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Abstract
Introduction: This study was conducted with the aim of comparing the educational program of the Master of 
Pediatric Nursing and providing practical suggestions to improve the quality of the educational program.
Methods: This descriptive (comparative) study was performed in 2021 After searching the Internet for Master 
of Nursing programs at world-renowned universities, Johns Hopkins University in the United States, Canada, 
Pennsylvania and King in the United Kingdom were selected due to the relative similarity of the field and 
educational programs in terms of philosophy, perspective, mission, value. The length of the course, job position 
and duties, tendencies, courses were presented and the way of student admission was analyzed (by Beredy 
model) and their strengths and weaknesses were evaluated.
Results: : The Iranian Master of Pediatric Nursing program has a philosophy, vision, mission, values, duration 
of the course, position and job duties, trends, courses offered, admission in Iran is different from selected 
countries. The same philosophy for all majors in pediatric nursing, the opportunity to study part-time, the 
duration of the course is more than 3 years, not selecting people based on the national exam, conducting 
interviews for admission, obtaining letters of recommendation, providing courses in addition Courses in the 
Iranian Master of Pediatric Nursing, are among the findings that differ from the Iranian Master of Nursing 
curriculum. The findings of this study are described in detail.
Conclusions: Comparison of Iran's master's degree education system with 4 selected universities showed that 
steps should be taken to upgrade the Iranian children's master's degree education system by using the programs 
of the world's top universities and its localization.
Keywords: Curriculum, Master, Child Nursing .  
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چکیده
مقدمــه: ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه برنامــه آموزشــی کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان ایــران بــا جــان هاپکینــز آمریــکا، تورنتو 

کانــادا، پنســیلوانیا و کینــگ انگلســتان و ارائــه پیشــنهادات کاربــردی جهــت ارتقــاء کیفیــت برنامــه اموزشــی انجام شــد. 
ــا برنامــه  روش کار: ایــن مطالعــه توصیفــی )تطبیقــی( در ســال 1400 انجــام شــده اســت. پــس از جســتجوی اینترنتــی در ارتبــاط ب
آموزشــی کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان در دانشــگاه هــای معتبــر جهــان، دانشــگاه جــان هاپکینــز آمریــکا، کانــادا، پنســیلوانیا و 
کینــگ انگلســتان بدلیــل تشــابه نســبی رشــته انتخــاب شــده و برنامــه هــای آموزشــی از نظــر  فلســفه، چشــم انــداز، رســالت، ارزش هــا، 
طــول دوره، جایــگاه و وظایــف شــغلی، گرایــش هــا، دروس ارائــه شــده و نحــوه پذیــرش دانشــجو مــورد تحلیــل قــرار گرفــت )بــه روش 

الگــوی Beredy( و نقــاط قــوت و ضعــف انهــا ارزیابــی گردیــد. 
یافتــه هــا: برنامــه کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان ایــران دارای فلســفه، چشــم انــداز، رســالت، ارزش هــا، طــول دوره، جایــگاه و 
وظایــف شــغلی، گرایــش هــا، دروس ارائــه شــده، نحــوه پذیــرش در ایــران بــا کشــورهای منتخــب متفــاوت مــی باشــد. یکســان بــودن 
فلســفه بــرای همــه گرایــش هــای کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان، فراهــم بــودن فرصــت بــرای تحصیــل بــه صــورت پــاره وقــت، 
طــول دوره بیــش از 3 ســال، عــدم انتخــاب افــراد بــر اســاس آزمــون سراســری، برگــزاری مصاحبــه جهــت پذیــرش، اخــذ توصیــه نامــه، 
ارائــه دروســی عــالوه بــر دروس موجــود در برنامــه درســی کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان ایــران، جــزء یافتــه هایــی اســت کــه بــا 
برنامــه درســی کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان ایــران متفــاوت اســت. در بخــش یافتــه هــای ایــن مطالعــه بــه تفصیــل بــه شــرح 

ان پرداختــه شــده اســت. 
ــتفاده از                                 ــا اس ــد ب ــه بای ــان داد ک ــب نش ــگاه منتخ ــران و 4 دانش ــد ای ــی ارش ــی کارشناس ــام آموزش ــه نظ ــری: مقایس ــه گی نتیج
برنامــه هــای دانشــگاه هــای برتــر جهــان و بومــی ســازی آن  و نیــز راهــکار هــای بیــان شــده در متــن، در جهــت اعتــالی سیســتم 

ــت.  ــران گام برداش ــودکان ای ــتاری ک ــد پرس ــی ارش ــی کارشناس آموزش
کلیدواژه ها: برنامه درسی، کارشناسی ارشد، پرستاری کودکان.

http://dx.doi.org/10.22034/JNE.12.1.1
http://dx.doi.org/https:/doi.org/10.22034/JNE.11.6.1
http://dx.doi.org/10.22034/JNE.12.1.1


فاطمه بیات شاهپرست و همکاران

3

مقدمه
در طــول دهــه گذشــته، برنامــه درســی در آمــوزش عالــی بــه طــور 
ــال  ــوان مث ــه عن ــه اســت. ب ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــده ای م فزاین
ــم  ــد مه ــک فرآین ــه ی ــا )Bologna Process( ک ــد بولونی فرآین
ــرای هماهنــگ کــردن سیســتم هــای مختلــف آمــوزش عالــی  ب
ــوزش  ــی آم ــه اروپای ــک منطق ــدف آن ایجــاد ی ــا اســت و ه اروپ
عالــی و ارتقــای سیســتم آمــوزش عالــی اروپــا در مقیــاس جهانــی 
بــه منظــور افزایــش رقابــت بیــن المللــی آن اســت بــر برنامــه های 
درســی دانشــگاه در سراســر اروپــا تأثیــر گذاشــته و باعــث ایجــاد 
ــده  ــی ش ــه درس ــی در برنام ــطح جهان ــده ای در س ــرات عم تغیی
اســت ]1[. در ســال 2005، بارنــت و کــوت پیشــنهاد کردنــد کــه 
برنامــه درســی ]2[ بایــد یکــی از مفاهیــم اصلــی گفتمــان آمــوزش 
عالــی باشــد ]3[. از طریــق برنامــه درســی اســت کــه هســته اصلی 
ــادی از  ایــن رشــته عملــی مــی شــود ]4[. بنابرایــن انتظــارات زی
برنامــه درســی در رابطــه بــا یادگیــری دانشــجویان، دانشــگاه هــا و 
جامعــه وجــود دارد و ایــن بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ابزارهــای 
ــی  ــی و سیاس ــر آموزش ــی، از نظ ــوزش عال ــر آم ــذاری ب تأثیرگ

شــناخته شــده اســت ]5[.  
نظــام آمــوزش، ارتباطــات برنامــه درســی خــود را بــا اســتانداردهای 
ــتانداردهای  ــد اس ــی مانن ــتانداردهای مل ــن اس ــی و همچنی ایالت
ــی  ــه درس ــتانداردهای برنام ــدی  )NGSS(، اس ــل بع ــی نس علم
ملــی بــرای مطالعــات اجتماعــی )NCSS( و بیــن المللــی مطابقــت 
مــی دهــد ]6[ و هــدف نهایتــا تعلیــم و تربیــت نیروهــای انســانی 
ــی  ــی و عمل ــی، علم ــای اخالق ــتگی ه ــه دارای شایس ــت ک اس
باشــد ]7[. ازســوی دیگــر نظــام آموزشــی بیانگــر آن اســت کــه 
ضمــن طراحــی برنامــه هــای آموزشــی توجــه بــه بهبــود و ارتقــاء 
ــه موسســات  ــوری ک ــه ط ــت دارد، ب ــز اهمی ــی نی ــرد آموزش کارب
اموزشــی در صورتــی از عهــده وظایــف و اهــداف خــود بــر                                                   
مــی آینــد کــه از لحــاظ کیفیــت آموزشــی وضعیــت مطلوبی داشــته 
باشــند ]6[. عــالوه بــر ایــن هــر برنامــه آموزشــی پــس از طراحــی 
و توســعه، نیــاز بــه ارزیابــی دارد زیــرا ارزیابــی یکــی از مهمتریــن 
راهبردهــای کســب بازخــورد و ترویــج امــوزش پویــا اســت ]8[ کــه 
بــرای داشــتن یــک جامعــه ایــده آل و تأمیــن ســالمتی، زندگــی 
بــا کیفیــت بــاال و بهــره منــدی از یــک محیــط ســالم نیــاز اســت. 
بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف، سیســتم بهداشــتی کشــور برنامــه 
جامــع علمــی بهداشــتی را تدویــن کــرده اســت ]9[ و برنامــه هــای 
درســی پرســتاری کــه نشــان دهنــده تعهــد دانشــکده پرســتاری در 
رفــع نیازهــای مراقبــت هــای بهداشــتی جمعیــت در حــال رشــد در 

جامعــه اســت جزیــی از آن بــه حســاب مــی آیــد ]10[.

