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Abstract
Introduction: Teaching has a great impact on the comprehensive and sustainable development of countries and 
in educating and training human resources. Evaluation the status of the curriculum provides the conditions for 
the strengths, weaknesses, problems and needs of the new program to provide a clearer set of information for it. 
According to the researches on comparing the structure of Iran bachelor of nursing program with other countries, 
this research was done with the aim of reviewing the studies that have made a comparative comparison of Iran 
bachelor of nursing curriculum and other colleges of universities in the world.
Methods: The present study is a narrative review study. Keywords related to bachelor of nursing, curriculum, 
bachelor's degree, Iran, comparative study, other countries, during from 2010 to 2020, descriptive review 
research based on the narrative review method will be searched in the reputable scientific databases Science 
Direct, PubMed, Web of Science, Scopus, Scholar Google, IranMedex, SID and Magiran. quality of life for 
clients. The studies performed by comparative method using Berdy model were considered as inclusion criteria. 
Editorial letters, review and unspecified implementation studies, articles whose full text was not available, and 
abstracts of congresses were excluded from the study. Thus, 15 related studies were selected from 16,300 
studies including Turkey, Jordan, China, South Korea, Singapore, Japan, Malaysia, India, Lebanon, United 
Arab Emirates, United Kingdom, Scotland, United States, Canada and Australia.
Results: The findings of this study showed the strengthening of human communication, education based on 
global standards, benefit of nursing theories, application of evidence based knowledge and emphasis on research, 
use of new digital strategies and simulation methods in education, explanation of perspectives specializing in 
nursing, improving nursing management for the growth and excellence of professional values can pave the 
way for the promotion of the nursing profession and consequently improve the role of nurses in improving the 
quality of nursing services in various fields at the community level and achieving better .
Conclusions: Although based on a review according to the Brady model Iran's nursing education program 
has a relatively favorable position compared to other countries in the world, but the review of philosophy, 
educational strategies and policies in the country's health system should be reviewed to address weaknesses so 
that solving problems to meet the needs of society with maximum productivity and efficiency of nurses.
Keywords: Narrative Review Study, Curriculum, Bachelor, Nursing, Iran.
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چکیده
مقدمــه: آمــوزش عالــی تاثیــر شــگرف و بــه ســزایی در گســترش همــه جانبــه و پایــدار کشــورها و در تربیــت و پــرورش نیــروی انســانی 
ــوت، ضعــف، مشــکالت و  ــوارد ق ــا م ــد ت ــا مــی کن ــه درســی شــرایطی را مهی ــت برنام شایســته دارد. ارزشــیابی و آگاه شــدن از وضعی
نیازهــای جدیــد برنامــه مشــخص و اطالعاتــی را جهــت بهبــود یافتــن آن فراهــم نمایــد. بــا توجــه بــه پژوهــش هــای انجــام شــده در 
خصــوص مقایســه ســاختار برنامــه کارشناســی پرســتاری ایــران بــا ســایر کشــورها، ایــن پژوهــش با هــدف مــرور مطالعاتــی انجــام خواهد 

شــد کــه مقایســه تطبیقــی برنامــه درســی کارشناســی پرســتاری ایــران و ســایر کالــج دانشــگاه هــای جهــان انجــام داده انــد.
 ،)Bachelor of Nursing( روش کار: در ایــن پژوهــش مــروری روایتــی، با اســتفاده از کلمات کلیدی مرتبط با کارشناســی پرســتاری
 ،)Comparative Study( مقایســه تطبیقی ،)Iran( ایران ،)Bachelor's degree( کارشناســی ،)Curriculum( برنامه درســی
ســایر کشــورها )Other )Country، طــی ســال هــای 2010 تــا 2020 از نــوع تحقیــق توصیفــی- مــروری بــر اســاس روش مــرور 
 Science Direct، PubMed ، Web of Science، Scopus ، Scholar ــر ــی معتب ــی علم ــای اطالعات ــی در پایگاه ه روایت
Google، IranMedex، SID و Magiran جســتجو شــد. مطالعــات انجــام شــده بــه روش مقایســه ای تطبیقــی بــا اســتفاده از 
الگــوی بــردی بــه عنــوان معیــار ورود بــه مطالعــه در نظــر گرفتــه شــدند. نامه هــای تحریریــه، مطالعــات مــروری، پژوهش هــای بــا نحــوه 
اجــرای نامشــخص، مقاالتــی کــه متــن کامــل آن هــا در دســترس نبودنــد و چکیــده مقــاالت کنگره هــا، از مطالعــه حــذف گردیــد. بنابرایــن 
تعــداد 15 مطالعــه مرتبــط از میــان 16300 مطالعــه شــامل کشــورهای ترکیــه، اردن، چیــن، کــره جنوبــی، ســنگاپور، ژاپــن، مالــزی، هنــد، 

لبنــان، امــارت متحــده عربــی، انگلســتان و اســکاتلند، آمریــکا، کانــادا و اســترالیا انتخــاب شــدند.
یافتــه هــا: یافتــه هــای ایــن مطالعــه نشــان داد تقویــت ارتباطــات انســانی، آمــوزش براســاس اســتانداردهای جهانــی، بهــره منــدی از 
نظریــه هــای پرســتاری، بــه کارگیــری دانــش مبتنــی بــر شــواهد و تاکیــد بــر حــوزه تحقیقــات، اســتفاده از راهبردهــای جدیــد دیجیتــال 
و روش هــای شــبیه ســازی در آمــوزش، تبییــن دیــدگاه هــای تخصصــی در پرســتاری، بهبــود مدیریــت پرســتاری جهــت رشــد و تعالــی 
ارزش هــای حرفــه ای مــی توانــد زمینــه ســاز ارتقــاء حرفــه پرســتاری و بــه تبــع بهبــود نقــش پرســتاران در ارتقــاء کیفیــت خدمــات 

پرســتاری در عرصــه هــای مختلــف در ســطح جامعــه و دســتیابی بــه کیفیــت زندگــی بهتــر مددجویــان باشــد. 
نتیجــه گیــری: اگــر چــه براســاس بررســی انجــام شــده طبــق مــدل بــردی برنامــه آمــوزش کارشناســی پرســتاری ایــران در مقایســه 
بــا ســایر کشــورهای جهــان از جایــگاه نســبتا مطلــوب برخــوردار اســت، امــا بازبینی فلســفه، اســتراتژی هــای آموزشــی و سیاســتگذاری ها 
در نظــام ســالمت کشــور، جهــت رفــع نقــاط ضعــف بایــد مــورد بازبینــی قــرار گیــرد تــا بتــوان بــا برطــرف نمــودن مشــکالت بــه بــرآورده 

نمــودن نیازهــای جامعــه بــا حداکثــر بهــره وری و کارآیــی پرســتاران دســت یافــت.
کلید واژه ها: مطالعه مروری روایتی، برنامه درسی، کارشناسی، پرستاری، ایران.
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مقدمه
دانشــگاه هــا بــه عنــوان مهــم تریــن نهادهــای آموزشــی مراکــز تولیــد 

ــاز کشــور،  علــم و فرهنــگ و هــم چنیــن تربیــت متخصصــان مــورد نی

خلــق و تولیــد دانــش جدیــد و پیشــرد مرزهــای علــم و دانــش مطــرح 

مــی باشــند. ســه مأموریــت اصلــی دانشــگاه شــامل آمــوزش و پــرورش و 

خدمــات مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. آمــوزش جــز اولیــن ماموریــت 

ــق  ــر آن تواف ــا ب ــه در بســیاری از کشــورهای دنی محســوب می شــود ک

شــده اســت. آمــوزش فعالیــت هدفمنــد در جهــت ارتقــاء یادگیری اســت 

]1[. بنابرایــن دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی بایســتی بــا برنامــه ریــزی 

آموزشــی دقیــق و تــدارک دیــدن دســتور کار آمــوزش فعالیت هــا و 

مجموعــه تجــارب یادگیــری مــورد نیــاز، گام هــای ارزنــده ای جهــت تعلیم 

ــه نیازهــای مراقبــت ســامت  ــروی متخصــص پاســخ گــو ب و تربیــت نی

جدیــد و پویایــی جامعــه امــروز بــردارد ]2[.

برنامــه درســی کــه توســط ســازمان هــای مســئول در امــر آمــوزش تهیــه 

مــی شــود، مــی توانــد بــرای فراگیــران یــک فرصــت برنامــه ریزی شــده را 

مهیــا کنــد، تــا آن هــا قــادر باشــند بــا اســتفاده از یــک رویــداد تعاملــی، 

یادگیــری را تجربــه کننــد ]3[. برنامــه هــای درســی منــاد پیرشفــت مراکــز 

آمــوزش عالــی بــوده و در پیــروزی و شکســت ایــن مراکــز موثــر هســتند 

 .]4[

ــی  ــتی و درمان ــتم بهداش ــر در سیس ــل تغیی ــه دلی ــتاری ب ــوزش پرس آم

ــد ]5[. از  ــی کن ــرم م ــه ن ــت و پنج ــی دس ــش های ــکات و چال ــا مش ب

مهــم تریــن رســالت هــای آمــوزش پرســتاری و دانشــکده هــای پرســتاری 

تربیــت و آمــاده کــردن پرســتاران حرفــه ای اســت، بــه نحــوی کــه قــادر 

باشــند بــه  عنــوان یکــی از اعضــای اصلــی تیــم ارائــه دهنــده خدمــات 

مراقبتــی، فعالیــت هــای حرفــه ای خویــش را انجــام دهنــد ]6[. بــا وجود 

رشوع آمــوزش پرســتاری از ســال 1294، کارشناســی پرســتاری پیوســته از 

ســال 1344 ارائــه مــی شــود کــه بــه منظــور تربیــت نیــروی انســانی آگاه، 

متعهــد، خــره و کارآمــدی اســت کــه بــا کســب توانائــی و بهــره منــدی از 

دانــش روز خدمــات مــورد نیــاز بهداشــتی، مراقبتــی و توانبخشــی مقرون 

بــه رصفــه را در باالتریــن ســطح اســتاندارد جهــت تامیــن، حفــظ و ارتقاء 

ــش  ــق آمــوزش، پژوهــش و توســعه دان ســطح ســامت جامعــه از طری

پرســتاری تدویــن گردیــده اســت ]7[.

در رابطــه بــا ارزشــیابی کوریکولــوم پرســتاری ســازمان جهانــی بهداشــت 

تاکیــد مــی کنــد کــه دو بعــد مرتبــط بــودن برنامــه آموزشــی بــا نیازهــای 

اولویــت دار ســامت هــر کشــور و جواب گویی پرســتار بــه مددجویانش 

ــی  ــه درس ــت برنام ــدن از وضعی ــیابی و آگاه ش ــت ]8[. ارزش ــم اس مه

رشایطــی را مهیــا مــی کنــد تــا مــوارد قــوت، ضعــف، مشــکات و نیازهای 

جدیــد برنامــه مشــخص و اطاعاتــی را جهــت بهبــود یافــن آن فراهــم 

مــی کنــد ]9[. یکــی از مــواردی کــه بــه ایجــاد وضعیــت بهینــه و مطلوب 

در نظام هــای آموزشــی منجــر می شــود، اســتفاده از تحقیقــات تطبیقــی 

ــف  ــورهای مختل ــی در کش ــام آموزش ــد نظ ــا چن ــن دو ی ــه بی و مقایس

مــی باشــد. ]10[. در ایــن میــان نقــش آمــوزش دهنــدگان پرســتاری کــه 

مســئولیت آمــوزش نظــری، چگونگــی کاربــرد مطالــب نظــری در عرصــه 

ــن  ــه ای و همچنی ــی حرف ــی و رشــد یافتگ ــارب بالین ــن، کســب تج بالی

ــت  ــز اهمی ــد، حائ ــار را دارن ــن کیفیــت مراقبــت پرســتاری از بی تضمی

مــی باشــد. در ایــن راســتا اســتفاده از تجــارب کشــورهای موفــق و بومــی 

ســازی آن، بــی تردیــد نقــش مهمــی در جهــت اعتــای سیســتم آمــوزش 

پرســتاری برخــوردار اســت ]11[. عبــادی و همــکاران در ایــران پژوهــش 

ــود و  ــت موج ــن وضعی ــدف تعیی ــا ه ــی ب ــوع پدیدارشناس ــی از ن کیف

مطلــوب برنامــه درســی تکلیــف محــور در رشــته آمــوزش پرســتاری انجام 

دادنــد. داده هــا آنالیــز شــده بــا روش Colaizzi نشــان داد کــه مهم تریــن 

مؤلفــه اصلــی در بررســی وضــع موجــود برنامــه درســی تکلیــف محــور 

ــجو  ــردن دانش ــر ک ــی و درگی ــط بالین ــودن محی ــی ب ــل  پیش بین )غیرقاب

بــا تکالیــف عملــی( و در مؤلفــه اصلــی وضــع مطلــوب )از بیــن بــردن 

فاصلــه بیــن محیــط یادگیــری و محیــط بالینــی، عــدم تطبیــق آموزش هــا 

ــز برنامه هــای پرســتاری(  ــی و غیرمتمرک ــا انتظــارات و اجــرای موقعیت ب

مــی باشــد ]5[.

ــات  ــان مطالع ــی جه ــای آموزش ــام ه ــول نظ ــخ تح ــی تاری ــق بررس طب

تطبیقــی از پویاتریــن شــیوه هــای علمــی مــورد توجــه مســئوالن و برنامه 

ریــزان آموزشــی کشــورهای پیــرشو مــی باشــد. ]12[. 

در کلیــه جوامــع تقریبــا اهــداف و مســائل آموزشــی به هم شــبیه اســت، 

روش هــای مــورد اســتفاده بــا زمینــه، ســنت و  فرهنــگ جامعــه ارتبــاط 

پیــدا مــی کنــد، لــذا مقایســه نظــام هــای مختلــف آموزشــی باعــث بهبود 

و ارتقــای محتــوا و کیفیــت آموزشــی مــی گــردد ]13[. توجــه بــه برنامــه 

هــای آموزشــی کشــورهای موفــق و مقایســه آن بــا برنامــه های آموزشــی 

کشــورمان ســبب نهادینــه شــدن یــک برنامــه و نظــام آموزشــی کارآمــد 

مــی شــود. بــا توجــه بــه مــرور متونــی کــه پژوهشــگر انجــام داده اســت، 

تنهــا مطالعــات بــه بررســی تطبیقــی رشــته کارشناســی پرســتاری با ســایر 

کشــورها پرداختــه انــد. مطالعــه ای مــروری جهــت جمع بندی مشــاهده 

نشــد. در نتیجــه، بــا توجــه بــه قدمــت کشــور ایــران در امــر آمــوزش ایــن 

دوره، بایــد بتوانــد در بیــن دانشــگاه هــای دولتــی برتــر جهــان برنامــه 

کارشناســی را ارائــه دهــد، لــذا مطالعــه ای بــه صــورت مــرور روایتــی در 

مــورد برنامــه درســی ایــن مقطــع در ایــران بــا ســایر کشــورها انجام شــد، 

تــا پیشــنهادهای علمــی و کاربــردی تــر بــه روز بــرای ارتقــاء وضعیــت 

آموزشــی ایــن رشــته در ایــران فراهــم گــردد.

روش کار 
ــی، دارای  ــوع مــرور روایت ــردی از ن ــک پژوهــش کارب مطالعــه حــارض ی
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ــه  ــی اخــاق در پژوهــش هــای زیســت  پزشــکی ب ــه مل ــه کمیت تاییدی

شــاره IR.SEMUMS.REC.1399.054 از دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ســمنان اســت کــه در ســال 1399 بــا هــدف مقایســه برنامــه درســی دوره 

ــد. ــران و جهــان انجــام گردی کارشناســی رشــته پرســتاری در ای

بــه منظــور انجــام ایــن مطالعــه مــروری روایتــی، کتــب و مقــاالت کمــی 

و کیفــی و مرتبــط منتــرش شــده بــه زبــان انگلیســی و فارســی از طریــق 

ــا اســتفاده از  ــع الکرتونیکــی ب ــه ای و مناب ــد کتابخان جســتجوی هدفمن

 ،)Curriculum( ــه درســی ــتاری )Nursing(، برنام ــد واژه هــای پرس کلی

کارشناســی )Bachelor›s degree(، ایــران )Iran(، مقایســه تطبیقــی 

بــه   )Other Country( کشــورها  ســایر   ،)Comparative Study(

ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــب آن ه ــز ترکی ــد واژه هــای مســتقل و نی صــورت کلی

 PubMed ،Scopus، Web of Science،عملگرهــای بولــی در پایگاه هــای

SID، Magiran در بــازه زمانــی ســال های 2010 تــا 2020 جســتجو شــد. 

نامه هــای تحریریــه، مطالعــات مــروری، پژوهش هــای بــا نحــوه اجــرای 

نامشــخص، مقاالتــی کــه مــن کامــل آن هــا در دســرتس نبودنــد و چکیــده 

مقــاالت کنگره هــا، از مطالعــه حــذف گردیــد. مطالعــات انجــام شــده بــه 

روش مقایســه ای تطبیقــی بــا اســتفاده از الگــوی بــردی ]14[ بــر اســاس 

چهــار مرحلــه توصیــف، تفســیر، همجــواري و مقايســه، انتخــاب شــده و 

نــکات قــوت و ضعــف آن هــا تعییــن گردیــد.  تعــداد 15 مطالعــه مرتبط 

از میــان  16300 مطالعــه بــود )شــکل 1(.

ــاس  ــر اس ــق ب ــای تحقی ــف )Description(، پدیده ه ــه توصی در مرحل

شــواهد و اطاعــات یادداشــت بــرداری شــده و بــرای بررســی و نقــادی 

در مرحلــه بعــد آمــاده گردیــد. بنابرایــن در ایــن مرحلــه، برنامه آموزشــی 

دوره کارشناســی پرســتاری ایــران از ســایت وزارت بهداشــت و دانشــکده 

پرســتاری تهــران و ســایر دانشــگاه هــای جهــان از مــرور مقــاالت انجــام 

شــده تهیــه گردیــد. 

ــه  ــات وارد شــده در مرحل ــه تفســیر )Interpretation(، اطاع در مرحل

ــس  ــه پ ــود ک ــن صــورت ب ــه ای ــد کار ب ــل شــد. رون اول بررســی و تحلی

از مطالعــه دقیــق و بررســی برنامــه آموزشــی، ابتــدا فلســفه، رســالت و 

چشــم انــداز، توامننــدی هــای مــورد انتظــار، نقــش هــا و وظایــف حرفــه 

ای دانــش آموختــگان در دو برنامــه توصیــف و بــا یکدیگر مقایســه شــد. 

ســپس هــر دو برنامــه از لحــاظ مشــخصات و محتــوای دوره، اســرتاتژی 

هــای آموزشــی و روش هــای تدریــس، رشایــط ورود، قوانیــن و مقــررات، 

هزینــه و نحــوه ارزشــیابی مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد و نقــاط ضعــف 

و قــوت آن هــا بــا توجــه بــه رشایــط و زمینــه کشــورها ارزیابــی شــدند. 

در مرحلــه همجــواری )Juxtaposition(، از اطاعــات مرحلــه قبــل بــرای 

ایجــاد چارچــوب و مقایســه شــباهت هــا و تفــاوت هــا اســتفاده شــدند. 

طبــق ایــن مرحلــه، داده هــا بــرای هــر یــک از اجــزای برنامــه آموزشــی 

بــه دســت آمــده از مرحلــه تفســیر، در قالــب جــداول تنظیــم گردیــد. 

بــا دادن نظــم بــه داده هــا، شــباهت هــا و تفــاوت هــا تعییــن شــدند. 

در مرحلــه مقایســه )Comparison(، نیــز مســئله تحقیــق بــا توجــه بــه 

جزئیــات زمینــه، شــباهت هــا و تفــاوت هــا و دادن پاســخ بــه ســواالت 

ــا ایــران  تحقیــق بررســی و مقایســه شــدند. نتایــج در همــه کشــورها ب

ــاط  ــورد نق ــدی در م ــع بن ــا جم ــدند، ت ــیر ش ــی و تفس ــه، ارزیاب مقایس

قــوت وضعــف، پیشــنهادات و راهکارهــای  الزم مشــخص گــردد.

ــا  ــت داده ه ــورش در مدیری ــز از ت ــت پرهی ــاش جه ــا ت ــگران ب پژوهش

ــل از  ــات حاص ــا و اطاع ــا داده ه ــه ب ــت داری در رابط ــت امان و رعای

منابــع دســت اول و دســت دوم برنامــه هــای آموزشــی دوره کارشناســی 

پرســتاری ایــران و ســایر دانشــکده هــای جهــان و صداقــت در گــزارش 

یافتــه هــا، ماحظــات اخاقــی اساســی الزم بــرای انجــام مطالعــه را مــد 

نظــر قــرار دادنــد.

یافته ها
در مطالعــه انجــام شــده عنــارص اصلــی برنامــه درســی شــامل تعریــف 

دوره، فلســفه، رســالت، چشــم انــداز، اســرتاتژی هــای آموزشــی، نحــوه 

ــوزش  ــه در سیســتم آم ــرش و مشــخصات دوره، ک ــط پذی ــرش، رشای پذی

هــر کشــور مــورد بررســی قــرار گرفــت. نتایــج بــه دســت آمــده در مــورد 

مقایســه برنامــه آموزشــی دوره کارشناســی پرســتاری در دانشــگاه ایــران 

ــران و دانشــکده هــای پرســتاری  ــوم پزشــکی ته ــان، دانشــگاه عل و جه

آســیا )ترکیــه، اردن ]15[، چیــن ]16[، کــره جنوبــی ]17[، ســنگاپور ]18[، 

ــی ]21[(،  ــده عرب ــارت متح ــان، ام ــد، لبن ــزی ]20[، هن ــن ]19[، مال ژاپ

اروپــا )انگلســتان )فلورانــس( ]22[ و اســکاتلند )ادینبــورگ( ]21[، آمریکا 

 ،)]25[ UCLA ،و پســیلوانیا ]24[ Widener ،]23[ جــورج واشــینگن(

کانــادا )مــک مســرت( ]26[ و اســرتالیا )کوئینزلنــد ]21[( جــداول در 

صفحــات بعــدی آمــده اســت .

شکل 1: نتیجه بررسی متون
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تاریخچه دانشکده های پرستاری ایران و جهان

ــتین  ــا نخس ــود. ام ــه ب ــال 1294 در ارومی ــران س ــتاری در ای رشوع پرس

دوره آمــوزش چهــار ســاله پرســتاری توســط انســتیتو عالــی فیروزگــر در 

ــا تصویــب دوره چهــار ســاله  ســال 1344 برگــزار شــد. در ســال 1354 ب

لیســانس پرســتاری در وزارت علــوم و آمــوزش عالــی کلیــه مراکــز آمــوزش 

عالــی موظــف بــه ارائــه دوره چهــار ســاله بــا برنامــه متمرکــز گردیدنــد. 

توسط  ماهه  يک  برنامههاي  برگزاري  به  ايران  در  رشته  اين  تاريخچه 

دانشگاه علوم  ماهه در  ايران و دورههاي سه  پزشکي  دانشگاه علوم 

پزشکي تهران در سالهاي نه چندان دور در يس و نهمني جلسه شوراي 

گسرتش آموزش عايل برميگردد. در برخــی مقــاالت تطبیقــی مقایســه ای 

دانشــگاه هــا، تاریخچــه ای ارائــه نشــده بــود.

 The National University of Singapore (دانشــگاه ملــی ســنگاپور

ــا حضــور راهبــه هــای فرانســوی رشوع بــه کار  NU(( در ســال 1885 ب

ــت  ــی صاحی ــتاری از گواه ــوزش پرس ــمت آم ــه س ــت ب ــا حرک ــرد، ام ک

تــا دیپلــم پرســتاری جهــت ارتقــاء بــه پرســتار تخصصــی در علــوم 

 Nanyang Technological( بهداشــت دانشــگاه پلی تکنیــک نــان یانــگ

ــی ان  ــک نگ ــی تکنی ــب آن در پل ــال 1992 و متعاق University( در س

)Ngee Ann Polytechnic( در ســال 2005 رشوع شــد. برنامه هــای 

 The کارشناســی پرســتاری توســط مرکــز مطالعــات پرســتاری آلیــس لــی

Alice Lee Centre for Nursing Studies )ALCNS( واقــع در مدرســه 

پزشــکی یانــگ لــو لیــن )Yong Loo Lin( در دانشــگاه ملــی ســنگاپور 

ــد ]18[.  ــذاری ش ــت 2006 پایه گ ــار در آگوس ــن ب ــرای اولی ب

آمــوزش پرســتاری در مالــزی در کنــار خدمــات بهداشــتی در کشــور 

ــتاران  در 1329  ــون پرس ــب قان ــش از تصوی ــت، پی ــرده اس ــت ک پیرشف

هجــری یعنــی 1950 میــادی ســه مدرســه منطقــه یــک پرســتار شــامل 

 1325 )Johor Bahru( مــدارس پرســتاری بیارســتان هــای جوهــر بــارو

هجــری )1946 میــادی( پولــو پینانــگ )Pulau Pinang( 1326 هجــری 

)1947 میــادی( و کــواال المپــور )Kuala Lumpur( 1327 هجــری )1948 

میــادی( تاســیس شــد، ایــن مــدارس توســط مربیــان انگلیســی اداره مــی 

ــوزش در  ــرد آم ــای رویک ــر مبن ــتاران ب ــوزش پرس ــان آم ــن زم شــد. در ای

محــل کار بــود کــه توســط مــرتون هــا و پزشــکان آمــوزش داده مــی شــد. 

ــوم  ــا اســتفاده از یــک کوریکول ــادی ب در ســال 1331 هجــری 1952 می

 General Nursing Council( بــر اســاس شــورای عمومــی پرســتاری

GNC( انگلســتان آمــوزش رســمی تــر شــد و در کــره کوریکولــوم 

ــن 20  ــا در نظــر گرف ــوک )Block System Curriculum( ب سیســتم بل

درصــد تئــوری و 80 درصــد عملــی بــرای مــدت ســه ســال و چهــار مــاه 

 Tun Tan Cheng تصویــب شــد. اولیــن دانشــکده خصوصــی پرســتاری

Lock در ســال 1346 هجــری 1967 میــادی در بیارســتان Assunta و  

Petaling Jayaتاســیس گردیــد. در ســال 1347 هجــری و 1968 میــادی 

دانشــکده پرســتاری دانشــگاه Kuala Lumpur تاســیس شــد. هــر 

ــادی  ــتاری 1950 می ــون پرس ــررات قان ــن و مق ــه تحــت قوانی دو مدرس

بودنــد. دانشــگاه بین املللــی اســامی مالــزی در ســال 1362 هجــری بــر 

اســاس اصــول اســامی در مالــزی تاســیس شــد. ایــن دانشــگاه دارای 14 

دانشــکده اســت کــه Kuliya نامیــده مــی شــود. این دانشــکده پرســتاری 

ــطح  ــه ای در س ــتاران حرف ــت پرس ــرای تربی ــاله ب ــار س ــه چه ــک برنام ی

کارشناســی پرســتاری دارد، کــه بــرای آمــوزش تئــوری و بالینــی پرســتاری 

بــا رعایــت ارزش هــای اخــاق مطابــق بــا اصــول اســاعیلی پایبنــدی بــه 

ارزش-هــای فرهنگــی اجتاعــی مطابــق بــا آمــوزه هــای دینــی، اســامی، 

اخاقــی و معنــوی بــه عنــوان مثــال مقــررات پوشــش اســامی در مــورد 

دانشــگاه تاکیــد دارد. دانشــجویان پرســتاری ایــن دوره نیــاز یــک پژوهش 

و تحقیقاتــی در پروازهــا در پایــان دوره کارشناســی انجــام دهنــد. 

