاده از روش های نوین در آموزش که به بهبود یادگیری کمک کند.
15- فرآیند پرستاری به عنوان چارچوب منطقی انجام مراقبت های پرستاری مورد تاکید برنامه آموزش پرستاری می باشد. 

16- کاربرد خدمات جامعیت گرا و جامعه نگر در مراقبت از سالمت مردم در دسترس و مقرون به صرفه است.
17- استفاده از نتایج تحقیقات در اموزش باعث معنی دار شدن موضوعات آموزشی شده و به بهبود کیفیت آموزش کمک می کند. 

دانشگاه آلیس لی 
سنگاپور

چشم انداز: ایجاد سالمتی برای همه
ارزش ها و باورها: فروتنی، شفقت، صداقت، احترام

جدول 4:  ساختار کلی، طول دوره و محتوای آموزشی

ساختار کلی، طول دوره و محتوای آموزشی

ایران
دانشجویان در طول چهار سال )هشت ترم تحصیلی(، 130 واحد ترکیبی از دروس عمومی، دروس پایه و دروس تخصصی و کارآموزی می 

گذرانند که، در سه سال اول دروس عمومی پایه، تخصصی و کارآموزی را به شکل نظری، عملی، کارآموزی و در سال چهارم 21 واحد به صورت 
کارآموزی در عرصه به شکل شیفت در گردش می گذرانند. 

دانشگاه آلیس 
لی سنگاپور

لیسانس پرستاری یک برنامه سه ساله تمام وقت است، به دانشجویانی که در طول برنامه عملکرد خوبی داشته و حداقل معدل 3/2 را دارند، 
فرصت دستیابی به پرستاری ممتاز )Nursing Honours( داده می شود که دارای یک برنامه آموزشی یک ساله است. ماژول ها به گونه ای 
برنامه ریزی شده است که در سال اول پایه های مفاهیم اولیه پرستاری ایجاد می شود، در سال دوم آشنایی با نظریه ها و بالین و در سال سوم 
دانشجو آماده انتقال به بالین پرستاری به عنوان یک پرستار تازه کار است. در طول هر سال دو کارآموزی بالینی مرتبط با دروس تدریس شده 

گذرانده می شود که آخرین کارآموزی یک دوره نه واحدی تحت عنوان انتقال به بالین است. به دانشجویان پرستاری ممتاز در سال چهارم، تثبیت 
عملکرد مناسب بالینی آموزش داده میشود تا به برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی مراقبت بر اساس عملکرد مبتنی بر شواهد در حیطه مورد عالقه 

خود بپردازند.  

جدول 5: استراتژی های ارزیابی مورد استفاده

استراتژی های ارزیابی مورد استفاده

ارزیابی به شکل مستمر، دورهای و نهایی بوده و به روشهای شفاهی، کتبی، آزمون تعاملی رایانه ای، DOPS ،OSFE ،OSCE و ایران
آزمون 360 درجه انجام می شود، هم چنین ارزیابی کار پوشه )Porto folio( و ارزیابی اخالقی نیز انجام می پذیرد.

دانشگاه آلیس لی 
سنگاپور

در تمامی ماژول های ارایه شده توسط این دانشگاه، آزمون تکمیلی و ارزیابی مداومی وجود ندارد. در هر سطح از تحصیل دو ارزیابی وجود 
دارد که در صورت عدم شرکت و قبولی در آن ها نمی توان به مرحله بعدی تحصیل راه یافت و دانشجو باید در ترم بعدی مجددا واحدها را 

اخذ نماید و قادر به انتخاب دروس هم نیاز نیز نیست. تمامی ارزیابی های دروس تئوری به شکل دیجیتال انجام می گیرند.
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جدول 6: دروس تخصصی برنامه آموزشی

دروس تخصصی برنامه آموزشی 

ایران

دروس تخصصی شامل تغذیه و تغذیه درمانی، اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران، روان شناسی فردی و اجتماعی، 
داروشناسی)فارماکولوژی(، زبان تخصصی، فرایند آموزش به بیمار، اصول و مهارت های پرستاری، اخالق پرستاری و ارتباط حرفه ای، 
پرستاری سالمت فرد و خانواده، پرستاری سالمت جامعه، پرستاری و بهداشت محیط، بررسی وضعیت سالمت، پرستاری بهداشت مادر 

و نوزاد، پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد، مفاهیم پایه پرستاری، پرستاری کودک سالم، پرستاری بیماری های کودکان، 
پرستاری بهداشت روان، پرستاری بیماری های روان، پرستاری بزرگساالن/ سالمندان )1(، پرستاری بزرگساالن/ سالمندان )2(، پرستاری 
بزرگساالن/ سالمندان )3(، مراقبت های پرستاری در منزل، مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه، پرستاری اورژانس در       

بحران ها و حوادث غیرمترقبه، اصول مدیریت خدمات پرستاری می باشد.

