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Abstract 
Introduction: Nowadays, comparative studies are considered by researchers as one of the best research 
methods in educational affairs and planning, because the differences and similarities of educational systems 
are studied in order to explore strengths and weaknesses. This study aimed to compare master's degree 
curriculum of the Iranian critical care nursing with the Australian Melbourne School of Nursing. 
Methods: In this descriptive-comparative study conducted in Semnan University of Medical Sciences in 
2019, the required data on the latest master's degree curriculum of critical care nursing was acquired 
through internet search and a review of the history and details of the curriculum in Iran and faculty of 
nursing in Australia. The data were analyzed using Bereday’s model in four stages: description, 
interpretation, juxta position and comparison. 
Results: Master's degree curriculum of the critical care nursing in Iran has defined philosophy, values, 
position. The requirements for entering the course in Iran are having a bachelor's degree, clinical experience 
and passing the entrance exam. In Australia, in addition to these, it is essential to have a certificate of first-
aid training course and language proficiency. In Australia, unlike in Iran, there is also the possibility of part-
time courses. On the other hand, although these graduates don’t pass the teaching methods courses, they 
are employed as faculty members in educational centers and universities. 
Conclusions: Using a part time methods for admitting student, designing an educational program for 
training teachers, providing complementary curricula to the needs of the community and common diseases 
in the service place are offered to improve master of critical care nursing program in Iran. 
Keywords: Bereday’s Model, Master of Nursing, Critical Care Nursing, Educational System, Curriculum, 
Iran, Australia 
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 مقاله پژوهشی           یآموزش پرستارنشریه 

 درویژه  یهامراقبتپرستاری  ارشد کارشناسی مقطع آموزشی برنامه مقایسه

 یک :و ملبورن استرالیا و ارائه راه کارهای پیشنهادی برای ارتقاء در ایران ایران

 تطبیقی -توصیفی مطالعه
 

 ،4،3،2 منیر نوبهار، ،*،3،2 حسن بابامحمدی، ،1 زهرا اشرفی
 

 رانیسمنان، سمنان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یپرستار یتخصص یدکتر یدانشجو 1
 رانیسمنان، سمنان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یپرستار یمراقبتها قاتیمرکز تحق ار،یدانش 2
 رانیسمنان، سمنان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ار،یدانش 3
 رانیسمنان، سمنان، ا یمؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشک یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق ار،یدانش 4

و  یدانشکده پرستار ،یپرستار یمراقبتها قاتیمرکز تحق ،یگروه پرستار ار،یدانش ،یحسن بابامحمد: نویسنده مسئول *

 babamohamadi@semums.ac.ir: لیمی. ارانیسمنان، سمنان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییماما
 

 02/07/1398 تاریخ پذیرش مقاله:    12/03/1398 تاریخ دریافت مقاله:

 
 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام
 

مقدمه

خدمات بهداشتی درمانی همواره در تالش برای ارائه  یهاستمیس

خدامت مقرون به صرفه و با کیفیتی از طریق زنجیره ارائه خدمات 

تخصصی و دانش به روز برای ارائه  یهاهستند. پرستارانی با مهارت

 عنوان به پرستاری . آموزش[1] باشندیچنین خدماتی مورد نیاز م

 زیادی سرعت با جهان در اخیر یهادهه در عالی آموزش نظام از بخشی

 درباره نگرانی باعث تنها نه توسعه این که گسترش است و توسعه درحال

شایستگی  از جمله ییهاشده، بلکه با چالش رشته این آموزش کیفیت

. [2] است مواجه پرستاری رشته درسی یهابرنامه آموختگان و دانش

تخصصی نیازمند ارتقا از نظر  یهاپرستاری نیز همانند تمام حرفه

اختصاصی، روز به روز  یهاشیاست و با اضافه شدن گرا یاحرفه

 چکیده
ن مورد توجه پژوهشگرا یزیرو برنامه یدر امور آموزش یقاتیتحق یهاوهیش نیاز بهتر یکیبه عنوان  یقیامروزه مطالعات تطب مقدمه:

مطالعه با  نی. اشودیم یبه منظور کشف نقاط قوت و ضعف بررس یآموزش یهانظام یهاها وشباهتچرا که در آن تفاوت باشد،یم
 انجام گرفت. ایملبورن استرال یبا دانشکده پرستار رانیا ژهیو یارشد پرستار یکارشناسمقطع  یبرنامه آموزش سهیهدف مقا

 نیتردرباره تازه ازیمورد ن یهاسمنان انجام شد، داده یدر دانشگاه علوم پزشک 1397که در سال  یقیتطب یفیمطالعه توص در روش کار:
 یدوره کارشناس یبرنامه درس اتیو جزئ خچهیبر تار یو با مرور نترنتیاز راه جستجو در ا یارشد پرستار یبرنامه آموزش کارشناس

 ر،یتفس ،فیدر چهار مرحله توص یبرد یها با استفاده از الگو. دادهدیکسب گرد ایاسترال یپرستار شکدهانو د رانیا ژهیو یارشد پرستار
 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز سهیو مقا یهمجوار

کارشناسی، ضوابط ورود به دوره در ایران داشتن مدرک  اهداف، باورها، رسالت و نقشها در هر دو دانشگاه شباهت داشت. ها:یافته
اولیه و مدرک زبان  یهاآموزشی کمک یها. در استرالیا عالوه بر آن، داشتن مدرک دورهباشدیسابقه کاربالینی و قبولی در آزمون م

ضروری است. در استرالیا برخالف ایران امکان گذراندن دوره بصورت پاره وقت نیز وجود دارد. از سوی دیگر دانشجویان واحدهای 
 .شوندیها به کار گمارده ماند، اما به عنوان عضو هیئت علمی در مراکز آموزشی و دانشگاهدرسی آموزشی روش تدریس را نگذرانده

ارائه  مدرسین، تربیت جهت تکمیلی آموزشی یهابرنامه طراحی دانشجو، پذیرش پاره وقت برای یهاروش کارگیری به ه گیری:نتیج
 ایران در پرستاری ارشد ویژه کارشناسی برنامه بهبود برای خدمت محل شایع یهایماریب و جامعه نیاز با کریکولوم متمم متناسب

 .شودمی پیشنهاد

 امراقبت ویژه، نظام آموزشی، برنامه درسی، ایران، استرالی، پرستاری الگوی بردی، کارشناسی ارشد پرستاری ها:یدواژهکل
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 ی باپرستار که نزدیکی ارتباط دلیل به طرفی . ازشودیم تریتخصص

. [3] است برخوردار خاصی اهمیت دارد این رشته از مردم سالمت

 یبهداشت خدمات ستمیس یاتیح یاعضا از ینیبال متخصص پرستاران

یم افتیدر مارانیب که یمراقبت تیفیک در آنان مهارت و هستند. دانش

 خدمات ارائه در رییتغ ،ریاخ یهاسال . در[1] است رگذاریتأث اریبس کنند

 یپرستار چون یدیجد یهاشیایجاد گرا به منجر یبهداشت یازهاین و

 یپرستار ،ینظام یپرستار بزرگساالن، نوزادان و ویژه یهامراقبت

 یپرستاراست.  شده یسالمند یپرستار و اورژانس، یپرستار ،یتوانبخش

از  یشاخه اختصاص کی Critical care nursing ای ژهیو یهامراقبت

از  یپرستار یهامراقبت یساز نهیبه قیاست که از طر یرشته پرستار

، یتیریمد یمبان تی، تقوژهیو یهابه مراقبت ازمندیبدحال و ن مارانیب

، ی، موجبات مراقبت پرستاریا، اخالق و رفتار حرفهی، پژوهشیآموزش

یرا فراهم م ژهیو یهادر بخش یماریو عوارض ب ریکاهش مرگ و م

جدید  یهاشیویژه یکی از گرا یهارشته پرستاری مراقبت .سازد

پذیرش  1388که از سال  باشدیم پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد

 .[4] در این دوره به طور رسمی آغاز شده است

 جهان سراسر در خدمات ارائه نظام در پرستاران جایگاه و وضعیت بررسی

 دانش با مناسب عملی و علمی توان دارای باید هاآن که دهدیم نشان

 باشند و مختلف سطوح در پرستاری یهامراقبت کلیه انجام جهت روز

 اصالح و رفع برای اقدام و پرستاری آموزش در موجود مسائل شناسایی

 و ماهر افراد تربیت و آموزش اهداف به دستیابی بهبود موجب ها،آن

. [5] شد خواهد کشور سطح در درمانی -بهداشتی خدمات کیفیت ارتقای

 در لیادامه تحص یهازهیاین در حالی است که متاسفانه از جمله انگ

 یالم یای، مزایرانیا یدانشجویان پرستار یمقطع کارشناسی ارشد برا

 تعداد است. از طرفی افزایش نام برده شده ینیبال یهاطیو گریز از مح

 خدمات به نیاز بودن باال و پرستاری ارشد کارشناسی التحصیالن فارغ

 مقطع آموختگان دانش افزایش تعداد و درمانی مراکز در تخصصی

 دیگر، سوی از آموزشی مراکز در دکتری نیروی جذب به تمایل و دکتری

 هامارستانیب به هادانشکده ارشد از کارشناسان کاری گستره شد سبب

بنابراین وجود برنامه آموزشی مدون، جامع و منطبق با  .تغییر یابد

نیازهای نظام سالمت، رکن محوری آموزش را در تربیت نیروی انسانی 

و الزم است که هر برنامه  دهدیمورد نیاز نظام سالمت تشکیل م

 ی نیازهای روز جامعه تدوین، بازنگری و اصالح شودآموزشی در راستا

[6]. 

