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Abstract
Introduction: One the ways to review and revision of curriculum is to conduct the comparative study 
to identify the strengths and weaknesses of the curriculum. According to the educational regulations 
by nursing committee, the rehabilitation nursing curriculum is being revised and improved. Therefore, 
this study was conducted with the aim of comparative comparison of Iran and Australia Rehabilitation 
Nursing Master's curriculum. 
Methods: This study is a comparative study by Bereday model 1964 based on four stages of 
description, interpretation, proximity and comparison in Iran in 2021. In this comparative comparison, 
the curricula of the two countries available on the website of University of Social Welfare and 
Rehabilitation Sciences from Iran and Tasmania University from Australia by mission and vision, 
philosophy and goals, admission requirements, curriculum content and characteristics, executive 
strategies, evaluation methods and graduate roles and duties were described and after proximity and 
classification of information, comparison and interpretation were performed. 
Results: Despite the similarities in the mission, philosophy and goals of the rehabilitation nursing 
curriculum of Iran and Australia, there are differences such as differences in the admission 
requirements, course duration, type of courses accreditation, internship hours, diversity of educational 
environments, existence of the dissertation and as well as assigned role and duties after graduation. 
Conclusions: A comparative comparison of two curriculums identified the strength and weaknesses 
of the Iranian Rehabilitation Nursing curriculum for program designers. By reviewing the student 
admission requirements, accommodation of assigned roles and content with Iranian community 
needs and creating diversity in inclusive learning methods, we can take the big step to improve the 
quality of Iranian rehabilitation nursing curriculum. 
Keywords: Curriculum, Rehabilitation Nursing, Iran, Australia. 
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چکیده 
مقدمــه: یکــی از راه هــای بازنگــری و بررســی برنامــه هــای درســی، انجــام مقایســه تطبیقــی بــه منظــور شناســایی نقــاط ضعــف 
و قــوت برنامــه مــورد نظــر اســت. براســاس مقــررات آموزشــی برنامــه درســی پرســتاری توانبخشــی نیــز توســط کمیتــه پرســتاری 
درحــال بازنگــری و ارتقــا اســت. لــذا، ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه تطبیقــی برنامــه درســی کارشناســی ارشــد پرســتاری توانبخشــی 

ایــران و اســترالیا انجــام گرفــت. 
ــر اســاس مــدل معتبــر بــردی Bereday( 1964( و در 4 مرحلــه توصیــف، تفســیر، همجــواری  روش کار: ایــن مطالعــه تطبیقــی ب
ــایت              ــود در س ــای درســی دو کشــور موج ــه ه ــی، برنام ــن مقایســه تطبیق ــت. در ای ــران در ســال 1399 انجــام گرف و مقایســه در ای
دانشــگاه هــای علــوم توانبخشــی و ســالمت اجتماعــی ایــران و تاســمانیا )Tasmania( اســترالیا بــه تفکیــک  رســالت، چشــم انــداز، 
فلســفه و اهــداف رشــته، نحــوه پذیــرش، مشــخصات و محتــوای برنامــه، اســتراتژی هــای اجرایــی، نحــوه ارزشــیابی، نقــش هــا و 

وظایــف دانــش آموختــگان توصیــف شــده و پــس از همجــواری و طبقــه بنــدی اطالعــات، مقایســه و تفســیر انجــام گرفــت. 
ــداف از                                    ــفه و اه ــالت، فلس ــباهت در رس ــم ش ــی رغ ــترالیا عل ــران و اس ــی ای ــتاری توانبخش ــی پرس ــه درس ــا: برنام ــه ه یافت
تفــاوت هایــی همچــون تفــاوت در نحــوه پذیــرش دانشــجو، طــول مــدت دوره، نــوع اعتبــار بخشــی دروس، ســاعات کارورزی، تنــوع 
محیــط هــای آموزشــی، وجــود واحــد پایــان نامــه و همچنیــن وظایــف و نقــش هــای تعییــن شــده بــرای دانــش آموختــگان برخــوردار 