دانشــکده پرســتاری دانشــگاه بین املللــی اســامی مالــزی اخیــرا در 

موسســه بیــن املللــی اســامی مالــزی تاســیس شــد و در نخســتین کاس 

ــی 2004  ــر یعن ــاه تی ــری م ــی در 1383 هج ــجویان دوره کارشناس دانش

میــادی تشــکیل شــده اســت ]20[. 

آمــوزش پرســتار بــه صــورت رســمی در کــره جنوبــی توســط یــک پرســتار 

مســیحی بــه نــام مــارگارت ادمونــد در ســال 1282 شمســی آغــاز شــد. 

اولیــن مدرســه پرســتاری بــه نــام Bogo yok van در ســال 1286 شمســی 

ــتان  ــن بیارس ــام ای ــا ن ــه بعده ــد ک ــدازی ش ــان راه ان ــتان زن در بیارس

دانشــگاهی بــهEva  تغییــر یافــت. اولیــن دوره آموزشــی لیســانس 

پرســتاری در دانشــگاه زنــان Eva در ســال 1334 شمســی تشــکیل شــد و 

هم¬زمــان بــا ســومین دولــت جمهــوری کــره حرکــت بــه ســمت جامعــه 

ــت زندگــی مــردم  ــه 243 دالر و تثبی ــش ســطح از 82 دالر ب ــاز و افزای ب

کــره و تغییــر سیاســت دولــت در راســتای ارتقــاء آمــوزش و تحقیقــات 

ــا  ــور ب ــر کش ــگاه دیگ ــانس در دانش ــوزش دوره لیس ــی آم ــاه عموم رف

تاکیــد بیــش تــر و جنبه هــای عملــی پرســتاری آغــاز شــد. در ســال 1356 

شمســی آمــوزش پرســتاری در متــام ســطوح مــدارس بیارســتان هــا تحت 

هدایــت مجموعــه آموزشــگاه قــرار گرفــت کشــور کــره در حــال حــارض 

دو سیســتم آمــوزش پایــه کاردانــی و کارشناســی در رشــته پرســتاری دارد 

کــه اســاس پذیــرش آن هــا آزمــون ورودی و مصاحبــه مــی باشــد ]19[. 

ــوان  ــه عن ــکا در ســال 1821 ب تاریخچــه دوره دانشــگاه Widener آمری

اولین مجتمع دانشــگاهی رشق آمریکا تاســیس شــد، دارای 12 دانشــکده 

ــه  ــه از ســال 1935 رشوع ب ــه دانشــکده پرســتاری مــی باشــد ک از جمل

پذیــرش دانشــجوی پرســتاری منــود. 

دانشــگاه UCLA در ســال 1919 تاســیس گردید در ســال 1949 ریاســت 

ــدارس  ــی از م ــوان یک ــه عن ــتاری را ب ــکده پرس ــور دانش ــگاه مذک دانش

حرفــه ای علــوم پزشــکی بایــرن گــذاری کــرد و برنامــه ســنتی کارشناســی 

ــد در  ــی ارش ــد. دوره کارشناس ــدازی ش ــال 1950 راه ان ــتاری در س پرس

ــد. در  ــیس ش ــال 1986 تاس ــتاری در س ــرتای پرس ــال 1952 و دوره دک س

رتبــه بنــدی تایمــز در ســال 2019 دانشــگاه UCLA رتبــه 17 را در بیــن 

ــن  ــگاه  دومی ــن دانش ــرده و ای ــب ک ــان کس ــر جه ــای برت ــگاه ه دانش

ــگاه  ــن دانش ــی نهمی ــهرت جهان ــاظ ش ــده و از لح ــر متح ــگاه برت دانش

مشــهور جهــان مــی باشــد.

ــام  ــورت مت ــه ص ــتاری ب ــانس پرس ــاله لیس ــه دو س ــادا، برنام ــو کان تورنت
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 )Lawrence Bloomberg( بلومــرگ  الورنــس  دانشــکده  در  وقــت 

ــا  ــه ای و ب ــی حرف ــدی را در زندگ ــاب جدی ــادا، ب ــو کان ــگاه تورنت دانش

ارزش، در مراقبــت هــای بهداشــتی بــاز منوده اســت. دانشــکده پرســتاری 

تورنتــو ســابقه طوالنــی در آمــوزش پرســتاران کارشناســی دارد و در برنامه 

آموزشــی و تحقیقــات پرســتاری بــا کیفیــت بــه راهنایــی اعضــای هیــات 

علمــی در ســطح بیــن املللــی مشــهور اســت. بــزرگ تریــن و مهمرتیــن 

ــن دانشــگاه  ــرار دارد. ای ــو ق ــادا اســت کــه در شــهر تورنت دانشــگاه کان

 Catherine( در ســال 1921 تأســیس شــده اســت. خانــم کاتلیــن راســل

Russell( در ســال 1921 دپارمتان بهداشــت عمومی پرســتاری را تأســیس 

کــرد. در 1920 دپارمتــان تبدیــل بــه یک مدرســه بهداشــت شــد. در 1999 

بــه عنــوان یــک مدرســه پرســتاری مســتقل معرفــی شــد و در ســال 1942 

کارشناســی پرســتاری معرفــی شــد.

کشورهای قاره
مورد مقایسه

چشم اندازرسالتفلسفه

ــوی و ایرانآسیا ــامی معن ــگ اس ــت. فرهن ــامتی اس ــم س ــک تی ــز الینف ــتاری ج پرس
ــن نیازهــای  ــه تامی ــد زمین ــد اســت و بای ــاد مــورد تاکی ــی در همــه ابع اخاق
فراگیرنــدگان، زمینــه رشــد معنویــت در آن هــا فراهــم کنــد. پرســتاران وظیفــه 
تامیــن حفــظ و ارتقــاء ســامت افــراد جامعــه را بــر عهــده دارنــد و ایــن مهــم 
بــا تکیــه بــر دانــش روز و توجــه بــه نیازهــای جامعــه و رشایــط جغرافیایــی 
و اقلیمــی قابــل دسرتســی اســت. آمــوزش فرآینــدی دو جانبــه اســت کــه بــر 
تعامــل یــاد دهنــده و یــاد گیرنــده در جهــت دســتیابی بــه اهــداف آموزشــی 
اســتوار اســت. آمــوزش پرســتار بایــد در جهــت رشــد فــردی و آمــاده ســازی 
ــود. ــه ش ــه ای ارائ ــل حرف ــر و تکام ــادام العم ــری م ــرای یادگی ــجویان ب دانش

دانشــکده پرســتاری و مامائــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــه عنــوان منــاد 
آمــوزش عالــی پرســتاری و مامائــی کشــور بــا رسلوحــه قــراردادن »انســان ســامل، 
خانــواده ســامل، جامعــه ســامل« مبتنــی بــر مأموريــت هــای ســازمان ، مانــدگار و 
هــم راســتا بــا بينــش هــا و ارزش-هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــرای 
مانائــی، تحــول، رشــد و شــکوفايی، خــود را متعهد بــه تربيت نريوهــای محقق، 
متبحــر، توامننــد و برخــوردار از فضائــل انســانی، اســامی بــرای امــروز و فردای 
جامعــه مــی دانــد. تعهــد بــه ايــن ارزش هــای مشــرتک مــا را ملــزم می کنــد تا :

خدمــات  بهرتيــن  دينــی  هــای  آمــوزه  بــر  تأکيــد  و  توجــه  بــا 
مناييــم. فراهــم  جامعــه  ســامت  ســطح  اعتــای  بــرای  را  مراقبتــی 

بــرای  الزم  زمينــه  ای،  حرفــه  اخــاق  و  ســازمان  تعالــی  بــر  مترکــز  بــا 
ــگ دانشــکده  ــوزش، پژوهــش و فرهن ــل در آم ــل دخي ــه عوام مشــارکت هم
. منایيــم  تــاش  ســاالری  شايســته  نظــام  ايجــاد  جهــت  در  و  تأمــني  را 

بــا تأکيــد بــر خاقيــت و نــوآوری حرفــه ای، آمــوزش و تربیــت نــريوی مــورد 
نيــاز پرســتاری و مامائــی جامعــه از پرســتاران و ماماهــای بالينــی تــا هيئــت 
علمــی، دســتيابی بــه بهرتيــن نتايــج را رسلوحه اين تعهــدات قرار دهيــم ]27[.

ــش  ــت دان ــتاری تربی ــی پرس ــوزش کارشناس ــه آم ــالت برنام رس
آموختگانــی اســت کــه بــا تکیــه بــر دانــش روز و مهــارت 
ایــان، تعهــد، دل ســوزی و مهربانــی، اخــاق  و کارآمــدی 
حرفــه ای و برقــراری ارتبــاط موثــر حرفــه ای خدمــات مراقبــت 
پرســتاری مــورد نیــاز آحــاد جامعــه را از مرحلــه پیشــگیری 
تــا بازتوانــی بــا روش هــا و ابزارهــای اســتاندارد ارائــه کنــد. 
ایــن برنامــه پرســتاران را تربیــت می کننــد کــه متعهــد بــه 
یادگیــری خودراهــر بــوده و در دوره خدمــت بــه طــور مرتــب 
ــد. ــی کنن ــه روز م ــاد ب ــه ابع ــان را در هم ــارت ش ــش و مه دان

علــوم  دانشــگاه  مامايــي  و  پرســتاري  دانشــكده  رســالت 
پزشــي تهــران بــه عنــوان منــاد آمــوزش عالــی پرســتاري و 
ــه  ــوب ب ــرای تامــني خدمــات مطل ــي کشــور، بسرتســازی ب ماماي
ذي¬نفعــان در ابعــاد پايــه اي رشــته شــامل آمــوزش، پژوهــش، 
بــا محوریــت  نگــر،  بالينــي و جامعــه  مديريــت، خدمــات 
ــار  ــر معنویــت، اخــاق و رفت فرهنــگ اســامی ایرانــی مبتنــی ب
حرفــه¬ای از طریــق تربیــت نیــروی انســانی خــردورز، بــا 
ــت  ــتاي حرك ــته و در راس ــه رش ــد ب ــوآور و عاقمن ــت، ن صاحی
ــوري  ــداز 1404 جمه ــي محــوری ســند چشــم ان در مســري داناي
ــران  ــوم پزشــي ته ــران و نقشــه علمــی دانشــگاه عل اســامي اي
در ســطوح ملــی منطقــه ای و بین-املللــی مــی باشــد ]27[

آمــوزش  برنامــه  آینــده  ســال  ده 
دوره کارشناســی پرســتاری همــگام 
بــا نیازهــای در حــال تغییــر جوامــع 
بــه نحــوه پویــا خواهــد توانســت 
ــی  ــه ای و جهان ــتانداردهای منطق اس
آمــوزش پرســتاری را کســب کنــد. 
کارشناســی  دانش آموختــگان 
ایــن  اجــرای  از  حاصــل  پرســتاری 
تعریــف شــده و  برنامــه جایــگاه 
ــه مراقبت¬هــا در  ــری را در ارائ موث
ــه ســطوح ســامت از پیشــگیری  کلی
تــا بازتوانــی در نظام ســامت کشــور 
بــه دســت خواهنــد آورد. دانــش 
آموختــگان ایــن رشــته خدمــات اثــر 
و مقــرون بــه رصفــه ای را در مســیر 
آحــاد  ســامت  ســطح  پیرشفــت 
جامعــه و بهبــود کیفیــت زندگــی 
داد.  خواهنــد  ارائــه  مددجویــان 
ــه  ــگان برنام ــش آموخت ــات دان خدم
لحــاظ  از  پرســتاری  کارشناســی 
کیفیــت در رتبــه نخســت منطقــه و 
قابــل عرضــه در ســطح بین املللــی 

ــود. ــد ب خواه
ــام اول در کشــور، کســب  حفــظ مق
ســطح  در  علمــی  نخســت  رتبــه 
بیــن- جایــگاه  ارتقــای  و  منطقــه 

هــای  دانشــکده  بیــن  در  املللــی 
.]27[ مامايــي  و  پرســتاری 

ترکیه
Hacettepe

آمــاده ســازی پرســتاران متخصــص و کارآمــد در هــر دو حــوزه بالینــی و 
تحقیقاتــی بــا اســتفاده از روش هــای علمــی و فنــاوری مــی باشــد. پرســتاران 
ــت  ــک مراقب ــاور و پزش ــر، مش ــگر، مدی ــی، پژوهش ــوان مرب ــه عن ــر ب درمانگ
هــای بهداشــتی بــا ایفــای نقــش هــای متعــدد بــرای محافظــت، رشــد و بهبــود 
ســامت افــراد، خانــواده هــا و جوامــع آمــوزش مــی بیننــد. عــاوه بــر ایــن، 
مأموریــت ایــن اســت کــه دانــش آموختــگان را بــه همــکاری در بخش-هــای 
چنــد رشــته دانشــگاه و ارتقــاء ســامت و توســعه آمــوزش و خدمــات پرســتاری 

تشــویق کنــد ]26[.

آمــوزش پرســتاران برطبــق اســتانداردهای جهانــی، یادگیــری 
ــات  ــرش، ارتباط ــوق ب ــی و حق ــای اخاق ــر، ارزش ه ــادام العم م
موثــر، حــل مســئله و مهــارت هــای تحقیقاتــی کــه آن هــا 
را قــادر بــه ارایــه پاســخ بــه تغییــرات ناشــی از پیرشفــت 

تکنولوژیکــی در یــک جامعــه مــدرن منایــد ]26[.

بــه عنــوان یــک دانشــکده پرســتاری 
ملــی و بیــن املللــی و الگویــی بــرای 
هیئــت  اعضــای  و  دانشــجویان 
ــی /  ــای آموزش ــه ه ــی در برنام علم

پژوهشــی مــی باشــد. ]26[

فلســفه آمــوزش پرســتاری در دانشــکده هــای کــره جنوبــی متشــکل از روح کره جنوبی
کاتولیــک، حقیقــت، عشــق، خدمــت و فلســفه فلورانــس نایتینــگل اســت، کــه 
متخصصــان پرســتاری را بــه داشــن چشــم انــداز جهانــی و یــک احــرتام عمیــق 
ــا آمــوزش بــه  ــا ترویــج تخصــص ب ــا مــی ســازد کــه ب بــرای زندگــی بــرش توان
کارگیــری دانــش مبتنــی بــر شــواهد و تقویــت ارتباطــات انســانی بــه توســعه 

جامعــه کمــک مــی کننــد ]17[.

ــکل  ــی متش ــره جنوب ــگاه ک ــتاری در دانش ــوزش پرس ــالت آم رس
از روی کاتولیــک حقیقــت عشــق، خدمــت و فلســفه فلورانــس 
ــه داشــن چشــم  نایتینــگل اســت کــه متخصصــان پرســتاری را ب
ــا  ــرش توان ــی ب ــرای زندگ ــق ب ــک احــرتام عمی ــی و ی ــداز جهان ان
می ســازد و بــا ترویــج تخصــص بــا آمــوزش بــه کارگیــری دانــش 
ــعه  ــه توس ــانی ب ــات انس ــت ارتباط ــواهد و تقوی ــر ش ــی ب مبتن

ــد ]17[. ــی کنن ــه کمــک م جامع

پرســتاری  آمــوزش  انــداز  چشــم 
ــره  ــای ک ــگاه ه ــی در دانش کارشناس
جنوبــی بســیار مختــر و مبتنــی 
بــر پــرورش پرســتاران و توامننــد و 
ــا  ــی ب ــن امللل ــه ای در ســطح بی حرف
ــده  ــوان ش ــی عن ــداز جهان ــم ان چش

اســت ]17[.

اطاعاتی ارائه نشده بود.اطاعاتی ارائه نشده بود.اطاعاتی ارائه نشده بود.ژاپن

جدول 1: مقایسه فلسفه رسالت، ارزش ها، باورها و چشم انداز در دانشگاه ایران و جهان
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مالــزی اطاعاتی ارائه نشده بود.مالزی اســامی  بین املللــی  دانشــگاه  رســالت 

پیشــگام بــودن در پژوهــش پرســتاری و انتشــار آن، 

ــطح  ــتاری در س ــدن پرس ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ب

نظــر  از  تخصصــی  مشــاوره  ارائــه  بین املللــی، 

علمــی و بالینــی و تربیــت پرســتاران متخصــص 

انســانی  از ارزش هــا و اخــاق  حرفــه ای کــه 

ــای  ــروه ه ــه کار در گ ــادر ب ــت و ق ــوردار اس برخ

مختلــف در زمینــه هــای مراقبتــی و بهداشــتی مــی 

باشــند ]20[.

ــن  ــادل بی ــز تع ــوان مرک ــه عن ب

نگــر  پرســتاری کل  املللــی در 

ــامی  ــاق اس ــا و اخ ــا ارزش ه ب

ارتبــاط  کاری،  وجــدان  نظیــر 

رازداری،  امانــت،  انســانی، 

عدالــت، معنویــت و مســئول 

افــراد  خدمــت  در  بــودن 

]20[ اســت  جامعــه 

مــا پزشــکان و پرســتاران تربیــت می کنیــم کــه اطاعاتی ارائه نشده بود.سنگاپور

ــرای  ــه ب ــد ک ــه مناین ــه ای ارائ ــه گون ــت را ب مراقب

عزیــزان خــود ارائــه می دهنــد. مــا محققانــی 

را پــرورش مــی دهیــم کــه بــه دنبــال دانــش 

جدیــد و ارائــه راه حــل هایــی بــرای دســتیابی بــه 

ســامتی بهــرت هســتند. مــا بــا فروتنــی، دلســوزی، 

ــه ارتقــای کیفیــت زندگــی  یکپارچگــی و احــرتام ب

مرکــز  ارائــه خدمــت می مناییــم.  مــردم  همــه 

مطالعــات آلیــس لــی واقــع در مدرســه یانــگ  

ــوزش را  ــه آم ــود ک ــد می ش ــن متعه ــن لی ــو  لی ل

بــا کیفیــت بــاال ارائــه منایــد. دوره هــای کارشناســی 

پیــش روی پرســتاری در  برنامه هــای  پرســتاری، 

آســیا، اینجــا دانشــگاه ملــی ســنگاپور بــه منظــور 

تربیــت پرســتارانی شایســته طراحــی شــده اســت، 

ــاس  ــر اس ــده ب ــازی ش ــبیه س ــط ش ــک محی ــا ی م

ــده  ــرورش  دهن ــق و پ ــی و دقی رویکردهــای عقان

طراحــی منــوده ایــم از طریــق مرکــز آمــوزش 

شــبیه ســازی پیرشفتــه و همــکاری نزدیــک بــا 

ــجویان  ــنگاپور دانش ــرشو در س ــتان های پی بیارس

مــا بهرتیــن آمــوزش پرســتاری را دریافــت مــی 

مناینــد. البتــه در پیــام رئیــس مرکــز مطالعــات کــه 

بــر روی ســطح دانشــگاه منایــش داده شــده اســت. 

ایــن مرکــز پــرورش نســل هــای بعــدی فــارغ-

ــوان رهــران پرســتاری  ــه عن ــل پرســتاری ب التحصی

تحــول یافتــه بــرای عملکــرد بالینــی آمــوزش و 

پــرورش و بــرای رفــع چالش هــای پویایــی سیســتم 

مــی  متعهــد  درمانــی  بهداشــتی  مراقبت هــای 

ــا  ــت ب ــه مراقب ــا ارائ ــز ب ــن مرک ــم چنی ــردد. ه گ

ــک  ــر شــواهد در ی ــی ب ــه صــورت مبتن ــت ب کیفی

محیــط دانــش محــور از طریــق آمــوزش بیــن 

ــد ]18[. ــی منای ــه م ــه ای ارائ حرف

الهــام بخشــی ســامت بــرای 

.]18[ همــگان 

هند )مانیپال(

تــاش بــرای تحقــق، آمــوزش پرســتاری ارزش محــور اطاعاتی ارائه نشده بود.

حرفــه ای و بــا کیفیــت، ارتقــاء مــداوم محیــط 

همــراه  پژوهــش  و  عملکــرد  آمــوزش،  جهــت 

افزایــش  بین املللــی،  اســتانداردهای  بــا  بــودن 

پرســتاران  تربیــت  دانشــجویان،  رضایتمنــدی 

ــرای  ــجویان ب ــازی دانش ــاده س ــئولیت پذیر، آم مس

ــاری و  ــورد بی ــی در م ــری هــای حیات ــم گی تصمی

ســامت و در نظــر داشــن نیازهــای انســانی بیــار 

در ارائــه مراقبــت هــای پرســتاری ]21[.

اطاعاتی ارائه نشده بود.
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ــا اطاعاتی ارائه نشده بود.امارات )راس الخیمه( ــل مقایســه ب ــت قاب ــا کیفی ــه آموزش هــای ب ارائ

ســطح بین امللــل ارتقــاء و توســعه دانــش حرفــه ای 

و عملکــرد از طریــق یادگیــری مبتنــی بــر شــواهد 

و رویکــرد حــل مشــکل، تشــویق دانشــجویان بــه 

اســتفاده از پژوهــش و اعــال نتایــج حاصــل از آن 

در عملکــرد، تعهــد، اصــول یادگیــری مــادام العمــر، 

ترغیــب دانشــجویان بــه اســتفاده از علــوم انســانی 

و رفتــاری بــرای شــناخت خــود و دیگــران و کمــک 

بــه دانشــجویان بــه یافــن درک درســتی از اصــول 

اخاقــی و عملکــرد حرفــه ای ]21[.

اطاعاتی ارائه نشده بود.

اســتانداردهای اطاعاتی ارائه نشده بود.لبنان )رفیق-حریری( باالتریــن  حفــظ  و  تعویــض 

آموزشــی عالــی، صداقــت و حرفــه ای گــری در 

ــادام  ــری م ــش و یادگی ــش را در پیدای ــتاری پی پرس

ــذب  ــان، ج ــتاری جه ــران پرس ــت ره ــر، تربی العم

مختلــف  قســمت های  از  مســتعد  دانشــجویان 

انســانی،  علــوم  هــر،  از  دانــش  ادغــام  دنیــا، 

ــتاری  ــای پرس ــه ه ــادی و نظری ــه و بنی ــوم پای عل

ــا و  ــگیری از بیاری ه ــه ای، پیش ــرد حرف در عملک

ــا،  ــا، گروه ه ــراد، خانواده ه ــامت اف ــه داری س نگ

مهــارت در عملکردهــای بالینــی و تفکــر انتقــادی، 

همــکاری  رهــری،  هــای  مهــارت  دادن  نشــان 

دادن  نشــان  درمــان،  گــروه  اعضــای  بقیــه  بــا 

ســازمان های  در  رشکــت  پذیــری،  مســئولیت 

حرفــه ای و اجتاعــی بــرای ارتقــاء حرفــه پرســتاری  

.]21[

اطاعاتی ارائه نشده بود.

انجــام تحقیقــات و پژوهــش بــا کیفیــت برتــر اطاعاتی ارائه نشده بود.انگلستان )فلورانس و دانشگاه برتر(اروپا

ــر پژوهــش، آمــوزش، مشــاوره  جامعــه و مبتنــی ب

مــداوم و فراهــم آوردن فرصــت توســعه حرفــه ای، 

اســتانداردهای بین املللــی  اســاس  بــر  پژوهــش 

ــای  ــه برنامه ه ــن در هم ــه برتری ــود. ارائ ــه ش ارائ

آموزشــی و پژوهشــی تربیــت عالــی رهــران آینــده 

ــه و  ــارت تجزی ــرورش مه ــی پ ــتاری و مامای و پرس

ــه¬ای  ــرد حرف ــادی در عملک ــر انتق ــل و تفک تحلی

و توســعه مهــارت یکپارچــه ســازی دانــش، بــه 

طــوری کــه بــا عملکــرد بالینــی و تربیــت پرســتاران 

ــی از مهارت هــای  ــا ســطح باالی ــل ب فارغ¬التحصی

ــی  ــه توانای ــی ک ــت بالین رهــری، رهــری و صاحی

کار بــه طــور موثــر در زمینــه هــای مختلــف 

ســامت و بــا دیگــر متخصصــان ســامت را داشــته 

ــه  ــر ارائ ــادام العم ــری م ــه یادگی ــد ب ــد. تعه باش

ــار  ــتاندارد بی ــن اس ــا باالتری ــتاری ب ــات پرس خدم

و اداری و مترکــز بــر بیــار و ارزش هــای ذاتــی 

وی]22[.

فلورانــس: تحقیقــات و پژوهــش بــا کیفیــت برتــر، 

ــوزش و مشــاوره  ــر پژوهــش، آم ــی ب ــه مبتن جامع

مــداوم و فراهــم آوردن فرصــت توســعه حرفــه ای 

ــی،  ــتانداردهای بین امللل ــاس اس ــر اس ــش ب و پژوه

ارائــه برتــری در همــه برنامه هــای آموزشــی و 

پژوهشــی، تربیــت عالــی رهــران آینــده پرســتاری 

و مامایــی، پــرورش مهــارت تجزیــه و تحلیــل و 

ــعه  ــه ای و توس ــرد حرف ــادی در عملک ــر انتق تفک

مهــارت یکپارچــه ســازی دانــش تولیــد بــا عملکــرد 

ــی]21[. بالین

اطاعاتی ارائه نشده بود.
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ســطح اطاعاتی ارائه نشده بود.اسکاتلند )ادینبورگ( بــا  التحصیــل  فــارغ  پرســتاران  تربیــت 

پتانســیل  تحلیلــی،  هــای  مهــارت  از  باالیــی 

ــه  ــی کار ب ــه توانای ــی ک ــت بالین ــری و صاحی ره

ــامت و  ــف س ــای مختل ــه ه ــر در زمین ــور موث ط

ــند.  ــته باش ــامت را داش ــان س ــر متخصص ــا دیگ ب

تعهــد بــه یادگیــری مــادام العمــر، ارائــه خدمــات 

پرســتاری بــا باالتریــن اســتاندارد بیارمــداری و 

ــر  ــی و منح ــای ذات ــار و ارزش ه ــر بی ــز ب مترک

ــرد  ]21[. ــه ف ب

اطاعاتی ارائه نشده بود.