مراقبــت هــای بهداشــتی در زندگــی روزمره ما نقشــی حیاتــی دارد. 
بــرای روشــن شــدن ایــن موضــوع، صنعــت بهداشــت باید همیشــه 
ــه آمــوزش،  ــا پیشــرفت پزشــکی در زمین ــا باشــد و هــر روز ب پوی
عملکــرد و نظــارت نیــز ارتقــا یابــد. پرســتاری نقــش بســیار حیاتــی 
در مراقبــت هــای بهداشــتی دارد زیــرا تمرکــز آنهــا در مراقبــت از 
بیمــار اســت ]11[. در ایــن میــان کــودکان نیــز قشــر عظیمــی از 
جامعــه را بــه خــود اختصــاص داده انــد و تعــداد پرســتاران کــودکان 
ــی  ــان کار م ــودکان و نوجوان ــوزادان، ک ــا ن ــه در درجــه اول ب - ک
ــر اســت ]12[. در  ــت متحــده، حــدود 362000 نف ــد – در ایال کنن
ــرپایی  ــز س ــا و مراک ــتان ه ــتاران در بیمارس ــن تخصــص، پرس ای
ــه مراحــل رشــد  ــن پرســتاران دســتیابی ب ــد. ای ــه کارن مشــغول ب
ــودک  ــت ک ــد و مراقب ــی کنن ــرل م ــی و کنت ــناختی را ارزیاب و ش
ــد ]13[.  ــی دهن ــرار م ــود ق ــی خ ــد مراقبت ــواده را در واح و خان
پرســتاران کــودکان بــا توجــه بــه مراحــل تکاملــی کــودک بــرای 
کاهــش ناراحتــی جســمی و روانــی کــودکان و خانــواده هــای آنهــا 
ــت  ــژه و جمعی ــش وی ــن نق ــه ای ــه ب ــا توج ــند ]14[ و ب در تالش
عمــده پرســتاران کــودکان در جهــان توجــه ویــژه بــه امــر آمــوزش 

پرســتاران کــودکان ضــروری بــه نظــر مــی رســد ]15[.
بنابرایــن انتظــارات زیــادی از برنامــه درســی در رابطــه بــا یادگیری 
دانشــجویان، دانشــگاه هــا و جامعــه وجــود دارد و ایــن بــه عنــوان 
ــی، از  ــر آمــوزش عال ــن ابزارهــای تأثیرگــذاری ب یکــی از مهمتری
ــر  ــند ب ــن س ــت ای ــده اس ــناخته ش ــی ش ــی و سیاس ــر آموزش نظ
ــل از صــدور مجــوز  اســاس اســتانداردها و دســتورالعمل هــای قب
و آمــوزش هــای اولیــه حرفــه ای بــرای مراقبــت هــای پرســتاری 
ــود، کــه بیانگــر اوج تــالش 5 ســاله  ــواده هــا ب از کــودکان و خان
مربیــان دانشــگاهی و بالینــی کــودکان بــرای تهیــه پیــش نویــس 
دســتورالعمل هــای آمــوزش پرســتاری کــودکان اســت ]16[. برنامه 
درســی اصلــی ســعی در تأییــد ایــن واقعیــت داشــت کــه ماهیــت 
ــوزش و  ــرده اســت ]17[. آم ــر ک ــه آن تغیی ــت و محــل ارائ مراقب
ــروه  ــر اســاس ســه گ ــد ب ــه درســی پرســتاری کــودکان بای برنام

کــودک، خانــواده و جامعــه باشــد ]18[.
ــای  ــه ه ــق برنام ــز از طری ــد نی ــازمانی جدی ــای س ــارت ه مه
آموزشــی نوآورانــه ی طراحــی شــده در ســطح کارشناســی ارشــد و 
دکتــرا توســعه مــی یابــد و گســترش ایــن نقــش هــا بــر سیاســت 
گــذاری و تصمیــم گیــری در تمــام ســطوح مراقبــت هــای 
بهداشــتی تأثیــر خواهــد گذاشــت ]19[. ایــن در حالیســت کــه در 
ــارغ التحصیــالن کارشناســی ارشــد  ــز افزایــش تعــداد ف ــران نی ای
ــز  ــات تخصصــی در مراک ــه خدم ــاز ب ــودن نی ــاال ب ــتاری و ب پرس
درمانــی از یــک طــرف و افزایــش تعــداد دانــش اموختــگان مقطــع 
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دکتــری و تمایــل بــه جــذب نیــروی دکتــری در مراکــز آموزشــی 
از ســوی دیگــر، ســبب شــد گســتره کاری کارشناســان ارشــد از 
ــتاری  ــد ]16[. پرس ــر یاب ــا تغیی ــتان ه ــه بیمارس ــا ب ــکده ه دانش
ــه  ــش در دو برنام ــک گرای ــوان ی ــه عن ــودکان از ســال 1374 ب ک
دوره کارشناســی ارشــد ناپیوســته آمــوزش پرســتاری و کارشناســی 
ــه شــده اســت  ــات پرســتاری ارائ ــت خدم ارشــد ناپیوســته مدیری
ــوای برنامــه اموزشــی  ــی محت ــرای جلوگیــری از ناهمخوان ــی ب ول
بــا نیازهــای جامعــه، رشــته ارشــد پرســتاری کــودکان بــا محتــوا 
و اهــداف هماهنــگ بــا نیــاز هــای جامعــه و بــه صــورت بالینــی 
طراحــی شــده اســت ]20[. در ســال 1391 برنامــه آموزشــی دوره 
کارشناســی ارشــد ناپیوســته رشــته پرســتاری کــودکان بــه عنــوان 
ــه تصویــب رســیده و اجــرا مــی شــود. دوره  یــک رشــته مجــزا ب
کارشناســی ارشــد رشــته پرســتاری کــودکان در بیشــتر دانشــگاه 
هــای معتبــر دنیــا نظیــر کانــادا، آمریــکا، انگلســتان و اســترالیا نیــز 

ــر مــی باشــد ]7[.  دای
ــه  ــی برنام ــرد علم ــه رویک ــه ب ــا توج ــی ب ــه درس ــر در برنام تغیی
ــد  ــی ده ــه رخ م ــه در جامع ــی ک ــه تغییرات ــخ ب ــی، در پاس درس
ــه  ــک برنام ــی در ی ــط ذات ــرد رواب ــد ]7[. در رویک ــی افت ــاق م اتف
ــا  ــت و ی ــت روی کار اس ــدام دول ــه ک ــت ک ــم نیس ــی مه درس
چگونــه گــروه هــای سیاســی-اجتماعی بــا آمــوزش ارتبــاط دارنــد، 
بــاز هــم نوعــی روابــط ذاتــی در برنامــه درســی بــه عنــوان یــک 
ســاختار نســبتاً عمومــی وجــود خواهــد داشــت ]21[. اگــر کســی 
برنامــه هــای درســی دوره هــای مختلــف را مقایســه کنــد، احتمااًل 
برخــی از عناصــر تکــرار شــونده پیــدا مــی شــود. چنیــن ویژگــی 
ــه  ــا، از جمل ــده ه ــن پدی ــدی اساســی بی ــه بن ــی شــامل طبق های
دانشــمندان یــا شــیوه هــای دانــش اســت ]22[ و مقایســه نظــام 
ــاط  ــوا و بازســازی نق ــا محت ــف آموزشــی باعــث ارتق هــای مختل
ضعــف برنامــه آموزشــی مــی گــردد ]22[. بــا توجــه بــه بازبینــی 
ــت  ــه دارای اهمی ــن مطالع ــار ای ــد ســال یکب ــوم هــر چن کوریکول
اســت. عــالوه بــر ایــن تــالش کمیتــه بازنگــری بــر آن بــوده کــه 
ــالی  ــت اعت ــه، در جه ــی در برنام ــای آموزش ــدن نیازه ــا گنجان ب
ســالمت کــودکان و افزایــش شایســتگی و توانمنــدی هــای فــارغ 
التحصیــالن کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان در ایــران گام بر 
دارد، ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه برنامــه آموزشــی کارشناســی 
ــردی جهــت  ــه پیشــنهادات کارب ــودکان و ارائ ــتاری ک ارشــد پرس
ارتقــاء کیفیــت برنامــه اموزشــی انجــام شــده اســت. بــا توجــه بــه 
اینکــه دانشــگاه هــای کینــگ لنــدن، پنســیلوانیا، تورنتــو کانــادا و 
امریــکا بــه عنــوان دانشــگاه هــای معتبــر علمــی جهــان محســوب 
ــت  ــاء کیفی ــران هــم ارتق ــی ای ــوزش عال مــی شــوند و هــدف آم

آمــوزش اســت، مطالعــه ای تطبیقــی جهــت مقایســه کوریکولــوم 
هــای آموزشــی مقطــع کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان در 

ایــن چهــار کشــور انجــام شــد. 

روش کار
ــا  ــه ب ــی) اســت ک ــی (تطبیق ــه توصیف ــک مطالع ــه ی ــن مطالع ای
هــدف مقایســه برنامــه درســی کنونی کارشناســی ارشــد پرســتاری 
کــودکان ایــران بــا دانشــگاه جــان هاپکینــز آمریــکا، تورنتــو کانادا، 

پنســیلوانیا و کینــگ انگلســتان نوشــته شــده اســت. 
الگــوی مــورد اســتفاده در مطالعــه حاضــر الگــوی Beredy اســت. 
ایــن الگــو یــک روش انتزاعــی از روش هــای مطالعــات تطبیقــی 
اســت کــه چهــار مرحلــه توصیــف، تفســیر، همجــواری و مقایســه 
ــه  ــد ]23[. در مرحل ــی کن ــخص م ــی مش ــات تطبیق را در مطالع
توصیــف، پدیــده هــای تحقیــق بــر اســاس شــواهد، یادداشــت می 
شــود و بــا جمــع آوری یافتــه هــای کافــی بــرای بررســی و نقــادی 
ــه تفســیر، اطالعــات  ــه بعــد آمــاده مــی شــوند. در مرحل در مرحل
ــی  ــل م ــی و تحلی ــددا بررس ــه اول مج ــده در مرحل ــف ش توصی
ــل  ــه قب ــه در دو مرحل ــی ک ــه همجــواری اطالعات شــود. در مرحل
آمــاده شــده انــد بــه منظــور ایجــاد یــک چارچــوب بــرای مقایســه 
تشــابهات و تفــاوت هــا، طبقــه بنــدی مــی شــوند. در مرحلــه بعــد 
کــه مرحلــه مقایســه نــام دارد، مقایســه مســاله تحقیــق بــا توجــه 
بــه جزییــات در زمینــه شــباهت هــا و تفــاوت هــا و ارائــه ی پاســخ 

بــه ســواالت تحقیــق بررســی و مقایســه مــی شــود ]24[. 
بــرای انجــام مطالعــه حاضــر ابتــدا دانشــگاه هــای برتــر پرســتاری 
ــوگل  ــتجوی گ ــور جس ــی در موت ــدی جهان ــه بن ــاس رتب ــر اس ب
مــورد بررســی قــرار گرفــت. ســپس چنــد دانشــگاه معتبــر علمــی و 
پیشــگام در امــر آمــوزش پرســتاری انتخــاب گردیــد. ســایت هــای 
دانشــگاه هــای منتخــب بازدیــد و بررســی گردیــد. در مرحلــه ی 
بعــد جســتجو در جهــت یافتــن برنامــه آموزشــی دوره کارشناســی 
ارشــد پرســتاری کــودکان آن در پایــگاه اطالعاتــی دانشــکده هــای 
انتخابــی صــورت پذیرفــت. عــالوه بــر ایــن بــا ترکیبــی از کلیــد 
واژه هــای Pediatric nursing curriculum بــه جســتجوی 
ســایر اطالعــات در مــورد دوره کارشاســی ارشــد پرســتاری 
کــودکان پرداختــه شــد. بــر اســاس الگــو ابتــدا هــر یــک از ایــن 
برنامــه هــای آموزشــی منتخــب جمــع آوری گردیــد و بــه فارســی 
ترجمــه شــد و اجــزاء مختلــف آن شناســایی، تجزیــه و تحلیل شــد. 
بــرای کســب اطالعاتــی کــه در ســایت دانشــگاه جــان هاپکینــز 
بــه صراحــت شــرح داده نشــده بــود بــا دانشــگاه از طریــق ایمیــل 

تمــاس حاصــل گردیــد.  
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ــک  ــماره ی ــدول ش ــب جداولی(ج ــات در قال ــن اطالع ــپس ای س
)طبقــه بنــدی گردیــد. ایــن جــدوال بــرای هــر یــک از اجــزا برنامه 
آموزشــی تنظیــم گردیــد کــه بــا عنــوان دانشــگاه هــای بررســی 
شــده در ردیــف هــای جداگانــه قــرار گرفــت. کــه از ایــن طریــق 
بــه اطالعــات نظــم داده شــد. ســپس شــباهت هــا و تفــاوت هــا در 
هــر یــک از اجــزا برنامــه بیــن همــه دانشــگاه هــای مــورد مطالعــه 
مشــخص شــد و پیشــنهادهای کاربــردی بــرای بهبــود بخشــیدن 

بــه هــر یــک از عناصــر برنامــه آموزشــی ایــران ارائــه شــد. 