اســت. 
نتیجــه گیــری: مقایســه تطبیقــی ایــن دو برنامــه تصویــری از نقــاط ضعــف و قــوت برنامــه درســی پرســتاری توانبخشــی ایــران 
ــا تجدیــد نظــر در نحــوه پذیــرش دانشــجویان، متناســب ســازی محتــوا و نقــش هــای  ــرای طراحــان آموزشــی مشــخص کــرد. ب ب
تعییــن شــده بــا نیازهــای بومــی و بــه روز جامعــه، ایجــاد تنــوع در روش هــای یادگیــری فراگیــر محــور و توســعه و تجهیــز مراکــز و                     

عرصــه هــای توانبخشــی مــی تــوان گام بلنــدی در بهبــود کیفیــت برنامــه درســی ایــران برداشــت. 
کلیدواژه ها: برنامه درسی، پرستاری توانبخشی، ایران، استرالیا. 

مقدمه
دانشــگاه هــا یکــی از ارکان اصلــی در تعلیــم و تربیــت افــراد جامعه 
ــوب،  ــت مطل ــه تربی ــتیابی ب ــرای دس ــوند ]1[. ب ــوب می ش محس
وجــود یــک نظــام و برنامــه آموزشــی کارآمــد ضــروری اســت ]2[. 
آمــوزش علــوم پزشــکی، بخــش مهمــی از بدنــه نظــام آموزشــی 
در هــر کشــور محســوب می شــود، چــرا کــه بــا ســالمت و جــان 
ــوده ]3[ و مســئول تربیــت متخصصینــی  ــاط ب انســان هــا در ارتب
ــار  ــرای بیم ــت ب ــا کیفی ــن و ب ــی ایم ــد مراقبت ــه بتوانن ــت ک اس

ــوان  ــه عن ــان آمــوزش پرســتاری ب ــد ]4[. در ایــن می فراهــم آورن
بخــش مهمــی از نظــام آمــوزش علــوم پزشــکی، در دهــه هــای 
اخیــر بــا ســرعت زیــادی در حــال توســعه و گســترش اســت ]5[. 
افزایــش بیمــاری و وضعیــت هــای مزمــن و ناتــوان کننــده منجــر 
بــه افزایــش متقاضیــان و توســعه مراکــز مراقبــت های توانبخشــی 
شــد کــه ایــن مســاله بــه دلیــل اهمیــت و نقــش حرفه پرســتاری 
در مدیریــت وضعیــت هــای مزمــن، بــه ایجــاد گرایــش پرســتاری 
توانبخشــی انجامیــد ]7، 6[. پرســتار توانبخشــی یــک متخصــص 
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ــت.  ــته اس ــه وابس ــته و نیم ــراد وابس ــه اف ــت ب ــه مراقب در ارائ
همچنیــن عــالوه بــر ارائــه مراقبــت بــه بیمــار، از طریــق آمــوزش 
ــواده شــده  ــا عملکــرد و اســتقالل مددجــو و خان ــه ارتق منجــر ب
ــود  ــناخته می ش ــت ش ــم مراقب ــی در تی ــده اصل ــگ کنن و هماهن
ــتاران  ــازی پرس ــاده س ــور آم ــه منظ ــتا و ب ــن راس ]8[. در همی
ــد  ــی ارش ــه کارشناس ــال 1389 برنام ــرداد س ــی، در خ توانبخش
ــزی  ــه ری ــی برنام ــورای عال ــط ش ــی توس ــتاری توانبخش پرس
ــال 1393  ــید و از س ــب رس ــه تصوی ــد و ب ــکی تائی ــوم پزش عل
در دو دانشــگاه علــوم توانبخشــی و ســالمت اجتماعــی و تهــران 