آمریکاآمریکا

UCLA

Widener

Pennsylvania

Washington DC

ــوری- ــن تئ ــی نوی ــای درس ــق برنامه ه ــجویان از طری دانش

هــای مربوطــه را یــاد می گیرنــد. مهــارت هــای عملــی الزم 

را کســب کــرده و بــه حرفــه پرســتاری ســوق پیــدا می کننــد 

ــد  ــم می کن ــجویان فراه ــرای دانش ــی ب ــای خوب و فرصت ه

تــا آموزش¬هــای مشــرتک و بیــن رشــته ای و پــروژه هــای 

تعاونــی  یادگیــری  کننــد.  دنبــال  را  مطالعاتــی مســتقر 

دانشــجویی و بــرای بــرآورده کــردن اهــداف برنامــه و 

اهــداف فــردی بــا اســتفاده از دانــش، مهــارت هــا و نگــرش 

هــای حرفــه ای در عملکردشــان کمــک می کنــد. بــه عنــوان 

بهرتیــن برنامــه رقابتــی دانشــگاه UCLA بــه دنبــال جــذب 

بهرتیــن و برتریــن دانشــجویانی اســت کــه تصویــب رهــران 

تحــول گــرا در حرفــه پرســتاری شــوند ]25[.

Washington DC: فلســفه دانشــکده پرســتاری دانشــگاه 

مســئولیت  همــکاری،  محــور:  هفــت  شــامل  واشــنگن 

ــوع و رشــد  ــی، تن اجتاعــی، صداقــت، احــرتام، پاســخ گوی

ــت.  ــی اس و تعال

همــکاری: مراقبــت از افــراد در یــک سیســتم مراقبــت 

بهداشــتی درمانــی و در صــورت نیــاز مشــاوره و همــکاری 

بــه ارجــاع بیــن ســایر ارائــه  دهنــدگان مراقبــت بهداشــتی 

را فراهــم می کنــد. 

مســئولیت اجتاعــی: عدالــت اجتاعــی و توزیــع عادالنــه 

منابــع بهداشــتی و همچنیــن وجــود سیســتم هــای ابتــکاری 

مراقبت-هــای  بــه  دسرتســی  افزایــش  بــرای  خــاق  و 

ــا.  ــای آن ه ــواده ه ــراد و خان ــه اف ــرای هم ــتی ب بهداش

ــی  ــغلی و یکپارچگ ــود ارزش ش ــه خ ــتار ب ــی: پرس یکپارچگ

حرفــه ای احــرتام می گذارنــد. آن هــا محیطــی را ایجــاد 

می کنــد کــه حفــظ حریــم خصوصــی و ایمنــی بــرای بیــار 

ــا را  ــد و آن ه ــی کن ــت م ــا را تقوی ــواده هــای آن ه و خان

ــد.  ــی کن ــی محافظــت م از شــیوه هــای مــر و غیراخاق

ــه فردیــت، شــان و احــرتام متــام افــراد و  احــرتام: پرســتار ب

مددجویــان احــرتام می گذارنــد. آنهــا از طریــق مشــارکت و 

توامنندســازی خــود از بیــاران و خانــواده هایشــان حایــت 

مــی کننــد. 

مســئولیت پذیــری: پرســتاران از طریــق ارزشــیابی و ارزیابی 

ــه ای  ــه حرف ــتمر ب ــه ای مس ــد حرف ــرد و رش ــم عملک منظ

ــر  ــض ب ــدم تبعی ــوع و ع ــد. تن ــه می دهن ــودن خــود ادام ب

اثــر آن مراقبــت از افــراد و خانــواده هایشــان بــدون توجــه 

بــه تفاوتهــای قومــی و فرهنگــی و بــدون تبعیــض و تعصــب 

ارائــه خدمــت مــی کننــد. 

رشــد و تعالــی: پرســتاران بــه دنبــال شــواهد علمــی از علــم 

پرســتاری و علــوم مرتبــط بــه مراقبــت از افــراد و خانــواده 

هــای آن هــا مــی باشــد. دانشــجویان پرســتاری کــه در 

رستــارس تکمیلــی تاثیــر مــی کنــد آمادگــی کامــل و صحیــح 

ــا مهــارت در رهــری کســب مــی  مهــارت هــای اصیــل را ب

ــد ]23[. مناین

ایجــاد  بــا  یادگیــری  محیــط  خلــق   :Widener

برنامــه درســی مرتبــط بــا مســائل ســامتی جامعــه 

و بــه کارگیــری تنــوع جمعیتــی، هدایــت یادگیــری 

حایــت کننــده عملــی و چالشــی بــا فراهــم کــردن 

ــرد در  ــه ف ــر ب ــه ای منح ــه حرف ــوزش و نظری آم

جامعــه، درگیــر منــودن دانشــجویان از طریــق 

آمــوزش تعاملــی، نقــش پذیــری حرفــه ای، تحقیــق 

ــجویان  ــت دانش ــی، تربی ــری تجرب ــال و یادگی فع

حرفــه ای بــا توانایــی رهــری دربــاره آمــوزش، 

دانــش پژوهــی و تحقیــق در جامعــه جهانــی، 

ــودن  ــوب ب ــاس خ ــامتی و احس ــارکت در س مش

جوامعــه ]24[.

UCLA: پــرورش رهــران پرســتاری از تــا الهــام 

بخــش افــراد بــرای دســتیابی بــه ســامتی بهبــودی 

دانشــکده  رســالت  باشــند.  زندگــی  کیفیــت  و 

از طریــق تحقیــق در  دانــش  تولیــد  پرســتاری 

ــت  ــته ای اس ــن رش ــوم بی ــامت و عل ــتاری س پرس

ــی  ــه اصل ــک مولف ــوان ی ــه عن ــا ب در حقیقــت تنه

آمــوزش جامــع نگــر بــه عنــوان یــک رسمایــه 

گــذاری حیاتــی در آینــده پرســتاری محســوب 

ــرادی  ــتاری اف ــت رهــران پرس شــده اســت و تربی

ــت هــای بهداشــتی  ــه در راســتای ارتقــای مراقب ک

ــند ]25[. ــته باش ــش داش ــان نق ــه و جه در منطق

ــد و  ــش جدی ــد و اشــاعه دان Pennsylvania: تولی

ــل  ــرای تبدی ــاش ب ــی، ت ــد مراقبت مــدل هــای جدی

شــدن بــه یــک رهــر حرفــه ای در جهــان در آموزش 

و پژوهــش، عملکــرد تخصصــی و رسویس دهــی 

ارتقــاء مهــارت هــای ذهنــی، شــخصی، اجتاعــی و 

حرفــه ای پرســتاران، پــرورش مســئولیت پذیری، بــه 

ــج پژوهــش، مشــارکت و ارتباطــات  ــری نتای کارگی

ــان  ــم ســامت، نش ــکاران تی ــایر هم ــا س ــل ب تعام

دادن مهــارت هــای مدیریتــی و رهــری، مشــارکت 

ــه  در فعالیت هــای علمــی، اجتاعــی و سیاســی ب

منظــور پیرشفــت تحقیقــات ســامت ]21[.

Washington DC: ارتقــا علــم و عمــل پرســتاری 

ــق ایجــاد دانــش و آمــاده ســاخن رهــران  از طری

آینــده در زمینــه هــای ســامت اســت ]23[. 

ــدز  ــگاه وین ــداز دانش ــم ان چش

ــت  ــر و تربی ــوان برت ــب عن کس

بــاره  در  حرفــه ای  پرســتاران 

در  تخصــص  معلومــات  بــا 

تکنولــوژی کــه بــه عنــوان رهــر 

مدرســان  بالینــی  متخصصــان 

کــه  محققــان  و  دانشــجویان 

زندگــی  کیفیــت  و  ســامت 

جوامــع گوناگــون را در جامعــه 

جهانــی متحــول مــی ســازند، 

در دانشــگاه مرکــزی شــناخته 

.]24[ می شــود 

آمــوزش   :Washington DC

بــرای  دانشــجویان  تربیــت  و 

تبدیــل شــدن بــه شــهروندان 

و  پذیــر  مســئولیت  جهانــی، 

ــک  ــق ی ــده از طری ــران آین ره

محیــط یادگیــری چالــش برانگیز 

.]23[ تحصیلــی  پیرشفتــه  و 
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کانادا

)تورنتو، مک مسرت(

تورنتــو، ارزش هــا و باورهــا: سیســتم مراقبــت بهداشــتی و 

آمــوزش پرســتاری مملــو از معضــات اخاقــی اســت و نیــاز 

ــای  ــاس ارزش¬ه ــی براس ــری اخاق ــم گی ــه تصمی ــت ک اس

ــکده  ــود. دانش ــه ش ــو گرفت ــای مددج ــه ای و ارزش ه حرف

پرســتاری تورنتــو بــا فراهــم کــردن برنامــه درســی کــه 

و  تحصیلــی  بــورس  از  حایــت  مفاهیــم  دربردارنــده 

ــت، کار مشــارکتی و  ــوآوری و خاقی ــادی، ن ــات انتق تحقیق

رشــته هــای متقابــل و دادخواهــی بــرای عدالــت اجتاعــی 

ــود  ــی ش ــه ای م ــای حرف ــل ارزش ه ــب تکام ــت، موج اس

.]28[

ــی در  ــن امللل ــری بی ــه ره ــد ب ــا متعه ــو: م تورنت

تحقیــق و آمــوزش هســتیم. از طریــق اعضــای 

هیــات علمــی برجســته و نــوآور، فــارغ التحصیــان 

ــد،  ــی کنن ــت م ــه ای پیرشف ــرد حرف ــا در عملک م

ــت  ــی هدای ــورس تحصیل ــق پرســتاری و ب در تحقی

مــی شــوند و ســامتی محلــی و جهانــی را بهبــود 

مــی بخشــند. حرکــت و پیرشفــت بــه ســمت جلــو، 

ــادا  ــم در کان ــتی ه ــای بهداش ــت ه ــاء مراقب ارتق

و هــم در رسارس دنیــا، ارائــه بهرتیــن آمــوزش، 

پژوهــش و عملکــرد پرســتاری بــا توجــه بــه روشــن 

ــتاری ]28[. ــکار پرس ــن اف تری

مــک مســرت: ارائــه مراقبــت تخصصــی بــا دیــدگاه 

اتخــاذ  زمینه هــای  منــودن  فراهــم  کل¬نگــر، 

ــر و  ــاد تغیی ــه ایج ــک ب ــر کم ــرای تغیی ــم ب تصمی

ارزیابــی اثــرات تغییــر، ارتقــای مهــارت هــای 

یادگیــری مــادام العمــر، یادگیــری خودراهــر و 

بــا  ارتبــاط مناســب  انتقــادی، برقــراری  تفکــر 

بقیــه تیــم درمــان و ســاختار علمــی رشــته از 

ــی،  ــگری و پژوهش ــه پرسش ــن روحی ــق داش طری

قوانیــن  اســتانداردها، دســتورالعمل ها،  رعایــت 

ــطح  ــرشو در س ــتاری پی ــه پرس ــای حرف و ارزش ه

پرســتاری  آمــوزش  نــوآوری  نظــر  از  بین املللــی 

عملکــرد و پژوهــش اســتفاده کامــل از تکنولــوژی 

ــرد  ــه عملک ــات موشــکافانه ب ــام تحقیق روز و ادغ

.]26[ حرفــه-ای 

مــا خواهــان شــکل دادن بــه 

آمــوزش، پژوهــش و عملکــرد 

.]28  ,26[ هســتیم  پرســتاری 

انتقــادی، اطاعاتی ارائه نشده بود.کوئینزلنداسرتالیا قضــاوت  علمــی،  مســتقل  یادگیــری 
اســتدالل بالینــی، صداقــت علمــی و اســتانداردهای 
ــی در  ــه تعال اخاقــی در دانشــجویان، دســتیابی ب
ــه هــای آمــوزش و پژوهــش، مشــارکت  همــه جنب
ــرتش  ــب و گس ــجویان در کس ــه دانش دادن فعاالن
تجــارب آموزشــی خــود، بهبــود ســامت در جامعــه 
از طریــق پژوهش¬هــای مشــرتک و نوآورانــه و 
ــه  ــا بقی ــر ب ــکاری موث ــواهد و هم ــر ش ــی ب مبتن

ــان  ]21[. ــم درم ــای تی اعض

اطاعاتی ارائه نشده بود.

نکات قوت

ــه(  ــکا و ترکی ــاره آمری ــان )ق برخــی دانشــکده پرســتاری کشــورهای جه

ــداوم  ــری م ــتاری و یادگی ــاق پرس ــول اخ ــف اص ــای مختل ــه ه ــه جنب ب

تاکیــد داشــتند. کارشناســی پرســتاری ایــران دارای فلســفه جامعــه نگــر و 

جامــع نگــر بــا تاکیــد بــر رعایــت اصــول اخاقــی، معنویــات و فرهنــگ 

اســامی و تکامــل حرفــه ای در جهــت افزایــش کیفیــت آمــوزش مــادم-

العمــر پرســتاری بــود، کــه در کشــورهای قــاره آمریــکا تاکیــد شــده بــود، 

ولــی رســالت دانشــکده پرســتاری ژاپــن ارائــه نشــده بــود. در ایــن راســتا، 

اکــر کشــورهای قــاره آســیا بــر وجــود تعهــد اخــاق حرفــه ای، ارتبــاط و 

یادگیــری مــادام العمــر تاکیــد داشــتند. ایــران و بقیــه کشــورها بــه مطرح 

شــدن در زمینــه هــای ارائــه مراقبــت در جهــان اهمیــت می دادنــد، ولــی 

مطــرح شــدن در منطقــه جــز چشــم اندازهــای دانشــکده پرســتاری ایران 

بــود.

نکات ضعف

ــه،  ــران و ترکی ــر از ای ــاره آســیا غی ــه کشــورهای ق ــوط ب در مقــاالت مرب

قــاره اروپــا و اســرتالیا، اطاعاتــی در مــورد فلســفه ارایــه نشــده بــود. از 

نظــر فلســفه ایــران نســبت بــه کشــورهای جهــان بــه یادگیــری تعاونــی 

ــتاری  ــه پرس ــرا در حرف ــول گ ــران تح ــتای ره ــته ای در راس ــن رش و بی

)UCLA(، تصمیــم گیــری اخاقــی، تکامــل خاقیــت و ارزش هــای حرفــه 

ــتی،  ــع بهداش ــه مناب ــع عادالن ــی و توزی ــت اجتاع ــو(، عدال ای )تورنت

ــش  ــرای افزای ــاق ب ــکاری و خ ــای ابت ــتم ه ــود سیس ــن وج ــم چنی ه

دسرتســی بــه مراقبــت هــای بهداشــتی بــدون توجــه بــه تفــاوت هــای 

ــی از  ــوان مســئولیت اجتاعــی، رشــد و تعال ــه عن قومــی و فرهنگــی ب

طریــق پژوهــش هــای مبتنــی بــر شــواهد و ترغیــب بــه ادامــه تحصیــل 

)واشــنگن( و ادامــه فلســفه فلورانــس نایتینــگل )کــره( تاکیــد نداشــت. 

ــر شــواهد توســط دانشــکده هــای  ــی ب از نظــر رســالت پرســتاری مبتن

پرســتاری قــاره آســیا )امــارات، ســنگاپور، اردن، ترکیه و هند( و قــاره اروپا 

)انگلســتان و دانشــگاه برتــر( و متامــی کشــورهای قــاره آمریکا و اســرتالیا 

تاکیــد شــده بــود. بــه طــور متفاوتــی کانــادا بــه بورســیه هــای تحصیلــی 

ــه مشــارکت پرســتار در  ــکا ب ــادی مــی داد. واشــینگن آمری ــت زی اهمی

مدیریــت و رهــری، واقعیــت هــای علمــی اجتاعــی و سیاســی تاکیــد 

داشــت. مالــزی هــم بــه وجــود و ارزش اخــاق انســانی توجــه داشــت. 
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اهمیــت رهــران پرســتاری در رســالت کشــورهای ســنگاپور، انگلســتان، 

ــق هــر،  ــه تلفی ــز ب ــان نی ــده مــی شــد. کشــور لبن ــادا دی ــکا و کان آمری

علــوم انســانی و نظریــه هــای پرســتاری تاکیــد داشــت. توجــه بــه بحــث 

پرســتار مشــاور توســط دانشــکده هــای پرســتاری انگلســتان تاکیــد شــده 

بــود. در مقــاالت مربــوط بــه دانشــکده هــای پرســتاری قــاره آســیا )ژاپن، 

اردن، ترکیــه، هنــد، امــارات، لبنــان(، قــاره اروپــا )انگلســتان و اســکاتلند( 

ــد  ــود. مانن ــه نشــده ب ــداز ارائ ــورد چشــم ان ــی در م و اســرتالیا اطاعات

ایــران، کانــادا حیطــه عملکــرد )مراقبــت پرســتاری(، پژوهــش و آمــوزش 

ــت  ــامت مراقب ــه س ــه ارائ ــم ب ــنگاپور ه ــت. س ــد داش ــتاری تاکی پرس

پرســتاری توجــه داشــت. ارائــه اخــاق اســامی در چشــم انداز دانشــکده 

پرســتاری مالــزی تاکیــد شــده بــود. در چشــم انــداز قــاره آمریــکا هــم، 

وجــود رهــران بالینــی )کانــادا و آمریــکا(، محقــق و عملکــرد مبتنــی بــر 

شــواهد )آمریــکا(  بــه چشــم مــی خــورد.

 جدول 2: مقایسه توامنندی های مورد انتظار، نقش ها و وظایف حرفه ای دانش آموختگان در دانشگاه ایران و جهان

توامنندی مورد انتظار، نقش ها و وظایف حرفه ایکشورهای مورد مقایسهقاره

آسیا

ایران

حرفــه ای بــودن: جهــت گرفــن مجــوز فعالیــت حرفــه ای، بعــد از امتــام تحصیــات آکادمیــک بایــد دوره طــرح را بگذراننــد و بعــد از امتــام 

طــرح، در آزمــون هــای اســتخدامی رشکــت مــی کننــد ]27[.

پیامدهــای مــورد انتظــار: بــا بیــاران همراهــان خانــواده پزشــک معالــج و اعضــای دیگــر تیــم ســامت ارتبــاط مناســب و موثــر حرفــه برقــرار 

منایــد. بــا نــگاه پژوهشــی نیازهــای ســامت مددجویــان را در قالــب تشــخیص  پرســتاری تعییــن منایــد. بــرای برطــرف کــردن مشــکات و ارتقــاء 

ــان، برنامــه ماقــات تدویــن منــوده، آن را اجــرا و ارزشــیابی ایــن مــورد از بیــاران در همــه رده هــای ســنی و در عرصه هــای  ــان، مددجوی زن

مختلــف مراقبــت منایــد. بــه مددجویــان همراهــان و خانــواده آنــان آمــوزش دهنــد. توانایــی هاهنــگ کــردن تیــم ســامت بــرای رفــع مشــکات 

پرســتاری مددجویــان یادگیرنــده مــادام العمــر باشــند ]27[.

ــا بیــاران، ایجــاد  توامننــدی هــای مــورد انتظــار: قــادر بــه انجــام مراقبــت بــر اســاس فراینــد پرســتاری، برقــراری ارتبــاط انســانی و ســاملی ب

محیــط فیزیکــی امــن و بهداشــتی، مشــاوره بــا مددجویــان و خانــواده هــا، آمــوزش نــکات بهداشــتی و مراقبتــی بــه مددجویــان، مدیریــت و 

ســازمان دهــی در مراکــز بهداشــتی – درمانــی – آموزشــی مــی باشــند ]27[.

نقــش و جایــگاه هــای شــغلی دانــش آموختــگان: نقــش هــای مراقبتــی و بهداشــتی، آموزشــی، پژوهشــی، مشــاوره ای، مدیریتــی و حایتــی و 

توانبخشــی. در ایــران فــارغ التحصیــان رشــته پرســتاری می تواننــد در بیارســتان هــا، مرکــز بهداشــتی و درمانــی شــهری و روســتایی، مراکــز 

توانبخشــی دولتــی و خصوصــی، مراکــز مراقبــت هــای رسپایــی، مراکــز مشــاوره و خدمــات پرســتاری، مرکــز نگهــداری ســاملندان، آسایشــگاه هــا 

مرکــز مراقبــت تســکینی، اورژانــس هــای پیــش بیارســتانی و بیارســتانی و ســایر نیازهــای مراقبــت پرســتاری در جامعــه ]27[.

ترکیه

استاندارد بین املللی مدرک لیسانس: 30 امتیاز.

نقــش هــای پرســتاران: پرســتاران دارای نقــش هــا و مســئولیت هــای حرفــه ای هســتند کــه شــامل حفاظــت از ســامت فــرد، خانــواده و جامعــه، 

ــق،  ــط زیســت ســامل، آمــوزش، مشــاوره، تحقی ــاری، توســعه و حفاظــت از محی ــت در مــورد بی ــان و مراقب ــاء ســامت، اســتفاده از درم ارتق

ــه هــای پرســتاری  ــن انجــام نقــش هــای حرفــه ای خــود از نظری مدیریــت، توســعه کیفیــت، همــکاری، حایــت و ارتباطــات پرســتار در حی

اســتفاده مــی کننــد. 

جایــگاه شــغلی فــارغ التحصیــل پرســتاری: پرســتاران پــس از فــارغ التحصیلــی، در شــهرهای بــزرگ و در بیارســتان هــای خصوصــی کار مــی 

ــی، در آزمــون هــای اســتخدامی وزارت بهداشــت رشکــت  ــرای رشوع کار در موسســات دولت ــودن ب ــط ب ــد. ســپس در صــورت واجــد رشای کنن

مــی کننــد ]26[.

کره جنوبی

ــد پرســتار  ــود. مانن ــه پرســتاران ب ــر نســبت ب ــا دیــدگاه تخصصــی ت ــران امــا ب ــگاه هــای ای ــا جای ــگاه شــغلی دانــش آموختــگان: مشــابه ب جای

ــز بهداشــتی،  ــره، بیارســتان و مراک ــی هوشــی و غی ــی، پرســتار ب ــده بالین ــگ  کنن ــار، پرســتار هاهن ــت از بی فلبوتومیســت، تکنســین مراقب

ــی اســت.  ــز مراقبــت رسپای ــزل و مراک ــت در من پرســتار بهداشــت مــدارس، پرســتار مراقب

پیامدهــای مــورد انتظــار در آمــوزش و پرســتاران: شــامل نگــرش احــرتام آمیــز نســبت بــه زندگــی بیــاران، دانــش و بینــش عمیــق و اخــاق 

پرســتاری داشــته باشــند. دانــش و مهــارت پرســتاری در جهــت بــرآوردن نیازهــای پرســتاری بیــاران داشــته باشــند، نســبت بــه ترویــج دانــش 

علمــی مرتبــط بــا علــوم پرســتاری و فعالیت هــای همکارانــه و تحقیقــات رهــری دسرتســی بــه مــدت پرســتاری کوشــا باشــند. در جهــت توســعه 

فــردی و ارتقــاء توانایــی فــردی از طریــق آمــوزش و پــرورش و فعالیت هــای پژوهشــی در طــول دوره کاری فعالیــت کننــد. نقــش هــا مراقبتــی 

و حایتــی، آموزشــی پژوهشــی، مشــاوره ای، مدیریتــی اســت ]17[.

ژاپن

فــارغ التحصیــان مقطــع کارشناســی: هــان فارغ التحصیــان مــدارس پرســتاری بایــد در آزمــون پرســتاری مجــوزدار رشکــت کننــد، در مجمــوع 

ــده و دوره  ــگاه ش ــتان وارد دانش ــام دوره دبیرس ــد از امت ــتی بع ــرد بایس ــن روش ف ــود دارد. در اولی ــوز آن وج ــت مج ــرای دریاف ــه روش ب س

کارشناســی پرســتار گذرانــده یــا وارد آموزشــکده هــا شــده و یــک دوره ســه ســاله را طــی منایــد و یــا ایــن کــه در مــدارس پرســتار دوره ســه 

ســاله رشکــت کننــد. همــه ایــن افــراد بایــد بعــد از فــارغ التحصیــل در آزمــون ملــی رشکــت مناینــد. کســانی کــه در دانشــگاه تحصیــل کرده انــد، 

نســبت بــه افــرادی کــه در مدرســه تحصیــل کــرده انــد، از امتیــاز مختــری برخــوردار هســتند. آن هــا می تواننــد در آزمــون رشکــت مناینــد و 

مجــوز RN پرســتار بهداشــت عمومــی یــا پرســتار مامــا را اخــذ مناینــد. ایــن آزمــون شــامل 30 ســوال رضوری، 150 ســوال عمومــی و 60 ســوال 

ــا مواجــه  ــا آن ه ــتان ب ــه در بیارس ــی ک ــتار در درک و قضــاوت موقعیت های ــی پرس ــی توانای ــامل ارزیاب ــی ش ــی اســت و ســواالت بالین بالین

ــه  ــن ســواالت منجــر ب ــه ای ــط ب ــه پاســخ غل ــد. هــر گون ــح بدهن ــه هــر 30 ســوال رضوری پاســخ صحی ــد ب می شــوند، باشــد. دانشــجویان بای

مــردودی در امتحــان خواهــد شــد ]19[.

اردن
تاییــد منــرات نهایــی توســط کمیتــه تأییــد آزمــون و ارائــه بــه شــورای اداری بــرای تصویــب، ســپس تأییــد گواهــی هــا توســط مدیــر گــروه و 

شــورای برنامــه ریــزی ]15[
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مالزی

اهــداف مــورد انتظــار از دانــش آموختــگان: شــامل کیفیــت باالیــی در برنامــه پرســتاری کل¬نگــر و پژوهــش پرســتاری ایجــاد منایــد. متخصصیــن 

ــا اصــول و  ــوأم ب ــت و شــخصیت ت ــد متامی ــارت، تعه ــت، مه ــن صاحی ــه دارای باالتری ــان پرســتاری را ک ــن، مدرســان و مربی پرســتاری، محققی

ارزش هــای اســامی هســتند، فارغ التحصیــل منایــد. یــک شــبکه قــوی بــا موسســه عالــی دانشــگاهی و حرفــه ای در کشــور و رسارس جهــان ایجــاد 

منایــد. بــا معرفــی محیــط آموزشــی و یادگیــری پیرشفتــه فارغ التحصیــان پرســتاری بــا شایســتگی بــاال تربیــت منایــد ]20[.