یافته ها
ــی، طــول  ــداف کل ــا، اه ــالت، ارزش ه ــداز، رس فلســفه، چشــم ان
ــاز،  ــورد نی ــدارک م ــجو، م ــرش دانش ــوه پذی ــرایط و نح دوره، ش
دروس ارائــه شــده، جایــگاه شــغلی فــارغ التحصیــالن ایــن مقطــع 

ــه اســت؟ چگون

جدول 1.  تفاوت های برنامه های درسی کارشناسی ارشد پرستاری ایران و دانشگاه های منتخب

ادرس سایت دانشگاه های منتخب

https://www.utoronto.ca/academicsتورنتو کانادا

https://www.nursing.upenn.edu/پنسیلوانیا

https://nursing.jhu.edu/جان هاپکینز

کینگ 
https://www.kcl.ac.uk/nmpcانگلستان

مقایسه فلسفه برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران و دانشگاه های 
تفاوت فلسفه برنامه درسی ایران و دانشگاه های منتخبمنتخب

در سایت این دانشگاه فلسفه مجزایی برای کارشناسی ارشد پرستاری کودکان یافت نشد تورنتو کانادا
.]25[

در ایران برای هر کدام از رشته های کارشناسی ارشد پرستاری فلسفه 
جداگانه ای موجود است.

پنسیلوانیا

 فلسفه دانشکده به این صورت شرح داده شده است که: ما می خواهیم نیازهای بهداشتی 
جامعه را در سطح جهانی و چند فرهنگی برآورده کنیم. برای این منظور، ما بورس تحصیلی، 

تحقیق، آموزش و بالین را ادغام می کنیم تا فرهنگ تحقیق را ایجاد کنیم که برای 
کنجکاوی و همکاری فکری ارزش قائل است ]26[.

در برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران توجه زیادی 
به مراقبت چند فرهنگی و بورس تحصیلی نشده است.

 فلسفه دانشکده پرستاری به طور کلی، ارتقاء سالمت افراد و جوامع مختلف از طریق جان هاپکینز 
مدیریت و برتری در آموزش، تحقیق، عملکرد و خدمات می باشد ]27[.

فلسفه برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه ایران 
بر اساس رویکرد اسالمی تدوین گردیده است. 

کینگ 
انگلستان

در برنامه آموزشی دانشگاه کینگ فلسفه دانشکده پرستاری به طور کلی از یک ترکیب 
جامع از نظریه های پرستاری حاصل می شود. پرستاری به وسیله ارائه صحیح و دلسوزانه 
خدمات بهداشتی و درمانی مستقیم و  غیر مستقیم به افراد، خانواده ها و جوامع هدایت می 

شود ]28[.

در فلسفه برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران به 
رعایت عدالت اجتماعی نیز تاکید شده است. 

ایران

انسان به عنوان جانشین خدا داریشان، کرامت، قداست، حرمت و منزلت واالیی است. 
سالمت از حقوق اساسی اوست. انسان سالم محور توسعه پایدار است. سالمت محوری و 
توجه به سه سطح پیشگیری اولویت نظام سالمت است. مشارکت و تصمیم گیری های 

مربوط به سالمت کودک و خانواده حق آنان است. ارائه خدمات خانواده محور که از اهداف 
اصلی پرستاری کودکان است. رعایت عدالت اجتماعی در ارائه مراقبت ها بدون توجه به 

اختالفات اقتصادی، اجتماعی، نژادی، مذهبی و جنسی، تامین حفظ و ارتقا سالمت کودک 
و خانواده هدف اساسی پرستاری کودکان است. ارائه مراقبت به کودک بر اساس دیدگاه 

جامع نگر است. برنامه های آموزش پرستاری در این مقطع به منظور ترتیب افراد در راستای 
رشد، ابتکار، شایستگی، خود باوری است. آرمان این برنامه آموزشی تقویت روحیه یادگیری 

و خودآموزی است ]29[. 

در ایران برای تمام رشته های کارشناسی ارشد پرستاری فلسفه 
جداگانه با رویکرد اسالمی تدوین شده است.

مقایسه چشم انداز برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران و دانشگاه 
های منتخب

تفاوت چشم انداز برنامه درسی ایران و دانشگاه های 
منتخب

شکل دادن به آموزش، تحقیق و عملکرد پرستاری چشم انداز این دانشگاه است ]30[.تورنتو کانادا
در چشم انداز برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان تورنتو 

کانادا، بر خالف چشم انداز پرستاری کودکان ایران به عملکرد 
پرستاری و بالین نیز اشاره شده است.

نسبت به چشم انداز برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دستیابی به نیروی فکری برتر و تحول پذیر در بهبود سالمت از طریق پرستاری ]31[.پنسیلوانیا
ایران به صورت واضح و مختصر ذکر شده است.

جان هاپکینز 
در ایران برای تمام برنامه های درسی کارشناسی ارشد رشته های در سایت دانشگاه چشم انداز مجزا برای این رشته یافت نشد ]27[. آمریکا

پرستاری چشم انداز مجزا ذکر شده است. 
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کینگ 
انگلستان

برای تمام گرایش های ارشد پرستاری: چشم انداز مدرسه پرستاری ایجاد یک برنامه 
پرستاری دانشجو محور، مورد احترام منطقه ای، پایبندی به تعهد فرهنگ و مذهب با تمرکز 

بر موفقیت تحصیلی و فارغ التحصیلی از متخصصان پرستاری موفق که به جوامع خود 
خدمت می کنند، متمرکز شده است ]28[.

در ایران برای تمام رشته های پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد 
چشم انداز مجزا تدوین شده است.  

ایران
در ده سال آینده، آموزش رشته پرستاری کودکان متناسب با استانداردهای آموزشی جهان 
خواهد شد و این رشته از لحاظ تولید دانش مرتبط و کیفیت خدمات در منطقه از کشورهای 

برتر خواهد بود ]32[.

چشم انداز برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران با 
دید کمی و کیفی بیان شده است. 

تفاوت رسالت برنامه درسی ایران و دانشگاه های منتخبمقایسه رسالت برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران و دانشگاه های منتخب

تورنتو کانادا
متعهد به رهبری بین المللی در تحقیقات و آموزش هستیم. از طریق راهنمایی دانشکده 

برجسته و نوآور، فارغ التحصیالن ما در عمل حرفه ای عالی، در تحقیقات و بورس تحصیلی 
پرستاری پیشگام هستند و سالمت را به صورت محلی و جهانی بهبود می بخشند]25[.

به سطح بین المللی و نوآوری نیز تاکید شده است. 

پنسیلوانیا
در پرستاری پنسیلوانیا، ماموریت این است که با پیشرفت علم، ارتقاء عدالت، نشان دادن 
برتری در عمل و آماده سازی رهبران در رشته پرستاری، تأثیر قابل توجهی بر سالمتی 

بگذاریم]31[.
در رسالت پرستاری پنسیلوانیا غایت و رسالت ارتقاء سالمت است. 

جان هاپکینز 
امریکا

مأموریت دانشکده پرستاری جان هاپکینز بهبود سالمت افراد و جوامع مختلف در سطح 
محلی و جهانی از طریق رهبری در آموزش، تحقیق، عمل و خدمات پرستاری است]33[.

در رسالت دانشگاه جان هاپکینز عالوه بر سطح ملی به سطح بین 
المللی نیز توجه شده است.

کینگ 
انگلستان

برای تمام گرایش های ارشد پرستاری: ما دانشجویان را برای پرستاری حرفه ای از سطح 
عمومی به پیشرفته در یک محیط اکادمیک اماده می کنیم، تا به عنوان متخصصانی 

مسئولیت پذیر و مشتاق برای خدمت به جامعه اماده شوند]28[.

رسالت دانشگاه کینگ برای تمام گرایش های ارشد پرستاری یکسان 
است.

ایران

تربیت پرستارانی آگاه، متبحر، کارآمد، مسئولیت پذیر، حساس و پاسخگو که با ترکیب و 
کاربرد علم پرستاری و سایر علوم مبتنی بر شواهد در عرصه های مختلف جامعه از قبیل 
مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی در حیطه پرستاری کودکان، مهارت های خود را در 

زمینه های مرتبط در اختیار جامعه قرار دهند]32[. 

در رسالت برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران، از 
کلماتی نظیر حساس استفاده شده است که مفهوم آن واضح نیست.

تفاوت ارزش های برنامه درسی ایران و دانشگاه های منتخبمقایسه ارزش های برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران و دانشگاه های منتخب

حمایت از دانش پژوهی)اعطای بورس تحصیلی( و تحقیقات انتقادی، نوآوری و خالقیت، تورنتو کانادا
کار مشارکتی و بین رشته ای، عدالت اجتماع ]30[.

در ارزش های برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران 
بیشتر به مباحث اخالقی تاکید شده است. 