تاســیس شــد.
از تصویــب ایــن برنامــه درســی نزدیــک بــه ده ســال می گــذرد 
ــالن آن در حــال افزایــش  ــارغ التحصی ــداد دانشــجویان و ف و تع
ــر  ــرد. ب ــرار گی ــی ق ــا مــورد ارزیاب ــاز اســت ت ــن نی اســت، بنابرای
اســاس مقــررات آموزشــی هــر برنامــه درســی پــس از طراحــی به 
منظــور اطمینــان از کیفیــت آمــوزش نیازمنــد ارزیابــی و بازنگــری 
ــن  ــم تری ــی از مه ــی یک ــه درس ــی برنام ــی تطبیق ــت. ارزیاب اس
اســتراتژی هــای ارتقــا کیفیــت آمــوزش بــوده و تصویــر واضحــی 
از نقــاط ضعــف و قــوت، تفــاوت هــا و شــباهت هــای آموزشــی 
ــی  ــات تطبیق ــی آورد ]10، 9[. مطالع ــم م ــان فراه ــرای طراح ب
اغلــب، بــا هــدف تجزیــه تحلیــل و شــناخت شــباهت و تفــاوت 
هــای موجــود میــان پدیــده هــا، نهادهــا و نظــام هــای آموزشــی 
در بســتر اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی انجــام مــی 
شــود تــا بتــوان بــا دســتیابی بــه یــک رویکــرد مناســب در جهــت 

حــل مشــکالت آموزشــی گام برداشــت ]11[. 
ــر  ــور در سراس ــا در 11 کش ــی، تنه ــتاری توانبخش ــه پرس برنام
ــالت  ــا تحصی ــم ت ــف آموزشــی )از دیپل ــان در ســطوح مختل جه
ــه کشــورهای  ــوان ب ــه می گــردد کــه از آنهــا می ت ــی( ارائ تکمیل
ــادا و  ــی، کان ــره جنوب ــکا، ک ــده آمری ــت متح ــن، ایال ــان، چی آلم
ــرده  ــام ب ــورهای ن ــیاری از کش ــود ]12[. بس ــاره نم ــترالیا اش اس
ــه  ــوده و آن را ب ــد ب ــی ارش ــع کارشناس ــه در مقط ــد برنام فاق
ــد. از  ــه می دهن ــه ای ارائ ــاه مــدت حرف صــورت دوره هــای کوت
طرفــی دیگــر در مقایســه دو برنامــه درســی، هــر دو برنامــه بایــد 
از نظــر عنــوان و مقطــع یکســان باشــند. همچنیــن دسترســی بــه 
اطالعــات برنامــه هــای درســی بــه منظــور مقایســه ای عادالنــه، 
ــی  ــتاری توانبخش ــه پرس ــت ]13[. تاریخچ ــروری اس ــری ض ام
ــوان  ــه عن ــردد و ب ــاز می گ ــه ب ــش از 30 ده ــه بی ــترالیا ب در اس
یکــی از مؤلفــه هــای حیاتــی در آمــوزش پرســتاری در اســترالیا 
شــناخته می شــود بــه طوریکــه بــه عنــوان یکــی از حــوزه هــای 
 RN: Registered( تخصصــی بــرای پرســتاران ثبــت نــام شــده

Nurse( در دســترس بــوده و در مقطــع کارشناســی ارشــد نیــز در 

ــان کشــورهای دارای پرســتاری  دســترس اســت ]15،14[. در می
ــه  ــت ک ــورهایی اس ــدود کش ــی از مع ــترالیا یک ــی، اس توانبخش
ــاه  ــه ای کوت ــای حرف ــه صــورت دوره ه ــه آن ب ــر ارائ ــالوه ب ع
ــی در ســه ســطح گواهــی  ــالت تکمیل ــدت، در مقاطــع تحصی م
)certificate(، دیپلــم )diploma( و ارشــد )master( در دســترس 
متقاضیــان قــرار دارد. بــر همیــن اســاس و بــه دلیــل کیفیــت و 
ــتاری توانبخشــی،  ــوزش دانشــگاهی پرس ــترالیا در آم ــه اس تجرب
ــه درســی دوره  ــی برنام ــدف مقایســه تطبیق ــا ه ــه ب ــن مطالع ای
کارشناســی ارشــد پرســتاری توانبخشــی ایــران و اســترالیا انجــام 

گرفــت.