جایــگاه شــغلی فــارغ التحصیــل پرســتاری: ممکــن اســت در حــوزه آمــوزش بــه عنــوان پرســتار آمــوزش دهنــده و مربــی بالینــی در دانشــکده ها 

و دانشــگاه ها فعالیــت کننــد و یــا در بیارســتان و ســایر مراکــز ماقاتــی بهداشــتی مشــغول کار بالینــی شــود و نیــز بــه عنــوان مدیــر پرســتاری، 

مشــاوره پرســتاری، توانبخشــی، راهنــا، مربــی بهداشــت، متخصــص، مشــاور پرســتاری، پرســتار دیابــت و یــا پرســتار بهداشــت حرفــه ای ایفــای 

نقــش مناینــد. همچنیــن می توانــد بــه دوره هــای تخصصــی تکمیلــی راه یابنــد و محقــق شــوند ]20[.

سنگاپور

پیامدهــای مــورد انتظــار: پرســتار مجــوزدار بایــد مراقبــت هــای پرســتاری امــن، آگاهانــه و دلســوزانه ارائــه  منایــد. دارای تفکــر انتقــادی، قــادر 

بــه ســوال کــردن، تفســیر، اعــال تجزیــه و تحلیــل و ارزیابــی دانــش بــرای تصمیــم گیــری مســتقل باشــد. هاهنــگ کننــده منابــع مراقبــت 

هــای بهداشــتی اولیــه، ثانویــه و ثالثیــه بــرای پاســخ گویــی بــه نیازهــای بیــاران باشــد. یــک ارتبــاط دهنــده موثــر کــه اطاعــات را جمــع آوری، 

اســتفاده و منتــرش می کنــد، تــا نتایــج بهــرتی را بــه دســت آورد. مدافــع ارتقــاء حفــظ ســامتی و حقــوق بیــاران در سیســتم هــای بهداشــتی 

و درمانــی باشــد. منونــه ای از الگــوی پرســتاری کــه متعهــد بــه یادگیــری خــود و دیگــران باشــد. رهــر و محقــق در عرصه هــای مراقبــت هــای 

بهداشــتی و درمانــی درمانــی باشــد ]18[.

نقــش و جایــگاه هــای شــغلی دانــش آموختــگان: نقــش مراقبتــی، آموزشــی، رهــری، نقــش سیاســتگذار، هاهنــگ کننــده، مراقبتــی، نقــش 

محقــق، نقــش کارآفریــن. در ســنگاپور حرفــه پرســتاری بــرای افــرادی کــه بــه دنبــال چالــش هــای مــداوم و تنــوع در زندگــی کاری خــود هســتند، 

پرســتاری یــک انتخــاب شــغلی شــگفت انگیز و بــا ارزش اســت. در ســنگاپور حرفــه پرســتاری دارای اشــتغال صــد درصــد اســت و انتخــاب هــر 

یــک از مشــاغل حرفــه پرســتاری بســتگی بــه عایــق شــخصی افــراد دارد ]18[.

حرفه ای ]21[.هند )مانیپال(

امارات )راس الخیمه(

نقــش و جایــگاه هــای شــغلی دانــش آموختــگان: اتبــاع امــارات متحــده عربــی بعــد از امتــام موفقیــت آمیــز دوازده مــاه، کارآمــوزی چرخشــی، 

واجــد رشایــط دریافــت کارت در بخــش بهداشــت امــارات متحــده عربــی هســتند و نیــاز بــه مجــوز کار از وزارت بهداشــت ندارنــد. دانشــجویان 

خــارج از کشــور پــس از امتــام موفقیــت آمیــز دوازده مــاه کارآمــوزی چرخشــی، ملــزم بــه گذرانــدن دو ســال تجربــه کاری یــا خــارج از امــارات 

متحــده عربــی بــرای دریافــت مجــوز رشکــت در آزمــون وزارت بهداشــت کشــور امــارات متحــده عربــی هســتند ]21[.

لبنان )فنیل-حریری(

نقــش و جایــگاه هــای شــغلی دانــش آموختــگان: دانشــجویان پرســتاری، پــس از فراغــت از تحصیــل شایســته رشکــت در امتحــان و دریافــت 

ــه کار رشکــت  ــی صــدور پروان ــون مل ــان در آزم ــان دوره کارشناســی پرســتاری در لبن ــان هســتند. همــه فارغ التحصی مــدرک لیســانس در لبن

مــی مناینــد ]21[.

اروپا

انگلستان )فلورانس و دانشگاه 

برتر(

نقش و جایگاه های شغلی دانش آموختگان: دانشجویان فارغ التحصیل از برنامه های دانشکده انگلستان مدرک حرفه ای پرستاری و مامایی را 

از شورای ملی پرستاری و مامایی انگلستان دریافت خواهند کرد ]21, 22[. 

حرفه ای ]21[.اسکاتلند )ادینبورگ(

آمریکا

آمریکا

UCLA

Widener

Washington DC

Pennsylvania

Widener: تلفیــق مفاهیــم نظــری علــوم مختلــف در پرســتاری، بــه کارگیــری تئــوری هــای رهــری و مدیریــت، اســتفاده از روش هــای مبتنــی بــر 

شــواهد، همــکاری بــا تیــم درمــان، اســتفاده از تکنولــوژی بــا هــدف تســهیل مراقبــت، یکپارچــه کــردن دانــش بــه دســت آمــده بــا عوامــل اجتاعی، 

بهداشــتی و موثــر بــر ارائــه خدمــات بهداشــتی، اســتفاده از روش هــای ارتباطــی موثــر، حایــت از عدالــت اجتاعــی در نظام ســامت، پاســخ گویی 

بــه اســتانداردهای اخاقــی و قانونــی، بــه کارگیــری اصــول صحیــح مهــارت هــای روانــی- حرکتــی، رشــد و پیرشفــت شــخصی و حرفــه ای از طریــق 

خودمراقبتــی و یادگیــری مــادام العمــر، ارزیابــی بیــار و خانــواده مبتنــی بــر فرهنــگ و تکامــل ارتقــاء ســامت بــا تاکیــد بــر پیشــگیری از آســیب 

و ســامت حداکــری، ارائــه آمــوزش بــه بیــار متناســب بــا رشایــط و شناســایی مشــکات ســامتی، پیشــگیری، غربالگــری، تشــخیص، پیش آگهــی، 

انتخــاب درمــان و نظــارت بــر اثربخشــی درمــان هســت ]24[.

UCLA: انتخــاب، ارزیابــی و کاربــرد دانــش پایــه و پیرشفتــه نظــری از مفاهیــم اصلــی از جملــه مفاهیــم رهــری در سیســتم های ماقات بهداشــتی 

و فرآینــد پرســتاری در بیارســتان هــا، ارائــه مراقبــت هــای بهداشــتی بــا زمینه هــای فرهنگــی گوناگــون، تجزیــه و تحلیــل مشــکات بهداشــتی در 

ســطح جامعــه و سیســتم هــای بهداشــتی، گســرتش مهارت هــای ارتباطــی و همــکاری موثــر بــا مددجویــان و رشکــت کننــدگان در تحقیــق، گســرتش 

مهــارت هــای رهــری و تفکــر انتقــادی کــه بــه اثربخشــی و کارآیــی پرســتاران و سیســتم های مراقبــت بهداشــتی کمــک می کنــد. عملکــرد پرســتاری 

مبتنــی بــر بیارســتان و جامعــه بــر مبنــای اصــول اخاقــی و قانونــی مــی باشــد ]25[.

ــی برنامــه مقطــع کارشناســی  ــه هاهنگــی، BSN Coordinating Comitte )BSNCC( مســئول ارزیاب ــی کمیت Washington DC: روش ارزیاب

از ایــن کمیتــه بــه ارزیابــی شایســتگی دانــش و پــس از ورود بــه برنامــه در پایــان ســال اول برنامــه در پایــان ســال آخــر برنامــه و یــک ســال پــس 

از فــارغ التحصیلــی می پــردازد. بــه منظــور پیرشفــت رضایــت بخــش در تحصیــل و فــارغ التحصیــل دانشــجویان، مــی بایســت منــره دو در متــام 

واحدهــا کســب کنــد. در عــرض دو تــرم پــس از ثبــت نــام اولیــه برنامــه 45 واحــد را بــه شــکل رضایــت بخــش بگذراننــد. در صــورت عــدم پیرشفــت 

رضایــت بخــش دانشــجویان بــر اســاس معیارهــای تعریــف شــده دانشــجو بــه کمیتــه ارجــاع داده می شــود و مــوارد رضوری بــه دانشــجو جهــت 

رفــع نواقــص هشــدار داده شــود. در صــورت نیــاز دوره بالینــی تکــرار یــا جلســات اضافــی در نظــر گرفتــه می شــود. در نهایــت در صورتــی کــه 

رشایــط الزم را کســب نکنــد، از ادامــه دوره محــروم مــی گــردد ]23[. 

پیامدهــای مــورد انتظــار از دانش آموختــگان: شــامل مشــارکت بــا ســایر ارائه دهنــدگان مراقبت هــای بهداشــتی در برنامــه ریــزی، اجــرا و ارزیابــی 

ــع و یافته هــای  ــت شــده و در صــورت اســتفاده مناســب از مناب ــه صــورت خــود هدای ــی عملکــرد خــود ب ــه شــده و ارزیاب ــت هــای ارائ مراقب

پژوهشــی بــرای حــل مشــکات ماقاتــی در پرســتاری اســتفاده کامــل از توانایــی هــای ذهنــی فکــری و شــناختی، توانایــی تجزیــه تحلیــل، ادغــام و 

ترکیــب در متــون مطالعــات پرســتاری ارتبــاط موثــر و حســاس بــا دیگــر دانشــجویان هیئــت علمــی کارکنــان بیــاران خانــواده و دیگــر متخصصــان 

توانایــی ارایــه مراقبــت و درمــان کلــی بــه بیــاران در کلیــه مراکــز درمانــی دریافــت اطاعــات ارائــه شــده از طریــق تظاهــرات و تجربیــات در علوم 

پایــه و پرســتاری، اجــرا، پایــش و ارزیابــی مراقبــت بیــار محــور، کلــی نگــر و توانایــی مدیریــت و رهــری در پرســتاری.

Pennsylvania: فــارغ التحصیــان بایــد در آزمــون شــورای ملــی صــادر کننــده مجــوز کار رشکــت کننــد و بــه رشط قبولــی مــدرک حرفــه ای و اجــازه 

کار در پنســیلوانیا را مــی یابنــد ]21[.
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کانادا

)تورنتو، مک-مسرت(

مــک مســرت: بــا داشــن مــدرک کارشناســی پرســتاری از دانشــگاه مک مســرت فــارغ التحصیــان شایســتگی رشکــت در آزمــون دریافــت گواهــی 

پرســتاری رســمی کانــادا را خواهنــد داشــت ]26[.

تورنتــو: قــادر بــه ارائــه عملکــرد پرســتاری ایمــن، شایســته و اخاقــی، همــکاری مؤثــر بــا تیــم هــای بیــن حرفــه ای جهــت انجــام مراقبــت هــای 

پرســتاری، بهــم آمیخــن اصــول برابــری و عدالــت اجتاعــی بــا عملکــرد پرســتاری، ارتقــاء ســطح ســامتی افــراد، گــروه هــا و جامعــه، برقــراری 

رابطــه درمانــی و شــخصی بــا مددجویــان، آزمایــش، ترکیــب و ارزشــیابی دانــش خــود بــه طــور انتقــادی هســتند تــا مراقبــت هــای پرســتاری 

مؤثــر فراهــم کننــد ]28[.

وظایــف حرفــه ای دانــش آموختــگان: شــامل رعایــت نظــم و انضبــاط و مقــررات حرفــه ای، پژوهــش هــای عملکــردی و اســتفاده از آن در 

بالیــن، اجــرای صحیــح برنامــه ریــزی هــای تخصصــی و حرفــه ای، برقــراری رابطــه درمانــی بــا مددجویــان، عملکــرد بالینــی شایســته بــا مهــارت 

و توجــه بــه مفاهیــم ســامت در جامعــه مــی باشــد ]26, 28[.

فارغ التحصیان شایستگی رشکت در امتحان برد پرستاری و مامایی اسرتالیا را دارد ]21[.کوئینزلنداسرتالیا

نکات قوت 

ــاء  ــف ارتق ــای مختل ــتاری در حیطه ه ــای پرس ــت ه ــه مراقب ــران ب ای

ســامت از غربالگــری، تشــخیص و مراقبــت، ارتبــاط، فرآینــد پرســتاری 

ــد  ــوان پیامدهــای مــورد انتظــار تاکی ــه عن ــری مــادام العمــر ب و یادگی

داشــت. جایــگاه شــغلی دانــش آموختــگان بــر نقــش مراقبتــی، 

حایتــی، آموزشــی، پرورشــی، پژوهشــی، توانبخشــی و مشــاوره ای در 

متامــی مــکان هــا و ســطوح جامعــه تاکیــد داشــت کــه از ایــن دیــدگاه، 

ــود.  ــر از همــه کشــورهای جهــان ب کامــل ت

نکات ضعف

ــت  ــه مدیری ــده ب ــر ش ــوارد ذک ــر م ــاوه ب ــیا، ع ــورهای آس ــه کش بقی

)ترکیــه(، کارشــناس پرســتاری متخصــص ماننــد مربــی بهداشــت و 

بالینــی، پرســتار توانبخشــی، پرســتار دیابــت و پرســتار بهداشــت حرفــه 

ای )مالــزی(، کارآفرینــی، سیاســت گــذاری، هاهنــگ کننــده مراقبــت 

ــز  ــنگاپور( نی ــتاران )س ــغلی در پرس ــق ش ــه عای ــه ب ــری و توج و ره

ــه ای پرســتاری  ــر مراقبت هــای حرف ــر ب ــش ت ــا بی ــد داشــتند. اروپ تاکی

ــه  ــاال ب ــر شــده در ب ــوارد ذک ــر م ــکا عــاوه ب ــد داشــتند. در آمری تاکی

مراقبــت هــای مبتنــی بــر اصــول قانونــی، فرهنــگ و عدالــت اجتاعی، 

پاســخ گــو بــودن، اســتفاده و رشکــت پرســتاران در تحقیقــات اهمیــت 

مــی داننــد. در کانــادا بــر عدالــت اجتاعــی، پژوهــش، رعایــت مقررات 

دانشــکده  داشــت.  تاکیــد  پرســتاران شایســته  و وجــود  حرفــه ای 

پنســیلوانیا،  )مک مســرت(،  کانــادا  کوییزلنــد،  کشــورهای  پرســتاری 

انگلســتان، لبنــان، امــارات و اردن بیــش تــر بــه جنبــه مراقبــت شــغل 

پرســتاری توجــه داشــتند.

جدول 3: مقایسه مشخصات و محتوای دوره، اسرتاتژی های آموزشی و روش های تدریس در دانشگاه ایران و جهان

قاره
کشورهای مورد 

مقایسه
اسرتاتژی های آموزشی و روش های تدریسواحدهای درسی و طول دوره

ایرانآسیا

طــول دوره کارشناســی پرســتاری ایــران چهــار ســاله اســت کــه از وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی مجــوز دریافــت 
منــود. از برنامــه دوره کارشناســی پیوســته رشــته پرســتاری توســط وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در پنجــاه و 
چهارمیــن جلســه شــورای عالــی برنامــه ریــزی علــوم پزشــکی در ســال 1393 مــورد اســتفاده و بــه  روزرســانی قــرار گرفــت و 

سیســتم آمــوزش پرســتاری در متــام دانشــگاه های ایــران یکســان اســت.
طــول دوره چهــار ســال )هشــت نیــم ســال تحصیلــی( و دروس و تعــداد واحدهــای درســی شــامل دروس عمومــی 22 واحــد، 
دروس پایــه 15 واحــد، دروس اختصاصــی 54 واحــد، کارآمــوزی یــک 8 واحــد، کارآمــوزی در عرصــه 21 واحــد )در مجمــوع 

130 واحــد( مــی باشــد. در ایــران هـــر واحــد نظــري 17 ســاعت، عمــي 31 ســاعت و آمـــوزش بالينــي 51 ســاعت اســت.
برنامــه دروس کارشناســی شــامل دروس تخصصــی دروس پایــه و دروس عمومــی مــی باشــد. دروس تخصصــی شــامل تغذیــه 
ــی،  ــردی و اجتاع ــی ف ــران، روان شناس ــایع در ای ــای ش ــاری ه ــا بی ــارزه ب ــوژی و مب ــول اپیدمیول ــی، اص ــه درمان و تغذی
فارماکولــوژی تخصصــی، فرآینــد آمــوزش بــه بیــار، اصــول و مهــارت هــای پرســتاری، اخــاق پرســتاری و ارتبــاط حرفــه ای 
ــط، بررســی وضعیــت ســامت،  ــواده، پرســتاری ســامت جامعــه، پرســتاری و بهداشــت محی ــرد و خان پرســتاری، ســامت ف
پرســتاری بهداشــت مــادر و نــوزاد، پرســتاری در اختــاالت ســامت مــادر و نــوزاد، مفاهیــم پایــه پرســتاری، پرســتاری کــودک 
ســامل بــر اثــر بیاری هــای کــودکان، پرســتاری بهداشــت روان، پرســتاری بیــاری هــای روان، پرســتاری بزرگســاالن یــا ســاملندان 
ــت هــای جامعــه، پرســتاری در بخــش هــای  ــزل، مراقب ــت هــای پرســتاری در من ــک، ســاملندان دو، ســاملندان ســه، مراقب ی
ویــژه، پرســتاری اورژانــس در بحران هــا و حــوادث غیرمرتقبــه، اصــول مدیریــت خدمــات پرســتاری مــی باشــد. دروس پایــه 
شــامل آناتومــی، فیزیولــوژی، ژنتیــک، ایمونولــوژی، میکــروب شناســی، انــگل شناســی، آمــار حیاتــی مقدماتــی، تحقیــق در 
پرســتاری اســت. دروس عمومــی شــامل مبانــی نظــری اســامی، اخــاق اســامی، انقــاب اســامی، تاریــخ و متــدن اســامی، 
آشــنایی بــا منابــع اســامی، ادبیــات فارســی، زبــان انگلیســی عمومــی، تربیــت بدنــی یــک و دو، دانــش خانــواده و جمعیــت، 
تاریــخ فرهنــگ و متــدن اســام و ایــران بــه تعــداد 21 واحــد مــی باشــد. کارآمــوزی در عرصــه اصــول و مهــارت هــای پرســتاری، 
پرســتاری بهداشــت مــادر و نــوزاد، پرســتاری ســامت جامعــه، فــرد، خانــواده و محیــط، پرســتاری بزرگســاالن ســاملندان 1، 2، 
3، پرســتاری در مشــکات شــایع ایــران، پرســتاری کــودک ســامل و پرســتاری بیــاری هــای کــودکان، پرســتاری بهداشــت روان 
و پرســتاری بیــاری هــای روان پرســتاری، مراقبــت هــای ویــژه، فارماکولــوژی بالینــی، اصــول مدیریــت خدمــات پرســتاری، 
پرســتاری در اورژانــس و حــوادث غیرمرتقبــه. در مجمــوع چهــار ســال دوره کارشناســی 22 واحــد دروس عمومــی 54 واحــد 
تخصصــی 15 واحــد دروس پایــه و 39 واحــد کارآمــوزی ارائــه مــی گــردد. در ایــران عــاوه بــر دروس نظــری، تعــدادی کارگاه 
ــای  ــارت ه ــد از کارگاه مه ــای عبارتن ــن کارگاه ه ــردد. ای ــی گ ــزار م ــی برگ ــی دوره کارشناس ــه درس ــدول برنام ــاس ج ــر اس ب
ــی  ــو، کارگاه آموزش ــی مددج ــتان، کارگاه ایمن ــاران و بیارس ــت در بی ــرتل عفون ــواده، کارگاه کن ــو و خان ــا بازج ــی ب ارتباط
مهارت هــای زندگــی، کارگاه اخــاق حرفــه ای، آمــوزش بــه مددجــو و خانــواده، کارگاه اعتباربخشــی، کارگاه حاکمیــت بالینــی، 

جایــگاه پرســتار در برنامــه پزشــک خانــواده، نقــش پرســتار در پدافنــد غیرعامــل، آشــنایی بــا مخاطــرات شــغلی ]27[.

ســخرانی، پرســش و پاســخ، اســتفاده از تصاویــر، 

موالژهــا و اطلــس هــا و اســکلت، ترکیبــی از 

دانشــجومحوری و معلــم محــوری، مبتنــی بــر 

ــک  ــروه کوچ ــوزش در گ ــدودی آم ــا ح ــه، ت جامع

و مبتنــی بــر مســأله اســت. هــم چنیــن اســتفاده 

از آمــوزش الکرتونیکــی و روش هــای آموزشــی بــا 

توجــه بــه امکانــات، شــبیه ســازی، خودآمــوزی و 

ــر اســاس نیازهــا  ــک هــای آموزشــی ب ســایر تکنی

ــداف. و اه

و  پرســتاری  کارشناســی  دوره  درســی  برنامــه 

راهردهــای آمــوزش مبتنــی بــر وظایــف، تلفیقــی 

از دانشــجومحوری، آمــوزش جامــع نگــر، آمــوزش 

جامعه¬نگــر،  یادگیــری  مشــکل،  بــر  مبتنــی 

آمــوزش مبتنــی بــر موضــوع، آمــوزش بیارســتانی، 

آمــوزش مبتنــی بــر شــواهد، آمــوزش سیســتاتیک 

و آمــوزش مبتنــی بــر ارائــه خدمــات اســتوار 

ــه  ــرای دانشــجویانی ک ــری ب ــط یادگی اســت. محی

برنامه هــای کارشناســی پرســتاری را می گذرانــد، 

تلفیقــی از کاس هــای دانشــکده، بیارســتان، 

مــی  آموزشــی  محیط هــای  وســایل  و  جامعــه 

باشــد. دانشــجو برنامــه آمــوزش بالینــی خــود را از 

تــرم دو تحــت نظــارت مســتقیم یــک مربــی رشوع 

ــم  ــی ه ــوزش بالین ــوم آم ــال س ــا س ــد، ت ــی منای م

ــا آمــوزش دروس طــوری انجــام می شــود،  زمــان ب

ــا آمــوزش بالینــی و ورود  ســال چهــارم منحــراً ب

ــه پرســتاری اختصــاص داده شــده اســت  ــه حرف ب

.]27[
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طــول دوره چهــار ســال و طبــق برنامــه اتحادیــه اروپــا بــرای آمــوزش پرســتاری، 2300 ســاعت بالینــی و 2300 ســاعت نظــری ترکیه
ــوژی، روان شناســی،  ــوم بهداشــتی و پرســتاری، آناتومــی و فیزیول ــا عل ــه شــامل آشــنایی ب ــه ســاختار برنام ــن شــده ک تعیی
بیوشــیمی، اصــول پرســتاری، میکــروب شناســی و بیــاری هــای عفونــی، پرســتاری داخلــی، فارماکولــوژی بــرای پرســتاری بــه 

صــورت متــام وقــت، گذرانــدن دوره زبــان انگلیســی ]26[.

و  آزمایشــگاهی  هــای  روش  از  اســتفاده 
ــتفاده از برنامــه  ــن اس ــی و همچنی کلینیکال
هــای شــبیه ســازی و راهردهــای جدیــد 
مــی  دایــر  آنایــن  آمــوزش  و  دیجیتالــی 
باشــد. ادغــام در برنامــه درســی پرســتاری 
ــان شــده اســت و  در مطالعــات متعــددی بي
ارایــه دروس بــه صــورت مبتنــی بــر سیســتم 
ــا  ــری ب ــه دروس نظ ــت و ارای ــا ارگان اس و ی
ــم  ــورت ه ــه ص ــه آن ب ــوط ب ــوزی مرب کارآم
ــرد  ــی گی ــورت م ــودی( ص ــام عم ــان )ادغ زم

.]26[

کره جنوبی

دوره برنامــه درســی کالــج پرســتار کــره جنوبــی بــر روی توســعه دانــش پرســتاری بالینــی و تجربــه بالینــی مترکــز دارد. در 
ــی و در قالــب 142  ــی و در مجمــوع شــامل 1280 ســاعت بالین ــم ســال تحصیل طــول دوره چهــار ســال معــادل هشــت نی

واحــد درســی ارائــه مــی شــود ]17[.

ــا روش هــای ســخرانی  در ســال یــک و دو ب
ــه در  ــا ک ــر و موالژه ــتفاده از تصاوی ــه اس ب
ســال ســه و چهــار آمــوزش بیــش تــر بــه 
بخش هــای  در  عملــی  و  بالینــی  صــورت 
تخصصــی و اســتفاده از رویکــرد شبیه-ســازی 
کــه ایــن رویکــرد بــه صــورت واحــد درس 
شــبیه ســازی بالینــی در پرســتاری یــک و دو 

.]17[ می شــود  ارائــه 

ژاپن 

تقویــم آموزشــی در آمــوزش ژاپــن بــه صــورت تیمــی اســت و هــر ســال تحصیلــی از دو نیــم ســال تشــکیل شــده از تعــداد 
واحدهــای آموزشــی در مــدارس پرســتار 97 واحــد از طــول دوره ســه ســاله بــا بیــش از 3000 ســاعت تئــوری و آمــوزش عملــی 
اســت و هــر موسســه تعــداد ســاعت کاس اتــاق و تعــداد واحــد تعییــن می کنــد. طبــق دســتورالعمل برنامــه درســی هــر 
واحــد درســی نظــری معــادل 15 تــا 30 ســاعت، هــر واحــد آمــوزش بالینــی معــادل 45 ســاعت اســت. بــر اســاس آن فــارغ 
ــزار می شــود را  ــاه کار برگ ــه توســط وزارت بهداشــت و رف ــی ک ــوزش دولت ــت در آم ــدارس مجــوز رشک ــن م ــل از ای التحصی
داشــته و در صــورت قبولــی در آزمــون بــا مــدرک لیســانس پرســتار مجــوزدار تعلــق مــی گیــرد. در مجمــوع واحدهــای مقطــع 
کارشناســی پرســتاری در ســطح دانشــگاه ژاپــن 124 واحــد اســت کــه شــامل 31 واحــد علــوم پایــه، 67 واحــد تخصصــی، 26 
واحــد عمومــی و تخصصــی شــامل اصــول پرســتاری، پرســتاری مــادر و نــوزاد، پرســتاری ســاملندان، روان پرســتاری، ویزیــت 
ــت  ــه و مدیری ــتاری جامع ــال، پرس ــتاری بزرگس ــال، پرس ــتاری اطف ــتاری، پرس ــوزش و پرس ــتاری، آم ــش پرس ــتاری، پژوه پرس

پرســتاری اســت.
ــوم ســامت،  ــوژی، عل ــوژی، میکروبیول ــوژی، ایمونول ــوژی، پاتول ــه، فارماکول ــوژی، تغذی ــه شــامل آناتومــی، فیزیول دروس پای

علــوم انســانی، آمــوزش بیــن حرفــه ای اســت. 
دروس عمومــی شــامل زبــان خارجــی، فنــاوری اطاعــات، ورزش و مطالعــات عمومــی اســت. مرحلــه نهایــی برنامــه آمــوزش 
کارشناســی پرســتاری، پــروژه ای بــه صــورت پایــان نامــه در قســمتی از فرآینــد پژوهشــی دانشــگاه بایــد بــه مطالعــه متــون 
اصلــی بــه زبــان انگلیســی پرداختــه و ســمینارها بــه صــورت شــفاهی ارائــه و گــزارش شــود. در نهایــت بایــد بــه دانشــگاه 

نتایــج پژوهشــی خــود را در قالــب پایــان نامــه کارشناســی بــرای ارزیابــی گــردآوری و ارائــه مناینــد ]19[. 

