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Abstract 
Introduction: There are different nursing education programs in each country, which are rooted in their 
traditions. Comparing different educational programs will enhance the content and quality of the 
curriculum. This study aimed to compare the Iranian nursing bachelor program with Islamic International 
University of Malaysia. 
Methods: This descriptive-comparative study was conducted in 2018 to compare the structure of the 
nursing bachelor program in Iran and the International Islamic University of Malaysia. The Bereday model 
was used for comparing the data. 
Results: The length, number and the majority of nursing undergraduate courses at the University of Iran 
and Malaysia are similar. However, there are differences in the goals details, mission and vision, method and 
admission system, style of syllabus arrangement in the two universities. In Malaysia, student enrollment is 
decentralized, with an interview and a non-governmental education system, accompanied by a social service 
project and a final project at the end of the course. But in Iran, student's admission focus on no interviews 
with governmental and non-governmental educational system. 
Conclusions: The main differences between the two countries' curricula are the way in which students are 
admitted, the style of the syllabus, and the presentation of the final project at the end of the course. The two 
countries are similar in the number of courses and the curriculum content. It's necessary that changes in the 
nursing bachelor's degree program, with emphasis on the entrance interview to select more competence 
volunteers, is also necessary to incorporate nursing theories and elderly nursing into the curriculum of this 
course. 
Keywords: Nursing Bachelor of Science (BSC), Nursing Curriculum, Iran, Malaysia 

http://dx.doi.org/10.21859/jne-07607
http://dx.doi.org/10.21859/jne-07607
http://www.jne.ir/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.21859/jne-07607


 
 DOI: 10.21859/jne-07607  6، شماره 1، دوره 7931فند بهمن و اس

 

84 

 

 مقاله پژوهشی           یآموزش پرستارنشریه 
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مقدمه

های آموزشی، ها و مؤسسات آموزش عالی، به عنوان مجری نظامدانشگاه

رار قافتد را مورد توجه ها اتفاق میباید تغییرات عظیمی که پیرامون آن

داده، تا بتوانند در سطح جهانی، رقابت مؤثری برای ارزیابی به ویژه 

 .[1]ارزیابی بین المللی و تضمین کیفیت در جهت ارتقا داشته باشند 

زشی و برنامه درسی یکی از ابزارهای مهم، جهت ایجاد تغییرات نظام آمو

ه ک شودیهمه جانبه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محسوب م

درسی با نیازهای جامعه، هماهنگی و مطابقت  یهاباید، بین برنامه

. توسعه و ایجاد تحول در آموزش، نیاز به شناخت [2]وجود داشته باشد 

ی . آموزش علوم پزشکی بخش[3]فرایند آموزش و شیوه اجرای آن دارد 

ها سر و کار دارد و سالمت از نظام آموزش عالی است که با حیات انسان

 چکیده
 ،یمختلف آموزش یهابرنامه سهیدر آداب و رسوم آنها دارد. مقا شهیوجود دارد که ر یمختلف آموزش پرستار یهادر هر کشور، برنامه مقدمه:

 یاه اسالمبا دانشگ رانیا یپرستار یدوره کارشناس یبرنامه آموزش سهیمطالعه با هدف مقا نی. ابخشدیرا ارتقا م یبرنامه درس تیفیمحتوا و ک
 انجام شده است. یمالز یلالمل نیب

 یو دانشگاه اسالم رانیا یپرستار یکارشناس یساختار برنامه آموزش سهیمقا ی، برا1331در سال  یقیتطب -یفیمطالعه توص نیا روش کار:
 ها، استفاده شده است.داده سهیمقا ی( براBeredy) یانجام شده است. از مدل برد یمالز یالملل نیب

مشابه هم هستند. اما در  یو مالز رانیدر دانشگاه ا یپرستار یدروس دوره کارشناس یو غالب محتو یطول دوره، تعداد واحد درس ها:یافته
 ،یوجود دارد. در کشور مالز ییدر دو دانشگاه تفاوتها یبرنامه درس نشیسبک چ رش،یپذ ستمیاهداف، رسالت و چشم انداز، نحوه و س اتییجز
روژه و پ یهمراه با ارائه پروژه خدمات اجتماع یدولت ریآموزش غ ستمیس یمتمرکز همراه با انجام مصاحبه و دارا ریغ رتدانشجو به صو رشیپذ
 یولتد ریو غ یدولت یآموزش ستمیدانشجو، به صورت متمرکز بدون انجام مصاحبه همراه با س رشیپذ ران،یدوره است. اما در ا انیدر پا یینها

 است.
 انیادر پ ییو ارائه پروژه نها یبرنامه درس نشیدانشجو، سبک چ رشیدو کشور در نحوه پذ یعمده برنامه آموزش یهاتفاوت نتیجه گیری:

مصاحبه  بر دیبا تاک ،یپرستار یدر برنامه کارشناس رییدو کشور مشابه هستند. تغ یدرس یو محتو یاما از لحاظ تعداد واحد درس دوره است.
 نیا یهاسالمندان در برنامه یو پرستار یپرستار یهایتئور یدرس یگنجاندن واحدها نیچنهم تر،ستهیشا نیبجهت انتخاب داوطل یورود

 .باشدیم یدوره ضرور

 یمالز ران،یا ،یپرستار کولومیکور ،یپرستار یکارشناس ها:یدواژهکل
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. تربیت افرادی [8]ها است جامعه در گروه کیفیت آموزش این دانشگاه

که مسئول مراقبت از بیمار هستند، نیاز اساسی در هر سیستم مراقبتی 

. پرستاران به عنوان یکی از اعضای کلیدی تیم [5]بهداشتی است 

مراقبت و درمان، نقش مهمی در دستیابی به اهداف مراقبتی و درمانی 

مناسب و با کیفیت برای  یهادر صورت عدم طراحی برنامه. [0]دارند 

آموزش پرستاری، خسارات جبران ناپذیری بر سالمت جامعه، اعتبار 

آموزش پرستاری، . [8] شودیعلمی دانشگاه و دانش آموختگان وارد م

اخیر در جهان داشته است. هم زمان با  یهاپیشرفت عظیمی در دهه

هایی در صالحیت فارغ التحصیالن، پیشرفت آموزش پرستاری، چالش

 .[1]کیفیت آموزش و برنامه درسی اصلی پرستاری دیده شده است 

ها و رسالت آموزش و پرورش تطبیقی این است که به تفاوت

گوناگون آموزشی، پی برده تا با مشخص شدن  یهاهای نظامشباهت

ها، از تجارب آنان در جهت توسعه نظام دالیل موفقیت و ناکامی نظام

های آموزشی مختلف، مقایسه سیستم. از طرفی [2]آموزشی بهره گیرد 

 .[4]تواند به بهبود محتوی و کیفیت برنامه درسی کمک نماید می

های آموزشی با همدیگر شباهت در کلیه جوامع، مسائل و هدف یباًتقر

های مورد استفاده در امر آموزش علوم ریزیها و برنامهدارند، ولی روش

هر یک از جوامع،  یهاها و فرهنگو حل مشکالت مرتبط، با سنت

مطالعات متعددی در زمینه مقایسه برنامه . [3]کند ارتباط پیدا می

آموزشی دوره کارشناسی پرستاری در ایران با کشورهای جهان انجام 

( 2610سجادی و همکاران ) . از جمله این مطالعات، مطالعهشده است

با عنوان بررسی تطبیقی نظام آموزشی مقطع کارشناسی پرستاری در 

(، در زمینه مقایسه 2610، مطالعه جاللی و همکاران )[2]ایران و ژاپن

آموزش پرستاری دوره کارشناسی پرستاری در ایران و دانشگاه جورج 

مطالعه دیگری نیز توسط نوحی و همکاران . [4]بود  واشینگتون

(، در زمینه بررسی تطبیقی ساختار برنامه درسی کارشناسی 2615)

های پرستاری پنسیلوانیا )آمریکا(، پرستاری در ایران با دانشکده

حریری )لبنان(، مستر )کانادا(، کوئینزلند )استرالیا(، رفیقمک

ورگ )اسکاتلند( و فلورانس الخیمه )امارت(، مانیپال )هند(، ادینبراس

)انگلیس( انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که اهداف کلی و محتواهای 

های مورد مطالعه تا حدودی مشابه، اما آموزشی در تمامی برنامه

سازماندهی و تدوین محتواها از یک طرف و نحوه، میزان و نوع پرداختن 

فاوتی را ایجاد نمود. ها متفاوت بود و در نتیجه، محتواهای متبه آن

های مورد استفاده در های بسیار در تکنیکچنین با وجود شباهتهم

های بسیاری نیز بسته به سطح و اهداف تدریس و ارزشیابی، تفاوت

 .[3]برنامه مالحظه شد 

های مختلف مقایسه نظامهای تطبیقی و انجام پژوهشاز آنجا که 

ها، نقاط ضعف و قوت ها و تفاوتآموزشی باعث شناخت شباهت

های آموزشی و متعاقباً ارتقای محتوی و کیفیت برنامه آموزشی سیستم

 هایدر زمینه المللیهای بیندانشگاه تجارب از استفاده مدد بهشده و 

 و اقتصادی سیاسی، بافت فرهنگی، گرفتن نظر در اب آموزشی، مختلف

 نظام در موجود هایدشواری جهت رفع توان درایران می اجتماعی

برداشت. لذا به دلیل  گام درسی هایبهبود برنامه و عالی آموزش

های مالزی از جمله دانشگاه اسالمی باالی برخی از دانشگاهبندی رتبه

ی دو کشور مالزی و ایران )شیوه اداره و المللی مالزی، تشابه فرهنگبین

ین ا المللی مالزی بر اساس اسالم است(،آموزش در دانشگاه اسالمی بین

مطالعه با هدف شناسایی و مقایسه برنامه آموزشی دوره کارشناسی 

لی الملپرستاری در ایران و دانشکده پرستاری دانشگاه اسالمی بین

 مالزی انجام شده است.