روش کار 
مطالعــه حاضــر یــک مطالعــه تطبیقــی بــوده کــه بــر اســاس مدل 
ــام  ــال 1399 انج ــران در س ــوی Bereday 1964 در ای ــا الگ ی
 ،)Description( ــه توصیــف ــن مــدل از 4 مرحل شــده اســت. ای
و   )Juxtaposition( همجــواری   ،)Interpretation( تفســیر 
ــه  ــت ]17،16[. ب ــده اس ــکیل ش ــه )Comparison( تش مقایس
منظــور تطبیــق و مقایســه برنامــه درســی پرســتاری توانبخشــی، 
برنامــه درســی پرســتاری توانبخشــی ایــران و اســترالیا از ســایت 
دانشــگاه علــوم توانبخشــی و ســالمت اجتماعــی ]18[ و دانشــگاه 
ــه  ــده برنام ــه کنن ــر ارائ تاســمانیا ]19[، یکــی از ده دانشــگاه برت
هــای درســی پرســتاری در اســترالیا، دریافــت شــد. پــس از جمــع 
آوری اطالعــات مــورد نیــاز، برنامــه درســی پرســتاری توانبخشــی 
ــف  ــزای مختل ــه و اج ــی روان ترجم ــان فارس ــه زب ــترالیا ب اس
ــه دقــت شناســایی، بررســی و تجزیــه تحلیــل شــد.  آموزشــی ب
بــر اســاس مــدل بــردی، در مرحلــه اول وضعیت موجــود همچون 
رســالت، چشــم انــداز، فلســفه و اهــداف رشــته، شــرایط پذیــرش، 
ــوای دوره، اســتراتژی هــای  ــه، محت مشــخصات و ســاختار برنام
اجرایــی و ارتقــای کیفیــت برنامــه، نحــوه ارزشــیابی دانشــجویان، 
ــف  ــا و وظای ــش ه ــت، نق ــوه فراغ ــل، نح ــای تحصی ــه ه هزین
ــر اســاس شــواهد و اطالعــات جمــع آوری  ــگان ب دانــش آموخت
ــه تفســیر، داده  ــد. در مرحل ــف ش ــف توصی ــع مختل ــده از مناب ش
ــت و  ــرار گرف ــل ق ــه تحلی ــورد تجزی ــع آوری شــده م ــای جم ه
ــج  ــات منت ــواری، اطالع ــه همج ــد. در مرحل ــام ش ــیر انج تفس
ــار  ــات در کن ــده و اطالع ــدی ش ــه بن ــه اول و دوم طبق از مرحل
یکدیگــر قــرار گرفتنــد تــا چارچوبــی بــرای مرحلــه نهایــی فراهــم 
شــود. در پایــان، در مرحلــه مقایســه در ارتبــاط بــا شــباهت هــا و 
تفــاوت هــا در هــر یــک از اجــزا بررســی و مقایســه انجــام گرفــت 
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یافته ها
و                                                                 فلســفه   ،)Vision( انــداز  چشــم   ،)Mission( رســالت 

اهــداف رشــته

رســالت هــر دو برنامــه، مبتنــی بــر تربیــت پرســتاران متخصــص 
و مجهــز بــه دانــش علمــی و مهــارت عملــی اســت تــا بتواننــد بــا 
شناســایی دقیــق نیازهــای مددجــوی ناتــوان بــه طراحــی و اجــرای 
ــش  ــداز پی ــم ان ــد. چش ــدام کنن ــی اق ــات توانبخش ــن اقدام بهتری
بینــی شــده در برنامــه ایــران بیشــتر متمرکــز بــر پیامدهــای مثبــت 
ــتاری  ــای پرس ــت ه ــعه مراقب ــز و توس ــترش مراک ــون گس همچ
ــه  ــورهای منطق ــایر کش ــا س ــاط ب ــراری ارتب ــی و برق توانبخش
ــر  ــز ب ــترالیایی متمرک ــه اس ــداز برنام ــم ان ــل، چش ــت. در مقاب اس
تربیــت پرســتاران متخصصــی اســت کــه بــا درک عمیــق اصــول 
توانبخشــی و تکیــه بــر صالحیــت علمــی و عملــی بتواننــد در کنار 
ارائــه مراقبــت هــا، موقعیــت هــای رهبــری و مدیریتــی را نیــز بــر 