اطاعاتی ارائه نشده بود

اردن

ــی در طــول  ــی شــامل 136 واحــد دروس نظــری و عمل ــی چهــار ســاله اســت. برنامــه تحصیل کارشناســی یــک دوره تحصیل
ــاری و  ــی اجب ــکده و دروس تخصص ــگاه و دانش ــات دانش ــوان الزام ــار عن ــدن چه ــامل گذران ــه ش ــی ک ــال تحصیل ــار س چه

ــاری اســت. اختی
ــن  ــری و هــم چنی ــش کامپیوت ــی، انگلیســی و دان ــان عرب ــامل زب ــه ش ــک دوره یکســاله ک ــه را طــی ی ــدن دروس پای گذران
گذرانــدن دوره اخــاق و مهــارت هــای زندگــی در تــرم اول یــا دوم اجبــاری اســت و مــازاد بــر دوره آموزشــی محســوب مــی 

شــود ]15[.

آمــوزش در محیــط بیارســتانی و ســایر مراکز 
ــگاه  ــت آزمایش ــود هف ــی، وج ــوزش بالین آم
ســامت  پرســتاری  شــامل  کــه  پرســتاری 
ــی  ــه ای، ارزیاب ــتاری حرف ــه پرس ــودک، پای ک
بزرگســاالن،  ســامت  فیزیکــی،  ســامت 
پرســتاری بهداشــت زنــان و زایــان، شــبیه 
ســازی کامپیوتــری / صوتــی تصویــری، شــبیه-
ســازی در مراقبــت بحرانــی، هــم چنیــن بــرای 
آموزشــی  ابزارهــای  و  الکرتونیــک  ادغــام 
دیجیتــال و ترویــج یادگیــری الکرتونیکــی، 
مدیریــت  سیســتم  از  اســتفاده  امــکان 
ــا  ــه ه ــه دارای گزین ــری »Moodle« )ک یادگی
و ابزارهایــی ماننــد آپلــود اســناد، انجمــن 
هــای آنایــن و ســایر ویژگــی هــا مــی باشــد( 

فراهــم مــی باشــد ]15[.

مالزی

ــه  ــت ک ــد اس ــامل 134 واح ــت ش ــام وق ــرم و مت ــت ت ــامل هش ــاله ش ــار س ــک دوره چه ــزی ی ــتاری در مال ــی پرس کارشناس
شــامل کارآمــوزی در بیارســتان هــا و مــکان هــای مراقبــت بهداشــتی و نیــز فعالیــت هــای آموزشــی یادگیــری در محیــط 

ــی اســت. دانشــگاهی و بالین
برنامــه هــای درســی تخصصــی مالــزی در ســال اول شــامل اصــول پرســتاری، علــوم پایــه پزشــکی سیســتم عصبــی و اندکــی 
علــوم رفتــاری، علــوم شــناختی، در ســال دوم شــامل پرســتاری حرفــه ای، بررســی ســامت و پاتوبیولــوژی، پرســتاری داخلــی 
ــه  ــامل مجموع ــوم ش ــال س ــتاری س ــری در پرس ــای نظ ــدگاه ه ــه، دی ــوژی و تغذی ــوژی، فارماکول ــک، میکروبیول ــی ی جراح
پرســتاری، کارآمــوزی مجموعــه پرســتاری، سیســتم تولیــد مثــل و ژنتیــک، پرســتاری کــودکان، کارآمــوزی پرســتاری کــودکان، 
ســال چهــارم شــامل پرســتاری انتخابــی )Nursing elective(، پرســتاری ساملندشناســی، کارآمــوزی پرســتاری ساملندشناســی، 

پــروژه ســال آخــر و پــروژه خدمــات اجتاعــی اســت ]20[.

رویکــرد اصلــی در فعالیت آمــوزش و یادگیری 
مــدرس محــور اســت کــه در آن اطاعــات از 
طریــق ســخن را بــه تعــداد زیــادی از گــزارش 
بــه  دانشــجویان  کلیــه  و  می شــود  ارائــه 
صــورت کامــل اطاعــات جمــع آوری شــده در 
ســخرانی متکــی اســت و جلســات جلســات 
فعاالنــه  دانشــجویان  عملــی  و  آموزشــی 
رشکــت می کننــد، بــا ایــن وجــود انتظــار 
ــه اطاعــات شــان  ــه ارائ ــد کــه اســاتید ب دارن
ادامــه دهنــد. اکــر مــدارس پرســتان در مالزی 
در حــال حــارض برخــی از روش هــای نــوآوری 
در برنامــه خــوب ماننــد یادگیــری مبتنــی بــر 
حــل مســئله از طریــق عملکــرد موضــوع گــرا 
اســتفاده مــی کنــد، بــا ایــن حــال اهــداف این 
رویکردهــا بــه دلیــل شــیوه هــای مبتنــی بــر 
موضــوع در برنامــه درســی بســیار دشــوار 
ــا  ــر مشــکات، تنه ــی ب ــری مبتن اســت. یادگی
در صورتــی موثــر اســت کــه همــراه بــا ســایر 
ــه کار  ــه درســی ب ــه در برنام ــی ک رویکردهای
گرفتــه اســت، اســتفاده شــود. دانشــکده 
پرســتاری بین املللــی اســامی مالــزی دانشــگاه 
بیــن امللــل اســت کــه از ســایر دانشــگاه هــا 

ــرد ]20[. ــی پذی دانشــجو م
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شــامل برنامــه ســه ســاله و برنامــه دوره افتخــاری از برنامــه کارشناســی پرســتاری ســه ســال متــام و مبتنــی بــر نظــام درســی 
ماجــوالر اســت، در صورتــی کــه فــارغ التحصیــان دوره ســه ســاله کارشناســی پرســتاری متایــل داشــته باشــند و منــره میانگیــن 
ــد  ــت مناین ــار رشک ــت اختی ــاره وق ــاله پ ــک دوره یک س ــد در ی ــد. می توانن ــه دوم باش ــل س ــوزان حداق ــش آم ــی دان تجمیع
کــه در پایــان ایــن دوره مــدرک کارشناســی پرســتاری افتخــاری دریافــت می منایــد. برنامــه کارشناســی پرســتاری افتخارهــای 
ــن برنامــه توســط مدرســان دانشــکده  ــد. ای ــرای تحقیقــات دانشــجویی فراهــم می کن ــی را ب ــق محــور اســت و فرصت تحقی
پرســتاری و مامایــی و دانشــکده مراقبــت هــای پرســتاری فلورانــس نایتینــگل و ســایر دانشــگاه هــای کالــج ســلطنتی لنــدن 

برگــزار مــی گــردد. ایــن برنامــه بــه صــورت ترکیبــی از ســخرانی هــای کاســی و آمــوزش از راه دور ارائــه می شــود.
برنامــه درســی ســال اول شــامل ساملند¬شناســی و خــوب بــودن، اصــول مراقبــت، آناتومــی، فیزیولــوژی و بررســی وضعیــت 
ــوژی و  ــی، فیزیول ــی، آناتوم ــوع فرهنگ ــات و تن ــک، ارتباط ــتاری ی ــت و پرس ــوژی، مراقب ــوژی، فارماکول ــک، پاتول ــامت ی س
بررســی وضعیــت ســامت دو، فیزیولــوژی، فارماکولــوژی مراقبــت ســامت دو، فیزیولــوژی بــرای پرســتاران، برنامــه درســی 
ــودکان،  ــان و ک ــتاری دو، بهداشــت زن ــت پرس ــوژی و مراقب ــوژی، فارماکول ــتاری بهداشــت روان، پاتول ــامل پرس ــال دوم ش س
عفونــت و ایمونولــوژی، جامعــه شناســی پزشــکی، مراقبــت پرســتاری حرفــه ای، اخــاق و قانــون، ســامت جامعــه، برنامــه 
ــان  ــای پای ــکینی و مراقبت ه ــت تس ــه، مراقب ــی و جامع ــت عموم ــری، بهداش ــت و ره ــامل: مدیری ــوم ش ــال س ــی س درس
ــوزی شــامل  ــه ای شــدن. کارآم ــرای حرف ــن ب ــی و متری ــال بالین ــر شــواهد، انتق ــی ب ــت هــای مبتن ــق و مراقب ــی، تحقی زندگ
ــی  ــه دو، داخل ــت جامع ــژه، بهداش ــای وی ــی دو، مراقبت ه ــی جراح ــک، داخل ــی ی ــی جراح ــک، داخل ــه ی ــامت جامع س
ــه  ــوزی ارائ ــد کارآم ــوری و 34 واح ــد تئ ــتاری 86 واح ــی پرس ــوزش کارشناس ــال دوره آم ــه س ــوع س ــه، در مجم ــی س جراح
ــی،  ــی تلفیق ــت بالین ــر شــواهد، مراقب ــی ب ــرم اول و دوم مراقبت هــای مبتن ــم ت ــه درســی دوره افتخــاری نی می شــود. برنام
ــه دو نیمســال 40 واحــد  ــه در مجموع ــن برنام ــه دوره افتخــاری پرســتاری در ای ــوط ب ــروژه مرب ــردی پ ــق کارب روش تحقی

ــه مــی گــردد ]18[. ارائ

پرســتاری  کارشناســی  درســی  برنامــه 
دانشــگاه ملــی ســنگاپور تولیــد شــده اســت 

کــه مبتنــی بــر الگــوی نظــام منــد 
 The Singapore Programme for(
 Integrated Care for the Elderly
SPICES( مــی باشــد. هــم زمــان بــا برنامــه 
کارآمــوزی یادگیــری در محیــط شــبیه ســازی 
شــده انجــام می شــود کــه بــا کارآمــوزی 
هــای پرســتار تلفیــق می گــردد. از دیگــر 
رشکــت  امــکان  آموزشــی  راهردهــای 
غربالگــری  هــای  برنامــه  در  دانشــجویان 
باشــد.  مــی  نگــر  جامــع  خدمــات  و 
جهــت   Alcns House System مــدل 
آمــوزش دانشــجویان کارشناســی پرســتاری 
تــر  پاییــن  تحصیلــی  تــرم  جدیدالــورود 
برنامــه ریــزی شــده اســت. آمــوزش بیــن 
دنــدان  پزشــکی،  بــا همتایــان  ای  حرفــه 
ــی  ــددکاری اجتاع ــازی و م ــکی، داروس پزش
از دیگــر راهردهــای آموزشــی از مناطــق 
ایــن تجــارب آمــوزش دانشــجویان پرســتاری 
اجــرا مــی گــردد. جهــت آمــوزش بالینــی نیــز 
رویکــرد مبتنــی بــر شــواهد تاکیــد می شــود 
ــی  ــوری طراح ــی ط ــای بالین ــوزی ه و کارآم
شــده کــه در ســال اول پایــه هــا بــرای 
آمــوزش زبــان دانــش ایجــاد گــروه در ســال 
ســوم و چهــارم نیــز آمــوزش تئــوری و بالیــن 

تلفیقــی گــردد ]18[.

هند )مانیپال(

برنامــه آموزشــی شــامل دروس تئــوری و عملــی همــراه بــا آمــوزش در زمینــه هــای علــوم انســانی و رفتــاری، علــوم فیزیکــی 
و زیســتی اســت. برنامــه شــامل چهــار ســال دوره آموزشــی مــی باشــد ]21[.

ــمینار،  ــی، س ــای گروه ــث ه ــخرانی، بح س
هــا،  ســمپوزیوم  هــا،  پانــل  در  بحــث 
ــه،  ــر جامع ــی ب ــوزش مبتن ــتادمحوری، آم اس
تــا حــدودی  آمــوزش در گــروه کوچــک، 
یادگیــری بــر اســاس حــل مشــکل وجــود 
دارد. تــا حــدودی ادغــام عمــودی اســت 

.]21[

امارات )راس 
الخیمه(

دوره آموزشــی طــوری برنامــه ریــزی شــده اســت کــه دروس پرســتاری، روان شناســی، علــوم اجتاعــی و علــوم پایــه بــه هــم 
مرتبــط و در رسارس برنامــه آموزشــی در جریــان باشــد. در تــرم اول و دوم برنامــه مقــدار تجــارب پرســتاری تــا حــدودی کــم 
و قســمت اصلــی برنامــه را آمــوزش دروس غیرپرســتاری داراســت. قســمت پرســتاری در تــرم هــای ســوم تــا هشــتم افزایــش 
می یابــد. دروس تخصصــی و غیر¬تخصصــی در رسارس برنامــه آموزشــی جریــان دارد. طــول دوره چهــار ســال و هشــت تــرم 

اســت ]21[.

آمــوزش گــروه کوچــک و آمــوزش مســئله  
محــور، ســخرانی، یادگیــری خــود محــور، 
ــدودی  ــا ح ــواهد، ت ــای ش یادگیــری بــر مبن
دانــش محــوری، تــا حــدودی آمــوزش مبتنــی 
بــر جامعــه. ادغــام بــه صــورت عمودی اســت 

.]21[

لبنان )فنیل-
حریری(

دوره آموزشی شامل واحدهای تئوری، بالینی و آزمایشگاهی می باشد. طول دوره چهار ساله و دو ترم تابستان در مجموعه 
ترم برنامه کارشناسی شامل دروس علوم اجتاعی، انسانی و طبیعی که در مجموع به آن ها علوم آزاد گفته می شود و 

دروس پایه پزشکی و پرستاری می باشد ]21[.

ــات  ــازی، مطالع ــای شبیه س ــخنان روش ه س
مــوردی تــا حــدودی آمــوزش مبتنــی بــر 
جامعــه و آمــوزش در گــروه کوچــک، تــا 
ــا  ــئله و ت ــر مس ــی ب ــوزش مبتن ــدودی آم ح
حــدودی دانــش و بهــره وری مــی باشــد. 
ادغــام بــه صــورت عمــودی اســت ]21[.

اروپا

انگلستان 
)فلورانس و 
دانشگاه برتر(

برنامه آموزشی پرستاری شامل 50 درصد تئوری و 50 درصد بالینی است. دانشکده ارائه دهنده کارشناسی پرستاری با گرایش 
های پرستاری بزرگساالن، اطفال و روان پرستاری است. در این برنامه آموزشی یادگیری نظریه و کارآموزی های بالینی سهم 

مساوی در برنامه دارند. برنامه به سه قسمت و در واقع سه سال تقسیم شده است ]22[.

از مجموعه روش هایی مانند سخرانی، 
پرسش و پاسخ، هایش ها و سمینارها، 

کارگروهی و آموزش آناین، آموزش در گروه 
کوچک، آموزش به کمک شبیه سازی مدرن 
شامل مانکن های کامپیوتری و شبیه سازی 

انسانی، یادگیری خودراهر، یادگیری از 
همکار، آموزش مبتنی بر جامعه، تا حدودی 
آموزش مبتنی بر دانشجو محور، یادگیری بر 

اساس سناریو، یادداشت های انعکاسی و 
یادگیری به کمک کارپوشه الکرتونیکی می 
باشد. ادغام به صورت افقی و عمودی می 

باشد ]22[.

اسکاتلند 
)ادینبورگ(

برنامــه 50 درصــد تئــوری و 50 درصــد عملــی اســت. چهــار ســال برنامــه شــامل دروس اصلــی و اجبــاری، کارآمــوزی، پایــان 
نامــه، دروس اختیــاری و کارآمــوزی هــای اختیــاری از گرایــش بزرگســاالن ایــن دروس اختیــاری در ســال اول از دروس عمومــی 
خــارج از دانشــکده و در ســال ســوم و چهــارم از واحدهــای تئــوری گرایــش بزرگســال و کارآمــوزی مربــوط بــه آن هــا مــی 

باشــد ]21[.

ــروه  ــوزش در گ ــور، آم ــئله مح ــوزش مس آم
بــر مســئله و  یادگیــری مبتنــی  کوچــک، 
ــه  ــری ب ــناریو، یادگی ــاس س ــر اس ــری ب یادگی
الکرتونیکــی،  هــای  ه  پــروژ  کار،  کمــک 
ــری از همــکار  ــری خــود محــور، یادگی یادگی
ــی  ــودی م ــی و عم ــام افق ــد. ادغ ــی باش م

.]21[ باشــد 
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ــی و  ــه اختصاص ــوم پای ــانی، عل ــوم انس ــی، عل ــوم اجتاع ــامل دروس عل ــال و ش ــار س ــی چه ــول دوره کارشناس Widener: ط
بالینــی مــی باشــد. دانشــجویان هــر چهــار ســال را هــم زمــان بــه گذرانــدن دروس تئــوری و بالینــی مشــغول هســتند. معــادل 
ســازی هــر واحــد تئــوری بــا ســاعت در ایــن دانشــگاه هــر یــک ســاعت معــادل 14 ســاعت، واحدهــای ازمایشــگاهی هــر یــک 
واحــد برابــر 28 ســاعت، هــر واحــد بالینــی معــادل 42 ســاعت، تعــداد واحــد تئــوری  100و تعــداد واحــد بالینــی 16 واحــد 
معــادل 672 ســاعت، تعــداد واحــد عملــی و آزمایشــگاهی هفــت واحــد معــادل 196 ســاعت، در مجمــوع تعــداد واحدهــای 
ــرای دوره کارشناســی مــی باشــد.  تخصصــی پرســتاری 75 واحــد و مجموعــه کل واحدهــا 123 واحــد معــادل 2268 ســاعت ب
ــی جراحــی 1، 2، 3،  ــت و رهــری در پرســتاری، داخل ــکا شــامل مدیری ــر آمری ــه شــده در دانشــگاه ویدن دروس تخصصــی ارائ
پرســتاری کــودکان و پرســتاری مــادران نــوزادان، پرســتاری روان و روان شناســی فــردی و اجتاعــی، پرســتاری ســامت جامعــه، 
بررســی وضعیــت ســامت، فارماکولــوژی، تغذیــه، فنــاوری اطاعــات، روش تحقیــق، آمــار، اخــاق پرســتاری و مبانــی پرســتاری 
پرســتاری، ساملندشناســی و ترکیــب دانــش در مهــارت هــای پرســتاری مــی باشــد. دروس تخصصــی در دانشــگاه ویدنــر رهــری 
در پرســتاری بــا مترکــز و نقــش رهــری و مدیریــت و تئــوری هــا جهــت تحصیــل رشــد فــردی و مهارت هــای حرفــه ای بــه  منظــور 
مراقبــت بــا کیفیــت بــه صــورت بیــار محــور مبتنــی بــر شــواهد، کســب مهــارت حرفــه ای از طریــق کشــف شایســتگی هــا در 
مدیریــت و رهــری، ارتبــاط بیــن حرفــه ای، کار گروهــی، تعــارض، تفیــض اختیــار، اولویت بنــدی، تفســیر، مدیریــت منابــع و 
تصمیم گیــری مــی باشــد. در ایــن واحــد دانشــجویان جهــت کســب دانــش مهــارت نگــرش هــای حرفــه ای بــا اعضــای هیئــت 
علمــی و فرســتادن بــا ســابقه در یــک مــورد قــرار بگیرنــد، واحــد تئــوری و دو واحــد بالینــی معــادل 48 ســاعت بالینــی همزمــان 

ــه می شــود ]24[. ــرم هشــت ارائ در ت
UCLA: برنامــه آمــوزش کارشناســی پرســتاری بــه صــورت طولــی و بالینــی از طــول دوره چهــار ســاله و هر ســال تحصیلی شــامل 
ــدن  ــد و گذران ــز زمســتان و بهــار مــی باشــد. در مجمــوع دانشــجویان حداقــل 388 کــد، 216 واحــد می گذرانن ــرم پایی ســه ت
دوره هــای نــگارش انگلیســی 10 واحــد و آمــار چهــار بایــد از الزامــات ورود بــه دوره کارشناســی در ایــن دانشــگاه می باشــد. 
ــه تخصصــی  ــد. ایــن دوره دارای دروس عمومــی پای ــا راهنایــی اســتاد مشــاور انتخــاب می کن ــرم دانشــجو 12 واحــد ب هــر ت
باشــد 47 واحــد عمومــی شــامل مبانــی هــر و علــوم انســانی 14 واحــد و مباحــث روانــی، جامعــه و فرهنــگ 14 واحــد مبانــی 
تحقیــق علمــی 18 واحــد مــی باشــد. دوره هــای ذکــر شــده بــه عنــوان آمادگــی بــرای ورود بــه دوره کمــک پرســتاری اســت. 
56 واحــد دروس پایــه شــامل شــیمی، ارتباطــات، زیســت، میکــروب شناســی، ایمونولــوژی و ژنتیــک مولکولــی، روان شناســی، 
فیزیولــوژی انســانی، آناتومــی انســان، پرســتاری و عدالــت اجتاعــی، اپیدمیولــوژی پایــه، پاتوفیزیولــوژی یــک و دو مــی باشــد. 
94 واحــد دروس تخصصــی شــامل آمــار زیســتی، فارماکولــوژی پرســتاری حرفــه ای یــک و دو )تئــوری و بالینــی(، اتقــاء ســامتی 
در فرهنگ-هــای مختلــف پیشــگیری، پرســتاری ســامت روان )تئــوری و بالینــی(، داخلــی جراحــی 1،2و3) تئــوری و بالینــی(، 
مراقبــت بحرانــی، پرســتاری مــادر و نــوزاد )تئــوری و بالینــی(، پرســتاری کــودکان )تئــوری و بالینــی(، رهــری و نقشــه هــای 
ادغــام یافتــه رهــری بالینــی 12 واحــد بالینــی، پرســتاری بهداشــت عمومــی )تئــوری و بالینــی(، مقدمــه ای بــر تحقیــق، بررســی 

وضعیــت ســامت ]25[.
ــاط  ــی )نحــوه ارتب ــا دروس عموم ــه 90 ب ــد ک ــد 180 واحــد را بگذران Washington DC: دانشــجو در مقطــع کارشناســی بای
نوشــتاری بــه شــکل انگلیســی، حــل مســئله، هرهــای تجســمی، ادبیــات منایشــی، مطالعــه جوامــع، علــوم  پایــه نظیــر: شــیمی، 
میکروبیولــوژی، آناتومــی، فیزیولــوژی، شــیمی، تغذیــه، آمــار(، 90 واحــد اختصاصــی اســت. واحدهــای کارآمــوزی شــامل بررســی 
وضعیــت ســامت 30 ســاعت در اتــاق پراتیــک، مهــارت هــای پایــه بــرای انجــام مراقبــت هــای پرســتاری 30 ســاعت در اتــاق 
پراتیــک و 60 ســاعت در بالیــن، مراقبــت در بیــاری یــک ســاعت در اتــاق پراتیــک و بالیــن، مراقبــت در بیاری دو 120 ســاعت 
در اتــاق پراتیــک و بالیــن، مشــارکت در ســامت جامعــه 100 ســاعت تجربــه عملــی در مراکــز بهداشــتی، گــذر بــه عملکــرد 
حرفــه ای 240 ســاعت، پرســتاری خانــواده، بــاروری و کــودک 120 ســاعت در اتــاق پراتیــک و بالینــی و پرســتاری بهداشــت روان 

120 ســاعت در اتــاق پراتیــک و بالیــن ]23[.
Pennsylvania: دوره بــه صــورت تئــوری و عملــی یعنــی آزمایشــگاهی و بالینــی از تجــارب بالینــی بــه طــور کامــل در رسارس 
برنامــه آموزشــی گنجانــده شــده اســت. طــول دوره چهــار ســال یعنــی هشــت تــرم هســت و محدویــت برنامــه عــاوه بــر دوره 

تخصصــی پرســتاری شــامل دروســی در علــوم انســانی، علــوم اجتاعــی، علــوم پایــه و هــر می باشــد ]21[.

Widener: اطاعاتی ارائه نشده بود ]24[.
UCLA: روش هــای یاددهــی یادگیری شــامل 
روش هــای ســخرانی، پرســش و پاســخ، بحــث 
هــای گروهــی، هایــش هــا، ســمینارها، 
ــروژه هــای  ــف نوشــتاری، پ کارگاه هــا، تکالی
واســطه  بــه  یادگیــری  گروهــی،  و  فــردی 
گــروه همســاالن، اســتفاده از وســایل صوتــی 
و تصویــری، یادگیــری بــه کمــک اینرتنــت 
آموزشــی،  افزارهــای  نــرم  و  کامپیوتــر  و 
پرونده هــای ســامت الکرتونیکــی، آمــوزش 
در آزمایشــگاه هــا، آزمایشــگاه های شــبیه 
ــای  ــازی، بخش ه ــای مج ــتان ه ــاز، بیارس س
بالینــی، جلســات عملــی، یادگیــری خــود 
محــور و مبتنــی بــر شــواهد مــی باشــد ]25[.