 شباهت همدیگر به آموزشی یهاهدف و مسائل جوامع، کلیه در تقریبا  

 علوم آموزش امر در استفاده مورد یهایزیربرنامه و هاروش ولی دارند،

پیدا  ارتباط جوامع از یک هر فرهنگ و هاسنت با مرتبط، مشکالت حل و

با کیفیت باال دانشجویان با کفایتی را برای  ییهابرنامه .[7] ندینمایم

مگر با بازنگری و  دیآیآینده تربیت خواهد نمود و این مهم به دست نم

 ارشد یکارشناس که نیا به توجه . با[3] اصالح مرتب برنامه درسی

 رشیپذ رغمیعل است، نوپا یهارشته از ژهیو یهامراقبت یپرستار

 در یقیتطب مطالعه تاکنون مقطع، نیا از دوره نیچند از شیدانشجو ب

تحول است. این در حالی است که بررسی تاریخ  نشده انجام نهیزم نیا

، مطالعات تطبیقی یکی از دهدیآموزشی جهان نشان م یهانظام

آموزشی کشورهای  زانیرپویاترین رویکردهای علمی مورد توجه برنامه

آموزشی  یهاپیشرو بوده و از آن به عنوان شرط الزم برای طراحی نظام

 .[8] نوین نام برده شده است

ف مختل یهااسیها در مقها و شباهتمطالعات تطبیقی به بیان تفاوت

پیشرو در  یهاپرداخته و استفاده از تجارب موفق کشورها و دانشگاه

راه گشا باشد. مطالعات مشابه در راستای مقایسه  تواندیاین زمینه م

برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته پرستاری در گرایش ویژه نوزادان 

ایران و دانشگاه مک مستر کانادا توسط ولیزاده و همکاران در سال 

و مقایسه کارشناسی ارشد پرستاری ایران با دانشگاه جان  [9] 2018

 انجام شده است 2018هاپکینز که توسط آرین و همکاران در سال 

[10]. 

فردی و تخصصی  یهادانشگاه ملبورن استرالیا با هدف توسعه مهارت 

کارشناسی ارشد  یهاپرستاران در یک بخش خاص به برگزاری دوره

پرستاری کودکان،  یهاشی. این دوره شامل گراپردازدیپرستاری م

ویژه، آموزش پرستاری، پرستاری اورژانس،  یهاپرستاری مراقبت

سالمت، پرستاری جراحی، سالمت  یهاپزشکی، مراقبت یهاتیفور

پرستاری و مدیریت پرستاری است. هدف این دوره  یهاروان، مراقبت

 آماده سازی پرستاران در مشاغل مورد نظر به صورت تخصصی است.

به بنام  توانیایران م با مقایسه انتخاب دانشگاه استرالیا جهت از دالیل 

 گوناگونی داشتن بودن این کشور در تربیت نیروی پرستاری متخصص و

 یهاشیاشاره کرد. وجود گرا دانشکده استرالیا در پرستاری یهاشیگرا

پرستاری جراحی، پرستاری ویژه و پرستاری سالمندی و پرستاری ویژه 

ایران مشابهت دارد. همچنین همانند ایران اماکن ادامه  نوزادان با

تحصیل در مقطع دکتری وجود دارد. این مطالعه با هدف مقایسه برنامه 

ها، باورها، درسی دوره کارشناسی ارشد ویژه در ایران )مقایسه ارزش

یها و توانمندرسالت، تاریخچه، واحدهای درسی، شرایط ورود، نقش

اه ملبورن استرالیا و ارائه راه کارهای پیشنهادی علمی( با دانشگ یها

 برای ارتقاء در ایران انجام شد.

 روش کار

ته اخالق کمی هیدییاین یک مطالعه توصیفی تطبیقی است که دارای تأ

زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان به شماره  یهادر پژوهش

IR.SEMUMS.REC.1397.297 در نیمه دوم سال  و باشدیم

در دانشگاه علوم پزشکی سمنان به روش بردی انجام شده است.  1397

 یا دو آن یط که است یروشبا شیوه جرج اف بردی  یقیتطب یبررس

 تجزیه هاآن تشابه و و وجوه اختالف گرفته قرار هم کنار در پدیده چند

. این روش از چهار مرحله توصیف، تفسیر، [11] شودیم لیتحل و

 یهادهیهمجواری و مقایسه تشکیل شده است. در مرحله توصیف، پد

 یهاافتهیتحقیق بر اساس شواهد و اطالعات، یادداشت برداری و تدارک 

. در مرحله شوندیکافی برای بررسی و نقادی در مرحله بعد آماده م

یتفسیر، اطالعات جمع آوری شده در مرحله اول وارسی و تحلیل م

. در مرحله همجواری، اطالعاتی که در مرحله قبل آماده شده شوند

ها و تفاوتها برای مقایسه شباهت بودند به منظور ایجاد چارچوبی

و در نهایت در مرحله مقایسه،  رندیگیو در کنار هم قرار م یبندطبقه

دادن  ها وها و تفاوتمسئله تحقیق با توجه به جزئیات در زمینه شباهت

 اساس الگو بر. [12] شوندیپاسخ به سؤاالت تحقیق بررسی و مقایسه م

 تیازسا ( ایران پرستاری ارشد کارشناسی دوره آموزشی برنامه ابتدا

 ارشد کارشناسی مقطع پذیرنده پرستاری یهادانشکده و بهداشت وزارت

 دانشگاه پرستاری ارشد کارشناسی آموزشی برنامه وویژه( پرستاری 

 دقیق بررسی مورد و شد گرفته مربوطه دانشگاه سایت از ملبورن استرالیا
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 برنامه عناصر از یک هر برای جداولی قالب در هاداده سپس گرفت. قرار

 و هاشباهت ها،داده به دادن نظم با ترتیب این به شد تنظیم آموزشی

 مشخص شد. راهکارها و پیشنهادها و تعیین هاتفاوت

بر اساس جستجوی اینترنتی انجام شده در ارتباط با برنامه آموزشی 

معتبر جهان،  یهاکارشناسی ارشد پرستاری ویژه در دانشگاه

 یهادانشگاه ملبورن استرالیا انتخاب شد. جستجو براساس کلید واژه

Curriculums،Critical care nursing،Master of nursing 

ها، شرح وظایف و جایگاه انجام شد. ابتدا فلسفه، رسالت، ارزش

شغلی دانش آموختگان در دو برنامه توصیف شد. سپس هر دو برنامه 

 یهاورود به دوره، طول دوره، چینش واحدها، روش از لحاظ نحوه

آموزشی و ارزشیابی مورد تحلیل قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت 

هر دو برنامه آموزشی با توجه به شرایط و زمینه دو کشور ارزیابی 

از طریق اطالعات موجود  استرالیااطالعات مربوط به دانشگاه  شدند.

( و اطالعات مربوط به ایران 2018در صفحه الکترونیکی دانشگاه )

( به 2018از اسناد معتبر موجود و صفحات الکترونیکی مرتبط )

 دست آمد.