 روش کار

مصوب کمیته اخالق در تطبیقی  -عه حاضر از نوع توصیفیمطال

زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با کد  یهاپژوهش

IR.SEMUMS.REC.1397.050 جستجو در پایگاه . در ابتدااست-

-پرستاری ایران و دانشگاه اسالمی بین یهاهای اطالعاتی دانشکده

، (International Islamic University Malaysia) المللی مالزی

های در جهت یافتن برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری و دفترچه

های ها صورت گرفت. عالوه بر این، با استفاده از کلید واژهراهنمای آن

Nursing Curriculum  وBSC  به جستجوی سایر اطالعات در مورد

. بعد ددوره کارشناسی رشته پرستاری در دانشکده منتخب، پرداخته ش

از جمع آوری برنامه آموزشی دانشکده پرستاری دانشگاه اسالمی بین 

المللی مالزی، برنامه آموزشی به فارسی روان ترجمه و اجزای مختلف 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری شناسایی، بررسی و تجزیه و 

در این مطالعه از مدل بردی برای مقایسه برنامه آموزشی  تحلیل شد.

استفاده شده است.  1331ه کارشناسی پرستاری دو کشور در سال دور

 ، تفسیر(Description) این مدل از چهار مرحله توصیف

(Interpretation)همجواری ، (Juxtaposition )و مقایسه 

(Comparison ) تشکیل شده است. در مرحله توصیف؛ با بررسی

آوری ، جمعجامع، شواهد و اطالعات در زمینه موضوع مورد بررسی

های جمع آوری شده مورد تجزیه و گردد. در مرحله تفسیر؛ دادهمی

به  ها،ها و تفاوتگیرد. در مرحله همجواری؛ شباهتتحلیل قرار می

بندی شده و در کنار هم، منظور ایجاد چارچوبی برای مقایسه، طبقه

ها آن ها، نتایجها و شباهت. در نهایت، با توجه به تفاوتگیرندیقرار م

 .[16] گرددیبا هم مقایسه م

براساس این مدل، برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری ایران از 

های پرستاری و برنامه آموزشی سایت وزارت بهداشت و دانشکده

کارشناسی پرستاری دانشگاه بین المللی اسالمی مالزی از سایت 

اظ لح دانشگاه مربوطه گرفته شد و سپس برنامه آموزشی دو کشور از

سیر تدریجی آموزش عالی پرستاری تا سطح کارشناسی، تعداد 

دانشکده، شرایط و نحوه پذیرش دوره، طول دوره و شکل نظام آموزشی، 

محتوی دروس تخصصی، سیستم دانشگاهی و هزینه تحصیلی، رسالت، 

های های دانش آموختگان در جامعه، استراتژیانداز، اهداف، نقشچشم

ذیرش دانشجو از سایر کشورها، جایگاه شغلی دانش اجرایی برنامه، پ

آموختگان، اعتباربخشی آموزش پرستاری و آموزش پرستاری مورد 

ها برای هر یک از اجزا برنامه آموزشی، در قالب بررسی قرار گرفت. داده

ها ها و تفاوتها، شباهتجداولی تنظیم گردید. با دادن نظم به داده

کشور با یکدیگر مقایسه، ارزیابی و تفسیر  تعیین شدند و نتایج در دو

 شدند.

 هاافتهی

 موقعیت شناسی و جمعیت

 135٬084٬1ایران کشوری بزرگ در جنوب غربی آسیا با وسعت 

طبق آمار . [11]استان است  36میلیون کیلومتر مربع و متشکل از 
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نفر است  13،320،216تعداد جمعیت  1335سرشماری ایران در سال 

. مالزی کشوری در جنوب شرقی آسیا با مساحت بالغ بر [12]

 3ایالت و  13کیلومتر مربع، پایتخت آن کوآالالمپور، شامل  463/336

سرزمین فدرال و زبان رسمی آن ماالیی است. طبق سرشماری سال 

میلیون نفر است که در حدود  31ر مالزی، حدود ، جمعیت کشو2610

هد. ددرصد آن را مسلمانان و مابقی آن را، ادیان دیگر تشکیل می 3/01

جامعه مالزی واحد پول مالزی، رینگیت و دین رسمی آنها اسالم است. 

درصد بودجه  5و برای گسترش و توسعه بهداشت اهمیت قائل بوده 

داشت عمومی اختصاص داده شده توسعه بخش اجتماعی دولت، به به

 .[18, 13]است 

 جدید هاییشرفتتاریخچه رشته و پ

 ایران

در شهر ارومیه، توسط  1238آموزش پرستاری در سال  در ایران،

، طبق اساسنامه 1331مذهبی آغاز گردید. در سال  میسیونرهای

های پرستاری، مصوب شورای عالی فرهنگ، شرط پذیرش، آموزشگاه

 سه سالداوطلبان دیپلم کامل متوسطه و طول دوره آموزش پرستاری 

، نخستین 1388با ارزش معادل لیسانس پرستاری تعیین شد. در سال 

انستیتو عالی "دوره آموزش چهار ساله )لیسانس( پرستاری، توسط 

با تصویب دوره لیسانس  1358آغاز گردید. در سال  "پرستاری فیروزگر

پرستاری در وزارت علوم و آموزش عالی کلیه مراکز آموزش عالی 

 به ارائه دوره چهار ساله با برنامه متمرکز گردیدند.پرستاری موظف 

در پی نیاز شدید به خدمات پرستاری، پس از یک دوره تعطیلی 

و رویداد جنگ تحمیلی، دوره  1353-1302های ها طی سالدانشگاه

توسط ستاد، تصویب و  1301دو ساله کاردانی پرستاری در سال 

 انشکده پرستاری علومبراساس ضوابط مصوب ستاد انقالب فرهنگی د

 های عالیپزشکی ایران، انستیتوهای پرستاری فیروزگر و آموزشگاه

پرستاری، اقدام به پذیرش داوطلبان مرد و زن دارای دیپلم کامل 

با تصویب  1308متوسطه از طریق آزمون سراسری نمودند. در سال 

ظور نبرنامه کارشناسی ناپیوسته پرستاری با حداقل دوره دو ساله، به م

ادامه تحصیل دانش آموختگان مقطع کاردانی رشته پرستاری، مراکز 

آموزش عالی پرستاری، اقدام به پذیرش دانشجو در این مقطع نمودند 

[15]. 

، شورای عالی انقالب فرهنگی، پس از نظرخواهی از شاخه 1300در سال 

پرستاری، دوره کاردانی را لغو و مجدداً برنامه کارشناسی پیوسته 

پرستاری و مامایی، عالوه بر  یهاپرستاری تصویب شد و دانشکده

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته، اقدام به پذیرش دانشجو 

 یهابرنامه 1303اسی پیوسته نیز نمودند. در سال در مقطع کارشن

آموزش کارشناسی پرستاری با تمرکز بر رویکرد جامعه نگر بازنگری 

موجود، ضمن تغییر  یهاشد، به طوری که با در نظر گرفتن آیین نامه

در محتوی دروس، روش آموزش نظری و بالینی، بخشی از کارآموزی 

پس از  زی در عرصه منظور شد.در دو نیمسال آخر به صورت کارآمو

تشکیل شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی، این برنامه تحت نظارت کامل وزارت متبوع 

مورد بازنگری مجدد قرار گرفت  1342قرار گرفت. این برنامه در سال 

در سال  توسط شورای عالی یاد شده تصویب شد. مجدداً 1348و سال 

نیز برنامه کارشناسی رشته پرستاری مورد بازنگری قرار گرفته  1333

 .[15]است 

 مالزی

آموزش پرستاری در مالزی، در کنار خدمات بهداشتی در کشور، 

هجری،  1323پیشرفت کرده است. پیش از تصویب قانون پرستاران )

پرستاری، شامل مدارس  یامیالدی(، سه مدرسه منطقه 1356

میالدی(،  1380هجری،  1325های جوهور بارو )پرستاری بیمارستان

 1321میالدی( و کواالالمپور ) 1381هجری،  1320پولوپینانگ )

شد. این مدارس توسط مربیان  سیمیالدی( تأس 1384هجری، 

. در این زمان، آموزش پرستاران، بر مبنای رویکرد شدیانگلیسی اداره م

های دستیار، ها، مترونآموزش در محل کار بود که توسط مترون

 1352هجری ) 1331شد. در سال پزشکان آموزش داده می وخواهران 

میالدی(، با استفاده از یک کوریکولوم بر اساس شورای عمومی پرستاری 

( انگلستان، آموزش GNC: The General Nursing Councilیا )

 The block system) تر شد وکوریکولوم سیستم بلوکرسمی

curriculum) درصد عملی  46درصد تئوری و  26، با در نظر گرفتن

 ل و چهار ماه، تصویب شد.)بالینی(، برای مدت سه سا

 1380تن چنگ لوک، در سال  تانیاولین دانشکده خصوصی پرستار

 سیمیالدی( در بیمارستان آسونتا، پتالینگ جایا، تأس 1301هجری )

میالدی(، دانشکده پرستاری  1304هجری ) 1381شد. در سال 

شد. هر دو مدرسه تحت قوانین و مقررات  سیدانشگاه کواالالمپور تأس

 میالدی( بودند. 1356هجری ) 1323نون پرستاران سال قا

های میالدی(، فارغ التحصیالن برنامه 1332هجری ) 1311تا سال  

پرستاری، با گذراندن آزمون برد نهایی پرستاری، گواهی پرستاری 

 1332هجری ) 1311کردند. در اواخر سال عمومی را دریافت می

 56ر )تا تنظر گرفتن تئوری بیشمیالدی(، کوریکولوم گواهینامه با در 

 درصد(، به کوریکولوم دیپلم ارتقا یافت.