بــر  مبتنــی  آمــوزش   :Washington DC
شــواهد، بازخــورد فــردی و گروهی، مشــاهده 
در کاس، روش هــای شبیه ســازی کاســهای 
هــای  تکنولــوژی  از  اســتفاده  کامپیوتــر، 
آموزشــی پیرشفتــه، پــروژه هــای گروهــی، 
ــس و آمــوزش  خودآمــوزی، رشکــت در کنفران

از راه دور مــی باشــد ]23[.
Pennsylvania: روش هــای شــبیه ســازی، 
تعاملــی  هــای  میکروســکوپ  از  اســتفاده 
درســی  کتاب هــای  از  اســتفاده  ویــژه، 
تعاملــی، سیســتم هــای ویدئویــی ویــژه، 
ــده هــای ســامت الکرتونیکــی، آمــوزش  پرون
در گــروه کوچــک، ترکیبــی از دانــش محــوری 
ــر مبتنــی  ــم محــوری، آمــوزش بیــش ت و معل
ــی باشــد.  ــر شــواهد م ــی ب ــورد و مبتن ــر م ب
ــت  ــودی اس ــی و عم ــورت افق ــه ص ــام ب ادغ

.]21[

کانادا
)تورنتو، مک-

مسرت(

تورنتــو: طــول دوره دو ســال بــه صــورت متــام وقــت اســت کــه در هــر ســال، ســه تــرم تحصیلــی وجــود دارد. شــش ســاعت 
ــل  ــج دوره کام ــاری هســتند. پن ــی دروس اجب ــن وجــود دارد. متام ــه آنای ــاعت برنام ــه صــورت حضــوری و دو س ــه ب در هفت
دانشــگاهی را بــا منــره متوســط 15 از صــد قبــل از ورود بــه دوره از جملــه علــوم اجتاعــی، علــوم انســانی و روان شناســی مــی 
گذراننــد. ســال اول: محتــوای برنامــه بــر تئــوری، تحقیــق و عملکــرد مربــوط بــه مراقبــت از بیــار متمرکــز مــی باشــد. ســال 
دوم: حرفــه ای گــری، سیاســت هــا و تئــوری پرســتاری پیرشفتــه. دانشــجویان دو ســمینار متوالــی کــه تئــوری، تحقیــق و عملکــرد 
پرســتاری را یکپارچــه مــی ســازد، مــی گذراننــد. جهــت آمادگــی بــرای عملکــرد مســتقل بعــد از فــارغ التحصیلــی، دانشــجویان 
یــک دوره چهــار ماهــه کارآمــوزی مــداوم و بهــم پیوســته را در پایــان برنامــه بــه انجــام مــی رســانند. بــرای دوره هایــی کــه 
مولفــه عملکــرد بالینــی دارنــد، ارزشــیابی بــه صــورت قبولــی/ رد مــی باشــد. بــرای قبولــی دوره، دانشــجو بایــد هــم بالینــی و 

هــم مؤلفــه کاســی را بگذرانــد. ]28[.
مــک مســرت: چهــار ســال برنامــه آموزشــی و بــه صــورت چهــار درس در نظــر گرفتــه می شــود، میــزان دروس تخصصــی پرســتاری 
بــه ترتیــب در ســطح یــک بــه چهــار افزایــش می یابــد، دروس شــامل دروس تخصصــی پرســتاری تئــوری و عملــی می باشــد ]26[.

ــق  ــی از دروس از طری ــوزش بعض ــو: آم تورنت
دانشــکده¬ها،  مجــازی  آمــوزش  سیســتم 
اســتفاده از کارپوشــه عملکــرد، مطالعــات 
از  یادگیــری  شــده،  و هدایــت  خودراهــر 
ــتفاده از  ــدتر(، اس ــجویان ارش ــکار )دانش هم
سیســتم هــای شــبیه ســازی مجهــز، اســتفاده 
ــی  ــوزش م ــد در آم ــای جدی ــوژی ه از تکنول

باشــد ]28[.
ــه صــورت ســخرانی،  مــک مســرت: آمــوزش ب
مطالعــه خودراهــر هدایــت شــده، یادگیــری 
کوچــک،  گــروه  در  آمــوزش  الکرتونیکــی، 
ــر اســاس حــل مشــکل، دانشــجو  ــری ب یادگی
آمــوزش  شبیه ســازی،  روش هــای  محــوری، 
ــام  ــری خودراهــر، انج ــه محــور، یادگی جامع
و  افقــی  صــورت  بــه  ادغــام  می گیــرد. 

عمــودی مــی باشــد ]26[.

کوئینزلنداسرتالیا

در دو ســال اول برنامــه کاس هــای تئــوری همــراه بــا آمــوزش کلینیکــی در بیارســتان ها و مراکــز درمانــی انتخابــی، بــرای 
ــت  ــام وق ــال و مت ــار س ــول دوره چه ــود. ط ــام می ش ــده انج ــت  ش ــی هدای ــژه بالین ــه وی ــر برنام ــال آخ ــجویان در س دانش
اســت. دروس عبارتنــد از جنین شناســی، نــوزاد و اطفــال، نوجــوان و جــوان، بزرگســال و افــراد مســن، ســامت سیســتم قلبــی 
ــه،  ــی، ســامت تغذی ــی، ســامت سیســتم ایمن ــی، ســامت سیســتم تنفســی، ســامت سیســتم ماهیچــه هــای عضان عروق
سیســتم متابولیــک، ســامت روان، ســامت سیســتم عصبــی و غــدد، پیشــگیری از آســیب و کارآمــوزی هــای یــک تــا شــش 

اســت ]21[.

ــش و  ــی، پرس ــای گروه ــث ه ــخرانی، بح س
ــی  ــری خودراهــر، آمــوزش مبتن پاســخ، یادگی
بــر جامعــه، آمــوزش در گــروه هــای کوچــک، 
آمــوزش مســئله محــور، معلــم محــور، دانــش 
محــوری و جلســات آموزشــی.  ادغــام افقــی و 

عمــودی اســت ]21[.
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نکات قوت

در مقــاالت بــرای کشــورهای امــارات، لبنــان، هنــد، پنســیلوانیا، مــک-

ــود. طــول  ــد واحــد دروس مشــخص نشــده ب ــادا و کویینزلن مســرت کان

ــار  ــورها چه ــه کش ــد بقی ــز هانن ــران نی ــتاری ای ــی پرس دوره کارشناس

مالــزی و  از Washington DC آمریــکا،  بعــد  ایــران  بــود.  ســاله 

ســنگاپور بیــش تریــن واحــد درســی را در دوره کارشناســی نســبت بــه 

کشــورهای جهــان ارائــه مــی دهــد. در ایــران عــاوه بــر دروس تئــوری، 

ــه می شــد.  ــرم ارائ ــاز در هــر ت ــر اســاس نی یکــری کارگاه هــا هــم ب

همچنیــن دروس تئــوری و بالینــی ایــران غیــر از برخــی واحدهــای ارائه 

نشــده شــامل مطالعــه فرهنــگ )UCLA آمریــکا(، هرهــای تجســمی، 

ــکا(،  ــنگن آمری ــی )واش ــه شناس ــات جامع ــی و مطالع ــات منایش ادبی

ــزی(  ــک )مال ــرتالیا( و ژنتی ــک )اس ــتم متابولی ــی و سیس ــن شناس جنی

نســبت بــه بقیــه کشــورهای جهــان کاملــرت بــود. آمــوزش همتایــان در 

ایــران ماننــد اکــر کشــورها غیــر از هنــد، امــارات، لبنــان، کــره جنوبــی 

ــود. و اردن تاکیــد شــده ب

نکات ضعف

برخــی از کشــورهای آســیا مثــل ســنگاپور و UCLA  آمریــکا بــر دوره 

ــد داشــتند. هــم چنیــن دانشــگاه هــای دیگــری  هــای ســه ســاله تاکی

از جملــه تورنتــو هــر دوره پرســتاری بــه صــورت دو ســال متــام وقــت 

ــای  ــوزش ه ــر آم ــاوه ب ــه ع ــود ک ــی ب ــرم تحصیل ــه ت ــال س ــر س و ه

حضــوری، آمــوزش هــای آنایــن نیــز وجــود داشــت. از نظــر اســرتاتژی 

هــای آموزشــی هــم ایــران ماننــد بقیــه کشــورها کامــل بــود. کشــورهای 

ــورهای  ــی کش ــود، ول ــودی ب ــام عم ــان ادغ ــارات، لبن ــد، ام ــه، هن ترکی

ــود. در  ــودی ب ــی و عم ــم افق ــام ه ــکا ادغ ــرتالیا و آمری ــی، اس اروپای

پیرشفتــه  شبیه ســازی های  هــم  اردن  و  جنوبــی  کــره  کشــورهای 

بالینــی وجــود داشــت. در کشــور ســنگاپور هــم در آمــوزش بــر اســاس 

الگوهــای نظــام منــد ALCNS House system  و آمــوزش بــر اســاس 

مــدل همتایــان و مــدل برنامــه شــبیه ســازی بــا تاکیــد آمــوزش تجمعــی 

 Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis:(

SPICE( تاکیــد داشــتند. دانشــکده هــای پرســتاری در کشــورهای 

آمریــکا بــر  پــروژ ه هــای تحقیقاتــی و ســمینارها و اســتفاده از نــرم-

ــب از  ــه ترتی ــران 130 واحــد )ب ــد داشــتند. ای افزارهــای آموزشــی تاکی

ــه و  ــوزی، پای ــی، کارآم ــد: دروس اختصاص ــن واح ــه کمرتی ــرتین ب بیش

ــبت  ــن نس ــه و ژاپ ــد ترکی ــم مانن ــا ه ــورهای اروپ ــود. کش ــی ب عموم

ــن واحــد  ــش تری ــود. بی ــه پنجــاه ب ــی پنجــاه ب ــه عمل ــوری ب واحــد تئ

 Washington DC ــای ــکده ه ــه دانش ــوط ب ــب مرب ــه ترتی ــی ب درس

آمریــکا 180 واحــد، بین املللــی اســامی مالــزی 134 واحــد، ملــی 

ــکا  ــکا 216 واحــد، widener  آمری ســنگاپور 136 واحــد، UCLA آمری

ــف  ــاعات تعری ــن س ــم چنی ــود. ه ــد ب ــن 124 واح ــد، و ژاپ 123 واح

شــده بــرای واحدهــای درســی در کشــورها متفــاوت اعــام شــده بــود. 

ــود. ــی ب ــگاه بالین ــت آزمایش اردن دارای هف

 جدول 4: مقایسه رشایط ورود، قوانین و مقررات و پرداخت هزینه در دانشگاه ایران و جهان

قوانین ارزشیابی دورهرشایط ورود و پذیرش دانشجوکشورهای مورد مقایسهقاره

آسیا

ایران

به صورت متمرکز از بین داوطلبین گروه آزمایشی تجربی و از طریق آزمون رسارسی با داشن 
مدرک دیپلم متوسطه باشد. دوره کارشناسی به صورت نظری- عملی، کارآموزی و کارآموزی در 

عرصه است ]27[. 

تــرم)،  پایــان  و  تــرم  میــان   ) هــا  آزمــون 
ارزشــیابی عملکــرد در حیــن دوره و یــا در 
پایــان دوره بــا اســتفاده از چــک لیســت هــای 
مراقبتــی( مشــاهده )و فــرم هــای تدویــن 
ــی شــامل  ــه تکالیــف بالین شــده، انجــام و ارای
کنفرانــس هــای بالینــی، تهیــه جــزوات یــا 

پمفلــت هــای آموزشــی ]27[.

ترکیه
داشن دیپلم متوسطه و یا دبیرستان )دوره های پیش نیاز مورد نیاز شامل زیست شناسی، 

شیمی، ریاضیات و ادبیات انگلیسی(، پذیرش به صورت قبولی در آزمون ورودی عمومی 
دانشگاه، که توسط شورای عالی آموزش ترکیه برگزار می شود ]26[.

مربیــان  توســط  دانشــجو  ارزیابــی  انجــام 
ــا اســتفاده از چــک لیســت، امتحــان  بالینــی ب

میــان تــرم، ســالیانه و پایــان دوره ]26[.

کره جنوبی

شــیوه هــای ارزشــیابی شــامل آزمــون هــای اطاعاتی ارائه نشده بود.
کتبــی بــه صــورت ســواالت کوتــاه پاســخ، آزمون 
هــای انتخابــی، ارائــه مقالــه، انجــام پــروژه 
آزمون-هــای مهارتــی و یــا ســایر مــوارد بــا 
توجــه بــه ســطح و ماهیــت اهــداف و برنامــه 
هــای بیــن امللــل ارزشــیابی بالینی اســت. نقشــه 
ــرای پرســتاران در نقــش  هــای طراحــی شــده ب
هــای مراقبتــی، حایتــی، آموزشــی، پژوهشــی،  

مشــاوره ای و مدیریتــی ]17[.
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ژاپن

سیاســت های آموزِشــی ژاپــن اجــازه می دهــد دانشــگاه ها، دانشــکده ها، آموزشــکده هــا و مــدارس 
ــه جــذب دانشــجو برداشــته اســت.  ــه طــور مســتقیم ب ــه مقاطــع کارشناســی ب پرســتاری در کلی
بنابرایــن اســتانداردهای پذیــرش هــر کــدام متنــاوب و متنــوع اســت. اســتانداردها شــامل انجــام 
ــه موسســه، مقــاالت، مصاحبه هــا، رشکــت در فعالیــت اجتاعــی،  ــوط ب آزمــون هــای فــردی مرب
ــه نامه هــا و منــرات کســب شــده در آزمــون برگــزار شــده توســط مرکــز  معــدل دبیرســتان، توصی
ــه  ــی دانــش آمــوزان در زمین ــن آزمــون و ارزیاب ــی آزمــون هــای ورودی دانشــگاه اســت. در ای مل
هــای ریاضیــات، علــوم، زبــان ژاپنــی، زبــان خارجــی، جغرافیــا، تاریــخ، علــوم اجتاعــی مــی باشــد. 
دانشــگاه ها، دانشــکده ها و آموزشــکده های می تــوان از ایــن نتایــج آزمــون و هــم چنیــن 
ــد. در  ــان اســتفاده مناین ــی داوطلب ــرای ارزش هــا و توانای ــه خــود ب ــوط ب ــرش مرب معیارهــای پذی
ژاپــن و دانشــگاه گــروه ملــی عمومــی و خصوصــی وجــود دارد، امــا بــه ترتیــب نهادهــای عمومــی، 
محلــی و رشکــت هــای آموزشــی مــی باشــد. هــدف از تاســیس دانشــگاه ملــی در متــام اســتان های 
ژاپــن توســعه تــوازن آمــوزش عالــی ژاپــن و پژوهــش هــای دانشــگاهی هســت و بــه عنــوان مراکــز 
تحقیقــات محلــی ایفــای نقــش می کننــد. دانشــگاه هــای عمومــی نقــش مهمــی را در فراهــم آوری 
ــوان مراکــز فکــری و فرهنگــی در جامعــه  ــه عن ــه ب ــرای مــردم محل ــی ب فرصت هــای آمــوزش عال
محلــی ایفــا می کننــد. دانشــگاه های خصوصــی هــم حــدود 80 درصــد از همــه دانشــگاه ژاپــن را 
بــه خــود اختصــاص داده و متــام دانشــجویان ژاپنــی در ایــن دانشــگاه ها تحصیــل می کنــد و از نظــر 

کیفــی و کمــی تــا حــدودی بــه توســعه آمــوزش عالــی کمــک کــرده اســت ]19[.

اطاعاتی ارائه نشده بود.

اردن

گذراندن دوره دو ساله قبل از مدرسه، 10 سال آموزش پایه و دو سال آموزش متوسطه که توسط 
نظام آموزش و پرورش اجباری است. مانند بسیاری از کشورهای عربی، تنها معیار پذیرش در 
دانشکده های پرستاری اردن هم دستیابی به یک منره رضایت بخش در آزمون کشوری برای 

دانش آموزان دبیرستانی می باشد ]15[.

آزمــون هــای میــان تــرم و و پایــان تــرم، ارزیابــی 
ــا  ــوزش ب ــول دوره آم ــت در ط ــی و فعالی بالین
توجــه بــه الزامــات هــر درس بــرای دانشــجویان 
در برنامــه درســی معــادل 50٪ منــره کلــی و 
امتحــان کتبــی نهایــی معــادل 30٪ منــره و 
ــره )در  ــادل 20٪ من ــی مع ــی نهای ــه بالین معاین
صــورت امــکان، امتحــان بایــد از طریــق کمیتــه 
امتحــان در محیــط بالینــی انجــام شــود( ]15[.

مالزی

 Sijil Tinggiمالــزی ملــی  آمــوزش  مــدرک  داشــن  شــامل  مالــزی  در  پرســتاری  کارشناســی 
Persekolahan Malasia )STPM(: آزمــون پیــش دانشــگاهی اســت کــه از دانش آمــوزان در مالزی 
گرفتــه می شــود و قبــا تحــت عنــوان گواهــی مدرســه عالــی یــا دیپلــم پرســتاری ســایر علــوم گفتــه 
 Cumulative Grade Point Average می شــد. داشــن حداقــل میانگیــن امتیــاز تجمعــی 2/50 یــا
CGPA(( بــرای دارنــدگان دیپلــم و مــدرک آمــوزش ملــی. حداقــل امتیــاز بانــد 3آزمــون انگلیســی 
ــامت.  ــتانداردهای س ــودن اس ــه و دارا ب ــی در مصاحب ــزی)MUET-Band 3(. قبول ــگاه مال دانش
کســب حداقــل امتیــاز در موضوعاتــی نظیــر ریاضیــات، علــوم فیزیــک، شــیمی، زیســت شناســی، 
 Pendidikan Islam,Tasawwur Islam,Pendidikan al_Quran & as_Sunnah,  و مــوارد زیــر
ــی  ــتم آموزش ــزی دارای دو سیس ــارض مال ــال ح ــد. در ح ــی باش Pendidikan Syariah Islamia م
پرســتاری مــی باشــد، کــه یکــی تحــت نظــارت تحصیــات عالــی تقریبــا 75 درصــد و دیگــری تحــت 
ــزی  ــت مال ــتاندارد و معیارهــای چارچــوب صاحی ــه تحــت اس نظــارت وزارت بهداشــت اســت ک
قــرار دارد. آمــوزش پرســتاری همــراه بــا پرداخــت هزینــه اســت و میــزان هزینــه هــا در هــر ســال 
900 رینگیــت معــادل 225 دالر یــا1800 یــورو مــی باشــد. بــه دانشــجویان بــرای تحصیــل در رشــته 
پرســتاری کمــک هزینــه داده می شــود کــه بعــد از فراغــت تحصیلــی بازپرداخــت می شــود ]20[.

اطاعاتی ارائه نشده بود.

سنگاپور

رشایط پذیرش دانشجو در دانشگاه ملی سنگاپور شامل موارد زیر است:
الــف- توانایــی آکادمیــک و مــدارک مــورد نیــاز: متقاضیــان واجــد رشایــط رضوری اســت بــرای اخــذ 
یکــی از مــوارد زیــر را داشــته باشــند: گواهــی امتــام تحصیــل از مــدارس متوســطه. کســب منــره قابــل 
قبــول و مطلــوب )در ســطح H2(، حداقــل در دو تــا از دروس بیولــوژی، شــیمی، فیزیک، محاســبات 
و یــا ریاضیــات. مــدرک دیپلــم از دانشــگاه پلی تکنیــک. مــدارک معــادل بیــن املللــی: هــر دانشــگاه 
بیــن امللــل متقاضــی تحصیــل در دانشــگاه ملــی ســنگاپور حداقــل بایــد 12 ســاله تحصیــل آمــوزش 

عمومــی را گذرانــده باشــد.
ب- داشن وضعیت سامتی، داشن کارت سامت واکسیناسیون 

ج- مصاحبه ]18[.

اطاعاتی ارائه نشده بود.

هند )مانیپال(

برخورداری از مدرک امتام تحصیات متوسطه گذراندن دروس سال 12 یا معادل آن در انگلیسی، 
فیزیک و شیمی. داشن حداقل 17 سال متام در هنگام پذیرش، کسب حداقل 45 از نوبت در 
انگلیسی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی. سامل بودن از نظر پزشکی پذیرفته شده بر اساس 
منرات به دست آمده در بررسی مقدماتی انجام شود و هیچ آزمون ورودی وجود ندارد ]21[.

آزمــون هــای دوره هــای نوشــتاری ســه بــار 
حداقــل در طــول ســال، آزمــون هــای دوره 
ــرم،  ــان ت ــان می ــورت امتح ــه ص ــتاری ب ای نوش
امتحــان پیــش از پایــان تــرم و پایــان تــرم دوم، 
بــا منــرات بــه دســت آمــده از روش هــای دیگــر 
ماننــد پــروژه هــای دانشــجویی، ســمینار و 
تکالیــف نوشــتاری بــه منــرات دانشــجو اضافــه 
ــداوم  ــه صــورت م ــی ب ــی بالین می شــود. ارزیاب
ــه بالینــی از دانشــجویان انجــام  در طــول تجرب

.]21[ می شــود 

امارات )رسول الخیمه(

 IELTS کتبــی 500 یــا اینرتنتــی 61 یــا کامپیوتــری 173 یــا TOEFL مــدرک زبــان شــامل آزمــون
برابــر بــا 5. کســب مجمــوع 70 درصــد منــره فیزیــک، شــیمی، زیســت در امتحانــات اســتاندارد 
ســال 12 امــارات متحــده عربــی بــا کســب حداقــل 60 درصــد در هــر کــدام از ایــن دوره تکمیــل 
پرسشــنامه هــای خــاص بــرای ارزیابــی اســتعداد و عاقــه منــدی هــای متقاضیــان بــرای دســتیابی 

بــه مشــاغل بهداشــتی

کوییزهــا، حــل  کتبــی، ســمینارها،  تکالیــف 
ــی،  ــوارد بالین ــه م ســواالت مشــکل محــور، ارائ
ــگاهی و  ــات آزمایش ــی، امتحان ــات نهای امتحان
ــه ســاختار  ــون هــای اولی ــق آزم ــی از طری بالین
یافتــه OSPE، آزمــون هــای بالینــی ســاختار 
ــه دروس  ــع از هم ــون جام ــکی، آزم ــه آس یافت
ــه  ــد ب ــر واح ــان ه ــی در پای ــی و غیر-اصل اصل
ــزار  ــگاه برگ ــات دانش ــان امتحان ــیله دپارمت وس

.]21[ می شــود 
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لبنان )فنیل-حریری(

ــا داشــن مــدرک تحصیلــی از دبیرســتان های کشــور و کشــورهای دیگــر مــی تواننــد  ــان ب متقاضی
ــر  ــی و ب ــا مشــاور در دبیرســتان گزینــش رقابت ــم ی ــد. معرفی نامــه از معل در برنامــه رشکــت مناین
اســاس نتایــج و منــرات دانشــجو در مــوارد ذکــر شــده خواهــد بــود. از نظــر زبــان انگلیســی تافــل 
88 رعایــت پنجمیــن مرحلــه 500 در امتحــان ورودی زبــان انگلیســی دانشــگاه را باید داشــته باشــد. 
مــدارک پزشــکی الزم شــامل فــرم پرونــده پزشــکی بــه همــه متقاضیــان پذیرفتــه شــده ارســال مــی 
ــق  ــام از طری ــت ن ــل از دوره ثب ــل و قب ــواده دانشــجو تکمی ــد توســط پزشــک خان ــرم بای شــود. ف
پســت و یــا بــه صــورت دســتی بــه دفــرت پذیــرش تحویــل گــردد. همــه دانشــجویان جدیــد در زمــان 
ثبــت نــام بایــد یــک تســت توبرکولیــن در زمــان بررســی هــای پزشــکی اولیــه انجــام دهنــد و بعــد 
از 48 ســاعت نتیجــه بعــد از بررســی گــزارش گــردد. پــس از تکمیــل بــه عــدم وجــود مشــکل در 
ــه برنامــه  ــام ارائــه شــود. ورود ب ــه دفــرت پذیــرش و ثبــت ن بررســی پزشــکی گواهــی ســامت را ب
کارشناســی از طریــق مرکــز پذیــرش دانشــگاه صــورت می پذیــرد. تصمیم گیــری جهــت پذیــرش بــر 
اســاس درخواســت های تکمیــل شــده در درجــه اول بــر اســاس منــرات دبیرســتان متقاضــی صــورت 
می گیــرد. امتحــان ورودی زبــان انگلیســی یــا نتایــج آزمــون تافــل و یــا دیگــر مــدارک معتــر زبــان 
انگلیســی یکــی از ملزومــات پذیــرش مــی باشــد. عواملــی ماننــد روابــط اجتاعــی و شــخصیت نیــز 

ممکــن اســت در نظــر گرفتــه شــود ]21[.

انشــایی،  و  چندگزینــه ای  کتبــی  امتحانــات 
توســط  ســخرانی  ارائــه  مقالــه،  نــگارش 
دانشــجویان، ارزیابــی کار گروهــی، ارزشــیابی 
عملکــرد بالینــی بــر مبنــای صاحیــت بالینــی و 
برنامــه هــای مراقبــت هــای پرســتاری، مطالعــه 
مــوردی و آمــوزش بیــاران و کارکنــان، اصــول 
صحیــح ثبــت در پرونــده هــا، نظــارت بــر 
انجــام فرآیندهــا، ارزشــیابی تکمیلــی در طــول 
هــر تــرم انجــام می پذیــرد و دانشــجو اســتاد را 
در جریــان رونــد پیرشفــت کار قــرار می¬دهــد 

.]21[

اروپا

انگلستان )فلورانس و 
دانشگاه برتر(

دانشــگاه برتــر : متقاضیــان کشــورهای مختلــف مــی بایســت گواهــی پایــان تحصیــات دبیرســتان 
بــه طــور مثــال جهــت متقاضیــان ایرانــی داشــن مــدرک پیــش دانشــگاهی و یــا دیپلــم یــا مــدرک 
دیپلــم در علــوم اجتاعــی و علــوم ســامت و مــدارک زبــان انگلیســی را ارائــه مناینــد. موفقیــت در 
امتحــان ســنجش شایســتگی در روز تعییــن شــده دو آزمــون کوتــاه در مــورد ادبیــات و ریاضــی از 
نظــر دانــش و عملکــرد مطــرح مــی باشــد. بــرای متقاضیــان انگلیســی گواهینامــه گذرانــدن موفــق 
ســه درس از دروس در دســرتس انگلیســی، ریاضــی، علــوم شــامل زیســت شناســی، فیزیــک و شــیمی 
پــس از پایــان تحصیــات دبیرســتان الزامــی اســت. گواهــی عــدم وجــود ســوء پیشــینه جنایــی و نیــز 
گواهــی ســامت شــغلی بــرای همــه متقاضیــان پرســتاری و مامایــی قبــل از رشوع برنامــه الزامــی 

اســت ]22[.
فلورانــس: ارائــه گواهــی پایــان تحصیــات دبیرســتان جهــت متقاضیــان از کشــورهای مختلــف بــه 
طــور مثــال جهــت متقاضیــان ایرانــی داشــن مــدرک پیــش دانشــگاهی و یــا دیپلــم یــا داشــن دیپلــم 
در علــوم اجتاعــی یــا علــوم ســامت. برای متقاضیــان انگلیســی گواهــی گذراندن موفق ســه درس، 
دو درس و یــا پنــج درس از دروس انگلیســی، ریاضــی و علــوم زیســت شناســی، فیزیــک و شــیمی 
پــس از پایــان تحصیــات دبیرســتان، مــدارک زبــان انگلیســی، امتحــان ســنجش شایســتگی در روز 
تعییــن شــده دو آزمــون کوتــاه در ادبیــات ریاضــی از دانــش و عمــل خواهــد آمــد. گواهــی عــدم 
ســوء پیشــینه جنایــی و نیــز گواهــی ســامت شــغلی بــرای همــه متقاضیــان پرســتاری و مامایــی 

قبــل از رشوع برنامــه ]21[.