 هاافتهی

 درسی برنامه عناصر از یک هر مورد در مقایسه و مطالعه از حاصل نتایج

 پذیرش نحوه و دوره، شرایط تاریخچه و سیر تکاملی و تعریف جمله از

 نقش رشته، کلی اهداف انداز و چشم، رسالت باورها، ها،دانشجو، ارزش

 و تحصیلی، مشخصات نهیآموختگان، هز دانش یاحرفه وظایف و

 دوره، شرایط ادامه تحصیل، لباس فرم و وسایل مورد نیاز، ساختار

 یهادوره نهایت واحدهای درسی ارائه شده در و علمی، یهایازمندین

 10تا  1جدول در  رالیا،است دانشگاه و ایران درکارشناسی ارشد ویژه 

 .است شده ارائه

 

 تاریخچه و سیر تکاملی :1جدول 

 ایران

دانش آموختگان این  .باشدیو دیالیز م وییسی، سوییسیمراقبت ویژه مانند آ یهامراقبت برای بیماران بدحال در بخش نیترویژه کاملترین و مناسب یهاپرستاری مراقبت

کاربردی، فناوری اطالعات و مدیریت و  یهاو پژوهش یاالزم را در مورد رفتار حرفه یهارشته با کسب دانش الزم، عملکرد مناسب در مراقبت از بیماران بدحال و مهارت

 .[13] رندیگیدر امور مراقبت از بیماران بدحال فرا م یزیربرنامه

 ییهاآموزشی دانشگاهی برای پرستاران بالینی شده است. حاصل این امر ایجاد رشته یهاویژه به راه اندازی دوره یامعتبر دنیا توجه یهادر دو دهه اخیر در برخی دانشگاه

ه مشابه است. در ایران نیز به دلیل نیاز ب یهاقلب و عروق، ریه، کلیه و دیگر رشته یهاپرستاری مراقبت یهارشاخهیویژه و ز یهاچون پرستاری پیشرفته، پرستاری مراقبت

 شدیدر این خصوص در بعضی از مراکز برگزار م ییهاژه، دورهوی یهامراکز مراقبت سیویژه، توجه خاصی به این امر شده است و به تبع آن همزمان با تأس یهاارائه مراقبت

ویژه را برگزار نمود. در حال حاضر نیز در برخی  یهاشش ماهه پرستاری مراقبت یهانیز رسما  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران برنامه 1368و از سال 

بر اساس  1386در سی و ششمین جلسه در بهمن ماه  یزیر. شورای عالی برنامه[4] گرددیویژه برگزار م یهااری مراقبتشش ماهه تخصصی پرست یهااز مراکز آموزشی دوره

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی، بهداشت و تخصصی رسیده است، برنامه آموزشی این دوره  دییویژه که به تأ یهاطرح دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت

 آغاز شد. 1388ویژه به طور رسمی از سال را تصویب کرده است. پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مراقبت 

 استرالیا

شد و دومین دانشگاه قدیمی  سیتأس 1853سراسری کشور استرالیا واقع در شهر ملبورن، ایالت ویکتوریا است. این دانشگاه در سال  یهایکی از دانشگاه دانشگاه ملبورن

دانشگاه  نوآورانه، آموزشی و تحقیقاتی همواره پیشرو بوده است. یهانهیسال است که در زم 170. حدود شودیدانشگاه در ایالت ویکتوریا محسوب م نیتریمیاسترالیا و قد

مختلف ایالت ویکتوریا پراکنده  یهادر بخش هاسیدر شمال مرکز شهر ملبورن قرار داد و سایر پرد از هفت پردیس تشکیل شده است که پردیس اصلی ملبورن استرالیا

 .انددانشگاهی، این مرکز را بهترین دانشگاه موجود در استرالیا معرفی کرده یبند. برخی از مراکز رتبهباشدیم رده باالی استرالیا یهادانشگاه نشگاه جزوهستند. این دا

 :باشدیدانشگاه ملبورن استرالیا به شرح زیر م یهادانشکده

حی، دانشکده هنر، دانشکده بازرگانی و اقتصاد، دانشکده آموزش، دانشکده مهندسی، دانشکده حقوق، دانشکده پزشکی، دندانپزشکی دانشکده معماری، ساختمان سازی و برنامه ریزی، دانشکده طرا

 عی.و علوم بهداشت، دانشکده علوم، دانشکده دامپزشکی و علوم کشاورزی، دانشکده هنرهای زیبا )موسیقی( و دانشکده علوم انسانی و علوم اجتما

شکده علوم بهداشتی دان یابا تمرکز بر آموزش بالینی متمرکز بر تحصیالت تکمیلی و تخصصی تشکیل شد. دانشکده پرستاری در محیط پر جنب و جوش بین رشته 1996در سال  گروه پرستاری

 است. النیالتحصعلوم پرستاری جهت فارغ یهاآموزشی و پژوهشی، به ویژه در پژوهش یهادر تمام برنامه یاتمرکز گروه بر تمرین بین حرفه ملبورن، قرار دارد.

در جهت مراقبت از  یا، که پرستارانی حرفهباشدیقابل قبول جهت اشتغال در سطح محلی، ملی یا بین المللی م یاکارشناسی ارشد پرستاری ویژه دانشگاه ملبورن درجه

پزشکی و اطالعات به روز  یهایفناور ریبهداشتی معاصر با توجه به تأث یها. برنامه آموزشی ارائه شده بر مبنای ارائه مراقبتکندیتربیت ممراقبت ویژه  یهابیماران در بخش

امر  ستاران دررسمی اقتصادی و بهداشت دولتی تدوین شده است. هدف این رشته افزایش سطوح یادگیری و توانمندی پر یهااستیعلمی، تقاضای مصرف کنندگان و س

ری و کلیدی کالن شه یهاکینیبیمارستانی توسط کل یهاطیاست. برنامه آموزش بالینی نیز عالوه بر مح النیالتحصمراقبت ویژه در فارغ یهامراقبت از بیماران بخش

 .شودیروستایی نیز پشتیبانی م

بالینی و علوم زیستی برای بهبود درک دانشجو از مفاهیم تئوری در بالین هماهنگ هستند. دانشجویان در . موضوعات باشدیزمان مبالینی و نظری هم یهاارائه دروس مهارت

بالینی در  یهاخواهند داشت. بخش هامارستانیدر ب یاشش تا هشت هفته آموزش تئوری در هر ترم شرکت خواهند کرد و به دنبال آن سه یا چهار هفته تمرین حرفه

 [14]باشندیتحقیقاتی م یهایکسب تجربه بالینی متعدد و همکار یهاگ با فرصتبزر ییهامارستانیب

 

 ورود و نحوه پذیرششرایط  :2جدول 

. متقاضیان در این رشته باید دارای دو سال سابقه تجربه کار بالینی با مدرک کارشناسی در باشدیشرط پذیرش متقاضیان جهت ورود به رشته از طریق کنکور سراسری م

نیز  باشد ارستانمیدر ب یانسان یرویمربوط به گذراندن دوره طرح ن ایباشد و  یخصوص مارستانیب ینیبال یهاسابقه در بخش نیبالینی و بیمارستانی باشند. اگر ا یهابخش

ناسی از دوره کارش لیبنابراین، انتخاب این رشته برای داوطلبان مشمول قانون استعدادهای درخشان )دانشجویان ممتاز( بالفاصله بعد از فراغت از تحص .قابل قبول خواهد بود

 یهاهرشتافراد بعد از سپری نمودن دوره دو ساله براساس ضوابط همان سال، محفوظ است.  لینامه مذکور برای این قب نیمقدور نخواهد بود. البته حق استفاده از شرایط آئ

 .باشدیکارشناسی پرستاری، هوشبری و اتاق عمل م ،کارشناسی مجاز برای ورود به این رشته بر اساس دفترچه راهنمای آزمون کنکور کارشناسی ارشد

 بالینی و بیمارستانی باشند. انتخاب این رشته برای داوطلبان مشمول یهادر بخش با مدرک کارشناسی خدمت بالینی متقاضیان شرکت در این رشته باید دارای دو سال سابقه

رای این نامه مذکور ب نیمقدور نخواهد بود. البته حق استفاده از شرایط آئ از دوره کارشناسی لیز فراغت از تحصقانون استعدادهای درخشان )دانشجویان ممتاز( بالفاصله بعد ا

 .[4] افراد بعد از سپری نمودن دوره دو ساله براساس ضوابط همان سال، محفوظ است لیقب

 ایران

 نشجو به این مقطع قرار داده است.در مقطع کارشناسی ارشد ویژه در دانشگاه ملبورن، عالوه بر داشتن حداقل یک سال سابقه کار در پنج سال اخیر، مدرک زبان را شرط ورود دا

 مدرک کارشناسی پرستاری
 استرالیا



 و همکاران یاشرف 

13 

 

یا پنج  دهدینشان م کارشناسی رشته یا معادل آن که بیش از ده سال از تاریخ دریافت آن نگذشته باشد یا ارائه مدرکی که ظرفیت فعلی برای تحصیالت تکمیلی رامدرک 

 .دهدیسال تجربه مستند مربوطه را نشان م

 دوره کارشناسی ارشد حداقل یک سال تجربه بالینی به عنوان پرستار در پنج سال قبل از درخواست برای