میالدی(، شروع دوره آموزش عالی برای  1333هجری ) 1312سال 

میالدی(،  1333هجری ) 1312پرستاری بود. اولین برنامه دانشگاه در سال 

ا ت ردکیدر دانشگاه ماالیا آغاز شد که فارغ التحصیالن دیپلم را پذیرش م

مدرسان پرستاری و مدیران پرستاری را تربیت کند. این یک برنامه سه ساله 

کرد. ( را اعطا میBNScبود که مدرک لیسانس علوم پرستاری با افتخار )

میالدی(، بخش تضمین کیفیت دپارتمان  2663هجری ) 1342در سال 

ر را د ییهاآموزش عالی، از طریق هیئت برد پرستاری مالزی، دستورالعمل

طراحی کوریکولوم، برای دوره چهار ساله کارشناسی پرستاری ایجاد کرد. 

در حال حاضر هشت دانشگاه در حال اجرای کوریکولوم چهار ساله هستند 

 :UNIMAS) های ساراواککه شامل شش بخش عمومی نظیر دانشگاه

Universiti Malaysia Sarawak)کبانگسان ، (UKM: Universiti 

Kebangsaan Malaysia)سینز ، (USM: Univertsiti Sains 

Malaysia) پوترا (UPM: Universiti Putra Malaysia) اسالمی ،

 (IIUM: International Islamic University Malaysia) المللیبین

 IMU: International) المللی پزشکیو دو بخش خصوصی، بین

Medical University) المللی سدایا )و بینUCSI: University 

College Sedaya Internationalباشند. با معرفی برنامه چهار ساله، ( می

-برنامه سه ساله دانشگاه ماالیا متوقف شد. کوریکولوم پیشنهادی، جامع می

آموزش پرستاری دوره کارشناسی پرستاری کشور ایران  مقایسه .[10]باشد 
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با دانشکده پرستاری دانشگاه اسالمی بین المللی مالزی، از لحاظ تاریخچه 

های جدید، تعداد دانشکده، شرایط و نحوه پذیرش در دوره، و پیشرفترشته 

طول دوره و محتوی برنامه درسی، نوع سیستم دانشگاهی، هزینه تحصیلی، 

های دانش انداز، اهداف مورد انتظار از دانش آموختگان، نقشرسالت، چشم

های اجرایی برنامه، پذیرش دانشجوی آموختگان در جامعه، استراتژی

 1المللی، جایگاه شغلی دانش آموختگان و اعتباربخشی در قالب جدول نبی

 آورده شده است. 3تا 

دوره کارشناسی پرستاری ایران با دانشکده  مقایسه برنامه آموزشی

 المللی مالزیپرستاری دانشگاه اسالمی بین

میالدی(  1343هجری ) 1302دانشگاه بین المللی اسالمی مالزی در سال 

احیا و بهبود آموزش علوم اسالمی، درک جدید صول اسالمی )بر اساس ا

وجوی علوم و های اسالمی، توجه ویژه به دانش و جستمفاهیم و سنت

فنون به عنوان یک عمل عبادی و نیز روح علمِ نشأت گرفته از قرآن کریم، 

های اخالقی در قالب تعالیم آکادمیک و ادغام دانش وحیانی اسالم و ارزش

دانشکده  18این دانشگاه دارای  .شد یس( در مالزی تأسای آموزشیهفعالیت

یا در زبان عربی، به معنی دانشکده . کولیشودییا، نامیده ماست که کولی

های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا ارائه است. در این دانشگاه، دوره

آموزانی که عالقمند به ادامه تحصیل در دانشگاه بین . دانش[11]شود می

( TOEFLدر آزمون تافل ) 556المللی اسالمی مالزی هستند، باید امتیاز 

 .[14]( را کسب کرده باشند IELTSدر آزمون آیلتس ) 6/0یا امتیاز 

پرستاری دانشگاه بین المللی ( Kulliyyah) یایدانشکده یا کولی

(، یک برنامه چهار ساله برای تربیت پرستاران IIUMاسالمی مالزی )

 ,Bachelor of Nursing) در سطح کارشناسی پرستاری یاحرفه

Hons. ) دارد که بر آموزش تئوری و بالینی پرستاری با رعایت

های پایبندی به ارزشصول اسالمی، های اخالقی مطابق با اارزش

های دینی و اسالمی، اصول اخالقی فرهنگی و اجتماعی مطابق با آموزه

و صفات معنوی به عنوان مثال رعایت مقررات پوشش اسالمی در محیط 

، تأکید دارد. دانشجویان پرستاری در این دوره، نیاز است یک دانشگاه

وره کارشناسی انجام دهند پروژه تحقیقاتی در پرستاری، در پایان د

در  راًی. دانشکده پرستاری دانشگاه بین المللی اسالمی مالزی، اخ[13]

شده و نخستین  یس( تأسIIUMموسسه بین المللی اسالمی مالزی )

هجری )ماه ژوئن  1343کالس دانشجویان دوره کارشناسی در ماه تیر 

 .[26]میالدی( تشکیل شده است  2668
 

 مقایسه ایران و مالزی بر حسب سیر تدریجی آموزش عالی پرستاری تا سطح کارشناسی و تعداد دانشکده: 2جدول 

سیر تدریجی آموزش عالی 

 پرستاری تا سطح کارشناسی

 

 ایران
میالدی( و در  1305هجری ) 1388میالدی(، در مقطع کارشناسی پرستاری در سال  1315هجری ) 1238شروع آموزش پرستاری در ایران در سال 

 .[15]میالدی( بوده است  1342هجری ) 1301مقطع کاردانی پرستاری در سال 

 مالزی
میالدی( و در مقطع کارشناسی  1332هجری ) 1311(، دیپلم پرستاری در سال یالدیم 1380هجری ) 1325اولین مدرسه پرستاری در سال  یستأس

 .[10]میالدی( بوده است  1333هجری ) 1312پرستاری در سال 

  تعداد دانشکده

 ایران
واحد دانشگاه آزاد اسالمی )در مجموع  14ولتی علوم پزشکی و دانشگاه/ دانشکده د 52پرستاری وابسته به  یهادانشکده 42، 1332طبق آمار در سال 

 .[15] پردازندیدانشکده(، به آموزش کارشناسی پرستاری م 106

 مالزی
موسسه در وزارت بهداشت،  11پردازند که شامل های مختلف میموسسه دولتی و خصوصی وجود دارند که به آموزش پرستاری در دوره 34در کل 

 های دیپلمموسسه، آموزش برنامه 44موسسه،  34باشد. از بین در وزارت دفاع می 1های خصوصی و موسسه / دانشکده 16دانشگاه عمومی،  16

(Diploma programs )[10]دهند را ارائه می. 

 

 شرایط و نحوه پذیرش در دوره مقایسه ایران و مالزی بر حسب: 1جدول 

 شرایط و نحوه پذیرش در دوره 

 ایران
 ردیگیمطبق مقررات صورت  به صورت متمرکز از بین داوطلبین گروه آزمایشی علوم تجربی و از طریق آزمون سراسری، با داشتن شرایط تحصیلی، سالمت جسمی و روانی الزم

[15]. 