پنسیلوانیا
ارزش های دانشکده به این صورت شرح داده شده است:  تمامیت، عدالت اجتماعی، 

نوآوری، شمول، تأثیر. اینها فقط کلمات نیستند، بلکه ارزش هایی هستند که ما را راهنمایی 
می کنند ]31[.

در ارزش های برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران 
به نوآوری اشاره و  تاکید نشده است. 

جان هاپکینز 
امریکا

صداقت، ارتباط با افراد با همدلی، وقار و آزاد اندیشی، عالی بودن)ما تالش می کنیم تا 
باالترین استانداردها را در زمینه آموزش، تحقیق، عمل و خدمات کسب کنیم(، مسئولیت 

پذیری، تنوع، عدالت و نتیجه گیری)ما تنوع را جشن می گیریم، عدالت را پرورش می دهیم 
و فراگیری را تمرین می کنیم( ]33[.

در ارزش های برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران 
به سطوح پیشگیری نیز تاکید شده است.

کینگ 
به ارتباط، همکاری و اعتبار نیز اشاره شده است که در هیچ کدام از پاسخگویی، ارتباط، همکاری، اعتبار ]28[.انگلستان

برنامه های دانشگاههای منتخب و ایران مورد تاکید قرار نگرفته است. 

ایران
تمرکز بر ارزش های کرامت، عدالت، سالمت محوری، اخالق حرفه ای و توجه به سطوح 
پیشگیری به عنوان اولویت ها، متعهد بودن به در رهبری بین المللی در اموزش و پژوهش 

.]34[

نوآوری، همکاری و بهبود ارتباطات نیز می تواند در اهداف کلی برنامه 
درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران نیز گنجانیده شود. 

مقایسه اهداف کلی برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران و دانشگاه 
های منتخب

تفاوت اهداف کلی برنامه درسی ایران و دانشگاه های 
منتخب

تورنتو کانادا

برنامه آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان فرصت هایی را فراهم کرده است تا به 
صورت موثر دامنه گسترده ای از شواهد تئوریک و تحقیقاتی در عمل را اجرا کند و یک 
محیط یادگیری است که نشان می دهد این یک دانشگاه تحقیقاتی ویژه است و نیز یک 

مکانی آموزشی است که مسئول گسترش ایده ها و مسائل مربوط به مراقبت از افراد متنوع 
در محیط های گوناگون است و در این برنامه آموزشی مهارت های حرفه ای و توسعه دانش 

با هم دیگر ترکیب شده اند]30[.

استفاده از شواهد تئوریک و تحقیقاتی در عمل از آشکارترین نقاط 
اهداف این دانشکده است.

پنسیوانیا

برنامه استراتژیک مرکز شامل سه هدف اصلی است که مأموریت جدید ما را برای تجزیه و 
تحلیل متفکرانه گذشته برای ایجاد و پرورش ایده های جدید برای آینده به دست می آورد. 
طرح این مرکز به طور همزمان چشم انداز پرستاری پن را برای پیشرفت علم پرستاری و 
تولید رهبرانی ارتقا می دهد که مراقبت های بهداشتی را در سطح جهانی تغییر می دهند. 

اگرچه راه پیش رو نوید چالش هایی است، این مرکز همچنان به برجستگی در بورس 
تحصیلی، مشارکت جهانی و افزایش دید و دسترسی به مجموعه های مرکز متعهد است 

.]35[

ایجاد و پرورش ایده های جدید برای آینده و پیشرفت علم پرستاری 
و پرورش رهبرانی که مراقبت های بهداشتی را در سطح جهانی تغییر 
می دهند از اهداف این دانشکده است که در دانشگاههای منتخب و 

ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
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جان هاپکینز 
آمریکا

هدف اساسی برنامه جان هاپکینز، نوآوری و برتر بودن( پیشرفت در آموزش، تحقیق و 
خدمات)، افزایش ظرفیت های جهانی و ملی( ایجاد مشارکت های آموزشی / عملی برای 

ایجاد نیروی کار بهداشت و بهبود سالمت از طریق سیاست، تمرین، آموزش و تحقیق ارتقاء 
دهیم(، سیاست های بهداشتی و حامی بودن، فن آوری تحولی( در راستای ارزش ها)، ارتقاء 
مشارکت ها و همکاری)تقویت و پیشبرد یک انسجام و ساختار و محیط دانشکده به صورت 

یکپارچه که مشارکت داخلی و خارجی ایجاد می کند( است ]33[.

توجه به نوآوری، ارتقاء مشارکت ها و برتری جویی در اهداف این 
دانشکده به صورت آشکار به چشم می خورد. اما توجه به یادگیری 

مادام العمر که در ایران مورد توجه بوده است در دانشگاه جان هاپکینز 
دیده نمی شود.

کینگ 
انگلستان

ارائه خدمات بهداشتی درمانی و ارتقای سالمت افراد و خانواده هایشان، تشخیص و درمان 
سطوح مختلف مشکالت سالمتی که معموال در محیط مراقبت های اولیه مواجه می شوند، 

استفاده از دانش پرستاری پیشرفته و مهارت های بالینی برای کمک به بیماران برای 
دستیابی و یا حفظ سالمتی بهینه و یا مدیریت بیماری های مزمن، ارائه خدمات شناخته 

شده و حساس به گروه های مختلف در طول عمر، ارائه مراقبت جامع و مطابق با اعتقادات 
مذهبی با توجه به کرامت فرد و خانواده به عنوان یک مدافع بیمار به افراد خدمت می 

کند]28[.

تاکید عمده بر روی پیشگیری اولیه و مراقبت خانواده محور است. 

ایران

تربیت دانش آموختگانی است که دارای دانش، نگرش و توانمندی های الزم در زمینه 
حوزه اصلی کار( مراقبت از نوزاد نارس و یا بد حال) و توانایی ها و فرا توانایی های الزم( 

رفتار حرفه ای، مهارت های ارتباطی، فن آوری اطالعات، خود آموزی مادام العمر، پژوهش، 
مدیریت و ارتقای کیفیت مراقبتی، حل مساله و توانمند سازی و ... )می باشد]36[. 

در ایران، نوآوری، برتری جویی، تحول در پرستاری جهانی، گسترش 
اجرای مبانی تئوریک در عمل به چشم نمی خورد. اما خود اموزی 

مادام العمر مشهود است که در سایر دانشگاههای منتخب دیده نشده 
است. 

تفاوت طول دوره  کارشناسی ارشد پرستاری کودکان برنامه مقایسه طول دوره کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران و دانشگاه های منتخب
درسی ایران و دانشگاه های منتخب

طول دوره کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران و تورنتو کانادا این دوره به صورت تمام وقت و به طور معمول دو سال و حداکثر 3 سال است]30[.تورنتو کانادا
کامال مشابه و یکسان است. 

پنسیلوانیا

در دانشگاه پنسیلوانیا کارشناسی ارشد کودکان در دو رشته مجزای پرستار متخصص مراقبت 
اولیه کودکان و پرستار متخصص مراقبت حاد کودکان، برگزار می گردد. که هر دو در 

دوره های تمام وقت و همچنین نیمه وقت (دو و سه سال)ارائه می شود. برنامه تحصیالت 
تکمیلی تمام وقت یک سال تقویمی است که شامل یک ترم پاییز، ترم بهار و دو جلسه 

تابستانی است. در پنسیلوانیا برای رشته پرستار متخصص مراقبت حاد کودکان سه گرایش: 
مراقبت مزمن و حاد، مراقبت ویژه و انکولوژی کودکان در نظر گرفته اند]37[. 

دوره های نیمه وقت نیز در دانشگاه پنسیلوانیا ارائه می گردد. 

جان هاپکینز 
امریکا

ساختار دوره در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، 5 ترم است و دانشجویان باید برنامه را حداکثر 
در مدت 5 سال به پایان برسانند]38[.

 

طول دوره کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران یک ترم کمتر از  
دانشگاه جان هاپکینز امریکا است.

کینگ 
طول دوره کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران یک ترم کمتر از  طول دوره در برنامه اموزشی دانشگاه کینک 5 ترم است]28[. انگلستان

دانشگاه کینگ است.

طول دوره در ایران 2 سال(4 ترم) و حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ایران
ناپیوسته 3 سال است]36[.

طول دوره کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران و تورنتو کانادا 
کامال مشابه و یکسان است.

مقایسه شرایط و نحوه پذیرش دانشجو در کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران و 
دانشگاه های منتخب

تفاوت شرایط و نحوه پذیرش دانشجو در برنامه درسی 
ایران و دانشگاه های منتخب

تورنتو کانادا
داشتن مدرک کارشناسی یا معادل و داشتن مهات های زبان انگلیسی ضروریست. سابقه 

داشتن حداقل3900 ساعت بالینی یا معادل با دو سال حضور و کار در بالین را داشته باشد) 
بجز کاراموزی های دوران تحصیل) ]30(.

در ایران برای تحصیل در دوره کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دو 
سال حضور در بالین و مهارت های زبان انگلیسی پیش نیاز نیست. 

پنوسیلوانیا

250 دالر هزینه درخواست غیر قابل استرداد و کامل نمودن برنامه آنالین. رونوشت های 
رسمی، از برنامه BSN معتبر و همه مدارس کارشناسی و کارشناسی ارشد، ریز نمرات 

رسمی فقط در صورت پذیرش مورد نیاز است و می تواند به صورت الکترونیکی ( از موسسه 
صادر کننده) ارسال شود و یا از طریق پست الکترونیکی ارسال شود. مدرک GRE. سه 

توصیه نامه: از منابع زیر: دانشگاهی، کارفرمایی و حرفه ای ؛ تمام توصیه نامه ها باید بدون 
استثنا، از طریق برنامه آنالین ارسال شوند. کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ملزم به داشتن 
پروانه (ثبت) پرستاری فعال هستند. مصاحبه: در صورت واجد شرایط بودن در این مرحله از 

مراحل درخواست، با فرد تماس حاصل می شود.]37[

داشتن توصیه نامه، انجام مصاحبه و پروانه پرستاری، مدرک GRE از 
شرایط  پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری کودکان 

ایران نیست. 

جان هاپکینز 
امریکا

در آمریکا عالوه بر داشتن معدل تحصیلی باال از دانشگاه معتبر و ارائه ریز نمرات دروس و 
رزومه، ارائه تعهد حرفه ای، مصاحبه با اعضا هیات علمی و همچنین ارائه مدرک پروانه کار 

نیز ثبت نام الزم است]27[.