 [14] مدرک زبان

 انداز و اهداف دورهها و باورها( رسالت و چشم فلسفه )ارزش :3جدول 

بر اساس  گرید ییسر و کار دارد و از سو یو اخالق ی، اجتماعی، روانیجسم یهایژگیبا همه و یچند بعد یبا سالمت انسان به عنوان موجود ییها و باورها: پرستار از سوارزش

 یهاو انجام مراقبت یمناسب پرستار یخدمت رسان قیاز طر دی، باباشدیم یاجتماععدالت  یها و برقرارحقوق انسان تیحاکم بر جامعه، ملزم به رعا یاسالم یهانظام ارزش

 .دیفوق تالش نما یها و باورهابدحال در تحقق ارزش مارانیبه ب یپرستار

ار آمد ک یدانش آموختگان تیو ترب یپرستار یهادر ارتقاء روند مراقبت یو گسترش ساختار ژهیمراقبت و یهادر بخش یبستر  مارانیو عوارض ب ریرسالت: کاهش مرگ و م

 .باشدیالزم م یهایو فراتوانائ هاییبا توانا

ارت است عب ندهیرشته در سرتاسر کشور در ده سال آ نیا یپرستار تیبهبود وضع یبرا ژهیو یهامراقبت یپرستار وستهیارشد ناپ یانداز رشته کارشناسچشم انداز: چشم

 ژهیمراقبت و یهادر بخش یدرمان یهامراقبت تیوضع یساز نهیو به یمراقبت یارتقاء استانداردها از؛

 یجهان یبد حال با در نظر گرفتن استانداردها مارانیب ریبه حداقل رساندن مرگ و م

 یپرستار ژهیو یهادر مراقبت یو پژوهش ی، آموزشیتیریمد ریتداب یریبه کارگ شیافزا

 بدحال مارانیو روند درمان ب هامارستانیب ژهیمراقبت و یهانظام سالمت به بخش گذاراناستیو س رانیتوجه مد شیافزا

 اهداف:

 یالف( کسب دانش پرستار

 بدحال مارانیب( ارتقاء نگرش و عملکرد الزم در مورد مراقبت از ب

 در دانش آموختگان نهیبه یو درون گروه یفرد انیم یهاو مهارت یارتباط یهاج( ارتقاء مهارت

 یاالزم در مورد رفتار حرفه یهاتقاء نگرش و مهارتد( ار

 یکاربرد یهاپژوهش نهیه( ارتقاء دانش، نگرش و مهارت الزم در زم

 هاداده یالزم در مورد فناور تیو( ارتقاء دانش، نگرش و حما

 بد حال مارانیب مستمر در امور مراقبت و آموزش مرتبط با تیفیو ارتقاء ک یزیربرنامه ،تیریکاربرد مد نهینگرش و مهارت مناسب در زم ارتقاء دانش، ز(

 و ارتقاء خود یابیخود ارز یهاو ممارست مهارت تیتقو قیمادام العمر از طر یخودآموز ییح( ارتقاء فراتوانا

 [4]ی بحران طینقد خالقانه و حل مسئله در شرا یی( ارتقاء فراتوانای

 ایران

بالینی  دویژه با توانایی تفکر انتقادی و عملکرد بر مبنای شواه یهاها و باورها: تمرکز بر تربیت پرستاران متخصص و توانمند جهت حضور در بالین بیماران در بخشارزش

 خواهد بود.

 پرستاری در جهت عملکرد مبتنی بر شواهد و تربیت نیروها در جهت کشف مشکالت بالینی یهاارتقاء مراقبترسالت: 

ارشد پرستاران به منظور  یکارشناس. کندیبهداشتی مناسب برای بیماران فراهم م یهاچشم انداز: این دوره پرستارانی با اعتماد به نفس و مهارت باال برای ارائه بهترین مراقبت

ارآزموده ک النیالتحصجدید مراقبت و نظارت بر تغییرات پویا در بالین آماده خواهند شد. مدرک فارغ یهاجدید، ایجاد مدل یاحرفه یهاپذیرش مسئولیت اصلی در ایجاد نقش

 .باشندیبهداشتی م یهاقبتکنندگان خدمات با باالترین کیفیت در حرفه و مرابیانگر ارائه یاو حرفه

 اهداف:

 توانایی اخذ صالحیت بالینی توسط شورای پرستاری مامایی استرالیا و در صورت لزوم ارائه برای بالین به عنوان یک پرستار؛

 فردی؛ یهادگاهیرسیدن به درک عمیق از سالمت جهانی، جمعیت، جامعه، خانواده و گسترش د 

 ؛کندیها کمک مو در ارائه پرستاری به افراد در دستیابی به سالمت آن شوندیکه به مدیریت سالمت و بیماری مربوط م ییهاشتهادغام دانش از طیف وسیعی از ر

 برای عمل خود؛ ییگوانجام ارزیابی پرستاری و مداخله در محدوده قانونی و اخالقی و پاسخ

 کار مؤثر در بالین به عنوان یک عضو از تیم درمانی؛

 داشتن توانایی نقد و ارزیابی شواهد بالینی تحقیقاتی مربوط به مشکالت بهداشت عمومی؛ 

 .[14] به کارگیری شواهد بالینی در طراحی و ارائه مراقبت پرستاری به بیماران

 استرالیا

 

 دانش آموختگان یهانقش :4جدول 

 ایران .[4] باشندیم یتیریو مد ی، پژوهشی، آموزشیمراقبت یهانقش یرشته دارا نیآموختگان ادانش

 استرالیا .[14] باشندیم یتیریو مد ی، پژوهشی، آموزشیمراقبت یهانقش یرشته دارا نیآموختگان ادانش

 

 هزینه تحصیل :5جدول 

 ایران .[4] باشدیبرعهده دانشجو م المللنیعلوم پزشکی وزارت بهداشت در دوره روزانه رایگان و در دوره ب یهاهزینه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه

از حق بورسیه  تواندیتحصیلی م. تنها در صورت پذیرش در آزمون بورسیه شودیپرداخت م یترمو به صورت باشدیهزینه تحصیل در مقطع ارشد بر عهده خود دانشجو م

 .[14] استفاده کند
 استرالیا

 

 طول دوره تحصیلی :6جدول 

 .شودیپس از گذراندن واحدهای تئوری و کارآموزی در چهار ترم برنامه ریزی مدوره مربوطه  ینامه آموزش نییبراساس آ

ر آمد کا یدانش آموختگان تیو ترب یپرستار یهادر ارتقاء روند مراقبت یو گسترش ساختار ژهیمراقبت و یهادر بخش یبستر مارانیو عوارض ب ریرسالت: کاهش مرگ و م

 .باشدیالزم م یهایو فراتوانائ هاییبا توانا

 .[15, 13] متغیر است دانشگاه یهااستیس به واحد پایان نامه، که بسته 6تا  4 بین واحد کارآموزی، 19واحد دروس اختصاصی و  9واحد دروس پایه،  32عداد کل واحدها ت

 ایران

در صورت تمام وقت بودن دانشجو دو سال و در صورت نیمه وقت بودن دانشجو سه سال طراحی شده است. البته در بین سال اول و دوره مربوطه  ینامه آموزش نییآبراساس 

 پرستاری در مقطع یهاشیبالینی به نظری نسبت به سایر گرا یهاساعت ترشی. برنامه درسی شامل نسبت بگرددیدوم در طول تعطیالت واحدهای درسی اختیاری ارائه م

برای هریک از واحدهای درسی نمره قبولی مشخص شده است و  .ارشد است. این بدان معنی است که دانشجویان با تمرینات بالینی فراوان جهت اشتغال آماده خواهند شد

 استرالیا
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جموع دروس ارائه شده جهت ورود به سال دوم الزامی است. در سال دوم پایان نامه به صورت ارائه کار پژوهشی از م 150تعداد واحد وجود ندارد. سال اول تحصیلی اخذ نمره 

 [16] شودیبه واحدهای درسی اضافه م باشدینمره را دارا م 150نمره از  25مختصر در رابطه با مشکالت کشف شده توسط دانشجو در بالین که تنها 

 

 شرایط ادامه تحصیل :7جدول 

ا و انفورماتیک پزشکی، سالمت در بالی یهابیولوژی تولید مثل، فیزیولوژی و رشتهامکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری پرستاری، سالمند شناسی، مشاوره توانبخشی، 

 .[4] باشدیارشد علوم پزشکی( م یها)مجاز برای تمامی رشته ، سالمت و رفاه اجتماعی و اپیدمیولوژیهاتیفور
 ایران

 استرالیا .[14] است ریپذادامه تحصیل در مقطع دکتری پرستاری برای فارغ التحصیالن امکان

 