دانشگاه آلیس لی 
سنگاپور

برنامه درسی سال اول شامل مسائل حرفه ای و بالینی، ارتباط موثر در کارکنان سالمت، سالمندی فعال در سنگاپور، فاندامنتال پرستاری، 
آناتومی و فیزیولوژی، اپیدمیولوژی بیماری و ایمنی، اخالق و اصول مراقبت بهداشتی، پرستاری بهداشت مادر و کودک، روانشناسی 

کارکنان سالمت؛ سال دوم شامل پرستاری بهداشت روان، داخلی-جراحی 1، ارزیابی وضعیت سالمت، پاتوفیزیولوژی و فارماکولوژی، 
داخلی-جراحی 2؛ سال سوم شامل  مراقبتهای بهداشتی اولیه، مهارتهای تصمیمگیری بالینی، مقدمه ای بر تحقیق و عملکرد مبتنی بر 
شواهد،  داخلی-جراحی 3، مدیریت و رهبری، مسائل بالینی مربوط به پرستاری معاصر، انتقال به بالین و سال چهارم مربوط به پرستار 
ممتاز )Nursing Honours(  شامل عملکرد بهداشتی مبتنی بر شواهد، عمل بالینی تلفیقی، روش های تحقیق کاربردی، پروژه  

تحقیقاتی در پرستاری می باشد. 

جدول7: نقش و وظایف دانش آموختگان در جامعه

نقش و وظایف دانش آموختگان در جامعه
پرستاران در نقش های مراقبتی، حمایتی و آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای، وظایف خود را در جامعه انجام می دهند.ایران

دانشگاه آلیس لی 
فارغ التحصیالن با داشتن مدرک کارشناسی پرستاری از دانشگاه، شایستگی کار در بالین، جامعه، آموزش، تحقیق و مدیریت را خواهند داشت.سنگاپور 

بحث
ــام  ــتم نظ ــای سیس ــاوت ه ــا و تف ــباهت ه ــه ش ــن مطالع در ای
ــنگاپور  ــران و س ــی در ای ــع کارشناس ــتاری در مقط ــوزش پرس آم
مــورد مقایســه قــرار گرفــت. نتایــج نشــان داد کــه دانشــگاه آلیــس 
لــی کشــور ســنگاپور از حیــث شــروع آمــوزش مــدرن و تاســیس 
مقطــع کارشناســی پرســتاری از ایــران جلوتــر اســت، هــم چنیــن 
پذیــرش دانشــجو در آن بــه شــکل غیرمتمرکــز، همــراه بــا انجــام 
مصاحبــه و بررســی وضعیــت ســالمت داوطلبــان انجــام مــی گیرد. 
ــات بیــش  ــا جزیی ــران ب رســالت و اهــداف در برنامــه آموزشــی ای
تــری نوشــته شــده امــا در مقایســه چشــم انــداز، رســالت و اهــداف 
ــه نظــر مــی رســد، کــه  ــن ب ــن چنی ــا یکدیگــر ای دو دانشــکده ب
در برنامــه دانشــگاه آلیــس لــی ســنگاپور هماهنگــی بیــش تــری 
وجــود  دارد. پرســتاری در ایــران چهــار ســاله بــوده، امــا در کشــور 
ســنگاپور پرســتاری یــک دوره ســه ســاله تمــام وقــت اســت و تنها 
دانشــجویان بــا عملکــرد مطلــوب و حداقــل معــدل 3/2،  فرصــت 
دســتیابی بــه پرســتاری ممتــاز )Nursing Honours( در ســال 
چهــارم را دارنــد. در کشــور ســنگاپور واحدهــای کارآمــوزی گذرانده 
ــور  ــن از کش ــه بالی ــال ب ــل از انتق ــل و قب ــول تحصی ــده در ط ش
ایــران بیــش تــر اســت. در مقایســه محتــوای برنامــه آموزشــی در 
دو کشــور ایــران و ســنگاپور در دوره ســه ســاله آمــوزش، عناویــن 
ــای  ــارت ه ــنگاپور، مه ــال در س ــالمندی فع ــون س ــی همچ درس
ــر شــواهد در کشــور  ــی ب ــی، عملکــرد مبتن ــری بالین ــم گی تصمی

ســنگاپور و مراقبــت هــای پرســتاری در منــزل و پرســتاری 
اورژانــس در بحــران هــا و حــوادث غیرمترقبــه در ایــران بــه چشــم 
مــی خــورد. در برنامــه آموزشــی ســال چهــارم در کشــور ســنگاپور 
دانشــجویان موظــف بــه انجــام پــروژه تحقیقاتــی در پرســتاری بــا 