 مالزی

 شرایط پذیرش در مقطع کارشناسی پرستاری شامل 

شود و آموزان در مالزی گرفته میپیش دانشگاهی است که از دانش)آزمون  (STPM: The Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia) آموزشی ملی مالزیداشتن مدرک 

 تاری یا سایر علوم(شد( و یا دیپلم )دیپلم پرسقبالً تحت عنوان گواهی مدرسه عالی گفته می

 ( برای دارندگان دیپلم و مدرک آموزشی ملی مالزی،CGPA: The Cumulative Grade Point Average)یا  56/2داشتن حداقل میانگین امتیاز تجمعی  

 (،MUET-Band 3آزمون انگلیسی دانشگاهی مالزی ) 3حداقل امتیاز باند 

 متقبولی در مصاحبه و دارا بودن استانداردهای سال

، Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan al-Quran & as-Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiahکسب حداقل امتیاز در موضوعاتی نظیر 

 .[14]ریاضیات، علوم، فیزیک، شیمی و زیست شناسی 

 

 طول دوره و شکل نظام آموزشی و آموزش پرستاریمقایسه ایران و مالزی بر حسب : 4جدول 

 ایران

واحد است. در سه سال اول دروس  136طول دوره چهارسال )هشت ترم( تحصیلی و هر سال تحصیلی از دو نیمسال تشکیل شده است. تعداد واحد درسی در مقطع کارشناسی 

 .[15] گذرانندیزی را به شکل نظری، عملی و کارآموزی و در سال چهارم کارآموزی در عرصه را به شکل شیفت در گردش معمومی، پایه، تخصصی و کارآمو

آزمون  1338 -35. ولی مجدداً با تغییر کوریکولوم آموزشی، برای دانشجویان وروی سال [21]امتحان فینال در پایان دوره کارشناسی پرستاری حذف شد  1313در سال  

 .[22]صالحیت قبل از شروع کارآموزی در عرصه، در نظر گرفته شده است 

 مالزی
واحد است که شامل کارآموزی )تمرین بالینی( در  138شامل هشت ترم و تمام وقت است. تعداد واحد درسی شامل  کارشناسی پرستاری در مالزی یک دوره چهار ساله،

 .[26, 14]های آموزشی یادگیری در محیط دانشگاهی و بالینی است های مراقبتی بهداشتی و نیز فعالیتها و مکانبیمارستان
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می البه منظور کسب مدرک کارشناسی پرستاری از دانشگاه بین المللی اس
 130و  (CH: Credit Hours) ساعت اعتباری 138مالزی، یک دانشجو 

های آموزشی ساعت برای دانشجویان اندونزی، سنگاپور و برونی( از دوره
های های مورد نیاز دانشکده و دورههای مورد نیاز دانشگاه، دورهشامل دوره
 یا را باید با موفقیت بگذراند.اصلی کولی

 از دانشگاههای مورد نیدوره

هایی است که دانشگاه برای تمام دانشجویان، یک برنامه خاص را ارائه دوره
دانشگاه بین المللی اسالمی مالزی  ها توسط مجلس سنادهد. این دورهمی

 تعیین شده، اجباری و یا انتخابی هستند.

 های مورد نیاز دانشکدهدوره

ا راحی گردیده، تبا هدف افزایش پتانسیل اشتغال فارغ التحصیالن ط
های مرتبط با خدمات ها بتوانند صالحیت الزم را در انواع فعالیتآن

 بهداشتی کسب نمایند.

 یاهای اصلی کولیدوره

برای آماده سازی دانشجویان است به نحوی که شایستگی الزم 

ای را کسب برای شروع ایفای نقش خود به عنوان پرستاری حرفه

هستند و دانشجویان باید تمام این  ها اجباریکنند. این دوره

 .[14]ها را بگذرانند دوره

های د همه دانشکده، ماننIIUMیا در کوریکولوم پرستاری کولی

های نوآورانه و معمولی پرستاری در مالزی، هنوز ترکیبی از شیوه

های است که بیش از یک دهه وجود داشته است. اگر چه برنامه

پرستاری از آموزش مبتنی بر بیمارستان به آموزش دانشگاهی 

های آموزشی مثل قبل، باقی مانده تغییر یافته است، اما سبک

 .[26]است 

 بحث

های سیستم نظام آموزش پرستاری ها و تفاوتدر این مطالعه شباهت

جه با تو در مقطع کارشناسی در ایران و مالزی مورد مقایسه قرار گرفت.

هجری  1238به این که شروع آموزش پرستاری در ایران در سال 

 1388میالدی( و در مقطع کارشناسی پرستاری در سال  1315)

 یسو در کشور مالزی تأس [15]بوده است میالدی(  1305هجری )

(، دیپلم یالدیم 1380هجری ) 1325اولین مدرسه پرستاری در سال 

میالدی( و شروع آموزش  1332هجری ) 1311پرستاری در سال 

 1333هجری ) 1312پرستاری در مقطع کارشناسی پرستاری در سال 

بنابراین، آموزش پرستاری در ایران از حیث  ،[10]میالدی( بوده است 

پرستاری تا سطح کارشناسی  مقاطع یسشروع آموزش مدرن و تأس

  نسبت به مالزی خیلی جلوتر بوده است.

 

 دروس تخصصی برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاریمقایسه ایران و مالزی بر حسب : 3جدول 

 محتوای دروس تخصصی برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری 

 ایران

یران، روان شناسی فردی و اجتماعی، داروشناسی )فارماکولوژی(، زبان های شایع در ادروس تخصصی شامل تغذیه و تغذیه درمانی، اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری

پرستاری سالمت جامعه، پرستاری و بهداشت ای، پرستاری سالمت فرد و خانواده، های پرستاری، اخالق پرستاری و ارتباط حرفهتخصصی، فرایند آموزش به بیمار، اصول و مهارت

های ت مادر و نوزاد، پرستاری در اختالالت سالمت مادر و نوزاد، مفاهیم پایه پرستاری، پرستاری کودک سالم، پرستاری بیماریمحیط، بررسی وضعیت سالمت، پرستاری بهداش

(، 3مندان )(، پرستاری بزرگساالن/سال2(، پرستاری بزرگساالن/ سالمندان )1پرستاری بزرگساالن/ سالمندان )های روان، کودکان، پرستاری بهداشت روان، پرستاری بیماری

باشد ها و حوادث غیرمترقبه، اصول مدیریت خدمات پرستاری میهای ویژه، پرستاری اورژانس در بحرانهای جامع پرستاری در بخشهای پرستاری در منزل، مراقبتمراقبت

[15]. 

 مالزی

سالمت،  ای، بررسیی حرفهبرنامه درسی سال اول شامل اصول پرستاری، علوم پایه پزشکی، سیستم عصبی و آندوکرین، علوم رفتاری و علوم شناختی؛ سال دوم شامل پرستار

سال سوم شامل مجموعه پرستاری، کارآموزی مجموعه پرستاری، های نظری در پرستاری؛ ، میکروبیولوژی، فارماکولوژی و تغذیه، دیدگاه1پاتوفیزیولوژی، پرستاری داخلی جراحی 

، پرستاری سالمند شناسی، کارآموزی (Nursing elective) سیستم تولید مثل و ژنتیک، پرستاری کودکان، کارآموزی پرستاری کودکان و سال چهارم شامل؛ پرستاری انتخابی

 .[14]تماعی است پرستاری سالمند شناسی، پروژه سال آخر و پروژه خدمات اج

 

 نشگاهی، هزینه تحصیلی و رسالتسیستم داپرستاری ایران و مالزی بر حسب برنامه آموزشی دوره کارشناسی مقایسه : 4جدول 

سیستم 

دانشگاهی و 

 هزینه تحصیلی

 

 ایران

ت که وم اسدو نوع سیستم دولتی و غیردولتی وجود دارد. سیستم دولتی وابسته و تحت نظارت وزارت بهداشت است )دانشگاه تربیت مدرس تحت نظر وزرات عل

 . دانشجو از کمکباشدیها، رایگان مد(. در سیستم دولتی، آموزش پرستاری، مثل سایر رشتهشوآموزش در مقاطع تحصیالت تکمیلی به دانشجویان ارائه می

کند و پس از فراغت از تحصیل، باید هزینه را بازپرداخت نماید. سیستم غیردولتی به های مالی به صورت دریافت وام از صندوق رفاه دانشجویی استفاده میهزینه

 .[11]شود رداخت هزینه توسط دانشجو اداره میبا پنام دانشگاه آزاد است که 

 مالزی

تحت نظارت وزارت بهداشت است،  ( و دیگری%15 باًیباشد که یکی تحت نظارت تحصیالت عالی )تقردر حال حاضر مالزی دارای دو سیستم آموزش پرستاری می

 .(10)( قرار دارند MQF: Malaysian Qualifications Frameworkکه تحت استانداردها و معیارهای چارچوب صالحیت مالزی )

برای بعضی از . [23]یورو( است  146دالر و یا  225)معادل ( Ringgit)رینگیت  366آموزش پرستاری همراه با پرداخت هزینه است و میزان هزینه آن در هر ترم 

 .[10]شود شود که بعد از فارغ التحصیلی بازپرداخت میدانشجویان برای تحصیل در رشته پرستاری کمک هزینه داده می

  رسالت

 ایران

الق و مهربانی، اخرسالت برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری، تربیت دانش آموختگانی است که با تکیه بر دانش روز، مهارت و کارآمدی، ایمان و تعهد، دلسوزی 

ها و ابزارهای استاندارد، ارائه ای، خدمات مراقبت پرستاری مورد نیاز آحاد جامعه را، از مرحله پیشگیری تا بازتوانی، با روشای و برقراری ارتباطات مؤثر حرفهحرفه

ند کنهایشان را در همه ابعاد، به روز میارتکند که متعهد به یادگیری خودراهبر بوده و در دوره خدمت، مرتباً دانش و مهکنند. این برنامه پرستارانی تربیت می

[15]. 