 لباس فرم و وسایل مورد نیاز :8جدول 

ابل یا مشکی ق یاجلو بسته سورمه یهادانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت ویژه برای ورود به رشته نیازمند کارت شناسایی با نام خانوادگی و ذکر رشته و مقطع، کفش

 .[4] باشدی، روپوش سفید با آرم دانشگاه، میاشستشو، شلوار سورمه
 ایران

 دارقهیراهن ، پییایا مشکی پالستیکی، شلوار سورمه یاجلو بسته سورمه یهابه داشتن کارت شناسایی با اسم، کفشدانشجوی کارشناسی ارشد ویژه برای تحصیل ملزم 

 [16] باشدیبا آرم دانشگاه، تجهیزات، گوشی پزشکی، عینک ایمنی و تجهیزات یادداشت برداری م یاسورمه
 استرالیا

 

 علمی یهایازمندین :9جدول 

 ایران موردی بیان نشده است

 از آناتومی یاهیداشتن پا

 [16] اولیه سطح دو تا قبل از شروع ترم دوم یهاارائه مدرک دوره کمک
 استرالیا

 

 پرستاری ویژه واحدهای درسی کارشناسی ارشد :10جدول 

 1 ویژه یهابر پرستاری مراقبت یامقدمه

 3 پایش پرستاری پیشرفته

 1 مباحث عمومی در پرستاری پیوند اعضاء

 3 یهاپرستاری در بخش یهامراقبت

  ویژه یهامراقبت

 19 (1-9ویژه اختصاصی ) یهاپرستاری مراقبت

 1 اطالع رسانی پزشکی یهاستمیرایانه و س

 3 روش تحقیق پیشرفتهآمار و 

 4 [13] نامهانیپا

 50/12 مبانی پرستاری

 50/12 ( ترم اول1علوم پرستاری )

 50/12 ( ترم اول2علوم پرستاری )

 50/12 ( ترم دوم3) یپرستار علوم

 25 ارزیابی پرستاری و مراقبت

 25 مراقبت در بیماری حاد و مزمن

 50/12 سالمت روان و بازیابی

 25 بیماران با مشکالت پیچیده بهداشتی

 50/12 تحقیقات پرستاری

 50/12 پرستاری معاصر

 25 [15] پرستاری در بالین

 

بحث

کارشناسی ارشد  آموزشی نظام یهاتفاوت و هاشباهت مطالعه این در

 قرار مقایسه ملبورن استرالیا مورد و ایران پرستاری مراقبت ویژه

 یهاهر دو کشور دارای رسالت، چشم انداز، اهداف و نقش .گرفت

استرالیا بر مبنای . واحدهای درسی ارائه شده در باشندیمشابه م

در حالیکه واحدهای درسی ایران  باشدیمراقبت مبتنی بر شواهد م

ویژه پرداخته است.  یهابه طور اختصاصی به مراقبت در بخش

شرایط ادامه تحصیل در مقطع ارشد به صورت پاره وقت در استرالیا 

امکان پذیر است. حجم کار پژوهشی در مقطع کارشناسی ارشد ویژه 

الیا به صورت کارکالسی در طی ترم تحصیلی و براساس در استر

. در ایران کار پژوهشی به صورت باشدیبالینی دانشجو م یهاتیفعال

انجام پایان نامه با تعداد واحد مشخص پس از گذراندن واحدهای 

 .باشدیدرسی م

 هاتفاوت ها وشباهت سهیمقا و لیتحل و عناصر از کی هر قیدق مطالعه با

 :رسدیم نظر به مهم ریز موارد

 یهاارزش و دیعقا اساس بر یآموزش برنامه دو هر باورهای و هاارزش

در  یاحرفه یپرستار به مربوط یهاارزش و باشندیم جامعه بر حاکم

 است. شده فیتعر بالین نیز

انداز در ایران به طور اختصاصی با توجه به اهداف کارشناسی ارشد چشم

مراقبت ویژه و با تمرکز به پرستاری در بخش مراقبت ویژه نوشته شده 

است. در حالی که در دانشگاه ملبورن پرستاری را بدون مرز برای بخشی 
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خاص بیان کرده و اختصاصا  بخش مراقبت ویژه را در نظر نگرفته است 

اساس  بر یریگمیهدف را متمرکز بر گسترش پرستاری بر پایه تصمو 

شواهد بالینی بیان کرده است. تمرکز رسالت ارشد مراقبت ویژه و 

آموزش بر اساس عملکرد بر مبنای شواهد بالینی در دانشگاه استرالیا 

نشان دهنده محدوده وسیع حیطه اختیارات پرستاری در بالین است. 

ه انجام مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد در ایران این در حالی است ک

ساختن  یعمل منظور به التیتسه نبودن یبا موانعی روبرو است. کاف

 بستن کار به در پزشکان مشارکت و یهمکار عدم ،یقیتحق یهاافتهی

پرستاران، عدم آگاهی  یبرا یکاف وقت فقدان و یپرستار قاتیتحق جینتا

 مورد در مطالعه جهت ه ریزان پرستاریو کم توجهی مدیران و برنام

. [18, 17] باشدیاز جمله چالشهای پیش رو م قاتیتحق جینتا

مداوم در زمینه تکنولوژی پزشکی و مراقبت از بیمار،  یهاشرفتیپ

پیچیده و پرچالش کرده است. پرستاری کارآمد،  یاپرستاری را حرفه

 یریگنظیر حل مشکل و بهره ییهاپیشرفته و مطمئن نیازمند مهارت

 باشدیبالینی م یریگمیاز پژوهش و مستندات و توانایی جهت تصم

[19]. 

 ویژه در پرستاری ارشد کارشناسی دوره به ورود ضوابط و شرایط مقایسه

 ورودی امتحان کتبی نمره بر فقط تمرکز که دهدیم نشان کشور دو

داوطلبین و حضور در بالین در نظر گرفته شده  سوابق کاری و نبوده

استعداد درخشان  است. به طوری که در ایران حتی استفاده از سهمیه

. این امر با توجه به حساسیت شودیبه بعد از گذراندن طرح موکول م

و  Freedمراقبت ویژه حائز اهمیت است.  یهامراقبت در بخش

معتقدند داشتن سابقه کار بالینی در افزایش کارایی ( 2014همکاران )

 در یسیانگل بر زبان دانشجو تسلط ایران، در. [20] پرستاران مؤثر است

 کفایت ارشد پرستاری یدوره کارشناس به ورود یبرا یعموم زبان حد

 یعموم زبان یهادوره گذراندن پس از دانشجویان از یاریبس و کندیم

 یعلم یازهاین برآوردن جهت الزم یزبان از مهارت همچنان ،یتخصص و

. در استرالیا شرط ورود به مقطع [21] برخوردار نیستند یاحرفه و

که این  اشدبیکارشناسی ارشد پرستاری، مدرک زبان با نمره معتبر م

 امر روند آموزشی و پژوهشی را برای دانشجویان تسهیل خواهد کرد

 معتبر کتب و مقاالت دارد، بهتری انگلیسی زبان که فردی . مسلما  [14]

 بدون که دانشجویانی با قیاس در و کندیم مطالعه را انگلیسی زبان به

یم ارشد کارشناسی مقطع وارد انگلیسی زبان از مدرکی هیچ داشتن

 .[10] داشت خواهد خود دوره از بهتری استفاده ،شوند

برای دانشگاه ملبورن پایه آناتومی  ورود به رشته علمی یهایازمندین

اولیه مطرح شده است، اما در ایران موردی در نظر گرفته  یهاوکمک

 ارائه بخش مراقبت ویژه اصلی هدفنشده است. با توجه به اینکه 

تنها با به  باشدیم بیماران با مشکالت متعدد مورد نیاز به یهامراقبت

 در یزیربرنامه همچنین و مجرب پرستاری و پزشکی کادر کارگیری

 [22] این هدف دست یافت به توانیم انسانی نیروهای از صحیح استفاده

توانایی علمی مورد نیاز جهت ورود به مقطع  نابراین توجه و تاکید بهب

 .رسدیارشد این رشته ضروری به نظر م

. باشدیپاره وقت از نکات مثبت دانشگاه ملبورن م یهاوجود دوره

یبا توجه به این که افراد در مقاطع تحصیالت تکمیلی شاغل م

شرایط ادامه تحصیل به نحوی که بر کیفیت زندگی فرد  باشند

وجود دوره تحصیل پاره وقت در سطح  صدمه وارد نکند، وجود دارد.

 یهاتیبا توجه به شاغل بودن افراد و مسئولتحصیالت تکمیلی 

 باشدیخانوادگی راهکار مناسب جهت ایجاد شرایط ادامه تحصیل م

[23]. 