رویکــرد عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد هســتند. 
ــران از  ــتاری در ای ــوزش پرس ــروع آم ــه ش ــت ک ــان داش ــد بی بای
ــی  ــع کارشناس ــالدی( و در مقط ــری )1915 می ــال 1294 هج س
ــت ]19[ و  ــوده اس ــالدی( ب ــری )1965 می ــال 1344 هج در س
ــت دانشــجوی پرســتاری در مقطــع  ــن تربی کشــور ســنگاپور اولی
کارشناســی را از ســال 1956 آغــاز کــرده اســت  ]20[؛ مــی تــوان 
ــیس  ــدرن و تاس ــوزش م ــروع آم ــث ش ــور از حی ــن کش ــت ای گف

ــت. ــر اس ــران جلوت ــتاری از ای ــی پرس ــع کارشناس مقط
ــجو  ــرش دانش ــرایط پذی ــاظ ش ــنگاپور از لح ــران و س ــه ای مقایس
نشــان داد، در ایــران پذیرفتــه شــدگان از فــارغ التحصیــالن دوره 
ــر اســاس  ــرش ب ــی هســتند و پذی ــوم تجرب دبیرســتان رشــته عل
کنکــور سراســری و سیســتم کامپیوتــری صــورت مــی گیــرد. در 
واقــع، نظــام پذیــرش دانشــجو متمرکــز و بــدون مصاحبــه اســت 
ــه ســازمان هــای خــاص  ــق ب ــی کــه متعل ــط دانشــگاه های و فق
مــی باشــند، بــه برگــزاری مصاحبــه بــرای پذیــرش دانشــجو اقــدام 
مــی کننــد ]19[. ولــی در ســنگاپور، پذیــرش در دوره کارشناســی 
ــه و  ــا انجــام مصاحب ــه شــکل غیرمتمرکــز، همــراه ب پرســتاری ب
ــم  ــدگان دیپل ــان دارن ــان از می ــت ســالمت داوطلب بررســی وضعی
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ــی در دو مــورد از پیــش   ــه شــرط قبول پرســتاری و ســایر علــوم ب
نیازهای زیســت شناســی، شــیمی، فیزیــک، محاســبات و ریاضیات 

ــل از اعــالم درخواســت مــی باشــد ]21[.  قب
ــه  ــاال ب ــه ب ــی رتب ــور حت ــره کنک ــد نم ــی ده ــان م ــارب نش تج
تنهایــی مــالک مناســبی بــرای ادامــه تحصیل در رشــته پرســتاری 
نیســت. انجــام مصاحبــه باعــث مــی شــود کــه در صــورت امــکان 
از ورود داوطلبــان بــی عالقــه و یــا داوطلبانــی کــه فقــط تــالش 
ــد،  ــول شــدگان کنکــور سراســری عقــب نمانن ــه قب ــد از قافل دارن

ــری شــود ]6[.   جلوگی
افــزودن مصاحبــه بــه فرآینــد پذیــرش دانشــکده پرســتاری نتایــج 
ــراد،  ــرش اف ــوع پذی ــود تن ــه بهب ــه همــراه دارد از جمل ــی را ب مثبت
تغییــر ماهیــت فرسایشــی آزمــون هــا، عملکــرد تحصیلــی بهتــر 
دانشــجویان، درگیــر شــدن اعضــای جامعــه حرفــه ای پرســتاری 
در مصاحبــه هــای پذیــرش دانشــجویان، تعامــل نزدیــک اســاتید 
ــش  ــت در گزین ــه و دق ــام مصاحب ــا انج ــجویان ]22[. ب ــا دانش ب
دانشــجویان مــی تــوان پرســتارانی کــه بــه کار خــود عالقه داشــته 
ــکیل  ــه و تش ــای محول ــش ه ــام نق ــرای انج ــی ب ــزه کاف و انگی
هویــت حرفــه ای داشــته باشــند را انتخــاب نمــود ]6[.. بنابرایــن 
انجــام مصاحبــه بــه عنــوان نقطــه قوتــی در کشــور ســنگاپور برای 

پذیــرش دانشــجو در مقطــع کارشناســی پرســتاری مــی باشــد. 
ــه  ــر دو کشــور ب ــج مقایســه اهــدف دو کشــور نشــان داد، ه نتای
تربیــت پرســتاران حرفــه ای تاکیــد دارنــد. اهــداف کشــور ایــران 
بــا جزییــات بیــش تــری نوشــته شــده اســت و بــه انجــام مراقبــت 
براســاس فرآینــد پرســتاری اشــاره دارد ]19[،  امــا در اهدافــی کــه 
کشــور ســنگاپور بیــان  داشــته بــر روی مراقبــت ایمــن تاکید شــده 
اســت ]21[. ســازمان بهداشــت جهانــي ایمنــي بیمــار را یــک بحث 
جــدي ســالمت عمومــي در ســطح جهــان مــی دانــد ]23[ در دهــه 
هــای اخیــر ایــن موضــوع، یکــی از اهــداف اصلــی موسســات ارایه 
دهنــده مراقبــت اســت ]24[ و پرســتاران یــک عامــل اساســی در 
امــر مراقبــت ایمــن از بیمــار بــوده و بــا ایــن موضــوع گــره خــورده 
انــد ]25[. در نتیجــه بــه نظــر مــی رســد توجــه بــه مراقبــت ایمن و 
گنجانــدن آن در اهــداف آموزشــی کشــور ایــران بتوانــد بــه ارتقــای 
ــی  ــه اســتانداردهای جهان ــه آموزشــی و دســتیابی ب ــت برنام کیفی