داشتن معدل تحصیلی باال از دانشگاه معتبر و ارائه ریز نمرات دروس 
و رزومه، ارائه تعهد حرفه ای، مصاحبه با اعضا هیات علمی و همچنین 
ارائه مدرک پروانه کار، از شرایط  پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی 

ارشد پرستاری کودکان ایران نیست.
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کینگ 
انگلستان

فرد واجد شرایط، دارای مدرک لیسانس پرستاری، درخواست 	 
آنالین خود را برای دانشکده ارسال کرده باشد و سپس مدارک الزم را در 
سایت Http://apply.king ارسال نماید. سپس مدارک فرد در کمیته 

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بررسی می گردد و کاندید ها بر اساس 
رزومه شان رتبه بندی می گردند]28[.

افراد بر اساس رتبه شان مورد پذیرش قرار می گیرند و 
در کنکور سراسری شرکت نمی کنند.  

ایران

دارا بودن مدرک کارشناسی پرستاری اخذ شده از داخل یا 	 
خارج از کشور )مورد تایید وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی( و قبولی 
در آزمون ورودی مطابق با ضوابط و مقررات بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی]32[. 

قبولی در آزمون ورودی مطابق با ضوابط و مقررات 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرط پذیرش است 
و مصاحبه، توصیه نامه مدرک زبان و پروانه پرستاری 
که در دانشگاههای منتخب مورد نظر است در ایران 

پیش نیاز نیست. 

مقایسه مدارک مورد نیاز برای کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران و دانشگاه های 
منتخب

تفاوت مدارک مورد نیاز برنامه درسی ایران و دانشگاه 
های منتخب

متقاضیان تحت مقررات عمومی دانشکده تحصیالت تکمیلی پذیرفته می شوند. مدرک تورنتو کانادا
لیسانس با معدل متوسط به باال، تسلط کافی به زبان انگلیسی مورد نیاز است]25[.

نیازی به ارائه توصیه نامه و مصاحبه GRE نیست و برای داشتن 
مقاله برای پذیرش در این مقطع امتیازی لحاظ نشده است.

پنسیلوانیا
در این دانشگاه فرد بدون ازمون در این رشته با ارائه مدارک مشخص شده( سه توصیه نامه، 
ریز نمرات رسمی فقط در صورت ارائه پذیرش مورد نیاز است) و تایید شده از جانب دانشگاه 

و همچنین انجام ازمون مصاحبه GRE است وارد این مقطع تحصیلی می گردد]31[.

ارائه توصیه نامه و داشتن مصاحبه مدارک مورد نیاز این دانشگاه را از 
دانشگاه ایران متمایز نموده است. 

جان هاپکینز 
امریکا

دانشجویان برای درخواست ورود به دانشکده پرستاری یا برنامه گواهی، یک درخواست 
آنالین را در www.nursingcas.org تکمیل می کنند. حداقل نیازهای برنامه شامل 

موارد زیر است:
کامل نمودن ثبت نام برنامه آنالین 

پرداخت هزینه درخواست
مقاله (های) کاربردی

CV یا رزومه
سه توصیه نامه (آکادمیک و حرفه ای) 

متقاضیان برای تعیین معیارهای خاص پذیرش برای برنامه های منفرد ، باید با دفتر پذیرش 
nursing.jhu.edu/ تماس بگیرند یا به صورت آنالین به jhuson@jhu.edu به آدرس

admissionions/index.html مراجعه کنند.
نمرات رسمی GRE که مستقیمًا از ETS ارسال می شوند]38[.

عالوه بر شرایط پذیرش فوق، متقاضیان برنامه های کارشناسی ارشد و برنامه های 
کارشناسی ارشد باید:

دارای مدرک لیسانس (و در برخی موارد کارشناسی ارشد( از کالج یا دانشگاه معتبر باشند. 
حداقل میانگین نمره تجمعی 3 (در مقیاس 4.0) را در تمام دوره های قبلی کارشناسی و 

کارشناسی ارشد (از جمله برای برنامه های ناقص تحصیل و برای برنامه هایی که هنوز در 
دست اقدام هستند) کسب کرده باشد ]33[.

لحاظ نمودن امتیاز برای داشتن مقاله، توصیه نامه، تقدیر از کد افتخار 
دانشکده دانشگاه جان هاپکینز، نمرات رسمی GRE، لحاظ نمودن 
حداقل میانگین تجمعی دوره کارشناسی وجه تمایز دانشگاه جان 

هاپکینز با ایران است. 

کینگ 
انگلستان

250 دالر هزینه- رونوشت رسمی از مدارک لیسانس پرستاری- 2 تا 3 صفحه نوشته مبتنی 
بر تحقیق که نشان می دهد نقش آموزش عالی در آماده کردن پرستاران برای پاسخگویی 
به نیازهای بهداشتی چیست؟ دو توصیه نامه )یکی از مربیان سابق پرستاری و دیگری از 

مربیان حرفه ای( ]28[. 

عدم نیاز به ارائه مدرک تسلط به زبان انگلیسی، لحاظ ننمودن امتیاز 
برای داشتن مقاله، لحاظ ننمودن حداقل میانگین تجمعی دوره 

کارشناسی از تفاوت های مهم این دانشگاه با ایران است. همچنین 
نوشته مبتنی بر تحقیق که نشان می دهد نقش آموزش عالی در آماده 
کردن پرستاران برای پاسخگویی به نیازهای بهداشتی چیست؟ وجه 
تمایز مهم دانشگاه کینگ با ایران و سایر کشورهای منتخب است.

ایران

حجم هر یک از مدارک باید kb، 100-300  باشد، اسکن یک قطعه عکس 4*3 فرمت
JPG – اسکن اصل اول شناسنامه و در صورت وجود توضیحات صفحه آخر- اسکن اصل 

کارت ملی، هر دو سمت آن و در صورتی که شناسنامه یا کارت ملی جهت تعویض به 
مراجع ارسال شده، اسکن رسید مربوطه قابل قبول می باشد، در صورت الصاق عکس فرد 
دیگری در فرم ثبتنام به هر دلیلی  فرد به عنوان متخلف تلقی شده و مطابق مقررات رفتار 
خواهد شد)پس اگر ثبت نام خود را در کافینت انجام می دهید، حتما فرم ثبت نام را قبل 
از تایید یک بار با دقت تمام مشاهده کنید، توجه داوطلبان دقت داشته باشند معدل مقطع 

 ،CV کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد با سهم 1% در نظر گرفته می شود- یک کپی از
کپی گواهی ها در زمینه تخصص بالینی ]32[.

به توصیه نامه و مدرک تسلط به زبان انگلیسی، لحاظ ننمودن امتیاز 
برای داشتن مقاله،  از تفاوت های مهم ایران با سایر کشورهای 

منتخب است.

مقایسه تفاوت های دروس ارائه شده در برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان 
ایران و دانشگاه های منتخب

تفاوت دروس ارائه شده برنامه درسی ایران و دانشگاه 
های منتخب

Http://apply.king
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تورنتو کانادا

در این دانشگاه سه رشته برای مقطع کارشناسی ارشد پرستاری تحت عناوین: پرستار 
متخصص، بالینی و مدیریت و رهبری سیستم های بهداشتی ارائه می گردد. رشته پرستار 

متخصص نیز در گرایش های مختلفی نظیر متمرکز بر بزرگساالن و کودکان و ... ارائه می 
گردد. برنامه آموزشی پرستار متخصص کودکان به این صورت شرح داده شده است. 

این دوره بصورت آنالین است و دوره های آموزشی بصورت جداگانه طراحی می 
شوند. دانشجویان در 3 محل اقامت در دانشگاه، یادگیری مبتنی بر شبیه سازی، کالسهای 
مجازی و بحث های همزمان شرکت خواهند کرد. تکمیل موفقیت آمیز دوره های سال 1 
برای دانشجویان برای ادامه در سال 2 برنامه الزم است. دانشجویان در طول سه دوره در 
برنامه به تجربه عملی می پردازند. در طول دوره های آموزشی، دانشجویان با پرستاران، به 
طور معمول در جوامع خود، کار می کنند تا در مورد نقش یک پرستار متخصص اطالعاتی 

کسب کنند. دانشجویان در برنامه MN-NP در یک تأکید (بزرگساالن یا کودکان یا 
مراقبت های اولیه - بهداشت جهانی)ثبت نام می کنند و الزم است هر شش )6( دوره 
متناسب با آن تأکید و همچنین 4 دوره پایه MN را تکمیل کنند. دوره ها هر سال یک 
بار ارائه می شود و باید به صورت متوالی برگزار شود. دوره هایی که در این مقطع باید 

به صورت کامل بگذرانند شامل تاریخچه ایده ها در عملکرد پرستاری، طراحی، ارزیابی و 
کاربرد پژوهش، مقدمه ای بر پژوهش کیفی، طراحی و ارزیابی برنامه در پرستاری، مفاهیم 

پاتوفیزیولوژی درمانی، بررسی سالمت پیشرفته و استدالل بالینی، پرستاری پیشرفته و 
موضوعات است. ]39[.

کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در دانشگاه تورنتو، گرایشی از 
رشته پرستار متخصص است. دروس تاریخچه ایده ها در عملکرد 
پرستاری، طراحی، ارزیابی و کاربرد پژوهش، مقدمه ای بر پژوهش 

کیفی، طراحی و ارزیابی برنامه در پرستاری در ایران برای این مقطع 
تحصیلی ارائه نمی شود. 

پنسیلوانیا

کارشناسی ارشد پرستاری )MSN( در رشته های زیر برای خدمت آمادگی می یابند:
مراقبت های حاد بزرگساالن-جرونتولوژی	 

پرستار مراقبت های اولیه بزرگساالن-جرونتولوژی	 
خانواده	 
نوزادی	 

مراقبت های حاد کودکان	 
- مراقبت های اولیه کودکان

- سالمت روانی-روانی
- سالمت زنان/مرتبط با جنسیت

برنامه های تخصصی پیشرفته:
پرستار – ماما	 

برنامه های مدیریتی:
رهبری سالمت	 

مدیریت پرستاری و بهداشت و درمان	 
 برنامه NP شامل دوره های اصلی فارغ التحصیلی، دروس انتخابی و گروهی از 

شش دوره بالینی است که باید با هم گذرانده شوند. 