، اما در [4] تعداد واحدهای درسی در برنامه ایران کامال  مشخص است

دانشگاه استرالیا نمره و گرفتن امتیاز مبنای هر درس قرار گرفته و در 

تحت عنوان تعداد واحد وجود ندارد  یاکوریکولوم بیان شده است و واژه

 .[14] در نظر گرفته است 200را  یلیالتحصارغو حد نمره نهایی برای ف

دریافت دروس ارائه  توانیم برنامه دو در شده ارائه واحدهای مقایسه از

شده در دانشگاه استرالیا با تمرکز بر مباحث مهم و مشکالت روز جامعه 

. این در حالی است که در دروس ایران تمرکز فقط بر بخش باشدیم

واحدهای درسی ارائه شده در ایران بر اساس بخش  مراقبت ویژه است.

. مراقبت ویژه طراحی شده و حول همین بخش در چرخش است

درحالی که در استرالیا اول مبانی پرستاری به صورت تئوری و بالینی 

 یهایماریدر ارتباط با ب ییهاو سپس دانشجویان دوره شودیتدریس م

و در نهایت با  گذارنندیحاد و مزمن و بیماران با مشکالت پیچیده م

. تاکید بر شوندیپرستاری در امر مراقبت از بیماران آشنا م یهاتازه

مبانی پرستاری در تئوری و بالین در استرالیا قابل توجه است. چرا که 

پرستاری براساس مبانی در بخش مراقبت ویژه به شکل  یهامراقبت

. تنها واحد درسی روش تحقیق به طور [24] شودیانجام م ترشرفتهیپ

، که این امر شودیمشابه با عنوان تحقیقات پرستاری در استرالیا ارائه م

داللت بر اهمیت پژوهش و ایجاد تفکر کشف مشکالت در مقطع 

 .باشدیتحصیالت تکمیلی م

ران دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری گرایش مراقبت ویژه در ای

. عالوه بر این الزامات کنندی، پایان نامه را اخذ مهاشیهمانند سایر گرا

ها برای ارائه مقاالت استخراج شده از پایان نامه داخلی برخی دانشگاه

روند خروج دانشجویان از  یلیالتحصبه منظور اخذ نمره نهایی و فارغ

ها را بسیار کند کرده است. محقیقن حیطه آموزش معتقدند شگاهدان

 فلسفه، دارای تکمیلی تحصیالت سطح در پرستاری، آموزش یهابرنامه

 فاقد و نیست جامعه نیاز با متناسب نبوده، مشخصی و رسالت اهداف

استفاده،  بدون نامهانیزیادی پا تعداد نیز آنها نتیجه که است الزم کیفیت

 تغییر با دانش، سطح در عمدتا   نسبی یادگیری ایجاد و مدرک گرفتن

پرستاری  و مدیریت آموزش، در کافی مهارت فقدان و اندک رفتار

 و مدیریت آموزش، یهاطهیح در النیالتحصفارغ استخدام و تخصصی

 کارگیری به امکان یا نداشته را آن تخصص فرد که است ییهاعرصه

 .[25] ندارد را هاآموخته

 در که داشت انیب دیبا زین آموختگاندانش یاحرفه فیوظا با رابطه در

 شده لحاظ نقش اساس بر یاحرفه فیوظا ستیل نکهیا با ،رانیا برنامه

 طهیح دادن قرار مدنظر با فیوظا نیا نشده؛ نوشته آموختگاندانش یبرا

 .است شده آورده کولومیکور متن در یحرکتیو روان ینگرش ،یشناخت

به  توانندیفارغ التحصیالن کارشناسی ارشد مراقبت ویژه در ایران م

صورت عضو هیئت علمی جذب دانشگاه شوند، در حالی که در واحدهای 

. بسیاری از [21, 14] نندیبیدرسی خود جهت این امر آموزشی نم

 یهاصاحب نظران حیطه آموزش بر این باورند که تمرکز فعلی دانشکده

و تهیه مقاالت دانشجویان در امر پژوهش  یسازپرستاری بر آماده

پژوهشی به ندرت در ایجاد یک معلم خوب موثراست. این موضوع 

ها را به خصوص در تربیت دانشجویانی که نقش هیئت علمی دانشگاهبه

. این در حالی است که [26] ، بسیار حائز اهمیت استرندیگیعهده م

دانش آموختگان گرایش مراقبت ویژه در استرالیا بر ارائه خدمات بالینی 
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پژوهشی را در طول دوران  یهاجام پروژهبه بیماران تمرکز دارند و ان

یلذا برنامه نمتحصیل با توجه به ماهیت واحد درسی برعهده دارند. 

لی تکمی یهااین هدف را تحقق بخشد. بنابراین اضافه کردن دوره تواند

 .[27] قمندان در این حوزه اهمیت داردالتمرین تدریس برای ع

تحصیلی در ایران، اگرچه فرصت برابری را برای  یهانهیرایگان بودن هز

، ولی تضمینی برای تسریع در فراغت از کندیمتقاضیان فراهم م

و طوالنی شدن زمان تحصیل عالوه بر این که  کندیتحصیل ایجاد نم

، ورود فارغ التحصیالن را به بازار کار با دیافزایدانشگاه م یهانهیبر هز

. از تدابیری که برای جبران تحصیل رایگان در نظر کندیکندی مواجه م

گرفته شده است، تعهد خدمت است. دانشجویانی که از تحصیل رایگان 

، موظفند متناسب با قوانین آموزشی موجود در شوندیبرخوردار م

دانشگاه، پس از فراغت از تحصیل خدماتی را به دانشگاه ارائه کنند. این 

تعهد مطابق با زمان تحصیل و نحوه برخورداری دانشجو از شرایط 

پذیرش است. این راهکار نیز در جای خود خالی از اشکال نیست، زیرا 

این  .[28] ردیگیابط مشخص صورت نمبا ضو النیالتحصاشتغال فارغ

در حالی است که تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه استرالیا 

 باشدیه تحصیلی به ازای هر ترم تحصیلی ممنوط به پرداخت هزین

[14]. 

استرالیا و ورود کوتاه بودن دوره تحصیل کارشناسی ارشد ویژه در 

ارائه خدمات بالینی تخصصی به  تواندیبه بالین م النیالتحصفارغ

در حالی است که  اینمراقبت ویژه را تسهیل نماید،  یهابیماران بخش

دانشجویان پرستاری و  یزاعوامل تنش نیترمسائل بالینی، عمده

رشد دانشجویان ا یلیالتحصو روند کند فارغ رودیمامایی به شمار م

مراقبت ویژه، عدم تعریف ارتقاء بالینی و جایگاه بالینی مشخص برای 

 النیالتحصمراقبت ویژه را در بین فارغ یهاآنان انگیزه ورود به بخش

. حتی گاهی فارغ التحصیالن کارشناسی پس از [29] کاهش داده است

 ادامه به اقدام ینیبال یهاتیفعال از گریز یگذراندن دوره طرح، برا

این امر لزوم بازنگری جدی در روند سطوح بالینی و  .کنندیم لیتحص

مختلف پرستاری از  یهاشیگرا النیالتحصمشخص شدن جایگاه فارغ

. پرستاران طلبدیجمله کارشناسی ارشد مراقبت ویژه در بالین را م

مدارک  با پرستاران ورود ی، برانیبال عرصه در یکنون طیمعتقدند که شرا

و  نبوده مناسب چندان ینیبال ژهیو یهامراقبت ارشد یکارشناس

 یرایپذ یپرستار نیمسئول باألخص ینیبال دست اندرکاران و نیمسئول

 شناسندینم تیبه رسم را آنان مدارج و نبوده ینیبال متخصص پرستاران

 یآمادگ سنجش جهت قیدق یازسنجین لزوم بر زین مطالعات گری. د[8]

 داشتند دیتأک یپرستار ینیبال یتخصص یهارشته ورود یبرا جانبههمه 

[30 ,31]. 

طول دوره تحصیلی بسیار قابل توجه هست. انجام  نیچنهم 

سنگین در دوران ارشد اگر به تغییرات و بهبود اوضاع  یهانامهانیپا

تحمیل هزینه سنگین به دانشگاه و دانشجو  تواندیبالینی منجر نشود، م

 .[32] به دنبال داشته باشد

آن وجود  یهانهیپرداخت هزدر استرالیا امکان ادامه تحصیل فقط با 

دارد که ممکن است شرایط را برای ورود عالقمندان و افراد توانمند با 

محدودیت مواجهه کند. همچنین اخذ نمره کل برای ورود به سال دوم 

 تواندیمورد نیا زاست و در صورتیکه دانشجو به حد نمره کل نرسد نم

 .[16] وارد سال دوم تحصیلی شود

 راه کارهای پیشنهادی برای ارتقاء در ایران

مقطع کارشناسی  یهاشیکارشناسی ارشد ویژه به عنوان یکی از گرا

. فعالیت و نحوه عملکرد پرستاران در باشدیارشد پرستاری قابل توجه م

بخش ویژه با توجه به شرایط پیچیده بالینی بیماران نیازمند توانمندی 

. انتخاب پرستاران برای ادامه تحصیل در این مقطع باشدیو دانش م

 یهایتوانمندنباید تنها به سابقه کار بالینی محدود شود. توجه به 

 علمی و جسمی برای پرستاران ویژه کار اهمیت دارد.