کمــک نمایــد.
ــر  ــگاه ب ــر دو دانش ــور، ه ــالت دو کش ــه رس ــا مقایس ــاط ب در ارتب
ــن  ــوز و فروت ــتاران دلس ــت پرس ــتاران و تربی ــه روز پرس ــش ب دان
تاکیــد کــرده انــد، امــا رســالت برنامــه آموزشــی ایــران بــا جزییــات 
بیــش تــری نوشــته شــده و ابعــاد مختلــف ارائــه خدمــت از مرحلــه 

پیشــگیری تــا بازتوانــی را مطــرح نمــوده اســت ]19[. 

نتایــج  مقایســه چشــم انــداز در دانشــکده هــای پرســتاری ایــران 
و دانشــکده ســنگاپور بیانگــر آن اســت کــه، در کشــور ســنگاپور 
چشــم انــداز خیلــی خالصــه بیــان شــده و  ســالمتی بــرای همگان 
را مدنظــر قــرار داده اســت ]21[. یکــی از نــکات مهــم قابــل توجــه 
ــه  ــی برنام ــه تمام ــن اســت ک ــازمان، ای ــک س ــداز ی در چشــم ان
هــا، اهــداف و فعالیــت هــای یــک ســازمان بایــد در جهــت چشــم 
انــداز آن ســازمان باشــد. زیــرا چشــم انــداز چارچوبــی را در جهــت 
مقایســه عملکــرد فعلــی ســازمان و آینــده پیــش رو فراهــم مــی 
آورد ]26[. بــا مقایســه چشــم انــداز، رســالت و اهــداف دو دانشــکده 
ــن هــا در  ــه نظــر مــی رســد کــه  ای ــن ب ــن چنی ــا یکدیگــر ای ب
برنامــه کارشناســی پرســتاری ایــران در بعضــی جهــات هــم راســتا 
نیســتند، چــون در اهــداف برنامــه کارشناســی پرســتاری تاکیــد بــر 
شناســایی نیازهــای مددجویــان بــا نــگاه پژوهشــی شــده  امــا در 
چشــم انــداز بــه پژوهــش اشــاره ای نشــده اســت ]19[. در برنامــه 
کشــور ســنگاپور ایــن هماهنگــی بــه چشــم مــی خــورد، زیــرا در 
رســالت و چشــم انــداز بــه ســالمتی و ســالمتی بهتــر در جامعــه 

اشــاره شــده اســت. 
ارزش هــا و باورهــا در برنامــه آمــوزش کارشناســی ایــران مطابــق 
ــه از  ــن دو برنام ــوده و ای ــی و اســالمی کشــور ب ــگ دین ــا فرهن ب
ــه  ــا ب ــا و باوره ــرام در ارزش ه ــت و احت ــه صداق جهــت اشــاره ب

یکدیگــر شــباهت دارنــد. 
مقایســه طــول دوره و شــکل نظــام آموزشــی در ایــران و دانشــکده  
ــار ســاله  ــران چه پرســتاری ســنگاپور نشــان داد، پرســتاری در ای
بــوده ]19[، امــا در کشــور ســنگاپور پرســتاری یک دوره ســه ســاله 
تمــام وقــت اســت کــه در طــول هــر ســال دو کارآمــوزی بالینــی 
ــن  ــود، آخری ــی ش ــده م ــده گذران ــس ش ــا دروس تدری ــط ب مرتب
کارآمــوزی یــک دوره نــه واحــدی تحــت عنــوان انتقــال بــه بالیــن 
اســت. در مجمــوع دانشــجویان پرســتاری در کشــور ســنگاپور 30 
واحــد کارآمــوزی را خواهنــد گذرانــد کــه نــه واحــد آن در مرحلــه 
انتقــال بــه بالیــن اســت. دانشــجویان با عملکــرد مطلــوب و حداقل 
 Nursing( معــدل 3/2،  فرصــت دســتیابی بــه پرســتاری ممتــاز
ــد، کــه در غالــب 36 واحــد  Honours( در ســال چهــارم را دارن
آموزشــی شــامل عملکــرد مراقبــت هــای بهداشــتی مبتنــی 
ــرور ســیتماتیک و  ــکل م ــر شــواهد )هشــت واحــد شــامل پروت ب
ترجمــه شــواهد(، روش هــای تحقیــق کاربــردی )8 واحــد شــامل 
ــتاری )16  ــی در پرس ــروژه تحقیقات ــی(، پ ــی و کیف ــات کم مطالع
واحــد شــامل شــرکت در ســمینارهای تحقیقاتــی، آمــوزش، کســب 
ــزارش  ــروژه و گ ــه و انجــام پ ــات اولی ــکاری در مطالع مجــوز هم
آن در دو مرحلــه اولیــه و ثانویــه(، عملکــرد بالینــی تلفیقــی )چهــار 
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واحــد شــامل مقالــه بالینــی ای کــه در آن ســوال و طــرح تحقیــق 
مشــخص شــده باشــد و ارایــه کار نهایــی که نشــان دهنــده ترکیب 