عهــده گیرنــد.  
فلســفه پرســتاری توانبخشــی در هــر دو برنامــه مشــابه و مبتنــی 
بــر آمــاده ســازی پرســتاران متخصــص و متبحــری اســت کــه بــا 
ــد در راســتای  ــه ای بتوانن ــی و حرف ــر ارزش هــای اخالق ــه ب تکی
ارتقــا توانمنــدی و کارآمــدی، بــه حداکثــر رســاندن خودمختــاری 
و تطابــق بــا محدودیــت هــا بــه مددجــو و خانــواده خدمــات داده 
ــاالی  ــوع ب ــل تن ــه دلی ــن، ب ــر ای ــانند ]8[. عــالوه ب ــاری برس و ی
ــت.  ــده اس ــاره ش ــز اش ــگ نی ــه فرهن ــترالیا ب ــی در اس فرهنگ
ــالت و  ــا رس ــه ب ــر دو برنام ــی در ه ــتاری توانبخش ــداف پرس اه
فلســفه هماهنــگ بــوده و در راســتای تربیــت پرســتاران توانمنــد 
ــه  ــتیابی ب ــت و دس ــن مراقب ــه بهتری ــور ارائ ــه منظ ــی ب توانبخش
ــت.  ــده اس ــف ش ــواده تعری ــو و خان ــوب آن در مددج ــرات مطل اث
عــالوه بــر ایــن، ایجــاد یــک محیــط آموزشــی خالقانــه از اهــداف 
ــت  ــر اهمی ــد ب ــه تاکی ــت ک ــترالیایی اس ــه اس ــی در برنام آموزش

ــری دارد.   ــط یادگی محی
شرایط پذیرش

پذیــرش دانشــجو در ایــران مشــروط بــه ارائــه مــدرک کارشناســی 
پرســتاری مــورد تائیــد وزارت بهداشــت و قبولــی از طریــق آزمــون 
سراســری اســت. در برنامــه اســترالیایی، ارائــه مــدرک کارشناســی 
ــارات  ــی از اعتب ــط از نیم ــی متوس ــدل حداقل ــا مع ــگاهی ب دانش
ــه و درخواســت  ــر RN، بیانی ــه گواهــی معتب دوره کارشناســی، ارائ
شــخصی بــه همــراه رزومــه حرفــه ای، 2 ســال ســابقه کار بالیــن و 
تکمیــل فــرم توافقنامــه ایمنــی در عمــل دیــده می شــود. در برنامــه 

ایــران اشــاره مســتقیمی بــه پذیــرش دانشــجوی بیــن الملل نشــده 
امــا ایــن امــکان در بســیاری از گرایــش هــا و رشــته هــا وجــود 
دارد. در برنامــه اســترالیایی سیاســت پذیــرش دانشــجویان از ســایر 
ــا نحــوه  کشــور ها وجــود داشــته و توضیحاتــی مبســوط مرتبــط ب
پذیــرش، واحدهــای درســی و پرداخــت هزینــه در ســایت دانشــگاه 