 مالزی
ی، ارائه مشاوره مللرسالت در دانشگاه بین المللی اسالمی مالزی؛ پیشگام بودن در پژوهش پرستاری و انتشار آن، به رسمیت شناخته شدن پرستاری در سطح بین ال

های های مختلف در زمینهدر به کار در گروهها و اخالق اسالمی برخوردار هستند و قاای که از ارزشتخصصی از نظر علمی و بالینی و تربیت پرستاران متخصص حرفه

 .[14]باشند های بهداشتی میمراقبت



و همکاران ییآقا
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انداز و اهدافچشمایران و مالزی بر حسب آموزشی دوره کارشناسی پرستاری  برنامهمقایسه : 6جدول 

چشم انداز

ایران

ای طقهاردهای منطی ده سال آینده، برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری، همگام با نیازهای در حال تغییر جوامع، به نحو پویایی خواهد توانست، استاند

ها کند. دانش آموختگان کارشناسی پرستاری حاصل از اجرای این برنامه، جایگاه تعریف شده و موثری را در ارائه مراقبت و جهانی آموزش پرستاری را کسب

ه ب در کلیه سطوح سالمت از پیشگیری تا بازتوانی در نظام سالمت کشور، به دست خواهند آورد. دانش آموختگان این رشته خدمات اثربخش و مقرون

ر پیشرفت سطح سالمت آحاد جامعه و بهبود کیفیت زندگی مددجویان ارائه خواهند داد. خدمات دانش آموختگان برنامه کارشناسی ای را در مسیصرفه

 .[15]پرستاری از لحاظ کیفیت در رتبه نخست منطقه و قابل عرضه در سطح بین المللی خواهد بود 

 مالزی
ها و اخالق اسالمی )نظیر وجدان کاری، ارتباط انسانی، امانت و رازداری، عدالت، معنویت، نگر با ارزشبه عنوان مرکز تعالیم بین المللی در پرستاری کل

 .[14]مسئول بودن( در خدمت افراد جامعه است 

اهداف مورد انتظار از 

 دانش آموختگان

ایران

رار ای برقرفهدانش آموختگان این دوره باید قادر باشند: با بیماران، همراهان، خانواده، پزشک معالج و اعضای دیگر تیم سالمت ارتباط مناسب و مؤثر ح

تعیین نمایند؛ برای برطرف کردن مشکالت و ارتقای سالمت  های پرستارینمایند؛ با نگاه پژوهشی نیازهای سالمت مددجویان را در قالب تشخیص

های مختلف مراقبت نمایند؛ به های سنی و در عرصهمددجویان برنامه مراقبتی تدوین نموده، آن را اجرا و ارزشیابی نمایند؛ از بیماران در همه رده

سالمت برای رفع مشکالت پرستاری مددجویان را داشته باشند؛ یادگیری  مددجویان، همراهان و خانواده آنان آموزش دهند؛ توانایی هماهنگ کردن تیم

 .[15]مادالعمر داشته باشند 

مالزی

نگر و پژوهش پرستاری ایجاد نماید، متخصصین پرستاری، محققین، کیفیت باالیی در برنامه پرستاری کلاهداف برنامه دوره کارشناسی پرستاری شامل: 

فارغ التحصیل  های اسالمی هستند رامدرسان و مربیان پرستاری که دارای باالترین صالحیت، مهارت، تعهد، تمامیت و شخصیت توام با اصول و ارزش

، با معرفی محیط آموزش و یادگیری پیشرفته، فارغ [14]ای در کشور و سراسر جهان ایجاد نماید نماید؛ یک شبکه قوی با موسسه عالی دانشگاهی و حرفه

 .[26]التحصیالن پرستاری با شایستگی باال، تربیت نماید 

دانش آموختگان در جامعه یهانقشپرستاری ایران و مالزی بر حسب برنامه آموزشی دوره کارشناسی ایسه مق: 7جدول 

های دانش آموختگان در جامعهنقش

ایران

 دهند.ای، وظایف خود را در جامعه انجام میهای مراقبتی، حمایتی و آموزشی، پژوهشی، مشاورهپرستاران در نقش

 نقش مراقبتی و حمایتی

انی با واحدها و مراکزی که رقراری ارتباط مناسب با مددجو، خانواده، پزشک معالج و سایر اعضای تیم سالمت در راستای حل مشکالت سالمت مددجویان؛ ارتباط مؤثر سازمب

 ای و حفظالتزام به رعایت و اجرای اصول اخالق حرفهبه نوعی در حل مشکل بیمار دخیل هستند؛ مشارکت و همکاری با سایر اعضای گروه سالمت در ارائه خدمات به بیماران؛ 

پزشک معالج؛ آماده سازی و حقوق مددجو و خانواده؛ آماده سازی جسمی و روانی بیماران جهت اقدامات درمانی تهاجمی؛ هماهنگی برای اقدامات درمانی و اجرای دستورات 

های پرستاری به پزشک معالج؛ طراحی و اجرای برنامه ترخیص و پیگیری ت انجام شده مبتنی بر تشخیصتدارک شرایط اجرای اقدامات درمانی؛ ثبت و گزارش پیامد مداخال

های غربالگری نظام گیری بهتر؛ محافظت و حمایت از مددجو و خانواده و مشارکت در برنامهنتایج مداخالت انجام شده؛ ارائه اطالعات الزم و هدایت مددجویان برای تصمیم

.[15]سالمت است 

 اینقش آموزشی، پژوهشی و مشاوره

های بالینی با رویکرد پژوهشی؛ جستجوی شواهد علمی؛ همکاری در آموزش خودمراقبتی؛ آموزش نحوه مصرف داروها، مراقبت در منزل و پیگیری درمانی؛ ثبت دقیق داده

زشی؛ همکاری در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری و ارائه اطالعات الزم و هدایت مددجویان برای های پژوهشی در صورت درخواست مسئولین آموتدوین و اجرای طرح

 .[15]باشد گیری بهتر میتصمیم

 مالزی
انداز دانشکده به وظایف مراقبتی، حمایتی، یا پرستاری، مطلبی در زمینه نقش دانش آموختگان یافت نشده، ولی به صورت ضمنی در اهداف، رسالت و چشمدر برنامه کولی

 ای، آموزشی، پژوهشی، هماهنگ کننده و ارتباطی اشاره شده است.مشاوره

های اجرایی برنامه و پذیرش دانشجواستراتژیپرستاری ایران و مالزی بر حسب کارشناسی  برنامه آموزشی دورهمقایسه : 8جدول 

اجرایی  یهایاستراتژ

 برنامه

ایران
 های برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاریاستراتژی

ع، نگر، آموزش مبتنی بر موضویادگیری جامعهنگر، آموزش مبتنی بر مشکل، آموزش مبتنی بر وظایف، تلفیقی از دانشجو و استاد محوری، آموزش جامع

 .[15]آموزش بیمارستانی، آموزش مبتنی بر شواهد، آموزش سیستماتیک و آموزش مبتنی بر ارائه خدمات 

مالزی

شود و های آموزش و یادگیری مدرس محور است که در آن اطالعات از طریق سخنرانی به تعداد زیادی از دانشجویان ارائه میرویکرد اصلی در فعالیت

نند، کشرکت میتر ها، متکی هستند. در جلسات آموزشی و عملی، دانشجویان فعاالنهدانشجویان به طور کامل به اطالعات جمع آوری شده در سخنرانی

.[26]شان ادامه دهند با این وجود انتظار دارند اساتید به ارائه اطالعات

های خود مانند یادگیری مبتنی بر مسئله از طریق عملکرد موضوع های نوآورانه را در برنامهدر حال حاضر، برخی از روش اکثر مدارس پرستاری در مالزی

های مبتنی بر موضوع در برنامه درسی بسیار با این حال، اهداف این رویکردها به دلیل شیوهکنند. استفاده می (Subject-oriented practice) گرا

دگیری مبتنی بر مشکالت تنها در صورتی مؤثر است که همراه با سایر رویکردهایی که در برنامه درسی به کار رفته است، استفاده شود دشوار است. یا

[26]. 

پذیرش دانشجو از سایر کشورها

 ایران
های توانند مطابق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به صورت بورسیه در دانشگاهعالقمندان به تحصیل در این مقطع از سایر کشورها می

 .[15]ایران پذیرش شوند 

پذیرد.می المللی است که از سایر کشورها دانشجوالمللی اسالمی مالزی، یک دانشکده بیندانشکده پرستاری دانشگاه بین مالزی
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 جایگاه شغلی دانش آموختگانپرستاری ایران و مالزی بر حسب برنامه آموزشی دوره کارشناسی مقایسه : 9جدول 

جایگاه شغلی 

 دانش آموختگان
 

 ایران

شوند و بعد از اتمام طرح امکان اشتغال در فارغ التحصیلی، افراد دو سال در قالب طرح نیروی انسانی دوره کارشناسی پرستاری به فعالیت مشغول می بعد از

ره های سرپایی؛ مراکز مشاوها، مراکز بهداشتی درمانی )شهری و روستایی(؛ مراکز توانبخشی )دولتی، خصوصی(؛ مراکز مراقبتهای ذیل وجود دارد: بیمارستانمحیط

یازمند های نبیمارستانی و بیمارستانی و سایر عرصههای پیشهای تسکینی؛ اورژانسها؛ مراکز مراقبتو خدمات پرستاری؛ مراکز نگهداری سالمندان و آسایشگاه

 .[15]ی سالمت( هاهای پزشک خانواده، مدارس، منازل، کارخانجات و خانههای پرستاری در جامعه )پایگاهمراقبت

 مالزی
ها انها فعالیت کنند و یا در بیمارستها و دانشگاهفارغ التحصیالن پرستاری ممکن است در حیطه آموزش به عنوان پرستار آموزش دهنده و مربی بالینی در دانشکده