تحقیــق و بالیــن باشــد( بــه اجــرا در مــی آیــد ]21[. 
در ایــران دروس تئــوری در طی ســه ســال اول همراه بــا کارآموزی 
ارائــه مــی گــردد، ســال چهــارم فقــط بــرای 21 واحــد کارآمــوزی 
در عرصــه اختصــاص داده شــده کــه، در ایــن کارآمــوزی دانشــجو 
ــه  ــی ب ــی بالین ــدون حضــور مســتقیم مرب ــور مســتقل و ب ــه ط ب
ارائــه مراقبــت هــا مــی پــردازد. هــم چنیــن در طــول ســه ســال 
تحصیــل نیــز دانشــجویان کارآمــوزی های اصــول و مهــارت های 
پرســتاری، پرســتاری بهداشــت مــادر و نــوزاد، پرســتاری ســالمت 
جامعــه/ فــرد، خانــواده/ محیــط، پرســتاری بزرگســاالن/ ســالمندان 
1، 2 و 3، پرســتاری در مشــکالت شــایع ایــران، پرســتاری کــودک 
ســالم و پرســتاری بیمــاری هــای کودک، پرســتاری بهداشــت روان 
و پرســتاری بیمــاری هــای روان، پرســتاری مراقبــت هــای ویــژه و 
فارماکولــوژی را مــی گذراننــد. در واقــع مجمــوع کارآمــوزی هــای 
گذرانــده شــده توســط دانشــجویان پرســتاری در ایــران 39 واحــد 
اســت ]19[، در مقــام مقایســه، میــزان واحــد و در نتیجــه ســاعت 
ــا  ــر اســت ام ــران بیــش ت ــی در کشــور ای ــوزی هــای بالین کارآم
بایــد بیــان داشــت در کشــور ســنگاپور واحدهــای گذرانــده شــده 
ــوده  ــد ب ــن 21 واح ــه بالی ــال ب ــل از انتق ــل و قب ــول تحصی در ط
ــل در  ــول تحصی ــوزی در ط ــد کارآم ــا 18 واح ــه ب ــه در مقایس ک
ایــران بیــش تــر اســت. بایــد بیــان داشــت کارآمــوزي در عرصــه با 
هــدف افزایــش اســتقالل و اعتمــاد حرفــه اي دانشــجویان تدویــن 
ــه دانشــجویان جهــت  ــارآموزي عرصــ ــا در کــ ــده اســت، ام ش
ــه پرســنل بخــش متوســل مــي شــوند،  یادگیــري مهــارت هــا ب
از طرفــي بــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه نقشــي به عنــوان منتورشــیپ 
بــراي ایــن پرســتاران تعریف نشـــده و مســئولیتي در قبــال آموزش 
دانشــجویان ندارنـــد، لــذا جــد و جهدي از طرف آن هـــا در قبـــال 
آمــوزش دانشــجویان صــورت نمــي گیــرد و در عــوض از نیــروي 
دانشــجویان در جهــت انجــام کارهــاي تکــراري و خســته کننــده 
نظیــر کنتــرل عالئــم حیاتــي و نمونــه گیــري و نظیــر آن اســتفاده 
ــدون  ــداف آموزشــی ب ــق اه ــه تحق ــود ]27[. از آنجــا ک ــي شـ م
ــدل  ــق م ــر اســت، طب ــکان پذی ــی بســیار ســخت ام حضــور مرب
آموزشــی کشــور ســنگاپور افزایــش واحــد و ســاعت کارآمــوزی هــا 

بــا حضــور مربــی کارآتــر بــه نظــر مــی رســد.  
در مقایســه محتوای برنامه آموزشــی در دو کشــور ایران و ســنگاپور 
در دوره ســه ســاله آمــوزش، عناویــن درســی همچــون ســالمندی 
فعــال در ســنگاپور، مهــارت هــای تصمیــم گیــری بالینــی، عملکرد 
مبتنــی بــر شــواهد بــه چشــم مــی خــورد ]21[. محتــوای برنامــه 