قابــل رؤیــت اســت.
مشخصات و ساختار برنامه

ســال تحصیلــی در اســترالیا از اوایــل زمســتان و در ایــران از اوایــل 
پاییــز آغــاز می گــردد کــه علــت آن مــی توانــد تفــاوت موقعیــت 
جغرافیایــی دو کشــور باشــد. در ایــران براســاس آئیــن نامــه 
آموزشــی، طــول دوره در مقطــع کارشناســی ارشــد برابــر بــا 3-2 
ســال اســت. هــر نیمســال تحصیلــی در ایــران، برابــر بــا 17 هفتــه 
ــر 7  ــتمل ب ــد مش ــا 36 واح ــر ب ــای دوره براب ــداد کل واحده و تع
واحــد دروس اصلــی، 21 واحــد دروس اختصاصــی، 4 واحــد پایــان 
ــور  ــه منظ ــی ب ــد دروس جبران ــل 4 واح ــام حداق ــه انضم ــه ب نام
تکمیــل دوره اســت. از منظــر دیگــر، بــر اســاس برنامــه ایــران بــه 
ــا 365 ســاعت، 4/5  ــادل ب ترتیــب 21/5 واحــد دروس نظــری مع
واحــد دروس عملــی معــادل بــا 153 ســاعت و 10 واحــد کارآموزی 
معــادل بــا 510 ســاعت در برنامــه گنجانــده شــده اســت. در مقابــل 
در برنامــه اســترالیایی، الزامــات برنامــه براســاس قوانیــن مصــوب 
دانشــگاه و بــه صــورت پــاره وقــت اســت. طــول ایــن دوره برابــر 
بــا 3 ســال تعییــن شــده اســت. هــر نیمســال تحصیلــی در اســترالیا 
برابــر بــا 14 هفتــه تعییــن شــده اســت. اعتبــار بخشــی بــه دروس 
ــوده و  ــاز اعتبــاری )credit point( ب ــه صــورت امتی در اســترالیا، ب
هــر درس معــادل بــا 12/5 امتیــاز اعتبــاری و بــه منزلــه 10ســاعت 
آمــوزش در هفتــه اســت. ایــن برنامــه درســی 150 واحــدی شــامل 
ــی  ــد دروس اختصاص ــی )core(، 100 واح ــد دروس اصل 25 واح
)specific( و 25 واحــد دروس جبرانــی )elective( اســت. بــه بیان 
ــه دروس نظــری و  ــا 913 ســاعت ب دیگــر، 81/5 واحــد معــادل ب
عملــی و 68/5 واحــد برابــر بــا 767 ســاعت )معــادل بــا 15 واحــد 
کارآمــوزی در ایــران( بــه دروس کارآمــوزی تعلــق دارد. تفاوتی بین 
ســاعات دروس نظــری، عملــی و کارآمــوزی وجــود نداشــت. طــول 
مــدت کل دوره در برنامــه ایــران برابــر بــا 1028 و در اســترالیا برابر 
بــا 1680 ســاعت مــی باشــد کــه بخشــی از آن بــه باالتــر بــودن 
ســاعات کار آمــوزی و تعــداد نیمســال تحصیلــی در اســترالیا مرتبط 
ــترالیا  ــی و در اس ــز توانبخش ــران در مراک ــوزی در ای ــت. کارآم اس
ــای  ــی، محیط ه ــای توانبخش ــی، کلینیک ه ــای بالین در محیط ه
ــود.  ــام می ش ــه انج ــف جامع ــز مختل ــده و مراک ــازی ش ــبیه س ش
ــود  ــزات ایــن دو برنامــه، نب ــر ایــن، یکــی دیگــر از تمای عــالوه ب
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واحــد پایــان نامــه در برنامــه اســترالیایی اســت.
ــراه  ــت و هم ــه دق ــترالیا ب ــه اس ــزی آموزشــی در برنام ــه ری برنام
ــاعات  ــه و س ــای هفت ــدرس، روزه ــکان، روش، م ــات )م ــا جزئی ب
ــن  ــم و تدوی ــرار دارد. تنظی ــجویان ق ــترس دانش ــوزش( در دس آم
برنامه هــای درســی در ایــران برخــالف اســترالیا، در ســطح 
ــالوه  ــترالیایی، ع ــه اس ــد. در برنام ــی باش ــز م ــوری و متمرک کش
بــر مــدرک کارشناســی ارشــد بــر حســب طــول مــدت تحصیــل، 