تاری، راهنما/ مربی بهداشت، متخصص/ مشاور پرس و سایر مراکز مراقبتی بهداشتی مشغول کار بالین شوند و نیز به عنوان مدیر پرستاری، مشاور، پرستار توانبخشی،

 .[14]های تحصیالت تکمیلی راه یابند و محقق شوند توانند به دورهچنین میای ایفای نقش نمایند. همپرستار دیابت؛ پرستار بهداشت حرفه

اعتباربخشی 

 آموزش پرستاری
 

 .[2]های پرستاری، هیئت برد پرستاری ایران است فرایند اعتباربخشی شامل دو مرحله ارزیابی درونی و بیرونی است. مسئول اجرای اعتباربخشی دانشکده ایران

 .[28]شود های پرستاری در مؤسسات آموزشی عمومی و خصوصی، توسط هیئت برد پرستاری انجام میاعتباربخشی برنامه مالزی

  آموزش پرستاری

 ایران
شود. آموزش بالینی توسط اعضای هیات علمی دانشکده و مدرسین حق التدریس، در اکثر دروس تخصصی توسط اعضای هیات علمی پرستاری تدریس می

 .[2]گیرد به دانشگاه انجام می های وابسته و یا غیروابستهبیمارستان

 .[26]شود آموزش تئوری و بالینی توسط مدرسین پرستاری تدریس می مالزی

دانشکده به آموزش  106، در مجموع 1332در ایران، طبق آمار سال 

 34در کل و در کشور مالزی  [15]پردازند کارشناسی پرستاری می

موسسه دولتی و خصوصی وجود دارند که به آموزش پرستاری در 

در مقایسه تعداد دانشکده در کشور  .[10]پردازند های مختلف میدوره

ها، تعداد دانشکده و مؤسسات ایران و مالزی به نسبت جمعیت آن

 مقایسه ایران و تر است.آموزشی در کشور مالزی نسبت به ایران بیش

یط پذیرش در دوره کارشناسی پرستاری، نشان داد مالزی از لحاظ شرا

در ایران، پذیرش از طریق آزمون سراسری و از بین متقاضیان رشته 

و برای پذیرش در دوره کارشناسی پرستاری، گیرد علوم تجربی انجام می

های هایی که متعلق به سازمانفقط دانشگاه گیرد ومصاحبه انجام نمی

 کنند.مصاحبه برای پذیرش اقدام می باشند، به برگزاریخاص می

نیازی به ارائه رزومه و توصیه نامه در مقطع کارشناسی نیست  چنینهم

ولی در مالزی، پذیرش در دوره کارشناسی پرستاری به صورت . [15, 2]

ام مصاحبه، از بین غیرمتمرکز با برگزاری آزمون داخلی و همراه با انج

، فارغ ااتحصیالن دیپلم پرستاری آموزشی ملی مالزیمدرک دارندگان 

 .[14]گیرد انجام میو دیپلم سایر علوم 

در ایران داوطلبینی که از طریق آزمون ورودی ملی وارد حرفه پرستاری 

شوند، اغلب اطالعات خیلی کم و یا فاقد اطالعات در مورد حرفه می

ای برای تحصیل در این رشته ها انگیزهپرستاری هستند و بعضی از آن

ای را ندارند. بنابراین روش و تربیت به عنوان پرستار شایسته و حرفه

آمد مانند مصاحبه برای بهبود سیستم پذیرش داوطلبین پرستاری کار

باید طراحی شود، به طوری که متقاضیان پرستاری اطالعات الزم در 

ال مانند صبر، عالقه به حل های کلیدی پرستار ایدهزمینه ویژگی

جام انمشکالت بیماران و انتخاب آگاهانه حرفه پرستاری را دارا باشند. 

های شخصیتی، اخالقی، عالئق، ها، ویژگیسی توانمندیمصاحبه با برر

تواند های مورد نیاز در رشته پرستاری، میها و ظرفیتها، ارزشنگرش

به پذیرش افراد عالقمند به این رشته منجر شود. بنابراین انجام مصاحبه 

به عنوان نقطه قوت در کشور مالزی برای پذیرش در دوره کارشناسی 

از آنجا که موقعیت اجتماعی ضعیف پرستاری در . باشدپرستاری می

ایران، باعث کاهش اعتبار حرفه پرستاری در ایران شده، بنابراین باید 

اقدامات ضروری جهت فراهم آوردن بستری مناسب برای توسعه هویت 

 .[25]ای پرستاری در ایران فراهم گردد حرفه

دانشکده پرستاری مقایسه طول دوره و شکل نظام آموزشی در ایران و 

تعداد دانشگاه بین المللی اسالمی مالزی نشان داد که طول دوره و 

زمینه روند و در  در دو کشور مشابه هستند. باًیواحدهای درسی تقر

شکل نظام آموزشی، در کشور ایران تا چند سال پیش، همانند مالزی 

بود و دروس تئوری و کارآموزی در طی دوره چهار سال تحصیلی ارائه 

شد. اما در در برنامه جاری دوره کارشناسی پرستاری در ایران، می

، گرددیدروس تئوری در طی سه سال اول همراه با کارآموزی ارائه م

سال چهارم فقط برای کارآموزی در عرصه در نظر گرفته شده است. 

. [15]دانشجویان در دو ترم آخر تحصیلی، دروس تئوری ندارند 

چنین با توجه به کوریکولوم جدید آموزش بالینی؛ دانشجو در طی هم

دوره کارآموزی در عرصه به طور مستقل و بدون حضور مستقیم مربی 

ردازد. از پها مینی و تحت نظارت پرسپتور در بالین به ارائه مراقبتبالی

طرفی آزمون صالحیت بالینی در قبل از ورود به دوره کارآموزی در 

تواند نقطه قوتی در برنامه که می [22] عرصه نیز لحاظ شده است

اسی پرستاری باشد و به ارتقاء اعتماد به نفس و شایستگی درسی کارشن

ها منجر شود و آمادگی بالینی دانشجو را برای حضور در عرصه بالینی آن

 بالین هموار سازد.

در مقایسه محتوای برنامه در دو کشور مالزی و ایران نتایج نشان داد 

قبت از مرابه  در قالب دروس داخلی جراحیمحتوای برنامه ایران که، 

پردازد و درس مجزایی مربوط به مددجویان بزرگسال و سالمند می

دوره سالمندی و سالمند شناسی در دوره کارشناسی های مراقبت

. گرچه در دوره کارشناسی ارشد [15]اختصاص داده نشده است 

پرستاری ایران، رشته پرستاری سالمندی است، ولی درس مربوط به 

های دوره سالمندی برای دوره کارشناسی پرستاری نیز الزم تمراقب

است. در مالزی واحد درسی سالمند شناسی و کارآموزی سالمند 

در جهت توجه ویژه به جمعیت سالمند با توجه به رو به  [10]شناسی 
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ازدیاد بودن جمعیت سالمند در این کشور، گنجانده شده است، که 

. زی باشدتواند نقطه قوتی در برنامه کارشناسی پرستاری در مالمی

های انجام شده، حاکی از آن است که با افزایش جمعیت بررسی

یابد و های مزمن نیز افزایش میسالمندی در ایران، شیوع بیماری

های مراقبت بهداشتی با انجام غربالگری، شناسایی و درمان به سیستم

های طوالنی مدت و توانند در کاهش عوارض و ناتوانیموقع بیماری می

های درمان کمک نمایند و در این بین پرستاران شایسته در خط هزینه

چنین با توجه به . هم[2]مقدم سیستم مراقبت بهداشتی قرار دارند 

گی، افزایش مسائل جدید شامل شهرنشینی، افزایش جمعیت، آلود

های مزمن در سالمندان، ضرورت دارد در جمعیت سالمندی و بیماری

پاسخ به این تغییرات پویا، کوریکولوم پرستاری فعلی تغییر یابد. با توجه 

درصد از  3/16به  2626بینی جمعیت سالمندی در سال به پیش

های جمعیت کل افراد، نیاز به پرستاران متخصص در زمینه مراقبت

 .[25]شود اری سالمندی بیش از گذشته احساس میپرست

ایران به عنوان چهارمین کشور در معرض خطر بالیای طبیعی در جهان 

ها باید برای مراقبت از افرادی که در همه تخصصاست و پرستاران در 

. بنابراین گنجاندن واحد تخصصی [25]معرض بالیا هستند آماده شوند 

از  [15]ها و حوادث غیرمترقبه ی در بحران، فوریتتحت عنوان پرستار

نقاط قوت برنامه دوره کارشناسی پرستاری در ایران است. در حالی که 

در مالزی در برنامه دوره دیپلم پرستاری واحد درسی تحت عنوان 

ها و اورژانس گنجانده شده است، اما در مقطع مدیریت فوریت

در یک نگاه کلی،  .[10]احد درسی وجود ندارد کارشناسی چنین و

مقایسه محتوی دروس تخصصی در دوره کارشناسی پرستاری در دو 

در  رسدکشور ایران و دانشگاه بین المللی اسالمی مالزی، به نظر می

. چون در [10]تر بیمار محور است کشور مالزی محتوی دروس بیش

برنامه درسی دوره کارشناسی در ایران، واحدهای درسی پرستاری 

مت جامعه، پرستاری و بهداشت پرستاری سالسالمت فرد و خانواده، 

های مختلف گنجانده محیط، عالوه بر واحدهای درسی پرستاری بیماری

مسئله پیشگیری، توانبخشی، عالوه بر درمان توجه  و به [15]شده است 

بیانگر این است محتوی دروس تخصصی، هم بیمار محور و هم دارد که 

نظر گرفتن این مسئله که در دانشکده اما با در سالمتی محور است. 