برای رشته پرستار متخصص مراقبت اولیه کودکان، دروس زیر ارائه 
می شود: 

مسائل مربوط به نقش حرفه ای برای پرستاران- ارزیابی فیزیکی پیشرفته و تصمیم 
گیری بالینی- فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی رشدی پیشرفته- نظریه پرستاری 

کودکان 1: رشد کودک و خانواده- رشته انتخابی فارغ التحصیل پرستاری شماره 
1- فارماکولوژی و درمان های پیشرفته برای پرستاری- مدیریت بالینی مراقبت 
های اولیه با خانواده های جوان-کاراموزی : مراقبت های اولیه با خانواده های 

جوان- رشته انتخابی فارغ التحصیل پرستاری شماره 2- مقدمه ای بر روش ها و 
طراحی تحقیق- کاراموزی با جمعیت های منتخب: نوجوانان- مفاهیم پیشرفته در 

مراقبت های اولیه.
رشته پرستار متخصص مراقبت حاد کودکان، خود متمرکز بر رشته 

های دیگری است که در زیر به شرح آن می پردازیم: 
پرستار مراقبت حاد کودکان- تمرکز حاد/مزمن- تمرکز مراقبت های 

ویژه- تمرکز انکولوژی و دانشکده.
برای رشته پرستار مراقبت حاد کودکان و آنکولوژی دروس زیر ارائه 

می شود:
رشته انتخابی فارغ التحصیل پرستاری شماره 1- فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی رشدی 

پیشرفته- نظریه پرستاری کودکان اول: رشد کودک و خانواده- ارزیابی فیزیکی 
پیشرفته و تصمیم گیری بالینی: پرستاری کودکان بالینی I- فارماکولوژی و درمان 
های پیشرفته برای پرستاری- مقدمه ای بر روش ها و طراحی تحقیق- اصول 

میانی مراقبت های حاد کودکان- پرستار مراقبت های حاد کودکان: نقش حرفه ای و 
عملکرد بالینی متوسط- اصول پیشرفته مراقبت های حاد کودکان- پرستار مراقبت 
حاد اطفال: نقش حرفه ای و عملکرد بالینی پیشرفته- کودکی که به مراقبت های 
بهداشتی خاص نیاز دارد.- مدیریت کودکان با شرایط حاد و مزمن: پرستاری از 

کودکان در جامعه بالینی پیشرفته. 
واحد پایان نامه ندارد]37[.

https://www.nurs� )برای کسب اطالعات بیشتر به ادرس وب سایت دانشگاه 
ing.upenn.edu/pediatric/pediatric-acute-care-nurse-practi�
tioner/acutechronic-concentration/full-time/(مراجعه نمایید. 

نداشتن واحد پایان نامه وجه تمایز این دانشگاه با ایران است. اما سایر 
دروس مشابه است ) بجز فیزیولوژی پیشرفته و پاتوفیزیولوژی(. 
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جان 
هاپکینز 
امریکا

1-در این دانشگاه کارشناسی ارشد پرستاری کودکان وجود ندارد و کارشناسی ارشد 
علوم پرستاری )MSN( ورود به برنامه پرستاری و مسیر رهبری سازمانی مراقبت 

های بهداشتی کارشناسی ارشد در پرستاری )MS( ارائه می گردد. . بنابراین به شرح 
دروس پرداخته نشد ]40[. 

فقط دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری وجود دارد و رشته 
های کارشناسی ارشد از رشته های پرستاری کارشناسی ارشد ایران 

کمتر است. 

کینگ 
انگلستان

نیمسال اول: پاتوفیزیولوژی پیشرفته، ارزیابی فیزیکی پیشرفته و ارتقاء سالمت، 
فناوری اطالعات سالمت، 

نیمسال دوم: طرح های تحقیقاتی در پرستاری، فارماکولوژی پیشرفته، مراقبت از 
زنان و خانواده ها)60 ساعت بالینی(

نیمسال سوم: مبانی نظری بالینی پرستاری، رشد و تکامل کودکان/ ارتقاء سالمت 
و پیشگیری از بیماری ها)180 ساعت بالینی(

نیمسال چهارم: سمینار پژوهشی، دیدگاه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در 
سیستم های بهداشت و درمان، مراقبت از کودکان)120 ساعت بالینی(

نیمسال پنجم: سمینار و واگذار کردن تمرین و تکالیف، بیماری حاد کودکان و 
مدیریت بیماری های مزمن)240 ساعت(، مدیریت بالین و توسعه نقش پیشرفته، 
ارزیابی جامع، دانشجو تا زمانی که مدرک نهایی را از دانشکده دریافت نکند، نیاز 

نیست تا ساعت بالینی را کامل کند، هر ساعتی که بدون تایید دفتر پرستاری 
تکمیل شود، غیر قانونی خواهد بود و برای تکمیل ساعات بالینی به شمار نخواهد 
رفت و حتی به اخراج از برنامه منجر می شود. دانشجویان در ایام تعطیل که دفاتر 
دانشگاهها تعطیل است، مجاز به حضور در مراکز درمانی نیستند، اگر دانشگاه به 
خاطر اب و هوا بسته باشد، دانشجو جهت حضور در بالین باید با کسب اجازه از 

مربی در بخش حاضر گردد. اگر دانشجو قادر به حضور در کاراموزی نیست، باید به 
مربی و هیات علمی بالینی اطالع دهد. 

نوع پوشش ) طال، جواهر، بهداشت مو و ناخن( طبق سیاست مرکز بالینی باید 
باشد. نوع لباس توسط مرکز بالینی تدوین می شود. دانشجویان کارشناسی ارشد 

باید یک روپوش با ارم دانشکده پرستاری بپوشند ]28[.

مراقبت از زنان، دیدگاه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در 
سیستم های بهداشت و درمان، جزء دروسی است که در برنامه 

ایران موجود نیست.

ایران

تعداد کل واحدهای دوره 32 واحد است که شامل 28 واحد اختصاصی و 4 
واحد پایان نامه می باشد. آموزش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در تمام 
دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام واحدی می باشد و ارزش هر درس با تعداد 
واحدهای ان درس سنجیده می شود. هر واحد درسی میزان درسی است که 

مفاد آن به ترتیب به صورت نظری 17 ساعت، عملی یا ازمایشگاهی 34 ساعت، 
کارگاهی و کارآموزی 51 ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی، 
طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی درسی تدریس می شود. این مقطع 
شامل سه گروه دروس پایه، دروس اختصاصی و پایان نامه است. همچنین طبق 

تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تمامی یا 
تعدادی از دروس کمبود و جبرانی را باید دانشجو بگذارند. این دروس شامل 3 
دوره دروس پایه، دروس اختصاصی و پایان نامه است. عالوه بر این دوره ها 
با تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تمامی 
یا تعدادی از دروس کمبود و جبرانی را باید دانشجو بگذراند. دروس کمبود و 

جبرانی شامل: سیستم های اطالع رسانی پزشکی، آمار و روش تحقیق پیشرفته، 
دروس پایه و اختصاصی شامل اخالق پرستاری در کودکان، الگوها و تئوری های 
پرستاری و کاربرد ان ها، مدیریت پرستاری بالینی، آشنایی با روش های آموزشی، 
بیماری های ژنتیکی و مشاوره، بررسی وضعیت سالمت کودک، تکامل و سالمت 
خانواده، پرستاری در دوره نوزادی، پرستاری در دوران شیرخوارگی، پرستاری در 
دوره نوپایی و خرد سالی، پرستاری در سنین مدرسه، پرستاری در دوره نوجوانی، 
سالمت روان کودکان و نوجوانان، پرستاری کودکان در سوانح حوادث و بالیا، 

کارورزی، پایان نامه است. در ایران پرستاری کودکان گرایشی ندارد ]36[

دروس پرستاری کودکان در سوانح حوادث و بالیا، آشنایی با 
روش های آموزشی، بیماری های ژنتیکی و مشاوره و دروس 

کارگاهی وجه تمایز دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی 
پرستاری کودکان ایران با سایر کشورهای منتخب است. 

تفاوت جایگاه شغلی برنامه درسی ایران و دانشگاه های مقایسه جایگاه شغلی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران و دانشگاه های منتخب
منتخب

تورنتو کانادا

دانشجویان گرایش کودکان عالقه مند به کار با نوزادان، کودکان و نوجوانان در 
محیط های مختلف هستند، جایی که آنها مراقبت های بهداشتی اولیه و تخصصی 
را ارائه می دهند. این شامل ارزیابی، تشخیص و درمان افرادی است که به مراقبت 
حاد و اپیزودیک احتیاج دارند و کسانی که بیماری مزمن دارند و در جامعه زندگی 
می کنند. خدمات مراقبت های بهداشتی ارائه شده توسط پرستار متخصص کودک 
ممکن است شامل ارزیابی تماس اول، درمان برای مراقبت های حاد / ضروری 
/ فوری، ارتقا سالمت، پیشگیری از بیماری و آسیب و ارجاع و هماهنگی مراقبت 

باشد ]39[.

در تورنتو کانادا، فارغ التحصیالن این مقطع تحصیلی عالوه بر 
جایگاههای حرفه ای در ایران، مجوز برای درمان برای مراقبت 

های حاد / ضروری / فوری اخذ نموده اند. 
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پنسیلوانیا

فارغ التحصیالن این برنامه آماده ارائه مراقبت های مشترک و جامع از کودکان و 
نوجوانان با انواع شرایط پیچیده بحرانی، حاد و مزمن هستند و به عنوان رهبران 

بالینی و حرفه ای که در ارزیابی فیزیکی و تصمیم گیری بالینی، مدیریت اختالالت 
چند وجهی متخصص هستند، ظاهر می شوند. مراقبت از خانواده، فرهنگ، 

حساسیت فرهنگی، تعامل جامعه، مراقبت انتقالی و یکپارچه سازی سیاست مراقبت 
های بهداشتی نیز از نقش های این گروه از افراد است. رویکرد دانشگاه پنسیلوانیا، 
در تمام زمینه های مراقبت های بهداشتی، مبتنی بر ارزیابی و ادغام دقیق عوامل 

اجتماعی سالمت است ]37[.

بیشتر جامعه محور است و در ایران بیمارستان محور است. 