ــرار دارد.  ــان ق ــترس متقاضی ــز در دس ــری نی ــدارک دیگ م
محتوای دوره

محتــوای دروس ایــران، شــامل درس علــوم پایــه و بالینــی، 

ــوم پرســتاری، اخــالق و پژوهــش می باشــد  ــوم اطالعــات، عل عل
ــوی  ــل محت ــت. در مقاب ــز اس ــه ای نی ــن حرف ــم بی ــه دارای ت ک
برنامــه اســترالیایی شــامل مــواردی همچــون نظریه هــا و اصــول 
جمعیتــی  گروه هــای  توانبخشــی،  اپیدمیولــوژی  توانبخشــی، 
ــی،  ــالت تخصص ــن، مداخ ــاد و مزم ــی ح ــای مراقبت ــا نیاز ه ب
ــری  ــوارد، رهب ــت م ــی، مدیری ــر داروی ــی و غی ــالت داروئ مداخ
تیــم توانبخشــی، ارزیابــی جامــع توانبخشــی، ارزیابــی و مدیریــت 
ــق کمــی  ــه ســرطان، روش تحقی ــال ب ــراد مبت درد، توانبخشــی اف
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موضــوع  نــگاه  دو  از  ترکیبــی  ایــران،  درســی  برنامــه  در 
جامعــه                                                 بــر  مبتنــی  و   )subject-based( محــوری 
)community-based( وجــود دارد؛ چــرا کــه دروس اختصاصــی 
ــی- ــی )عصب ــورت موضوع ــه ص ــالالت ب ــکل اخت ــه ش ــم ب ه
ــر  ــز ب ــورت متمرک ــه ص ــم ب ــوی، ...( و ه ــی ری ــی، قلب عضالن
جامعــه و گــروه هــا طراحــی شــده اند. در برنامــه اســترالیا، 
محــوری                                                                                    جامعــه  و   )nursing-oriented( پرســتاری  نــگاه 
)community-based( غالــب اســت چــرا کــه تمرکــز اصلــی بــر 
مراقبــت توانبخشــی جمعیــت اســت. از نظــر میــزان گســتردگی و 
تنــوع دروس )scop( در هــر دو برنامــه ســعی شــده تــا موضوعــات 
ــه دانشــجویان  ــتاری توانبخشــی ب ــی پرس ــی یعن ــه اصل ــر زمین ب
منتقــل شــود. از نظــر میــزان ارتبــاط )relevancy(، دروس در هــر 
ــه  ــا اهــداف و فلســفه برنام ــن ب ــا یکدیگــر و همچنی ــه ب دو برنام
همخوانــی قابــل قبولــی دارنــد. ســازماندهی و توالــی دروس 
ــه اســت کــه دروس  ــن گون ــه ای ــران ب )sequency( در برنامــه ای
ــدا و  ــترالیا در ابت ــه اس ــه و در برنام ــای برنام ــی در انته اختصاص
انتهــا گنجانــده شــده انــد ]22، 21[. واحــد پایــان نامــه در برنامــه 
اســترالیایی وجــود نــدارد، امــا دانشــجویان در طــول دوره موظــف 
بــه انجــام و مشــارکت در پژوهش هــای متعــدد حــوزه توانبخشــی 

ــتند. ــج آن هس ــار نتای و انتش
استراتژی های اجرایی و ارتقای کیفیت برنامه

در هــر دو برنامــه تاکیــد بــر دانشــجو محــوری از طریــق 
ــه و مباحثــه اســت  روش هــای حــل مســاله، تقویــت تفکــر نقادان
و پژوهــش و ارائــه خدمــات مبتنــی بــر شــواهد اهمیــت دارد. روش 
ــیابی  ــوه ارزش ــری و نح ــل یادگی ــراه مح ــه هم ــس ب ــای تدری ه
ــتفاده از  ــم اس ــی رغ ــد. عل ــده ان ــخص ش ــه مش ــر دو برنام در ه
انــواع اســتراتژی ها، تنــوع مــکان و روش هــای آمــوزش عملــی و 
تئــوری در برنامــه اســترالیایی بیشــتر اســت. در ایران اغلــب دروس 
بــه صــورت حضــوری و در کالس ارائــه می شــوند امــا در برنامــه 
ــن و  ــا آنالی ــه صــورت حضــوری ی ــا ب ــترالیایی برخــی واحد ه اس
ــن مســاله در  ــرد. ای ــی انجــام مــی گی ــه صــورت ترکیب برخــی ب
ــر  ــالوه ب ــت؛ ع ــادق اس ــز ص ــوزی نی ــای کار آم ــورد محل ه م
مراکــز مختلــف بالینــی و توانبخشــی از محیط هــای شــبیه ســازی 
ــجویان  ــات دانش ــرار تمرین ــور تک ــه منظ ــز ب ــمند نی ــده هوش ش