تمام وقت که دانشجو باید زمان زیادی را در دانشگاه  یهاوجود دوره

سپری کند با شرایط کاری و زندگی دانشجویان مقاطع تحصیالت 

ندارد. چرا که آنان موظفند برای تهیه هزینه  یخوانتکمیلی در ایران هم

یل مشغول به کار شوند. از طرفی معموال  دانشجویان در زندگی و تحص

و با توجه به بافت فرهنگی  باشندیمقطع تحصیالت تکمیلی متأهل م

کشور ایران و اهمیت خانواده، دانشجویان را برای گذران تمام زمان خود 

. بنابراین ایجاد شرایط ادامه کندیبرای ادامه تحصیل با چالش روبرو م

انگیزه را برای عالقمندان به ورود به مقطع  تواندیت متحصیل پاره وق

 تحصیالت تکمیلی افزایش و شرایط ادامه تحصیل را تسهیل کند.

فارغ التحصیالن ارشد ویژه جایگاه مشخصی در بالین ندارند و حتی در 

بیمارستان مشغول به کارند. این در حالی است که برای  یهاسایر بخش

و از طرفی سایر  نندیبیان بخش ویژه آموزش مارائه پرستاری به بیمار

پرستاران مشغول به کار در بخش ویژه از کارشناسی پرستاری و گاها 

طرحی هستند. درواقع در بسیاری از موارد پرستاران ارشد ویژه در 

 یاقهیبخش غیر ویژه به دلیل کمبود نیروی بیمارستان و یا برخورد سل

شده و  یورباعث کاهش انگیزه و بهروه، که هم شوندیبه کار گرفته م

گزاف تحصیل رایگان و پایان نامه دانشجویان به هدر  یهانهیهم هز

خواهد رفت. پس اهمیت مسئولین و مدیران پرستاری به تعریف و ایجاد 

 متفاوت یهاشیجایگاه بالینی برای مقاطع مختلف تحصیلی و گرا

ن و بهبود شرایط پرستاری در جهت عملکرد بهینه فارغ التحصیال

 .رسدیدرمانی کشور ضروری به بنظر م

یکی از مشکالت پرستاری  تواندینبود نیاز سنجی از شرایط بازار کار م

ویژه در ایران باشد. همانطور که اشاره شده به دلیل این عدم تناسب 

. نکته کنندیبسیاری از پرستاران برای نبود در بالین ارشد را انتخاب م

در تربیت دانشجو است  هایماریمورد در نظر نگرفتن بار ب دیگر در این

. در حال حاضر با یک کوریکولوم دهدیکه باز هم عدم تناسب را نشان م

یپرستاری به تربیت و آموزش دانشجو م یهادر ایران تمام دانشکده

که در نظر نگرفتن بومی سازی کوریکولوم بر اساس شرایط  پردازند

. باشدیبومی در آن قابل توجه م یهایماریبار بمختلف و  یهااستان

 .شودیمختلف پیشنهاد م یهابنابراین کوریکولوم متمم برای دانشگاه

پژوهشی که به صورت پایان نامه پس از گذراندن  یهاتیانجام فعال

زمان و هزینه بسیار  شودیواحدهای تئوری و عملی به دانشجو واگذار م

پایان نتایج آنها استفاده زیادی نخواهد شد.  زیادی را در بردارد که از

نامه دانشجویان در ایران بدون در نظر گرفتن کاربرد و فقط با جنبه 

که این آموزش نیز وقت زیادی از سیستم و  شودیآموزش انجام م

 ییها. پایان نامهکندیبسیاری را تحمیل م یهانهیدانشجو گرفته و هز

که هرگز به عنوان شواهد بالینی در بخش ویژه به کار گرفته نشده و 

چه فقط جنبه گذران واحد درسی به منظور فارغ التحصیلی را دارد. 

پژوهشی در راستای مشکالت بالینی درک شده  یهابسا انجام پروژه
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ترم نتایج بهتری را به دنبال دانشجو در طی دوران تحصیل و در طول

تشویق دانشجویان به کشف مشکالت بالینی، تحقیق، داشته باشد. 

بررسی و ارائه مطالب به سایر پرستاران و کادر درمان به صورت ژورنال 

نتایج مثبتی در راستای ارتقا  تواندیآموزشی م یهاکالب و یا کارگاه

به  باشدیبالینی که رکن اساسی در امر درمان و سالمت م یهاتیفعال

در این مسیر بهتر این است که از ابتدا به رسیدن همراه داشته باشد. 

نتایج به بیمار بستری در بخش ویژه توجه شود. زیرا تربیت نیروی 

انسانی متعهد در نهایت باید برای بیمار منفعت داشته باشد. پیشنهاد 

ا هو مدیران آموزشی پرستاری در مورد انجام طرح هامارستانیب شودیم

 یشی و تبادل نظر داشته باشند.در بالین بیمار هم اند

از طرفی حرکت جهانی جامعه درمان به سمت عملکردهای مبتنی بر 

شواهد در جهت بهبود و راندمان باالی درمان ایجاد زیر ساخت و شرایط 

. تغییر ساختار عملکرد بالینی دانشجویان طلبدیانجام آن را م

واهد بتنی بر شتحصیالت تکمیلی در این جهت و ورود تفکر و عملکرد م

 ایجاد فاز جدیدی در درمان و بهبود مراقبتهای پرستاری به همراه دارد.

 گیرینتیجه

 یهارسالت، داشتن سابقه کار بالینی و نقش و انداز چشم فلسفه، اهداف،

اما روش تدریس  ملبورن استرالیا مشابه است. و ایران در فارغ التحصیالن

محتوی دورس، وجود دورهای پاره بر مبنای عملکرد مبتنی بر شواهد، 

ا ب وقت و حجم و سبک کار پژوهشی در استرالیا با ایران متفاوت است.

متناسب با گرایش  یهارساختیتوجه به موارد مطرح شده، ایجاد ز

کارشناسی ارشد مراقبت ویژه در بالین و آموزش، به عنوان نیاز اصلی 

افزایش سالمت جامعه و به عنوان گامی مؤثر در جهت  النیالتحصفارغ

و رفع نیاز بیماران مورد انتظار است. تردیدی نیست که سیستم رو به 

رشد و پویای پرستاری نیازمند پرستارانی با توان مهارت عملکردی 

الینی، گیری بالینی، قضاوت بمناسب، توان باال در تفکر انتقادی، تصمیم

ط بنابراین ایجاد شرای .باشداستدالل اخالقی و ارتباط مؤثر با بیمار می

ی در بازنگر یهاتیپرستاری بر مبنای شواهد بالینی از اولو یهامراقبت

با توجه  نیچن. همباشدیپرستاری در کشور م یهاسیستم ارائه مراقبت

هیئت علمی اضافه  یهااین رشته در فراخوان النیالتحصبه جذب فارغ

درسی برای آن  کردن واحدهای مربوط به روش تدریس به واحدهای

، قابل بررسی باشندیدسته از دانشجویان که مایل به ورود به آموزش م

گذران کاگاههای آموزشی تدریس را برای  توانی. همچنین مباشدیم

 یهاجذب فارغ التحصیالن در آموزش شرط الزم دانست. ایجاد دوره

در پاره وقت و استفاده از آموزش از راه دور یا ایجاد فرصت تحصیل 

شهر محل زندگی در کنار تحصیالت تمام وقت برای مقاطع تحصیالت 

تکمیلی با توجه به متأهل و شاغل بودن دانشجویان در این مقطع نیز 

 .شودیتوصیه م

از محدودیتهای پژوهش عدم دسترسی به دانشجویان مشغول به 

تحصیل و تنها استفاده محقق از مستندات منتشر شده در سایت 

 ورن بوده است.دانشگاه ملب

کارشناسی ارشد در دانشگاه ملبورن استرالیا و  یهاشیبررسی سایر گرا

. شودیهمچنین سایر دانشگاههای استرالیا با ایران به پژوهشگران پیشنهاد م

همچنین در صورت امکان بررسی عملکرد بالینی و جایگاه فارغ التحصیالن 

 .شودینیز توصیه مکارشناسی ارشد ویژه در ایران با سایر کشورها 

 سپاسگزاری

 حاصل طرح پژوهشی مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی حاضر مقاله

 شماره به سمنان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی اخالق کمیته و

IR.SEMUMS.REC.1397.297 پژوهش این . نویسندگانباشدیم 

 .کنندیم تشکر سمنان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی معاونت از

 تعارض منافع

 وجود مطالب تحلیل و ، تجزیهیآور جمع در منافعی تعارض گونه هیچ

 نداشت.