ــتاری  ــی پرس ــی- جراح ــب دروس داخل ــران در قال ــی ای آموزش
بزرگســاالن/ ســالمندان تدویــن شــده ]19[ و درس مجزایــی 
ــدارد.  ــود ن ــال وج ــالمندی فع ــالمندی و س ــه دوره س ــوط ب مرب
ســالمندی فعــال در ســطح کالن بــه عنــوان زیربنــای اســتراتژی 
هــای سیاســتی حــوزه ســالمندی در ســازمان ملــل و اتحادیــه اروپا 
در دهــه گذشــته تبدیــل شــده ]28[ و یکــی از چالــش هــای عمــده 
بهداشــت عمومــی اســت، کــه اگــر اقدامــات الزم در ارتبــاط بــا آن 
انجــام نگیــرد، تغییــر هــرم جمعیتــی و پیــری آن تاثیــرات زیــادی 
ــتی  ــتم بهداش ــی و سیس ــعه اجتماع ــالمت، توس ــاد، س ــر اقتص ب
درمانــی خواهــد داشــت. ســالمندی فعــال منجــر بــه بهینــه ســازی 
فرصــت هــا بــرای ســالمتی شــده تــا افــراد ســالمند بتواننــد بــه 
ــت  ــتقالل و کیفی ــرده و از اس ــرکت ک ــه ش ــال در جامع ــور فع ط
زندگــی خــوب برخــوردار شــوند ]29[. ایــران از جملــه کشــورهایی 
اســت کــه تعــداد ســالمندان آن بــه ســرعت درحــال افزایش اســت 
]30[ و تحلیــل وضعیــت فعلــی و دورنمــای آتــی جمعیــت ســالمند 
کشــور حاکــی از وجــود چالــش هــا و مشــکالت در حــال حاضــر و 
پیچیــده تــر شــدن و گســترش یافتــن معضــالت در آینــده خواهــد 
بــود ]28[. پرســتاران یکــی از باالتریــن گــروه متخصــص در حــوزه 
ــا  ــاط ب ــی در ارتب ــات آموزش ــت، اقدام ــاز اس ــوده و نی ــالمت ب س
ســالمندان در ایــن گــروه افزایــش یابــد ]31[؛ لــذا ضــروری به نظر 
ــه ســالمندی فعــال در برنامــه آموزشــی  ــه مقول مــی رســد کــه ب
ایــران توجــه شــود. وجــود ایــن عنــوان درســی مــی توانــد نقطــه 

قوتــی در برنامــه کارشناســی پرســتاری در ســنگاپور باشــد. 
وجــود عناویــن درســی تصمیــم گیــری بالینــی و عملکــرد مبتنــی 
ــه  ــود در دو برنام ــای موج ــاوت ه ــر از تف ــی دیگ ــواهد یک ــر ش ب
ــی  ــر اساس ــواهد، عنص ــر ش ــی ب ــرد مبتن ــت. عملک ــی اس آموزش
آمــوزش حرفــه ای مراقبــت هــای بهداشــتی بــوده ]32[ و یکــی 
ــتی و  ــای بهداش ــت ه ــت مراقب ــی کیفی ــای اساس ــه ه از مولف
ــا اســتفاده از  ــی بیمــار محــور اســت کــه در آن پرســتاران ب درمان
ــا نحــوه مراقبــت از  ــاط ب بهتریــن شــواهد علمــی موجــود در ارتب
بیمــار تصمیــم گیــری مــی کننــد ]33[. از موانــع اجرایــی عملکــرد 
ــر شــواهد، دانــش و مهــارت ناکافــی پرســتاران در ایــن  مبتنــی ب
خصــوص اســت ]34[ و یکــی از راهکارهــای موثــر در ایــن زمینــه 
وارد کــردن ایــن مهــارت هــا در کریکولــوم آموزشــی اســت ]32[. 
ــت  ــتاران تح ــوزش پرس ــارم آم ــال چه ــنگاپور در س ــور س در کش
ــه  ــن ب ــه تمری ــجویان ب ــوان Nursing Honours، دانش عن
ــی در  ــی تلفیق ــل بالین ــن و عم ــی در بالی ــواهد علم ــری ش کارگی
غالــب کارهــای عملــی مــی پردازنــد ]21[. در ایــران دانشــجویان 
در مقطــع کارشناســی پــروژه نهایــی یــا پایــان نامــه ندارنــد ]19[، 
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بــا توجــه بــه ایــن کــه دانشــجویان پرســتاری در دوره کارآمــوزی 
ــه کارورزی مشــغول  ــاً ب ــد و صرف در عرصــه، دروس تئــوری ندارن
هســتند، آمــوزش عملکــرد تلفیقــی و عملکــرد بالینــی مبتنــی بــر 
ــی در  ــه درس ــی در برنام ــروژه های ــن پ ــر گرفت ــواهد و در نظ ش
ــر شــدن سیســتم آموزشــی مــی  ــه قــوی ت راســتای آن منجــر ب
گــردد،  لــذا گنجانــدن آن در برنامــه درســی مــی تواند در دســتیابی 
بــه اهــداف مــورد انتظــار برنامــه کارشناســی کمــک شــایانی نماید.
ــون  ــی همچ ــن درس ــران عناوی ــور ای ــی کش ــه آموزش در برنام
مراقبــت هــای پرســتاری در منــزل و پرســتاری اورژانــس در 
ــورد ]19[.  ــی خ ــه چشــم م ــه ب ــوادث غیرمترقب ــا و ح بحــران ه
مراقبــت در منــزل شــکل جدیــدی از مراقبــت اســت کــه مســتلزم 
ــوده و  ــی ب ــی و علم ــش فن ــری و دان ــئولیت پذی ــتقالل، مس اس
ــود را  ــه و تخصصــی خ ــای پای ــارت ه ــد در آن مه ــتاران بای پرس
ــاز  ــتاران نی ــه در پرس ــن مقول ــد، در نتیجــه ای ــش بگذارن ــه نمای ب
ــران یکــی از  ــت، ای ــد گف ــن بای ــوزش دارد ]35[. هــم چنی ــه آم ب
ده کشــور بالخیــز دنیــا اســت، پرســتاران بــه عنــوان افــراد پیــش 
گام در بهداشــت و درمــان جامعــه، نقــش مهمــي در قبــل، حیــن 
ــد، در نتیجــه آمــوزش و ارتقــاء تــوان حرفــه  ــا دارن و پــس از بالی
ای آنــان مــی توانــد موثــر واقــع شــود ]36[، بنابــر ایــن گنجانــدن 
ــزل و  ــای پرســتاری در من ــن درســی همچــون مراقبــت ه عناوی
پرســتاری اورژانــس در بحــران هــا و حــوادث غیرمترقبــه از نقــاط 