فلورانــس: از جملــه روش هــای مــورد اســتفاده 
تراکمــی،  و  تکوینــی  ارزشــیابی  از  عبارتنــد 
تکالیــف  عملــی،  و  نوشــتاری  امتحانــات 
ــه  ــاالت و مصاحب ــا و مق ــروژه ه ــی و پ درس
هــای ضبــط شــده، آزمــون هــای ســاختاریافته 
ــی  ــرد بالین ــه عملک ــی کارپوش ــی و ارزیاب بالین

.]21[

اسکاتلند )ادینبورگ(

مــدارک زبــان انگلیســی مــورد نیــاز همــه متقاضیــان بایــد رشایــط عمومــی و نیازمنــدی زبــان را 
داشــته باشــند. اگــر زبــان انگلیســی زبــان اول متقاضــی نیســت، بایــد یکــی از مــدارک معتــر بیــن 
 IELTS ــا منــره هفــت در هرکــدام از قســمت ها ــه IELTS هفــت حداقــل ب ــان از جمل ــی زب امللل
ــان را  ــا دیگــر مــدارک معتــر زب ــا باالتــر )23 در هــر کــدام از قســمت هــا( ی ــا TOEFL 92 ی و ی
داشــته باشــند. مــدارک آکادمیــک مــورد نیــاز شــامل دروس ریاضــی، زیست شناســی و انگلیســی در 
ســطح حداقــلB ، داشــن SQA Higher کــه ســطح عمومــی قابــل قبــول بــرای ورود بــه دانشــگاه 
در اســکاتلند و دســت کم ســه درس بــا منــره باالتــر از ســطح C بایــد باشــد. مــدارک غیرآکادمیــک 
مــورد نیــاز دانشــجویان بایــد تهیــه عــدم وجــود ســوء پیشــینه، گواهــی واکسیناســیون هپاتیــت و 

وضعیــت ســطح را قبــل از رشوع تحصیــل داشــته باشــند ]21[.

ارزشــیابی تکوینــی و پایانــی شــامل امتحانــات، 
تهیــه مطالــب آموزشــی، پوســرت و مقــاالت 
ــی  ــورد درس، ارزشــیابی تکمیل پژوهشــی در م
و پایانــی از عملکــرد بالینــی دانشــجو توســط 
مربــی مســتقیم دانشــجو، پــس از مشــاوره بــا 
مــدرس مربــوط بــه وســیله کارپوشــه عملکــرد 

ــی ]21[. بالین

آمریکا

آمریکا
Widener
UCLA

Washington DC
Pennsylvania

 School Admission Testــر در ــاز 981 باالت ــودن امتی ــام دارا ب ــت ن ــرم ثب ــل ف Widener: تکمی
SAT(( معــدل دبیرســتان 285 یــا باالتــر در مقیــاس چهــار هــم چنیــن بــرای دانشــجویان بیــن امللــل 
ــره  ــادل آنInternet Based Test )IBT( 79 من ــا مع ــی در TOEFL ی ــره قبول ــن من ــه داش ــاز ب نی
کل بــه رشط 26 گفتــاری را در آزمــون هــای کاغــذی کســب منــره 550 بــه رشط 55 گفتــاری ]24[.

UCLA: دانشــجو بعــد از امتــام دوره دبیرســتان مــی توانــد بــه عنــوان دانشــجوی ســال اول وارد 
 UCLA ــا ســه ســاله شــوند. جهــت ورود بــه مدرســه پرســتاری برنامــه کارشناســی چهــار ســاله ت
ــه  ــار Grade Point Average )GPA( بیانی ــرات چه ــراض من ــت مق ــاز اس ــورد نی ــر م ــدارک زی م

ــن مــی باشــد ]25[. ــرم درخواســت آنای ــل ف ــه نامــه و تکمی اهــداف رزومــه دو توصی
Washington DC: رشایــط و نحــوه پذیــرش در دانشــگاه در رشــته پرســتاری در مقطــع کارشناســی 
قبولــی در آزمــون SAT و ACTایــن دو آزمــون از آزمــون هــای اســتاندارد بــرای پذیرش در دانشــگاه 
هــای آمریــکا از یــک جهــت بررســی میــزان آمادگــی متقاضیــان بــرای تحصیــل در دانشــگاه انجــام 
می شــود. شــامل ریاضــی، علــوم، متــون انگلیســی و مهــارت هــای نوشــن و خوانــدن مــی باشــد. 
ــن  ــه ای ــرای ورود ب ــی ســه مــی باشــد، اگــر منــره ســه را نداشــته باشــند. رشایــط الزم ب منــره قبول
دوره را نــدارد و بایــد واحدهــای پیــش نیــاز را بگــذارد. دوره هــای پیــش نیــاز بــرای دانشــجویانی 
کــه منــره دو را کســب کردنــد، اجبــاری بــوده کــه ایــن بــرای قبــل از رشوع تــرم پاییــز و در تابســتان 
ــان ســه مــاه تابســتان قبــل از رشوع  صــورت مــی گیــرد. همــه پیش نیازهــای ذکــر شــده بایــد پای
پاییــز بــه امتــام برســد کــه شــامل زبــان انگلیســی، ریاضــی، شــیمی، تغذیــه، آناتومــی، فیزیولــوژی 
و میکروبیولــوژی اســت. همچنیــن داشــن معرفــی نامــه از دو معلــم کــه متقاضــی قبــاً بــا آنهــا 
واحدهایــی را گذرانــده اســت. ارائــه مــدرک TOEFL بــا منــره حداقــل 76 و یــا مــدرک IELTS بــا 

منــره شــش و باالتــر بــرای دانشــجویان خارجــی داشــن ســامت جســانی و روانــی ]23[.
Pennsylvania: بایــد عــاوه بــر تکمیــل فــرم ثبــت نــام یــک فــرم درخواســت شــخصی بــه دســت 
نوشــته را کــه بایــد حــاوی دالیــل متقاضــی بــرای انتخــاب ایــن رشــته و دانشــگاه باشــد، تکمیــل 
مناینــد. پــس از بررســی نوشــته متقاضــی و نحــوه نــگارش وی، نحــوه تفکــر وی و ارزش هــای وی 
ــن آزمــون از آزمــون هــای  ــی باشــد. امتحــان SAT و ACT )ای ــل پیش بین ــرای اســتادان قاب ــز ب نی
ــی  ــزان آمادگ ــی می ــت بررس ــه جه ــتند، ک ــکا هس ــای آمری ــگاه ه ــرش دانش ــرای پذی ــتاندارد ب اس
متقاضــی بــرای تحصیــل در دانشــگاه انجــام می شــوند و شــامل تســت های چندگزینــه ای در 
ــا  ــدن مــی باشــد( همــراه ب ــارت هــای نوشــن و خوان ــوم مه زمینه¬هــای انگلیســی، ریاضــی، عل
مهــارت نوشــن. متقاضیــان تشــویق می شــوند کــه یــک آزمــون علمــی، تجربــی و شــیمی بدهنــد. 
گــزارش امضــاء شــده مشــاور تحصیلــی متقابــل در دبیرســتان و افــرادی کــه معــرف و تاییــد کننــده 
اخاقــی دانشــجو باشــند. ارزیابــی و معرفــی نامــه از دو معلــم کــه متقاضــی واحدهایــی را کــه قبــاً 
بــا آن هــا گذرانــده باشــد، ترجیحــاً دروس علــوم پایــه. دارا بــودن مــدرک تافــل بــرای دانشــگاه هــای 
انگلیســی کــه زبــان مــادری آن هــا نیســت. واکسیناســیون مناســب و ارزیابــی فیزیکــی مناســب از 
نظــر بیاری هــای خــاص، گواهینامــه احیــای قلبــی ریــوی، بررســی ســاالنه دارویــی از نظــر مــرف 

مــواد مخــدر ]21[

Washington DC: هــر دانشــجو در میــان 
تــرم و در پایــان اجتــاع از نظــر عملکــرد 
ــداف  ــه اه ــه ب ــا توج ــی ب ــط مرب ــی توس بالین
ضعــف  و  قــوت  نقــاط  و  شــده  ارزیابــی 
مشــخص و توصیه هــای مناســب در صــورت 
لــزوم بــرای بهبــود داده مــی شــود. خــود 
ــورت  ــجو ص ــود دانش ــط خ ــز توس ــی نی ارزیاب
ــه  ــرد. ایــن خــود ارزیابــی ثبــت شــده ب می گی
ــی در  ــه نگران ــود، هرگون ــی ش ــه م ــتاد ارائ اس
مــورد عملکــرد و رفتــار دانشــجو در طــی 
جلســات ارزیابــی مــورد بحــث قــرار می گیــرد 
و مربــی مجموعــه دســتورالعمل هــای خــاص و 
اهــداف را بــه دانشــجو یــادآوری مــی کنــد کــه 
در معــرض خطــر دریافــت یــک کارت هشــدار 

اســت ]23[.
پــروژه  تســتی،  امتحانــات   :Pennsylvania
هــای گروهــی، ارائــه پوســرت و مقــاالت نوشــته 
شــبیه  از  اســتفاده  بالینــی،  دوره  در  شــده 
ســازها بــه عنــوان روشــی بــرای ارزیابــی درک 
دانشــجو از محتــوا و کاربــرد آن هــا در بالیــن 
ــد ]21[. ــی باش ــی م ــرد بالین ــی عملک و ارزیاب
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کانادا
)تورنتو، مک-مسرت

ــا  ــو ب ــات انتاری ــای هی ــتان ه ــال 12 در دبیرس ــش درس از دروس س ــد آن ش ــک مســرت: گذران م
گذرانــدن ســه درصــد از دروس فــوق بــه همــراه مــدارک ثبــت نــام دروس دیگــر از دروس فــوق 
مــورد نیــاز، بایــد حتــاً شــامل واحــد انگلیســی باشــد. دروس دیگــر شــامل: بیولــوژی، شــیمی، 
یکــی از دروس زیرمجموعــه ریاضــی شــامل آمــار و ریاضــی و مدیریــت اطاعــات و دو واحــد 
اضافــه دیگــر از دروس پایــه 12. عــاوه بــر ایــن متقاضیــان مــی بایســت گواهینامــه احیــای قلبــی 
ریــوی اولیــه و کار بــا دســتگاه )AED( Automated External Defibillator، عــدم داشــن ســوء 
پیشــینه کیفــری، گواهــی معتــر از تکمیــل واکسیناســیون و عــدم داشــن بیــاری هــای عفونــی 

را داشــته باشــد ]26[.
ــوم  ــانی، عل ــوژی انس ــگاهی )فیزیول ــی دانش ــج دوره درس ــل پن ــد حداق ــان بای ــو: متقاضی تورنت
انســانی، علــوم اجتاعــی، آمــار و علــوم فیزیکــی( را قبــل از پذیــرش بــا منــره حداقــل B متوســط 
)تقریبــأ پانــزده درصــد( بــه طــور کامــل گذرانــده باشــند. متقاضیــان ملــزم بــه ارائــه مــوارد زیــر 
ــکار  ــش پرســتاری و اف ــه طــور مفصــل اهــداف و دان ــه ب ــه شــخصی ک ــک بیانی ــز هســتند: ی نی
ــرای  ــا کار ب ــط ب ــک معــرف مرتب ــی، ی ــک معــرف علم ــد، ی ــان کن ــت هــای ســامتی را بی مراقب

ــاز باشــد ]28[. بررســی پذیــرش و یــک مصاحبــه شــخصی نیــز ممکــن اســت نی

ــی،  ــط همکاس ــی توس ــی، ارزیاب ــود ارزیاب خ
ــرم  ــان ت ــان پای ــتاد، امتح ــط اس ــی توس ارزیاب
ــرم و ارزیابــی مهــارت هــای بالینــی  ــان ت و می
دانشــجویان  مشــاهده  هــا،  آزمایشــگاه  در 
در  دانشــجو  بالیــن، مشــاهده عملکــرد  در 
ــبیه  ــار ش ــا بی ــاط ب ــراری ارتب ــورد و برق برخ
ــی  ــاق هــای بالین ســازی شــده، اســتفاده از ات
شــبیه ســازی شــده همــراه بــا شــبیه ســازهای 

پیرشفتــه ]28[.

کوئینزلنداسرتالیا

شــامل گذرانــدن دروس ســال 12 و یــا معــادل انگلیســی آن هــا یکــی از علــوم بیولوژیــک، شــیمی 
ــان مــورد نظــر IELTS منــره هفــت و منــره هفــت در هــر کــدام از آیتــم هــای  ــا فیزیــک. زب ی
ــه  ــد دو مــورد ملزومــات پای ــد بای ــه دانشــگاه کوئینزلن ــرای ورود همــه دانشــجویان ب IELTS. ب
هــای ورودی را داشــته باشــند: اول وضعیــت مناســب یعنــی حداقــل ســطح علمــی مــورد نیــاز را 
از لحــاظ دروس ذکــر شــده در بــاال و دوم رتبــه بنــدی مناســب بــرای حضــور در برنامــه داشــته 
ــاس  ــر اس ــجویان ب ــت و دانش ــی اس ــگاه رقابت ــن دانش ــی ای ــای آموزش ــه برنامه ه ــد. ورود ب باش
ــک  ــتگی آکادمی ــن شایس ــود و تعیی ــاب می ش ــر انتخ ــه باالت ــن رتب ــی و داش ــتگی آکادم شایس
ــی  ــل کنون ــه فارغ التحصی ــجویانی ک ــرای دانش ــی ب ــت کل ــرد: 1- موقعی ــورت می گی از دو راه ص
دبیرســتان اســت و بافاصلــه بعــد از 12 ســال مراجعــه منودنــد. گواهــی پایــان دوره دبیرســتان 
و معــدل آن هــا نیــز قیــد می شــود، 2- رتبــه ورودی خــود دانشــگاه بــدون توجــه بــه موقعیــت 
ــد.  ــی کن ــن م ــاز دانشــجو را تعیی ــه ورودی امتی ــی و رتب ــت کنون ــه متقاضــی اســت. موقعی کلی
گواهینامــه کمــک هــای اولیــه و احیــای قلبــی ریــوی هــر ســال یــک بــار هاهنگــی بــا مقــررات 
و راهنــای واکسیناســیون و کنــرتل بیــاری هــای عفونــی دانشــکده پرســتاری و مامائــی جهــت 
بیــاری هــای هپاتیــت C،B  و ایــدز. هــم چنیــن کنــرتل ســوابق کیفــری و نیــز قبــل از کار در 

بخــش هــای اطفــال کارت آبــی معتــر را داشــته باشــند ]21[.

تاکیــد زیــاد روی تکلیــف نوشــتاری وجــود 
و  تــرم  میــان  نوشــتاری  امتحانــات  دارد. 
ارزیابــی  تــرم.  پایــان  نوشــتاری  امتحانــات 
ــات  ــور، مطالع ــئله مح ــات مس ــی جلس در ط
مــوردی، مشــاهده مهــارت هــای بالینــی ]21[.

نکات قوت

ــتاری  ــای پرس ــتاری در دانشــکده ه ــته پرس ــه رش ــون ب ــدون آزم ورود ب

ــیا  ــای آس ــکده ه ــی دانش ــادا(، برخ ــکا و کان ــکا )آمری ــورهای آمری کش

)هنــد، لبنــان و مالــزی( مــی باشــد و بقیــه کشــورها از طریــق آزمــون 

دانشــجو مــی پذیرنــد. اکــر کشــورهای جهــان ماننــد ایــران روش هــای 

ارشــیابی آموزشــی یکســانی داشــتند.

نکات ضعف

ورود بــه رشــته پرســتاری در ایــران بــر اســاس آزمــون و بــا ارائــه مــدرک 

دیپلــم متوســطه ماننــد اکــر کشــورها غیــر از  مالــزی )بــا هزینــه( بــه 

صــورت رایــگان و یــا پرداخــت هزینــه مــی باشــد. هــم چنیــن رشایــط 

پذیــرش در رشــته پرســتاری کشــورهای ترکیــه و اردن بیــش تــر شــبیه بــه 

ایــران بــود، ولــی محتــوای آزمــون هــا در هــر کشــوری متفــاوت و بیــش 

تــر ریاضــی و هــوش )ترکیــه، ژاپــن(، علــوم اجتاعــی و تاریــخ )ژاپــن( 

ــود. برخــی از رشط هــای مهــم دیگــر مطــرح شــده در دانشــگاه¬ها  ب

ــا IELTS )ترکیــه، مالــزی، لبنــان،  شــامل ارائــه مــدرک زبــان TOEFL ی

ــک  ــه کم ــرتالیا(، گواهینام ــادا و اس ــکا، کان ــکاتلند، آمری ــتان، اس انگلس

هــای اولیــه و احیــای قلبــی ریــوی )قــاره آمریــکا و اســرتالیا(، عــدم ســوء 

پیشــینه شــغلی )اســرتالیا، کانادا، اســکاتلند و انگلســتان( و برگه ســامت 

از نظــر واکسیناســیون و بیــاری هــای عفونــی )امــارات، هند، ســنگاپور، 

مالــزی، لبنــان، اســرتالیا، کانــادا، اســکاتلند و انگلســتان(، توانایــی فــرد در 

روابــط اجتاعــی و شــخصیتی )لبنــان(، معرفــی نامــه )لبنــان، آمریــکا، 

کانــادا، انگلســتان(، اســتعداد و عاقــه تحصیلــی )امــارات(، ارائــه نامــه 

انگیزشــی و پــر کــردن فــرم آنایــن درخواســت رشــته )کانــادا و آمریــکا( 

مــی باشــد. قوانیــن ارزشــیابی در کشــورهای ژاپــن، مالــزی و ســنگاپور 

ارائــه نشــده بــود. ارائــه مقالــه و پــروژه تحقیقاتــی در برخــی کشــورهای 

آســیا )لبنــان، کــره جنوبــی( و اروپــا، و ارائه تکالیف نوشــتاری در اســرتالیا 

تاکیــد شــده بــود. هــم چنیــن در کشــورهای آمریــکا از تجهیــزات شــبیه 

ــی  ــتفاده م ــتاری اس ــجویان پرس ــی دانش ــرای ارزیاب ــه ب ــازی پیرشفت س

کردنــد.

بحث
ــه منظــور توســعه سیاســت  مقایســه تطبیقــی نظــام هــای آموزشــی ب

هــای جدیــد در آمــوزش عالــی رو بــه افزایــش اســت و ایــن مهــم فرصــت 

هایــی را بــرای شــناخت ویژگــی هــای آموزشــی ســایر کشــورها و ارزیابی 

ــارض  ــه ح ــد ]14[. مطالع ــاد مناین ــران ایج ــی ای ــام آموزش ــان نظ هم-زم

ــا هــدف مقایســه برنامــه درســی دانشــکده هــای پرســتاری جهــان و  ب

ــدی هــای مــورد  ــداز، توامنن ــران از نظــر فلســفه، رســالت و چشــم ان ای

انتظــار، نقش¬هــا و وظایــف حرفــه ای دانــش آموختــگان، مشــخصات 

و محتــوای دوره، اســرتاتژی هــای آموزشــی و روش هــای تدریــس، 

ــه و نحــوه ارزشــیابی و  ــزان هزین ــن و مقــررات، می ــط ورود، قوانی رشای

ارائــه پیشــنهادهای کاربــردی بــرای بهبــود بخشــیدن بــه وضعیــت برنامه 

درســی ایــران انجــام شــد. 

ــران و ســایر  ــر اســاس مقایســه تاریخچــه هــای آموزشــی پرســتاری ای ب

دانشــگاه هــای جهــان نشــان می دهــد کــه در ایــران رشوع دوره آمــوزش 

کارشناســی پرســتاری در ســال 1344 هجــری شمســی میــادی بــوده، در 

حالــی کــه رشوع ایــن دوره در ســایر کشــورها مخصوصــاً کــره جنوبــی 
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1286 ]17[، مالــزی 1329 ]20[، Widener آمریــکا 1313]24[، تورنتــو 

کانــادا 28[ 1320[،  UCLA1328 ]25[، قبــل از ایــران مــی باشــند و 

فقــط ســنگاپور از ســال 2006 ]18[ مــی باشــد. ایــن نشــان دهنــده پیــش 

رو بــودن برخــی کشــورها نســبت بــه ایــران در آمــوزش پرســتاری اســت. 

اگرچــه ایــران دارای ســابقه بیــش از 100 ســال در آمــوزش چهــار ســاله 

کارشناســی پرســتاری دارد، ولــی دانشــگاه هــای ســایر کشــورهای جهــان 

مخصوصــا ســنگاپور در مــدت کوتاهــی در نزدیــک بــه 15 ســال توانســته 

ــان در  ــر جه ــای برت ــگاه ه ــدی دانش ــه بن ــری را در رتب ــای برت ــه ه رتب

ســال هــای مختلــف کســب منایــد، کــه دســتاوردی ارزشــمند در آمــوزش 

پرســتاری اســت ]18[. 

نتایــج مقایســه فلســفه کارشناســی پرســتاری ایران و ســایر دانشــگاه های 

جهــان مخصوصــا آمریــکا و کانــادا نشــان داد کــه دارای فلســفه جامعــه-

نگــری در مــورد رعایــت اصــول اخاقــی، معنویــات و فرهنــگ اســامی، 

ــایر  ــی س ــد، ول ــی باش ــه ای م ــل حرف ــاالری و تکام ــته س ــام شايس نظ

ــتای  ــته ای در راس ــن رش ــی و بی ــری تعاون ــه یادگی ــان ب ــورهای جه کش

رهــران تحــول گــرا در حرفــه پرســتاری، ارزش هــای حرفــه ای، صداقــت، 

احــرتام، همــکاری و مشــارکت، تصمیــم گیــری اخاقــی، نــوآوری، تکامــل 

خاقیــت و ارزش هــای حرفــه ای، عدالــت اجتاعــی و توزیــع عادالنــه 

ــکاری و خــاق  ــن وجــود سیســتم هــای ابت ــع بهداشــتی، هــم چنی مناب

بــرای افزایــش دسرتســی بــه مراقبــت هــای بهداشــتی بــدون توجــه بــه 

تفــاوت هــای قومــی و فرهنگــی بــه عنــوان مســئولیت اجتاعــی، رشــد، 

تکامــل و تعالــی از طریــق بــه کارگیــری دانــش و پژوهــش هــای مبتنــی 

ــس  ــه فلســفه فلوران ــل و ادام ــه تحصی ــه ادام ــب ب ــر شــواهد و ترغی ب

نایتینــگل اشــاره داشــتند ]25-23[. 

هــم   چنیــن مقایســه رســالت ایــران و ســایر دانشــگاه های جهــان نشــان 

داد کــه اکــر کشــورهای قــاره آســیا در برنامــه آمــوزش و پرســتاری بــر 

ارائــه بــه روزتریــن آمــوزش بــه دانشــجویان پرســتاری، بــر وجــود تامــني 

ــامی  ــگ اس ــت فرهن ــا محوری ــف ب ــاد مختل ــوب در ابع ــات مطل خدم

ایرانــی و تربیــت نیــروی انســانی خــردورز، بــا صاحیــت، نــوآور و 

عاقمنــد بــه رشــته تاکیــد داشــتند، امــا در جزئیــات ایــن رســالت هــا و 

ــی برخــی از دانشــگاهای  ــای وجــود داشــت. حت ــا تفاوت ه فلســفه ه

جهــان اطاعاتــی در مــورد فلســفه و رســالت ارائــه نکــرده بودنــد. ولــی 

کشــورهای جهــان بــه طــور متفاوتــی بــه ارتبــاط و یادگیــری خودراهــر 

ــت  ــری، واقعی ــت و ره ــتار در مدیری ــارکت پرس ــر، مش ــادام العم و م

هــای علمــی اجتاعــی و سیاســی، وجــود ارزش اخــاق انســانی و 

ــد داشــتند.  ــه هــای پرســتاری تاکی ــوم انســانی و نظری ــق هــر، عل تلفی

ایــران ماننــد بقیــه کشــورها عــاوه بــر مطــرح شــدن جهانــی در زمینــه 

عملکــرد )مراقبــت پرســتاری(، پژوهــش و آمــوزش پرســتاری، بــر مطــرح 

شــدن در منطقــه نیــز جــز چشــم اندازهــای دانشــکده پرســتاری ایــران 

در راســتای رســالتش بــود.  ایــن نشــان مــی دهــد کــه آمــوزش پرســتاری 

در ســطح ملــی و بین املللــی نقــش هــای موثرتــری را می توانــد داشــته 

باشــد، البتــه چشــم انــداز دانشــگاه ســنگاپور شــبیه بــه یک شــعار اســت 

ــه  ــه چگون ــن ک ــا و ای ــم اندازه ــن چش ــه ای ــتیابی ب ــان دس ــدت زم و م

دانشــجویان خــود را ترغیــب می کنــد، تــا بــه ایــن انــدازه ای مبهــم اســت 

]18[، ولــی کشــورهای مالــزی، کــره جنوبــی، آمریــکا و کانــادا بــه خوبــی 

توانســته انــد بــه چشــم اندازهــای خــود برســند ]17, 23-26[. فلســفه، 

رســالت و چشــم انــداز هــر دانشــکده ای بــه عنــوان مبنایــی بــرای برنامه 

ــازه  هایــی اســتفاده مــی شــود کــه مــی توانــد دانشــجویان پرســتاری ت

وارد را بــا درک اساســی از حرفــه، عملکــرد پرســتاری روبــرو کنــد و ایــن 

بایــد در اختیــار آن هــا قــرار گیــرد ]29[. در ایــن راســتا مطالعــه کیفــی 

زرشــناس و همــکاران )2017( نشــان داد کــه پیامدهــای درک شــده در 

ــه،  ــرش جامع ــه پذی ــی از جمل ــتاری در دوران تحصیل ــجویان پرس دانش

نگــرش درونــی، بازخــورد از مــدرس، دیــدن نتیجــه کار، پذیــرش خانــواده، 

تجــارب یادگیــری و هــم چنیــن ارتباطــات حرفــه ای بــه صــورت درمانــی، 

بیــن فــردی بــا کارکنــان و اســتاد و پذیــرش دانشــجو در بخــش می-توانند 

باعــث تعلــق حرفــه ای دانشــجویان پرســتاری و توســعه حرفــه ای گــردد 

]30[. بــا ایــن وجــود مطالعــه پدیدارشناســی ولیــزاده )2016( در مــورد 

ــتاری از دوره کارشناســی  ــان پرس ــارغ التحصی ــارب دانشــجویان و ف تج

پرســتاری در ایــران نشــان داد کــه تجربــه مشــارکت کننــدگان، تجربه¬ای 

پرتنــش و تــوام بــا چالــش هــای متعــددی اســت کــه عمدتــا عــدم وجــود 

یــک محیــط حایتــی مناســب و تــا حــدودی ضعــف در اداره محیــط و 

برنامــه ریــزی درســی آن را بــه وجــود آورده اســت ]31[. بــارون  مکریــد 

ــورس  ــری و ب ــع در ره ــه تری ــه برنام )Barron McBride( )2017( ب

تحصیلــی دانشــجویان و تأثیــر آن هــا در دانشــگاه بــه صــورت منطقــه 

ای و ملــی توجــه منــود. یافتــه هــا نشــان داد، مدیــران معمــوالً موافــق 

بودنــد کــه تجربــه دانــش پژوهــان بــه ایجــاد منونــه کارهــای تحقیقاتــی 

ــه ارتقــاء و  ــاز ب ــده نی ــن نشــان دهن ــد ]32[. ای مدرســه کمــک مــی کن

ــق  ــوزش طب ــه آم ــا ب ــد. ت ــی باش ــا م ــه ه ــن جنب ــانی در ای ــه روز رس ب

اســتانداردهای بیــن املللــی و در نهایــت بــه بهبــود کیفیــت زندگــی در 

ســطح جهانــی منجــر گــردد. 