References 

1. Mirzabeygi G, Salemi S, Babaei F, Kheradmand M. The 

necessity for specialty education in nursing MS program: 

viewpoints of the faculty members of school of nursing 

and midwifery in Iran. Iran J Med Educ. 2009;9(3):263-

70.  

2. Salminen L, Stolt M, Saarikoski M, Suikkala A, Vaartio H, 

Leino-Kilpi H. Future challenges for nursing education--a 

European perspective. Nurse Educ Today. 

2010;30(3):233-8. doi: 10.1016/j.nedt.2009.11.004 

pmid: 20005606 

3. Naseri N, Salehi S. Accreditation of nursing education in 

Iran: Documenting the process. Iran J Nurs Midwifery 

Res. 2008;12(4).  

4. Tehran university of medical science. Aims and program 

of the university Tehran Tehran university of medical 

science; 2019 [cited 2019]. Available from: 

https://bit.ly/2ByXH08. 

5. Lameaei A. Clinical education ahead of current event. J 

Urmia Med. 2006;17(1):54-9.  

6. Ghaffari R, Yazdani S, Alizadeh M, Salek Ranjbarzadeh F. 

Comparative study: curriculum of undergraduate medical 

education in Iran and in a selected number of the world’s 

renowned medical schools. Iran J Med Educ. 

2012;11(7):819-31.  

7. Tamjid Tash E, Moalal Chobgholo M. A comparative 

study of the process of citizenship education in primary 

school education, Islamic Republic of Iran, Japan. Soc Sci 

Stud. 2014;11(40):18-32.  

8. Nikfarid L, Ashktorab T. Understanding of neonatal 

intensive care nurse practitioner students of situation of 

their profession in Iran: A qualitative study. Iran J Nurs 

Res. 2013;8(2):37-46.  

9. Valizadeh L, Rezagolifam A, Soheili A, Zamanzadeh V, 

Mansouri Arani M. A comparative study on the neonatal 

nursing curriculum in Iran and in McMaster university of 

Canada. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2018;16(7):475-

83.  

10. Arian M, Nobahar M, Babamohamadi H. Comparative 

study of nursing master's education program in Iran and 

John Hopkins school of nursing. J Nurs Educ. 

2018;7(3):34-48.  

11. Madandar Arani A, Abasi P. A Second Look at 

Comparative Education and its Missions. 2007.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2009.11.004
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20005606
https://bit.ly/2ByXH08


 1398 مهر و آبان، 4، شماره 8، دوره آموزش پرستاری نشریه

 

18 

 

12. Aghazadeh A, Ghodsi A, Fazlalizadeh R. Analytical and 

comparative study of characteristics curriculum higher education 

for distance studies in iran and england and india. 2012.  

13. KAUMS. Master of Science (MSc) Nursing Courses 

Topics Kashan Kashan University of Medical Sciences; 

2019 [cited 2019 ]. Available from: 

http://nursing.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=153. 

14. The University of Melbourne. Master of nursing science 

Melbourne: The University of Melbourne; 2019 [cited 

2019]. Available from: 

https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/m

aster-of-nursing-science/entry-requirements/. 

15. Vahedian-Azimi A, Ebadi A, Saadat S, Negarandeh R, 

Ahmadi F. Professors’ view on the appropriate 

postgraduate degree in nursing education: A comparative 

study in two different sociocultural societies and literature 

review. Int J Med Rev. 2014;1(1):13-23.  

16. The University of Melbourne. Master of advanced nursing 

Melbourne: The University of Melbourne; 2019 [cited 

2019]. Available from: 

https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/m

aster-of-advanced-nursing/entry-requirements/. 

17. Valizadeh L, Fathi Azar E, Safaiyan A. Barriers to and 

facilitators of research utilization among nurses of 

teaching hospitals in Tabriz. Sci J Mashhad Nurs 

Midwifery Fac. 2003;4(13):1-9.  

18. Kermanshahi S, Parvinian AM. Barriers to 

implementation of evidence-based care: viewpoints of 

nursing staff. Iran J Med Educ. 2012;12(2):84-92.  

19. White KM, Dudley-Brown S, Terhaar MF. Translation of 

evidence into nursing and health care: Springer Publishing 

Company; 2016.  

20. Freed GL, Dunham KM, Lamarand KE, Loveland-Cherry 

C, Martyn KK, American Board of Pediatrics Research 

Advisory C. Pediatric nurse practitioners: roles and scope 

of practice. Pediatrics. 2010;126(5):846-50. doi: 

10.1542/peds.2010-1589 pmid: 20956419 

21. Shekari A. [The comparison between lecturing and role 

playing in the teaching of history]. Iran: Ketabravesh; 2005.  

22. Le Gall JR. Evaluation of performance of ICUs. Intens 

Care Emerg. 2007:455-64. doi: 10.1007/978-88-470-

0571-6_42  

23. Borzou SR, Oshvandi K, Cheraghi F, Moayed MS. 

Comparative study of nursing PhD education 

system and curriculum in Iran and John Hopkins 

school of nursing. Educ Strategy Med Sci. 

2016;9(3):194-205.  

24. Yekefallah L, Ashktorab T, Manoochehri H, Alavi Majd H. 

Intensive Care Nurses’ Reaction to Futile Cares: A 

Phenomenological Study. J Holist Nurs Midwifery. 

2016;26(2):107-17.  

25. Adib-Hajbaghery M. Comparison of philosophy, goals 

and curriculum of graduate level of nursing education in 

Iran and other countries. 2002.  

26. Jafari Asl M, Chehrzed M, Ghanbari A. Quality of 

educational services from viewpoint's of nursing and 

midwifery students of Guilan University based on 

Servqual model. Res Med Educ. 2014;6(1):50-8. doi: 

10.18869/acadpub.rme.6.1.50  

27. Li YS, Chen PS, Tsai SJ. A comparison of the learning 

styles among different nursing programs in Taiwan: 

implications for nursing education. Nurse Educ Today. 

2008;28(1):70-6. doi: 10.1016/j.nedt.2007.02.007 pmid: 

17391813 

28. Sadooghiasl A, Navab E, Negarandeh R, Nikbakht 

Nasrabadi A. A comparative study of Geriatric nursing 

curriculum in Iran and USA. Iran J Nurs Res. 

2015;10(2):95-103.  

29. Nouhi E, Ghorbani-Gharani L, Abbaszadeh A. A 

Comparative Study of the Curriculum of Undergraduate 

Nursing Education in Iran and Selected Renowned 

Universities in the World. Strides Dev Med Educ J. 

2015;12(3).  

30. Sahebihag MH, Khadivi AA, Soheili A, Moghbeli G, Khaje 

Goudari M, Valizadeh L. The challenges of nursing 

doctoral curriculum in Iran: a critical look based on Delphi 

technique. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2017;15(6):424-

39.  

31. Beal JA. A nurse practitioner model of practice in the 

neonatal intensive care unit. MCN Am J Matern Child 

Nurs. 2000;25(1):18-24. doi: 10.1097/00005721-

200001000-00005 pmid: 10676081 

32. Manouchehri H, Imani E, Atashzadeh-Shoorideh F, Alavi 

Majd H. Nursing students' experiences of work while 

studying: a qualitative study. Iran J Nurs Res. 

2016;11(2):32-42. 

 

http://nursing.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=153
https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master-of-nursing-science/entry-requirements/
https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master-of-nursing-science/entry-requirements/
https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master-of-advanced-nursing/entry-requirements/
https://study.unimelb.edu.au/find/courses/graduate/master-of-advanced-nursing/entry-requirements/
http://dx.doi.org/10.1542/peds.2010-1589
http://dx.doi.org/10.1542/peds.2010-1589
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20956419
http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-0571-6_42
http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-0571-6_42
http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.rme.6.1.50
http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.rme.6.1.50
http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2007.02.007
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17391813
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17391813
http://dx.doi.org/10.1097/00005721-200001000-00005
http://dx.doi.org/10.1097/00005721-200001000-00005
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10676081

	JNE-8-4-2-EN
	JNE-8-4-2-PE