پرستاری مالزی، واحد درسی در قالب انجام پروژه خدمات اجتماعی و 

نیز واحدی تحت عنوان پروژه نهایی در پایان دوره کارشناسی لحاظ 

توان ادعا کرد که در دانشکده مالزی به شده است، بنابراین می

امعه توجه شده است همراستایی محتوای برنامه آموزشی با نیازهای ج

ما به طور کلی، محتوی دروس تخصصی در دوره کارشناسی ا .[10]

تر پرستاری در دو کشور ایران و دانشگاه بین المللی اسالمی مالزی، بیش

های پرستاری مربوط به های مختلف و مراقبتهای سیستمبر بیماری

 آن و با تمرکز بر فرد و جامعه استوار است.

ناسب با نیازهای جامعه همخوانی محتوای درسی متاز طرفی در مقوله 

ها و خرده های خاص، توجه به فرهنگ و زبان، قومیتمثل شیوع بیماری

های موجود در کشور و مشکالت به روز در جامعه، در برنامه فرهنگ

از  رسد.تر به نظر میآموزشی کارشناسی پرستاری کشور ایران کم رنگ

وجود واحد نقاط قوت دیگر در برنامه کارشناسی پرستاری مالزی، 

های نظری در پرستاری است. که در برنامه درسی به نام دیدگاه

کارشناسی پرستاری در ایران، چنین واحد درسی وجود ندارد و 

ها دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری، آشنایی چندانی با تئوریسین

های پرستاری ندارند. با توجه به تخصصی شدن مقطع و تئوری

های مقطع کارشناسی ارشد در زمینه تمام گرایشکارشناسی ارشد، در 

شود. اگر واحدی تحت عنوان های پرستاری بحث نمیتئوری

های نظری در پرستاری در دوره کارشناسی پرستاری گنجانده دیدگاه

های پر کاربرد در پرستاری و اصول شود، دانشجوی پرستاری با تئوری

رسد در به کارگیری مراقبتی مربوط به آن آشنا شود، به نظر می

های پرستاری در بالین و نیز عملکرد مبتنی بر شواهد در تئوری

 تر خواهد بود.پرستاری موفق

با توجه به این که دانشجویان پرستاری در دوره کارآموزی در عرصه، 

دروس تئوری ندارند و صرفاً به کارورزی مشغول هستند. پژوهش محور 

هایی در برنامه ر نظر گرفتن پروژهکردن دوره کارآموزی در عرصه و د

های پرستاری در بالین، انجام درسی در راستای به کارگیری تئوری

ها و نیز شناسایی مشکالت متناسب با شرایط و نیازهای جامعه مراقبت

تواند در دستیابی به اهداف ها طبق فرآیند پرستاری میو انجام مراقبت

 مه کارشناسی کمک شایانی نماید.مورد انتظار و در راستای رسالت برنا

ای در کشور ایران واحد درسی به نام اخالق پرستاری و ارتباط حرفه

گردد ای ارائه میارائه و در کشور مالزی واحد درسی پرستاری حرفه

که بیانگر این مطلب است که در هر دو کشور به اصول ارتباطات  [15]

 الق در پرستاری تاکید و توجه دارند.ای و اخو پرستاری حرفه

در کشور ایران، دانشجویان در مقطع کارشناسی پایان نامه ندارند  

. با توجه به [14]. اما در کشور مالزی پروژه نهایی دارند [15]

های مختلف در دوره کارشناسی ارشد و دکترای پرستاری در گرایش

ایران، در نظر گرفتن پروژه در راستای موضوع مورد عالقه، در پایان 

ی ادر شناسایی عالئق دانشجویان بر تواندیدوره کارشناسی پرستاری م

مقاطع تحصیلی باالتر و شناسایی  یهاشیادامه تحصیل در گرا

موضوعات مورد عالقه برای پژوهش کمک کننده باشد. همچنین 

تئوری و بالینی کسب شده در  یهابا توجه به آموزش تواندیدانشجو م

در یک زمینه از عملکرد پرستاری  یاطی دوره تحصیلی، ارزیابی نقادانه

ه دو کشور ایران و مالزی از لحاظ سیستم هزینه مقایسداشته باشد. 

م در ایران هتحصیلی و سیستم آموزشی بیانگر این مطلب است که 

برای تحصیل در تمام آموزش رایگان و هم آموزش با پرداخت هزینه 

. سیستم [11]ها از جمله پرستاری در تمام مقاطع وجود دارد رشته

های برابر را برای دولتی که تحت نظارت وزارت بهداشت است فرصت

نظر از دارایی و سطح درآمد، برای تحصیل در دانشگاه ایرانی همه، صرف

کند و سیستم غیردولتی به نام دانشگاه آزاد است که در فراهم می

اما در مالزی آموزش رایگان وجود ندارد . [2]شود ور ارائه میسراسر کش

 .[23]تحصیل همراه با پرداخت هزینه است و 

دانشکده پرستاری ایران و  یهانتایج مقایسه رسالت در دانشکده

ت هر در رسالپرستاری دانشگاه بین المللی اسالمی مالزی نشان داد که 

دو کشور، به خدمات رشته پرستاری در حال و آینده و گیرندگان 

هر دو کشور به تربیت پرستارانی متعهد ات، اشاره شده است. در خدم

های و دارا بودن ارزش و شایسته برای ارائه خدمت در حرفه پرستاری

اما دو کشور ایران و مالزی، در جزییات ، [10, 15]تاکید دارد  اسالمی

توان هایی که وجود دارد میاز جمله تفاوتبرنامه، با هم تفاوت دارند. 

 از مرحله پیشگیری تا بازتوانی در نظر گرفتن ابعاد مختلف ارائه خدمت

رنامه کارشناسی کشور ایران و تاکید بر پژوهش پرستاری در رسالت ب

ن چنیهم نام برد.در رسالت برنامه کارشناسی پرستاری کشور مالزی 
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انداز و اهداف در برنامه کارشناسی پرستاری ایران در رسالت و چشم

بعضی جهات هم راستا نیستند، چون در اهداف برنامه کارشناسی 

یازهای مددجویان با نگاه پژوهشی و انجام پرستاری تاکید بر شناسایی ن

های مورد چنین در نقشمراقبت براساس فرآیند پرستاری است. هم

انتظار از دانش آموختگان به نقش پژوهشی پرستار تاکید داشته، اما در 

انداز برنامه کارشناسی پرستاری ایران، به پژوهش رسالت و چشم

 (.14 ,15ای نشده است )اشاره

ه دانشکدهای پرستاری ایران و ایسه دورنما در دانشکدهنتایج مق

پرستاری دانشگاه بین المللی اسالمی مالزی بیانگر آن است که 

چشم انداز در هر دو کشور ساده، قابل درک، قابل تالش و 

ه تر و بانداز دوره کارشناسی ایران کاملدستیابی است. اما چشم

اره المللی نیز اشو بین ایوضوح نوشته شده است و به بعد منطقه

شده است. ولی در کشور مالزی چشم انداز خیلی خالصه بیان 

هدف  .[10, 15]المللی اشاره شده است شده و فقط به بعد بین

از برنامه آموزش کارشناسی پرستاری، تربیت پرستاران متخصص 

های که دارای دانش تئوری و بالینی الزم برای ارائه مراقبت

در  .[2]پرستاری در باالترین سطح از ایمنی و کیفیت باشند 

مقایسه اهداف برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری در دو 

مشخص شده است که؛ سازمان چه کاری را کشور ایران و مالزی 

تری اهداف کشور ایران، با جزییات بیش. خواهد انجام دهدمی

مراقبت براساس فرآیند پرستاری نیز  نوشته شده است و به انجام

باشد. در برنامه تر میاشاره شده است. اما اهداف کشور مالزی، کلی

از جمله های متنوع پرستار کارشناسی پرستاری ایران به نقش

ای دانش نقش مراقبتی و حمایتی، آموزشی و پژوهشی و مشاوره

ثر پرستاران ایرانی در اک، اما [15]آموختگان اشاره شده 

ها در سیستم بهداشتی کنند و نقش آنها کار میبیمارستان

 تری نیازمحدود به مراقبت حاد شده است. بنابراین تالش بیش

هایی در مورد این موضوع گیریاست، تا سیاست گذاران، تصمیم

 .[25]انجام دهند 

برنامه کارشناسی پرستاری  های اجراییاستراتژینتایج مقایسه 

های دوره در دو کشور ایران و مالزی نشان داد که؛ استراتژی

 تر ارائه شده است. اما بهکارشناسی پرستاری ایران به طور کامل

های المللی و منطبق با فرهنگآموزش منطبق با نیازهای بین

ای نشده ها اشارهچنین همکاری با سایر سازمانمختلف و هم

انداز برنامه در ایران، به ارائه خدمات است، در حالی که در چشم

در سطح بین المللی اشاره شده است. بنابراین با توجه به پذیرش 

های اجرایی برنامه در استراتژیدانشجوی بین المللی، باید 

کارشناسی پرستاری ایران، آموزش منطبق با نیازهای بین المللی 

مختلف، در نظر گرفته شود. در کشور  یهاو منطبق با فرهنگ

ایران رویکرد آموزشی، تلفیقی از دانشجو محوری و استاد محوری 

، اما در کشور [15]و استفاده از رویکردهای نوین آموزشی است 

تر استاد محوری است ولی از رویکردهای نوآورانه در مالزی بیش

. تلفیق رویکرد استاد محوری [10]گردد آموزش نیز استفاده می

و دانشجو محوری و نیز استفاده از رویکردهای نوین آموزشی 

تواند تعهد به یادگیری خودراهبر و یادگیری مادالعمر که یکی می

را در دانشجویان پرستاری  از اهداف برنامه کارشناسی نیز است،

مقایسه دو کشور از لحاظ پذیرش دانشجوی خارجی  ایجاد نماید.