ــن برنامــه آموزشــی اســت.  ــوت برنامــه ای ق
ــوای  ــی محت ــه همخوان ــت، مقول ــوان گف ــی ت ــی م ــور کل ــه ط ب
درســی متناســب بــا نیازهــای جامعــه و مشــکالت پرســتاری ایران 
مثــل ســالمندی، مشــکالت بــه روز در جامعــه، مهــارت اســتدالل 
بالینــی در برنامه آموزشــی کارشناســی پرســتاری کشــور ایــران کم 

رنــگ تــر بــه نظــر مــی رســد.
ــل توجــه در برنامــه آموزشــی کشــور ســنگاپور تربیــت  ــه قاب نکت
ــتاری  ــتاری، پرس ــم پرس ــون )دیپل ــای گوناگ ــتاران در رده ه پرس
ــوق  ــاله، ف ــار س ــاله و چه ــه س ــتاری س ــناس پرس EN، کارش
لیســانس و دکتــری پرســتاری( اســت. همــان طــور کــه بیــان شــد 
کمبــود نیــرو یکــی از بزرگتریــن چالــش هــا در حــوزه پرســتاری 
ــه کار گرفتــه شــده  ــران اســت ]13[. یکــی از راهکارهــای ب در ای
در ایــران در قبــال ایــن موضــوع افزایــش تعــداد دانــش  آموختــگان 
ــه در  ــت ]33[ ک ــتار اس ــک پرس ــروی کم ــت نی ــتاری و تربی پرس
خــارج از محیــط دانشــگاهی انجــام مــی پذیــرد و مخالفــت هــای 
زیــادی بــا آن وجــود دارد. در نتیجــه بــه نظــر می رســد، اســتراتژی 
کشــور ســنگاپور در تربیــت نیــروی پرســتاری در رده هــای مختلف 
بــا مســئولیت هــای متفــاوت مــی توانــد در حــل مشــکل کمبــود 

نیــروی پرســتاری در ایــران موثــر باشــد.
ــد  ــی بای ــای ارزیاب ــیوه ه از لحــاظ مقایســه دو کشــور از نظــر ش
گفــت، در کشــور ســنگاپور تمامــی ارزیابــی هــا بــه شــکل دیجیتال 
ــی جهــان و  ــه شــرایط فعل ــا توجــه ب ــد ]21[، ب انجــام مــی گیرن
برگــزاری کالس هــا بــه شــکل غیرحضــوری و آنالیــن این شــیوه 
مــی توانــد نقطــه قوتــی بــرای کشــور ســنگاپور باشــد؛ زیــرا قبــل 
از شــیوع بحــران کرونــا نیــز شــیوه ارزیابــی را منــوط بــه حضــور 
دانشــجو در کالس درس نکــرده اســت، امــا در ایــن برنامــه 
ــی  ــرد بالین ــی عملک ــوه ارزیاب ــا نح ــاط ب ــی در ارتب ــچ توضیح هی
ــور  ــه منظ ــتاری ب ــته پرس ــت. در رش ــده اس ــجویان داده نش دانش
اطمینــان از کارآیــی دانشــجویان ایــن موضــوع از اهمیــت خاصــی 
ــه  ــوت برنام ــاط ق ــی از نق ــه یک ــت ]6[. در نتیج ــوردار اس برخ
ــی  ــران وجــود روش هــای ارزشــیابی همچــون ارزیاب آموزشــی ای