جان 
هاپکینز 
امریکا

عالوه بر بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز توانبخشی در حیطه های 
پرستاری کودکان، درمانگاه های کودکان، مراکز مراقبت های سرپایی از کودکان، 
کانون های اصالح و تربیت کودکان، مدارس، مراکز تحقیقات، شرکت های دانش 
بنیان و مراکز رشد، پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها، کلیه سازمان ها و ارگان های 

نیازمند به خدمات پرستاری کودکان در حیطه پیشگیری از بیماری ها، ترویج 
سالمت، درخواست آزمایشات و تست های غربالگری، تجویز داروها و درمان ها 

جزء وظایف دانش آموختگان برنامه آمریکا می باشد ]27[.

در دانشگاه جان هاپکینز امریکا، فارغ التحصیالن این مقطع 
تحصیلی عالوه بر جایگاههای حرفه ای در ایران، مجوز برای 
درمان و درخواست آزمایشات و تست های غربالگری دارند. 

کینگ 
انگلستان

فارغ التحصیالن آماده می شوند تا نقش پرستار پیشرفته را در مراقبت های 
اولیه کودکان از زمان تولد تا نوجوانی به عهده بگیرند. پس از اتمام دوره مطالعه 
کارشناسی ارشد، فارغ التحصیالن قادراند تا گواهی مراقبت های اولیه پرستاری 
کودکان از طریق بورد پرستاری کودک یا گواهی مراقبت اولیه کودک از طریق 

مرکز ارزیابی پرستاران را اخذ نمایند ]28[.

فارغ التحصیالن قادرند تا گواهی مراقبت های اولیه پرستاری 
کودکان از طریق بورد پرستاری کودک یا گواهی مراقبت اولیه 

کودک از طریق مرکز ارزیابی پرستاران را اخذ نمایند. 

ایران

بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز توانبخشی در حیطه های پرستاری 
کودکان، درمانگاه های کودکان، مراکز مراقبت های سرپایی از کودکان، کانون 

های اصالح و تربیت کودکان، مدارس، مراکز تحقیقات، شرکت های دانش بنیان 
و مراکز رشد، پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها، کلیه سازمان ها و ارگان های نیازمند 

به خدمات پرستاری کودکان ]32[.

جایگاه های شغلی در ایران کامال مشابه با سایر دانشگاهها 
است مگر اینکه مجوز تجویز دارو و گواهی مراقبت اولیه 

کودک را ندارند. 

بحث
ــع  ــی مقط ــه آموزش ــه برنام ــه حاضــر، مقایس ــی مطالع ــدف کل ه
کارشناســی ارشــد پرســتاری ایــران و چهــار دانشــگاه برتــر جهــان 
بــود. برنامــه آموزشــی کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان ایــران 
کــه از دانشــگاه هــای برتــر جهــان اتخــاذ شــده اســت در طراحی و 
عمــل بــا برنامــه اموزشــی 4 دانشــگاه برتــر جهــان از نظــر فلســفه، 
چشــم انــداز، ماموریــت، اهــداف کلــی، شــرایط و نحــوه پذیــرش 
ــگاه  ــده و جای ــه ش ــاز، دروس ارائ ــورد نی ــدارک م ــجو و م دانش
ــا  ــه ه ــن برنام ــه ای ــی دارد ک ــاوت های ــا و تف ــباهت ه ــغلی ش ش
بویــژه در شــیوه پذیــرش دانشــجو، جایــگاه شــغلی، گرایــش هــای 
رشــته کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان تفــاوت هــای عمــده 
ای بــا یکدیگــر داشــتند. مقایســه اجــزای برنامــه کارشناســی ارشــد 
پرســتاری کــودکان در ایــران و دانشــکده هــای پرســتاری منتخــب 
نشــان مــی دهــد کــه هــر دو برنامــه فلســفه، چشــم انــداز و ارزش 
هــای خــود را طبــق بســتر فرهنگــی اجتماعــی کشــور خــود و بــر 
اســاس اصــول برنامــه ریــزی اســتراتژیک تدویــن نمــوده انــد. در 
ــو  ــودکان تورنت ــتاری ک ــد پرس ــی ارش ــی کارشناس ــه آموزش برنام
ــی را  ــن دانشــگاه فرصــت های ــه ای ــده اســت ک ــان ش ــادا، بی کان
ــترده ای  ــه گس ــر دامن ــورت موث ــه ص ــا ب ــت ت ــرده اس ــم ک فراه
ــک  ــد و ی ــرا کن ــل را اج ــی در عم ــک و تحقیقات ــواهد تئوری از ش
محیــط یادگیــری اســت کــه نشــان مــی دهــد ایــن یــک دانشــگاه 

تحقیقاتــی ویــژه اســت و نیــز یــک مکانــی آموزشــی اســت کــه 
ــت از  ــه مراقب ــوط ب ــائل مرب ــا و مس ــده ه ــترش ای ــئول گس مس
افــراد متنــوع در محیــط هــای گوناگــون اســت. امــا طبــق مقالــه 
حــاج باقــری در حــال حاضــر در ایــران، بیشــتر پرســتاران، مدیــران 
ــا  ــتاري ب ــان پرس ــان و مربی ــي بســیاري از مدرس ــتاري و حت پرس
ــتند  ــنا نیس ــواهد آش ــر ش ــي ب ــرد مبتن ــات عملک ــوم و ملزوم مفه
]41[. همچنیــن در ارزش هــای ایــران بــه همــکاری هــای بــرون 
ــورس  ــای ب ــی( اعط ــش پژوه ــت از دان ــوآوری، حمای ــرزی، ن م
تحصیلــی( و تحقیقــات انتقــادی، کار مشــارکتی و بیــن رشــته ای، 
عدالــت اجتمــاع تاکیــد چندانــی نشــده اســت. در رســالت دانشــگاه 
پنســیلوانیا نیــز ذکر شــده اســت کــه فــارغ التحصیالن کارشناســی 
ارشــد پرســتاری رهبــران رشــته پرســتاری خواهنــد بــود، کــه بــا 
مطالعــه بــرزو و همــکاران ) 2016( و طالبــی و همــکاران )2021( 
همســو اســت ]42. 43[. نتایــج مطالعــه کلهــر و همــکاران نیــز کــه 
بــه مقایســه برنامه آموزشــی کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان 
ایــران و دانشــگاه پنســیلوانیا پرداختــه اســت حاکــی از آن اســت که 
در ایــران بــا توجــه بــه شــرایط جامعــه، انتظــارات و نیاز هــای فارغ 
التحصیــالن، تغییــر و بازنگــری مــداوم برنامــه ضــروری اســت. در 
ایــن مطالعــه ذکــر شــده اســت کــه در فلســفه برنامــه آموزشــی 
کارشناســی پرســتاری کــودکان ایــران بــه تفــاوت هــای قومیتــی و 
فرهنــگ هــای گوناگــون اشــاره نشــده اســت در صورتــی کــه در 
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برنامــه درســی دانشــگاه پنســیلوانیا بــه وضــوح اشــاره شــده اســت 
ــی  ــالن کارشناس ــارغ التحصی ــران ف ــن در ای ــر ای ــالوه ب ]36[. ع
ارشــد پرســتاری کــودکان بــا آنکــه آمــاده مدیریــت بــرای رشــته 

هســتند، در بیمارســتان جایــگاه مدیریتــی اختصاصــی ندارنــد. 
ــی  ــره کتب ــاس نم ــر اس ــط ب ــران فق ــه دوره در ای ــرایط ورود ب ش
ورودی بــوده و بــه ســایر جنبــه هــا از جملــه مهــارت هــای عملــی 
ــی  ــن در حال ــود. ای ــی ش ــی نم ــان توجه ــوابق کاری متقاضی و س
اســت کــه بــرای ورود بــه ایــن دوره در دانشــکده هــای منتخــب 
ــه،  ــه نام ــه توصی ــه ای، ارائ ــی و حرف ــوابق تحصیل ــر س ــالوه ب ع
داشــتن مجــوز پرســتاری، معــدل تحصیلــی بــاال از دانشــگاه معتبر، 
ارائــه رزومــه و تعهــد حرفــه ای، مــدرک پروانــه کار و کســب حــد 
نصــاب نمــره GRE و ارائــه مــدرک زبــان انگلیســی ضــروت دارد 
ــابقه کار  ــودن س ــه دارا ب ــت ک ــده اس ــر ش ــات ذک ]42[. در مطالع
بالینــی در بخــش هــای کــودکان مــی توانــد منجــر بــه افزایــش 
توانمنــدی ایــن گــروه از فــارغ التحصیــالن شــود ]17[. همچنیــن 
ــه درســی  ــه مقایســه برنام ــه ب ــش ک ــی و همکاران ــه قربان مطالع
ــه  ــکا پرداخت ــران و آمری ــودکان ای کارشناســی ارشــد پرســتاری ک
ــت  ــه ماهی ــه ب ــا توج ــران ب ــه ای ــه برنام ــرد ک ــزارش ک ــت گ اس
ــا پیشــنهاد  ــی مــی باشــد. ام ــاط قــوت فراوان بالینــی آن دارای نق
داده اســت کــه جهــت بهبــود کیفیــت بیشــتر دوره تحصیلــی بــه 
ســوابق کاری داوطلبــان امتیــاز داده شــود و انجــام مصاحبــه از نظر 
ویژگــی هــای روانشــناختی قبــل از ورود بــه دوره و همچنیــن ارائــه 
ی دوره بــه صــورت پــاره وقــت نیــز پیشــنهاد داده شــده اســت ]7[.
ــه  ــتاران در حیط ــیلوانیا، پرس ــز در پنس ــغلی نی ــگاه ش ــر جای از نظ
ــی  ــت م ــه مراقب ــد و ب ــاده شــده ان ــف تخصصــی آم ــای مختل ه
پردازنــد امــا در ایــران جایگاه شــغلی فــارغ التحصیالن کارشناســی 
ارشــد پرســتاری کــودکان، بــه صــورت عمومــی اســت. عــالوه بــر 
ایــن در دانشــگاه پنســیوانیا پرســتاری متمرکــز بــر دانشــکده نیــز 
ــی و اموزشــی دروس  ــالن بالین ــارغ التحصی ــود و ف ــی ش ــه م ارائ
ــازارگادی و  ــه پ ــا مطالع ــه ب ــن یافت ــد. ای ــی گذرانن ــی را م متفاوت
همــکاران، همســو اســت و آمــوزش کافــی هیــات علمــی هــا بــر 
شایســتگی دانشــجویان اثــر گــذار اســت ]44[. بنابرایــن اختصــاص 
رشــته آموزشــی کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان مــی توانــد 
ــارغ  ــی ف ــرد بالین ــته و عملک ــاء رش ــزایی در ارتق ــه س ــش ب نق