لی الملبیانگر این مطلب است که؛ در هر دو کشور دانشجوی بین

تواند در ارتقای کیقیت برنامه که می [10, 15]شوند پذیرش می

ای و جهانی در آموزشی و دستیابی به استانداردهای منطقه

 پرستاری کمک کننده باشد.

 نشدر مقایسه برنامه آموزشی دو کشور از لحاظ جایگاه شغلی دا

به جایگاه شغلی پرستار  به طور صریح آموختگان، در کشور ایران،

کارشناس به عنوان آموزش دهنده اشاره نشده است. هر چند که 

با توجه به جایگاه شغلی پرستار در مراکز بهداشتی درمانی، به 

طور مستتر به نقش آموزشی پرستار اشاره شده است. اما در کشور 

غلی مراقبتی حمایتی، به نقش آموزشی مالزی عالوه بر جایگاه ش

پرستار به عنوان پرستار آموزش دهنده، مربی بالینی و نیز ادامه 

 رسدیبه نظر م تحصیل به مقاطع باالتر هم، عنوان شده است.

دلیل احتمالی این که در کشور مالزی به نقش آموزشی پرستار به 

ران ایشور عنوان مربی بالینی اشاره شده است این باشد که؛ در ک

 یآموزش پرستاری، کارشناس تحصیل دانشگاهیاولین مقطع 

پرستاری است و دانشجویان متقاضی بعد از آزمون ورودی در دوره 

. اما در کشور مالزی، [15]شوند کارشناسی پرستاری پذیرفته می

یکی از شرایط پذیرش در مقطع کارشناسی پرستاری داشتن 

دوره دیپلم  است.( Diploma in nursing) یدیپلم پرستار

پرستاری در مالزی یک دوره سه ساله است که اکثر مباحث مهم 

های پرستاری مربوط به اختالالت پرستاری از جمله مراقبت

های مختلف، اصول مدیریت، روش تحقیق و آمار، سیستم

پرستاری بهداشت جامعه، پرستاری روان، روانشناسی و جامعه 

های قانونی پزشکی، تعالی فرهنگ ای، جنبهازگاری حرفهشنایی س

. [10]شود کار و کارآفرینی و مباحث علوم پایه آموزش داده می

البته قابل ذکر است در کشور ایران تا چند سال پیش، از بین 

التحصیالن کارشناسی پرستاری، مربی بالینی برای دوره فارغ

، ولی با توجه به ارتقاء سطوح گرفتیکارشناسی پذیرش صورت م

پرستاری در ایران و افزایش تعداد فارغ التحصیالن دوره  آموزش

تحصیالت تکمیلی در چند سال اخیر، روند بکارگیری نیروهای 

آموزشی تحت عنوان مربی بالینی از بین فاغ التحصیالن 

تر شده است. اما در کشور کارشناسی پرستاری خیلی کم رنگ

 براین، به نظرمالزی چون دوره دیپلم پرستاری نیز وجود دارد بنا

رسد ذکر جایگاه شغلی دانش آموختگان دوره کارشناسی می

پرستاری در مالزی، یکی از دالیل آن باشد. تفاوت دیگری که در 

زمینه جایگاه شغلی دانش آموختگان در دو کشور وجود دارد، این 

های است که؛ در کشور ایران با وجودی که روند پذیرش در دوره

ها به ویژه دوره خصصی شدن این دورهتحصیالت تکمیلی و ت

کارشناسی ارشد پرستاری، در چند سال اخیر روند صعودی داشته 

است، اما در جایگاه شغلی دانش آموختگان در ایران به آن اشاره 

نشده است، اما ارتقاء تحصیلی در جایگاه دانش آموختگان دوره 

 .کارشناسی پرستاری در مالزی مورد توجه قرار گرفته است

نتایج مقایسه دو کشور از لحاظ انجام اعتباربخشی بیانگر این مطلب 

است که؛ در هر دو کشور هیئت برد پرستاری مسئول اجرای 

تواند گویای کسب که می [10, 15]اعتباربخشی است  یهابرنامه

ای در پرستاری باشد. مطالعه حاضر جهت استقالل و هویت حرفه

مقایسه برنامه کارشناسی پرستاری ایران با دانشگاه بین المللی 
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 رسالتهایت نشان داد اسالمی مالزی انجام شد. نتایج مطالعه در ن

و چشم انداز و اهداف در برنامه کارشناسی پرستاری ایران در بعضی 

جهات هم راستا نیستند، چون در اهداف برنامه کارشناسی پرستاری 

تاکید بر شناسایی نیازهای مددجویان با نگاه پژوهشی و انجام 

 های موردچنین در نقشمراقبت براساس فرآیند پرستاری است. هم

نتظار از دانش آموختگان به نقش پژوهشی پرستار تاکید داشته، ا

انداز برنامه کارشناسی پرستاری ایران، به اما در رسالت و چشم

های مورد با توجه به اهداف، نقش ای نشده است.پژوهش اشاره

های انتظار برای دانش آموختگان کارشناسی پرستاری و استراتژی

تاری در ایران، بستر الزم برای انجام اجرایی برنامه کارشناسی پرس

پژوهش و پروژه وجود دارد اما واحد درسی به نام پژوهش در 

پرستاری و یا انجام پروژه وجود ندارد و دانشجویان عالقمند به 

 .پردازندهای فوق برنامه، به انجام کار پژوهشی میپژوهش در برنامه

 هامحدودیت

ه کارشناسی پرستاری کشور در مطالعه حاضر برنامه آموزشی دور

های مالزی مقایسه شده است. چون در ایران با یکی از دانشگاه

ها کشور ایران برنامه کارشناسی پرستاری در تمامی دانشگاه

مشترک است. اما در کشور مالزی برنامه آموزشی دوره کارشناسی 

همانند نحوه پذیرش به صورت غیرمتمرکز است. اکثر اطالعات 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی در کشور ایران به طور مربوط به 

منسجم در کوریکولوم کارشناسی پرستاری ایران موجود بود، اما 

اطالعات موردنیاز مربوط به کارشناسی پرستاری در سایت 

دانشکده پرستاری دانشگاه بین المللی مالزی به صورت پراکنده 

 در دسترس بود.

ن و مالزی در مقطع کارشناسی افتراق عمده بین دو کشور ایرا

پرستاری؛ در نحوه پذیرش دانشجو، ارائه واحد پایان نامه در پایان 

های کارشناسی است، اما در سایر اجزای برنامهدوره بوده 

ی هاپرستاری، با وجود تفاوت در برخی از جزییات برنامه، شباهت

 ازیادی بین برنامه آموزش دوره کارشناسی پرستاری در ایران ب

 خورد.المللی اسالمی مالزی به چشم میدانشگاه بین

 گیرینتیجه

های عمده برنامه آموزشی دو کشور در نحوه پذیرش تفاوت

دانشجو، سبک چینش برنامه درسی و ارائه پروژه نهایی در پایان 

دوره است. اما از لحاظ تعداد واحد درسی و محتوی درسی دو 

نجام انامه پذیرش پرستاری، بنابراین در بر کشور مشابه هستند.

در پذیرش دانشجوی پرستاری  عالوه بر آزمون متمرکز مصاحبه

های شخصیتی، اخالقی و ها، ویژگیبرای بررسی توانمندی

و نیز لحاظ کردن پروژه نهایی در راستای موضوع مورد ها نگرش

عالقه با توجه به نیازهای جامعه، در پایان دوره کارشناسی 

تواند در شناسایی عالئق دانشجویان برای ران میپرستاری در ای

های مقاطع تحصیلی باالتر و شناسایی ادامه تحصیل در گرایش

چنین هم موضوعات مورد عالقه برای پژوهش کمک کننده باشد.

های از لحاظ محتوی آموزشی، در نظر گرفتن واحد درسی دیدگاه

 سالمند با توجه های ویژه از افرادنظری در پرستاری و نیز مراقبت

به ازدیاد جمعیت رو به سالمندی، در دوره کارشناسی پرستاری 

هایی در زمینه شرایط و شود پژوهشگنجانده شود. پیشنهاد می

نحوه پذیرش دانشجوی پرستاری و نیز کیفیت برنامه آموزشی در 

طی دوره کارشناسی پرستاری و میزان تناسب آن با توجه به 

ی جامعه، از دیدگاه دانشجویان و اساتید و هاشرایط و نیازمندی

 مربیان بالینی انجام گیرد.

 سپاسگزاری

های زیست پزشکی مقاله حاضر مصوب کمیته اخالق در پژوهش

دانشگاه علوم پزشکی سمنان با کد 
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دردانی و قتحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سمنان، تشکر 

 .آیدیبه عمل م
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