ــت.  ــه، OSCE،   OSFE اس کار پوش
ــگان  ــش آموخت ــف دان ــه آموزشــی از نظــر نقــش و وظای دو برنام
ــه  ــن مطالع ــد. از محدودیــت هــای ای ــه مشــابه یکدیگرن در جامع
مــی تــوان گفــت، در کشــور ایــران برنامــه کارشناســی پرســتاری 
در تمامــی دانشــگاه هــا مشــترک اســت. امــا در کشــور ســنگاپور 
ــه  ــرش ب ــوه پذی ــد نح ــی همانن ــی دوره کارشناس ــه آموزش برنام
ــه  ــه برنام ــوط ب ــر اطالعــات مرب صــورت غیرمتمرکــز اســت. اکث
ــجم  ــور منس ــه ط ــران ب ــور ای ــی در کش ــی دوره کارشناس آموزش
ــا  ــوده، ام ــود ب ــران موج ــتاری ای ــی پرس ــوم کارشناس در کوریکول
اطالعــات مــورد نیــاز مربــوط بــه کارشناســی پرســتاری در ســایت 
دانشــکده پرســتاری آلیــس لــی ســنگاپور  بــه صــورت پراکنــده در 
ــا حــدودی  ــات ممکــن اســت ت ــود، در نتیجــه اطالع دســترس ب
ناقــص باشــد. علیرغــم وجــود ایــن محدودیــت هــا در ایــن مطالعه 
ســعی شــد بــه طــور جامــع بــه بررســی و مقایســه برنامه آموزشــی 

در ایــن دو کشــور پرداختــه شــود.

نتیجه گیری
مقطــع کارشناســی پرســتاری ایــران بــا دانشــگاه آلیــس لی کشــور 
ــتاران در  ــت پرس ــول دوره و تربی ــر ط ــواردی نظی ــنگاپور در م س
رده هــای مختلــف، شــرایط پذیــرش دانشــجو، اهــداف و رســالت 

آموزشــی و محتــوا برنامــه آموزشــی  متفــاوت اســت.
بــه نظــر مــی رســد، جهــت بهبــود کیفیــت هرچــه بیــش تــر دوره 
ــه منظــور داشــتن پرســتارانی برخــوردار از نقــش  کارشناســی و ب
ــزه در تمامــی ســطوح خدمــات ســالمت کشــور  ــا انگی ــال و ب فع
و بــه منظــور رفــع چالــش کمبــود نیــروی پرســتاری، بــا اقتبــاس 
ــه آموزشــی  ــف برنام ــاط ضع ــوان نق از دانشــگاه ســنگاپور مــی ت
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ایــران را بهبــود بخشــید. بنابرایــن بــه منظــور رفــع کاســتی هــای 
برنامــه آموزشــی مــواردی ماننــد شــرایط پذیــرش دانشــجو، اهداف 
ــد  ــه آموزشــی بای ــوا برنام و رســالت آموزشــی، طــول دوره و محت

مــورد بازبینــی و اصالحــات جــدی قــرار گیــرد. 
در نتیجه، پیشنهاد می گردد:

ــور  ــر کنک ــالوه ب ــتاری ع ــجویان پرس ــش دانش ــت گزین - جه
ــود.  ــه ش ــر گرفت ــز در نظ ــه نی ــری، مصاحب سراس

ــه  ــا مقول ــجویان ب ــر دانش ــش ت ــه بی ــر چ ــنایی ه ــت آش - جه
ــن  ــه ای ــی ب ــد درس ــدادی واح ــال تع ــالمندی فع ــالمندی و س س

ــد. ــاص یاب ــه اختص مقول
- بــه تربیــت پرســتاران در رده هــای مختلــف تحصیلــی در 
دانشــکده هــای پرســتاری )پرســتاران EN، کارشناســان پرســتاری 
ــع  ــه شــکل راهــکاری در جهــت رف ســه ســاله و چهــار ســاله( ب

ــروی پرســتاری توجــه شــود. ــود  نی مشــکل کمب

- مراکــزی جهــت بازنگــری برنامــه آموزشــی بــر اســاس مقــاالت 
ــجویان راه  ــرات دانش ــی و نظ ــای آموزش ــتم ه ــه ای سیس مقایس

انــدازی و بــه پیامدهــای آموزشــی توجــه شــود.
ــا عملکــرد  ــر دانشــجویان ب ــر چــه بیــش ت - جهــت آشــنایی ه
مبتنــی بــر شــواهد، تصمیــم گیــری بالینــی بــر اســاس شــواهد و 
عملکــرد بالینــی تلفیقــی واحدهــای درســی بــه شــکل نظــری و 

ــه برنامــه آموزشــی اضافــه گــردد. عملــی ب
عــالوه بــر ایــن پیشــنهاد مــی شــود میــزان اثربخشــی هــر کــدام 
از ایــن راهکارهــا در مطالعــات داخلــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه، 
هــم چنیــن شــرایط و ملزومــات اجــرای موفقیــت آمیــز هــر راهبرد 

تعییــن گــردد. 

تضاد منافع 
این مقاله فاقد تعارض منافع است.
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