التحصیــالن و ثبــات جایــگاه شــغلی شــان داشــته باشــد. 
ســاختار برنامــه در هــر دو دانشــگاه بــه صــورت ترمــی اســت. در 
مطالعــه حاضــر نیــز عــالوه بــر مــوارد مذکــور، تفــاوت هــا در نحوه 
پذیــرش، تعــداد واحدهــای ارائــه شــده، از همــه مهمتــر، گرایــش 
ــب  ــای منتخ ــگاه ه ــودکان در دانش ــد ک ــرای ارش ــه ب ــی ک های

وجــود دارد، همچنیــن وجــود دوره هــای پــاره وقــت و دوره هــای 
ــورس  ــه ب ــاره ب ــدم اش ــر و ع ــترده ت ــول دوره گس ــن و ط آنالی
تحصیلــی، اشــاره مــی شــود. آقایــی و همکارانــش در یــک مطالعه 
بــه مقایســه برنامــه درســی کارشناســی ارشــد پرســتاری ایــران و 
ــه  ــن نتیجــه رســیدند کــه برنام ــه ای ــد و ب ــادا پرداختن ــو کان تورنت
ــا توجــه  ــران ب اموزشــی کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان ای
ــارغ  ــارات ف ــته و انتظ ــن رش ــعه ای ــال توس ــای در ح ــاز ه ــه نی ب
ــی  ــه تغییرات ــاز ب ــو نی ــا دانشــگاه تورنت ــالن در مقایســه ب التحصی
دارد و توصیــه شــده اســت کــه برنامــه آموزشــی کارشناســی ارشــد 
ایــران در مســیر تقویــت برنامــه آموزشــی از اســتانداردهای بــه روز 

جهــان اســتفاده کنــد ]34[.
امیــد اســت در کمیتــه هــای بازنگــری برنامــه درســی کارشناســی 
ارشــد پرســتاری کــودکان کشــور عزیزمــان ایــران ایــن مــوارد رفع 
نقــص و بازســازی گــردد ]36[. بــا توجــه بــه اینکــه هــر چند ســال 
یکبــار برنامــه هــای درســی کشــورهای مختلــف تغییــر مــی کنــد 
مــا بــر آنیــم کــه بــا ارائــه ی نتایــج ایــن مطالعــه مجــددا برنامــه 
کارشناســی ارشــد کــودکان ایــران و برنامــه درســی جدیــد ســایر 
ــت  ــم. از محدودی ــرار دهی ــه ق ــورد مقایس ــر را م ــورهای معتب کش
ــاوت هــای اجتماعــی،  ــن اســت کــه تف ــه حاضــر ای هــای مظالع
اقتصــادی و زیــر ســاخت هــای بهداشــتی، در مقایســه و تطبیــق 
کوریکولــوم دانشــگاههای منتخــب و ایــران در نظــر گرفتــه نشــده 
اســت و توصیــه مــی شــود کــه پژوهــش هایــی در جهــت بررســی 
نیازهــای جامعــه و فــارغ التحصیــالن و زیــر ســاخت هــای کشــور 
ایــران صــورت گیــرد و در پــی آن بــه اصــالح کوریکولــوم ایــران 

پرداخــت. 
سیاســت گــذاران بــراي ایجــاد تحــول در ایــن رشــته در موضــوع 
برنامــه ریــزي درســی بــه برنامــه ریــزی درســی دانشــگاه هــای 
ــوای  ــر در محت ــا تغیی ــوده و ب ــتری نم ــه بیش ــان توج ــر جه معتب
دروس و جایــگاه شــغلی پرســتار کــودکان در جهــت کاهــش هزینه 
هــای کشــور موثــر واقــع گردنــد. در ایــن زمینــه دانشــگاه هــا مــي 
تواننــد بــا فراهــم کــردن فرصــت هــاي مطالعاتــي، مدرســین ایــن 
کشــور را بــه صــورت عمیــق و گســترده بــا برنامــه هــای درســی و 
نحــوه اجــرای آن در دانشــگاه هــای معتبــر جهــان آشــنا نمــوده و 

در راســتای ایجــاد تحــول در برنامــه درســی گام بردارنــد.

نتیجه گیری
ــگاههای  ــه، در دانش ــورت گرفت ــه ص ــای مطالع ــه ه ــق یافت طب
منتخــب امــکان بــه تحصیــل پرداختــن بــه صــورت پــاره 
وقــت، عــدم ورود منتخبیــن بــه دوره بــا کنکــور سراســری، 
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ــاء  ــر ارتق ــی نظی ــه دروس ــرش، ارائ ــت پذی ــه جه ــام مصاحب انج
ــل و  ــه و تحلی ــر، تجزی ــول عم ــر در ط ــش خط ــالمت و کاه س
ــواهد  ــه ش ــت، ترجم ــراد و جمعی ــالمت اف ــای س ــی داده ه ارزیاب
ــخیصی  ــهای تش ــا و روش ــی، مهارته ــتدالل بالین ــل، اس ــه عم ب
ــا  ــد ت ــت: تول ــر بهداش ــارت ب ــرفته، نظ ــل پیش ــتاری در عم پرس
ــر شــواهد،  ــی ب ــن مبتن ــرای تمری ــی، پرســش پرســتاری ب نوجوان
ــدگاه هــای اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی  ــان، دی مراقبــت از زن
ــان، جــزء دروســی اســت کــه  در سیســتم هــای بهداشــت و درم
در برنامــه پرســتاری ایــران گنجانــده نشــده اســت. امــا در برخــی 
از دانشــگاه هــای منتخــب ارائــه مــی شــود کــه خــود مــی توانــد 
منجــر بــه افزایــش توانمنــدی هــا و ارتقــاء جایــگاه شــغلی فــارغ 
التحصیــالن کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان در ایــران گردد. 
ــن  ــد ای ــن مــی توان ــت و انالی ــاره وق ــه صــورت پ ــه دروس ب ارائ
امــکان را بــرای بــه تحصیــل پرداختــن اغلــب فــارغ التحصیــالن 
کارشناســی پرســتاری بــا حفــظ شــغل، فراهــم نمایــد و بــا افزایش 
اشــتغال تعــداد نیروهــای کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان در 
ــی  ــاء ســطح پژوهــش، عملکــرد مبتن بیمارســتان هــا شــاهد ارتق
ــودکان  ــت از ک ــم در مراقب ــوالت عظی ــاد تح ــواهد و ایج ــر ش ب
باشــیم. همچنیــن بــا اضافــه نمــودن گرایــش هــای تخصصــی بــه 
رشــته کارشناســی ارشــد پرســتاری کــودکان، جایــگاه شــغلی فــارغ 
التحصیــالن ارشــد پرســتاری کــودکان بــه تثبیــت برســد. عــالوه 
بــر ایــن بــا افــزودن توجــه بــه تفــاوت هــای فرهنگــی و قومیتــی 
در فلســفه برنامــه آموزشــی ارشــد پرســتاری کــودکان ایران شــاهد 
افزایــش کیفیــت مراقبــت از بیمــاران بــا فرهنــگ هــا و قومیــت ها 
و گویــش هــای مختلــف در ایــران باشــیم. عــدم اشــاره بــه بــورس 
ــران  ــه درســی کارشناســی ارشــد پرســتاری ای ــی در برنام تحصیل
نیــز از نقــاط ضعــف برنامــه ایــران مــی توانــد بشــمار بیایــد زیــرا با 
ورود دانشــجویان توانمنــد بــه سیســتم آموزشــی مــی توانیم شــاهد 
تحــوالت و ارتقــاء سیســتم نظــام آموزشــی باشــیم کــه بــه نوبــه 

ــا اســتعداد از ســایر کشــور هــا  ــان ب خــود منجــر بــه جــذب جوان
خواهــد شــد. نیروهــای انســانی اســاس سیســتم هــای بهداشــتی 
ــالمت  ــات س ــده خدم ــه دهن ــروه ارائ ــن گ ــتاران بزرگتری و پرس
ــتیابی  ــی در دس ــیار عظیم ــش بس ــای آن نق ــدی ه ــد و توانمن ان
بــه اهــداف نظــام ســالمت  دارنــد. بــرای دســتیابی بــه ایــن امــر 
مهــم بــه یــک نظــام آموزشــی و بــه روز نیــاز اســت و بــرای بهبود 
ــارغ التحصیــالن و  ــاء توانمنــدی هــای ف کیفیــت دوره هــا و ارتق
تحویــل نیروهــای قــوی بــه سیســتم هــای بهداشــتی و اموزشــی، 
ــوان  ــی ت ــان م ــر جه ــای برت ــاس از تجــارب دانشــگاه ه ــا اقتب ب
نقــاط ضعــف برنامــه درســی را رفــع و ترمیــم کــرد. مقایســه نظــام 
آموزشــی کارشناســی ارشــد ایــران و 4 دانشــگاه منتخب نشــان داد 
کــه بایــد بــا اســتفاده از برنامــه هــای دانشــگاه هــای برتــر جهــان 
ــوق  ــده در ف ــان ش ــای بی ــکار ه ــز راه ــازی آن و نی ــی س و بوم
در جهــت اعتــالی سیســتم آموزشــی کارشناســی ارشــد پرســتاری 
ــرای مطالعــات  ــران گام برداشــت. پیشــنهاد محقــق ب کــودکان ای
بعــدی ایــن اســت کــه بــه مقایســه نظــام آموزشــی ایــران و ایــن 

کشــورهای منتخــب پرداختــه شــود.  

سپاسگزاری 
ــه  ــژاد ب ــم ن ــی بری ــر لیل ــم دکت ــرکار خان ــزم س ــتاد عزی از اس
ــی                        ــای آموزش ــام ه ــان در درس نظ ــیار خوبش ــس بس ــت تدری عل
)برنامــه هــای تطبیقــی آمــوزش ایــران و ســایر کشــورها( کمــال 

ــد.  ــی آی ــل م ــه عم ــی ب ــپاس و قدردان س

تضاد منافع
بدیــن وســیله نویســندگان تصریــح مــی نماینــد کــه هیــچ گونــه 

تضــاد منافعــی در خصــوص پژوهــش کنونــی وجــود نــدارد.
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