ایــران بــه مراقبــت هــای پرســتاری در حیطه هــای مختلــف ارتقــاء 

ســامت از غربالگــری، تشــخیص و مراقبــت، ارتبــاط، فرآینــد پرســتاری و 

یادگیــری مــادام العمــر بــه عنــوان پیامدهــای مــورد انتظــار و بــر نقــش 

مراقبتــی، حایتی، آموزشــی، پرورشــی، پژوهشــی، توانبخشــی و مشــاوره 

ــگاه شــغلی  ــوان جای ــه عن ای در متامــی مــکان هــا و ســطوح جامعــه ب

ــا  ــده نارس ــان دهن ــواهد نش ــا ش ــت. ام ــد داش ــگان تاکی ــش آموخت دان

بــودن آمــوزش، تفهیــم نامناســب و عــدم بــه کارگیــری فرآینــد پرســتاری 

در بالیــن بیــاران مــی باشــد، ایــن در حالــی اســت که در ســایر کشــورها 
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از جملــه امریــکا عــاوه بــر بهــره منــدی از فرآینــد پرســتاری در بالیــن، از 

الگوهــای ســامتی ماننــد ســامت عملکــردی کوردون اســتفاده می شــود 

]24[. بقیــه کشــورهای آســیا، عــاوه بــر مــوارد ذکــر شــده بــه مدیریــت 

)ترکیــه( ]15[، کارشــناس پرســتاری متخصــص ماننــد مربــی بهداشــت و 

بالینــی، پرســتار توانبخشــی، پرســتار دیابــت و پرســتار بهداشــت حرفه ای 

)مالــزی( ]20[، کارآفرینــی، سیاســت گــذاری، هاهنــگ کننــده مراقبــت 

ــنگاپور( ]18[،  ــتاران )س ــغلی در پرس ــق ش ــه عای ــه ب ــری و توج و ره

مراقبــت هــای مبتنــی بــر اصــول قانونــی، فرهنــگ و عدالــت اجتاعــی، 

پاســخ گــو بــودن، اســتفاده و رشکــت پرســتاران در تحقیقــات )آمریــکا( 

]23-25[، عدالــت اجتاعــی، پژوهــش، رعایــت مقــررات حرفــه ای و 

وجــود پرســتاران شایســته اهمیــت مــی داننــد ]23-26[. برخــی از 

ــروی کار  ــد نی ــر کشــور نیازمن ــه اقتصــاد ه ــد ک ــات نشــان دادن مطالع

ــوزش  ــن آم ــت. بنابرای ــوی اس ــدان کاری ق ــاال و وج ــات ب ــا تحصی و ب

ــغلی در  ــگاه ش ــب جای ــرای کس ــتاری ب ــان پرس ــارغ التحصی ــح ف صحی

آینــده بســیار مهــم اســت ]33, 34[. شــواهد نشــان دهنــده موقعیــت 

ــه  ــی در جامع ــوان چالش ــه عن ــی ب ــتاران ایران ــف پرس ــی ضعی اجتاع

ــد کــه پرســتاران در  ــراد گــان می کنن ــوز هــم بســیاری از اف اســت، هن

ــب  ــی موج ــن رشایط ــود چنی ــتند ]35[. وج ــکان هس ــک پزش ــد کم ح

ــتار  ــروی پرس ــود شــدید نی ــران و کمب ــه در ای ــن حرف ــار ای کاهــش اعتب

شــده اســت. بنابرایــن رسمایــه گــذاری هــای مناســب در تامیــن نیــروی 

کارآمــد و بــا انگیــزه ماننــد اطمینــان از آینــده شــغلی، ادامــه تحصیــل، 

ایجــاد رشــته های تخصصــی، ارتقــاء و وضــوح نقــش هــا مــی توانــد اثــر 

ــد ]36, 37[. ــری را در تکامــل حرفــه ای پرســتاری فراهــم منای تاثیرگذارت

از نظــر تعــداد واحــد و محتــوی دروس و ســاعات هــای درســی تعریــف 

شــده در کشــورهای جهــان و ایــران تفــاوت هایــی وجــود داشــت. 

ــیلوانیا،  ــد، پنس ــان، هن ــارات، لبن ــان )ام ــای جه ــگاه ه ــی دانش در برخ

ــده  ــه نش ــی ارائ ــادا ]26[( اطاعات ــرت کان ــک مس ــد ]21[، و م کوئینزلن

بــود. بیــش تریــن واحــد درســی بــه ترتیــب مربــوط بــه دانشــکده هــای

Washington  آمریــکا ]25[، بین املللــی اســامی مالــزی ]20[، ملــی 

ســنگاپور ]20[، ایــران، UCLA آمریــکا ]25[، widener  آمریــکا ]24[ 

ــوری، یکــری کارگاه  ــر دروس تئ ــاوه ب ــران ع ــود. در ای ــن ]19[ ب و ژاپ

ــه می شــد. هــم چنیــن یــک  ــرم ارائ ــاز در هــر ت ــر اســاس نی هــا هــم ب

ــامل:  ــه ش ــود ک ــده ب ــه نش ــران ارائ ــی در ای ــوری و بالین رسی دروس تئ

ــات  ــکا( ]25[، هرهــای تجســمی، ادبی ــگ )UCLA آمری مطالعــه فرهن

منایشــی و مطالعــات جامعــه شناســی )واشــنگن آمریــکا ]23[(، جنیــن 

ــزی( ]20[  شناســی و سیســتم متابولیــک )اســرتالیا( ]21[ و ژنتیــک )مال

ــز کشــورهای  ــود. بج ــر ب ــل ت ــان کام ــه کشــورهای جه ــه بقی نســبت ب

هنــد، امــارات، لبنــان، اردن ]21[ و کــره جنوبــی ]17[، آمــوزش همتایــان 

در ایــران و دیگــر کشــورهای جهــان تاکیــد شــده بــود. کارشناســی 

پرســتاری ایــران در مقایســه بــا اکــر کشــورهای جهــان غیــر از ســنگاپور 

ــو )دو ســاله و هــر ســال  ــکا )ســه ســاله( ]25[ و تورنت و UCLA  آمری

ســه تــرم( ]28[ بــه صــورت متــام وقــت، چهــار ســاله و هــر ســال دو تــرم 

تحصیلــی بــود. راهردهــای آموزشــی نویــن شــامل الگوهــای نظــام منــد 

ــدل  ــنگاپور ]20[ و م ــدل SPICE در س ALCNS House system  و م

همتایــان ترکیــه ]15[ بــود. بــه طــور متفاوتــی، دانشــکده هــای پرســتاری 

کشــورهای آمریــکا بــر پــروژه هــای تحقیقاتــی و ســمینارها و اســتفاده از 

نــرم افزارهــای آموزشــی تاکیــد داشــتند. اردن، کــره جنوبــی، کشــورهای 

ــی  ــه بالین ــازهای پیرشفت ــبیه س ــگاه و ش ــادا دارای آزمایش ــکا و کان آمری

بودنــد. از نظــر اســرتاتژی هــای آموزشــی هــم ایــران ماننــد بقیه کشــورها 

ــان ]21[ ادغــام  ــد، امــارات، لبن ــه ]15[، هن ــود. کشــورهای ترکی کامــل ب

ــکا  ــرتالیا ]21, 22[ و آمری ــی، اس ــورهای اروپای ــی کش ــود، ول ــودی ب عم

]23-25[ ادغــام هــم افقــی و عمــودی بــود. هــر پرســتاری بــه عنــوان 

جوهــر پرســتاری و نحــوه شــناخن پیامدهــای قابــل توجهــی در عملکــرد 

پرســتاری دارد. لحظــه هرمندانــه ماننــد لحظــه توافــق، تفاهــم و رضایت 

بیــن بیــار و پرســتار نتیجــه یــک رابطــه واقعــی پرســتار- بیــار اســت 

کــه باعــث مــی شــود همه کارهــای دیگــر بیــن پرســتار و بیار ارزشــمند 

ــتفاده  ــی اس ــای آموزش ــن راهرده ــته تری ــی از برجس ــد ]38[. یک باش

ــی  ــه معن ــود و ب ــنگاپور ب ــتم  ALCNS House system در س از سیس

ــه تقســیم می شــوند و هــر دانشــجو  گروهــی از دانشــجویان اســت ک

بــر اســاس انتخــاب اولیــه در یکــی از خانــه هــا قــرار مــی گیــرد. خانــه 

ــردد.  ــام تئوریســین هــای پرســتاری نامگــذاری مــی گ ــر اســاس ن هــا ب

در مرکــز بالینــی ســنگاپور دانشــجویان پرســتاری بــه 10 گــروه تقســیم 

ــخص  ــف مش ــای مختل ــدی ه ــگ بن ــا رن ــا ب ــن گروه ه ــپس ای ــده، س ش

مــی گــردد. بــه عنــوان مثــال خانــه قرمــز بــه اســم مناینــده گــروه مــی 

ــال اول، دوم، ســوم و  ــه از دانشــجویان س ــه مجموع باشــد در هــر خان

چهــارم کارشناســی بــا عنــوان وظیفــه ای حضــور دارنــد کــه حداقــل یکــی 

از اعضــای هیئــت علمــی نیــز بــا عنــوان منتــور در ایــن خانه هــا قــرار 

دارنــد. ایــن راهــرد آموزشــی بــرای حایــت از ارتقــای فــردی و پیرشفــت 

تحصیلــی دانشــجویان اســت کــه هــدف ایــن ارتقــاء مــدل منتورینــگ 

همتایــان اســت کــه در ایــن مــدل دانشــجویان احســاس راحتــی بیــش-

تــری رو داشــته و مــی تواننــد ســواالت خود را پرســیده، در نتیجــه اعتاد 

بــه نفــس بــاال و کار گروهــی باالیــی را از خــود در هــر تیــم نشــان دهند 

]39[. هــم چنیــن مطالعــه عســگری و همــکاران نشــان داد کــه برنامــه 

 SPICES هــای درســی در غــرب کانــادا در انتهــای طیــف ابتــکاری مــدل

قــرار دارد. برنامــه هــای درســی در تهــران و ترکیــه در بیــش تــر اســرتاتژی 

هــای ایــن مــدل در ابتــدای طیــف قــرار دارنــد و در بیــش تــر مــوارد، از 

روش هــای مرســوم اســتفاده مــی شــود ]40[. فرآینــد شــناخن خودحرفــه 

ای در محیــط آموزشــی، ارتبــاط نزدیــک آمــوزش نظــری و مهــارت هــای 
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بالینــی را فراهــم کــرده و حــس نیــاز بــه یادگیــری را در دانشــجو تقویــت 

منــوده و باعــث مــی شــود دانشــجو راه هــای چگونگــی یادگیــری خــود را 

تعییــن منایــد. بــه ایــن ترتیــب دانشــجویان ســعی مــی کننــد خــود را بــا 

جــو آمــوزش تئــوری و بالینــی هاهنــگ ســازند. دانــش و مهــارت معلــم 

مهــم تریــن مولفــه ارزیابــی معلــم از دیــدگاه دانشــجویان اســت ]31[. 

هــم چنیــن در مطالعــه ریاضــی و همــکاران اســاتید پرســتاری معتقــد 

بودنــد کــه بــه رغــم تــاش مســؤوالن و دســت انــدرکاران امــر آمــوزش 

پرســتاري، برنامــه دريس بــه گونــه اي نيســت کــه بتوانــد در دانشــجويان، 

انگيــزه ايجــاد کنــد و دانــش آموختــگان را بــه درک و نگــرش و مهــارت 

الزم در خصــوص حرفــه خــود، برســاند ]41[. بنابرایــن اســتفاده اســاتید 

ــوا  ــی پرمحت ــای درس ــه ه ــار برنام ــس در کن ــن تدری ــای نوی از روش ه

مــی توانــد باعــث تریــع ایــن فرآینــد و  پیرشفــت رشــته پرســتاری در 

ــتاری و روش  ــای پرس ــه ه ــتفاده از نظری ــن اس ــم چنی ــردد. ه ــران گ ای

هــای مبتنــی بــر شــواهد، مــی توانــد بــه یادگیــری بهــرت، امــکان تصمیــم 

گیــری مســتقل پرســتاران و اتخــاذ سیاســتگذاری هــای حرفــه ای توســط 

پرســتاران منجــر گــردد.  

نحــوه ورود بــه رشــته پرســتاری در ایــران بجــز دانشــکده هــای پرســتاری 

کشــورهای آمریــکا )آمریــکا ]23-25[و  کانــادا ]26[( و دانشــکده هــای 

آســیا )هنــد، لبنــان  ]21[و مالــزی ]20[( از طریــق آزمــون بــا دو حالت با 

هزینــه و بــدون پرداخــت هزینــه بــود، ولی تحصیــل در دانشــکده مالزی 

ــرش در رشــته  ــط پذی ــن رشای ــود ]20[. هــم چنی ــه ب ــا پرداخــت هزین ب

پرســتاری کشــورهای ترکیــه و اردن بیــش تــر شــبیه بــه ایــران بــود ]15[، 

ولــی محتــوای آزمــون هــا در هــر کشــوری متفــاوت و بیــش تــر ریاضی و 

هــوش )ترکیــه ]19[ ، ژاپــن ]19[(، علــوم اجتاعــی و تاریــخ )ژاپــن( ]19[ 

بــا ارائــه مــدرک زبــان TOEFL یــا IELTS )ترکیــه، مالــزی ]20[، لبنــان، 

اســکاتلند ]21[، انگلســتان، آمریــکا، کانــادا و اســرتالیا ]20[(، گواهینامــه 

کمکهــای اولیــه و احیــای قلبی ریــوی )آمریــکا ]23-25[ و اســرتالیا ]20[(، 

ــادا ]26[(، اســرتالیا، اســکاتلند  ]20[ و  عــدم ســوء پیشــینه شــغلی )کان

انگلســتان ]22[( و برگــه ســامت از نظــر واکسیناســیون و بیــاری هــای 

ــان، اســرتالیا،  ــد، لبن ــارات، هن ــزی ]20[، ام ــنگاپور ]20[، مال ــی )س عفون

اســکاتلند ]21[، کانــادا ]26[( و انگلســتان ]18[(، توانایــی فــرد در روابــط 

اجتاعــی و شــخصیتی )لبنــان( ]21[، معرفــی نامــه )لبنــان ]21[، آمریکا، 

ــه  ــادا، انگلســتان(، اســتعداد و عاقــه تحصیلــی )امــارات( ]21[، ارائ کان

نامــه انگیزشــی و پــر کــردن فــرم آنایــن درخواســت رشــته )کانــادا ]26[ 

ــود. قوانیــن ارزشــیابی در کشــورهای ژاپــن ]19[،  ــکا ]23-25[( ب و آمری

مالــزی  ]20[ و ســنگاپور ]20[ ارائــه نشــده بــود. ارائــه مقالــه و پــروژه 

تحقیقاتــی در برخــی کشــورهای آســیا )لبنــان ]21[، کــره جنوبــی ]17[ و 

اروپــا، و ارائــه تکالیــف نوشــتاری در اســرتالیا ]20[ تاکیــد شــده بــود. هم 

چنیــن در کشــورهای آمریــکا از تجهیــزات شــبیه ســازی پیرشفتــه بــرای 

ارزیابــی دانشــجویان پرســتاری اســتفاده مــی کردنــد. بــا توجه بــه گرایش 

هــای مختلــف در دوره کارشناســی ارشــد و دکــرتای پرســتاری در ایــران 

در نظــر گرفــن پــروژه در راســتای موضــوع مــورد عاقــه در پایــان دوره 

ــرای  ــد در شناســایی عایــق دانشــجویان ب کارشناســی پرســتاری می توان

ــر و شناســایی  ادامــه تحصیــل در گرایــش هــای مقاطــع تحصیلــی باالت

موضوعــات مــورد عاقــه بــرای پژوهــش کمــک کننــده باشــد ]41[. آریــن 

و همــکاران معتقدنــد اســتفاده از روش هــای غیرمتمرکــز و معیارهــای 

چندگانــه در پذیــرش دانشــجو موثــر مــی باشــد ]42[. هــم چنیــن 

مصاحبــه ورودی در تعییــن ویژگــی هــای شــخصیتی، انتخــاب داوطلبیــن 

شایســته تــر و بهبــود سیســتم پذیــرش داوطلبیــن پرســتاری بایــد طراحی 

ــود  ــان دوره وج ــه در پای ــان نام ــه پای ــر ارائ ــرف دیگ ــود ]20[. از ط ش

کارآمــوزی هــای اختیــاری در خــارج از کشــور در برنامــه هــای آموزشــی 

دانشــکده هــا فرصــت خوبــی را بــرای کســب مهــارت هــای خــاص بــه 

وجــود آورده اســت، کــه بســیار حائــز اهمیــت مــی باشــد و دیــد وســیع 

تــر و جامــع تــر بــه دانشــجویان مــی دهــد. هــم چنیــن فرصتــی بــرای 

ــت ســامت و  ــا وضعی ــی و آشــنایی دانشــجویان ب ــه عمل کســب تجرب

بهداشــت جهانــی فرهنــگ هــای مختلــف انتخــاب دوســتان در خــارج 

از کشــور نیــز تشــویق بــه یادگیــری و تقویــت زبــان هــای بیــن املللــی 

اســت ]21[. هــم چنیــن آمــوزش اجبــاری مهــارت هایــی از جملــه احیــای 

قلبــی ریــوی هــر ســال در برنامــه بســیاری از دانشــکده های آمریــکا و 

کانــادا و اســرتالیا نشــان دهنــده اهمیــت ایــن مفاهیــم در پرســتاری مــی 

باشــد ]21[. نتایــج مطالعــه رســولی و همــکاران )2014( نشــان دادنــد 

ــق  ــجو مطاب ــف دانش ــودن رشح وظای ــخص نب ــون مش ــی چ ــه عوامل ک

اهــداف آموزشــی، عــدم دسرتســی کافــی بــه مربیــان، فاصلــه بیــن 

آموختــه هــاي بالیــن و عمــل، کافــی نبــودن امکانــات و تجهیــزات محیط 

بالیــن و مشــخص نبــودن رونــد ارزشــیابی پایانــی بــه عنــوان چالــش های 

دخیــل در آمــوزش بالینــی هســتند ]43[. بنابرایــن جهــت کاهــش ایــن 

ــتورالعمل  ــب و دس ــیابی متناس ــای ارزش ــه ه ــود برنام ــا، وج ــش ه چال

هــای ارزیابــی دقیــق برنامــه درســی هــم از نظــر تئــوری و هــم بالینــی 

الزم بــه نظــر مــی رســد.

نتیجه گیری
ــه نظــر مــی رســد اگــر چــه  ــه نتایــج حاصــل از پژوهــش ب ــا توجــه ب ب

ــورد  ــی م ــای آموزش ــه ه ــا برنام ــه ب ــران در مقایس ــی ای ــه آموزش برنام

مطالعــه از جایــگاه نســبتا مطلــوب برخــوردار اســت، امــا جهــت رفــع 

نقــاط ضعــف آن بایــد مــواردی را مــورد بازبینــی و اتخــاذ جــدی قــرار 

دهــد تــا بتوانــد بــا برطــرف منــودن مشــکات و بــرآورده منــودن نیازهــای 

ــد. در  ــت یاب ــده دس ــال آین ــن در س ــی ممک ــر کارآی ــه حداک ــه ب جامع

پایــان بــه منظــور ارتقــای کیفیــت در معــرف هــای درســی مــوارد زیــر 
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پیشــنهاد مــی شــود:

از نظر فلسفه، رسالت و چشم انداز 

• یادگیری بین رشته ای و ایجاد تفکر رهری )فلسفه(	

• مراقبــت هــای بهداشــتی بــدون توجــه بــه تفــاوت هــای فرهنــگ 	

و قومیــت )فلســفه(

• تاکیــد بــر ارائــه مراقبــت مبتنــی بــر شــواهد و عدالــت اجتاعــی 	

ــه ای  ــار ارزش هــای حرف ــی در کن ــری اخاق ــم گی ــاء تصمی و ارتق

)فلســفه( 

• ــرش، 	 ــر شــواهد، حقــوق ب ــی ب ــری مبتن ــه هــای یادگی ایجــاد زمین

مطــرح شــدن در ســطح بیــن امللــل، توجــه بــه مشــاوره و مهــارت 

هــای تحقیقاتــی بــرای اســتفاده در بالیــن )رســالت و چشــم انــداز(  

• توجه به پرستاری به عنوان یک رهر سامت	

• ــتاری در 	 ــای پرس ــه ه ــانی، نظری ــوم انس ــر، عل ــش، ه ــام دان ادغ

ــداز(  ــم ان ــالت و چش ــتاری )رس ــه ای پرس ــرد حرف عملک

• مشــارکت در جنبــش هــای اجتاعــی و سیاســی در پیرشفــت 	

ــداز( ــم ان ــالت و چش ــامت )رس ــات س تحقیق

• از نظر نقش دانش آموختگان، پیامدهای مورد انتظار	

• توجه به نقش مدیریتی و سیاست گذاری پرستاران کارشناسی	

• دانشــجویی 	 دوران  در  بالینــی  متخصــص  پرســتاران  تربیــت 

پرســتاری کارشناســی 

• ــت 	 ــی مراقب ــده اصل ــگ کنن ــش هاهن ــی و نق پیشــنهاد کارآفرین

ــتاری پرس

• تربیت پرستاران فارغ التحصیل عاقمند به رشته پرستاری 	

• مراقبــت هــای مبتنــی بــر اصــول قانونــی، فرهنــگ، عدالــت 	

اجتاعــی

اسرتاتژی های آموزشی و روش های تدریس 

• تاکید بر بهره مندی از آموزش های آناین	

• اســتفاده از شــبیه ســازهای پیرشفتــه، انجــام پروژه هــای تحقیقاتی 	

و سمینارها 

• ــام 	 ــای نظ ــامل الگوه ــن ش ــی نوی ــای آموزش ــتفاده از راهرده اس

منــد ALCNS House system ، مــدل هــای SPICE و همتایــان و 

توجــه بیــش تــر بــه خودارزیابــی.

• وجــود واحدهــای درســی از جملــه پاتولــوژی، علــوم رفتــاری، علوم 	

شــناختی، ژنتیــک، ارتباطــات و تنــوع فرهنگــی، اخــاق و قانــون، 

ــان زندگــی، روان  ســاملندی، مراقبــت تســکینی و مراقبت هــای پای

شناســی فــردی و اجتاعــی، مبانــی هــر و علــوم انســانی، مباحــث 

روانــی، جامعــه و فرهنــگ، پرســتاری و عدالــت اجتاعــی، حرفــه 

ای گــری، سیاســت هــا و تئــوری پرســتاری پیرشفتــه.

• نحوه ورود به رشته پرستاری و ارزشیابی آموزشی	

• تغییر محتوای آزمون ها مثا هوش، علوم اجتاعی و تاریخ 	

• 	 IELTS یا TOEFL ارائه مدرک زبان

• ارائه گواهینامه کمک های اولیه و احیای قلبی ریوی 	

• عدم سوء پیشینه شغلی 	

• ارائه برگه سامت از نظر واکسیناسیون و بیاری های عفونی 	

• ــط اجتاعــی و 	 ــرد در رواب ــی ف ــه ورودی و بررســی توانای مصاحب

شــخصیتی 

• ارائه معرفی نامه از معلان دوره دبیرستان و مشاوران مدرسه 	

• داشن استعداد و عاقه تحصیلی 	

• ارائه نامه انگیزشی به صورت پر کردن فرم آناین 	

• پروژه تحقیقاتی و ارائه مقاله 	

• اســتفاده از تجهیــزات شــبیه ســازی پیرشفتــه بــرای ارزشــیابی 	

دانشــجویان پرســتاری 

ــی  ــای درس ــه ه ــی رصف برنام ــارض دسرتس ــش ح ــت پژوه از محدودی

و مطالــب موجــود در مقــاالت ارائــه شــده توســط نویســندگان بــود و 

گزارشــات و برنامــه هــای غیررســمی در برخــی از مقــاالت ارائــه نشــده 

بــود و قابلیــت بررســی در ایــن مطالعــه وجــود نداشــت. لــذا پیشــنهاد 

مــی شــود ســایر محققیــن بــرای دســتیابی بــه گزارشــات و مطالــب بیــش 

تــر هــم از طریــق الکرتونیکــی بــا مســئوالن دانشــگاه مربوطــه مکاتبــه 

داشــته باشــند تــا مطالعــه جامــع تــری حاصــل شــود.

سپاسگزاری
بــا  ایــن مطالعــه در قالــب طــرح کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی 

ــخ  ــه شــاره IR.SEMUMS.REC.1399.250 در تاری ــه اخــاق ب تاییدی

1399/09/04 در دانشــگاه علوم پزشــکی ســمنان انجام شــد. نویســندگان 

ایــن پژوهــش از معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ســمنان تشــکر و قدردانــی مــی مناینــد.

تضاد منافع
ــه تضــاد  ــچ گون ــن مطالعــه هی ــج ای در انجــام، اســتخراج و گــزارش نتای

منافعــی وجــود نداشــت.
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