اســتفاده مــی شــود. 
نحوه ارزشیابی دانشجویان

ــف  ــوری )تکالی ــورت تئ ــه دو ص ــران ب ــه ای ــیابی در برنام ارزش
کالســی، ســمینار ها و امتحانــات، مــدل و ســناریو( و عملــی )طــرح 
پژوهشــی؛ پــروژه عملــی؛ گزارشــات کار آمــوزی( اســت. در مقابــل 

در برنامــه اســترالیا انــواع روش هــای ارزشــیابی فــردی و گروهــی 
شــامل گزارشــات تحقیــق و تالیفــات مقالــه، پــروژه، نقــد مطالعات، 
پورتفولیــو عملــی بــه همــراه انجــام ســمینار و برگــزاری امتحانــات 
ــه  ــر دو برنام ــود. در ه ــده می ش ــی دی ــای عمل ــایر ارزیابی ه و س
ــتفاده  ــجویان اس ــیابی دانش ــرای ارزش ــی ب ــای مختلف از روش ه
می شــود. امــا در برنامــه اســترالیایی، مــواردی همچــون پورتفولیــو 
ــای  ــواع پروپوزال ه ــوردی )case study( و ان ــات م ــی، مطالع عمل
تحقیقاتــی در قالــب تکالیــف کالســی بــه شــکل فــردی و گروهی 
ــیابی  ــای ارزش ــی از روش ه ــو یک ــت. پورتفولی ــه اس ــورد توج م
دانشــجو محــور اســت. پورتفولیــو تجربیــات قبلــی و پیامــد هــای 
دوره را بــا تفکــر نقادانــه و ترکیــب تئوری-عمــل هماهنــگ کــرده 
و در آمــوزش حرفــه ای در برنامه هــای درســی دارای مزایــای 

ــادی اســت ]24، 23[. زی
هزینه های تحصیل و نحوه فراغت از آن

در ایران، تحصیل در رشــته پرســتاری توانبخشــی در دانشــگاه های 
دولتــی بــه صــورت رایــگان می باشــد؛ امــا در اســترالیا بــا پرداخــت 
ــراه اســت. نحــوه  ــترالیا هم ــا 5230 دالر اس ــادل ب ــه ای مع هزین
ــاع  ــا، دف ــام واحد ه ــه اتم ــوط ب ــران من ــل در ای ــت از تحصی فراغ
ــل  ــه مســتخرج از آن اســت. در مقاب ــان نامــه و انتشــار مقال از پای
ــی  ــرش تمام ــراه پذی ــه هم ــا ب ــی واحد ه ــام تمام در اســترالیا، اتم
الزامــات ارزشــیابی شــرط فراغــت از تحصیــل محســوب می شــود. 

نقش ها و وظایف دانش آموختگان

در برنامــه ایــران نقــش هــای تعریــف شــده بــرای دانش آموختگان 
شــامل نقش هــای مراقبتــی )ارائــه خدمــات پرســتاری توانبخشــی 
در موقعیت هــای حــاد، کوتــاه مــدت، مزمــن و مبتنــی بــر جامعــه(؛ 
مشــاوره ای )ارائــه مشــاوره بــه مددجــو، خانــواده و جامعــه(؛ 
آموزشــی )آمــوزش مهــارت هــای اجتماعــی، ارتقــا کیفیــت زندگی 
ــه  ــل، در برنام ــد. در مقاب ــی باش ــی م ــی(؛ و پژوهش ــود اتکائ و خ
ــی  ــن شــده شــامل نقش هــای مراقبت اســترالیایی نقش هــای تعیی
)ارائــه خدمــات پیشــرفته مراقبــت بالینــی و پرســتاری توانبخشــی( 
و مدیریتــی )مدیریــت مددجــو و ایجــاد هماهنگــی بیــن اعضــای 

تیــم توانبخشــی( اســت.

بحث
ــه درســی  ــی برنام ــه مقایســه تطبیق ــن مطالع ــدف از انجــام ای ه
ــه  ــود. برنام ــترالیا ب ــور اس ــا کش ــران ب ــی ای ــتاری توانبخش پرس
درســی پرســتاری توانبخشــی ایــران و اســترالیا علــی رغم شــباهت 
در رســالت، فلســفه و اهــداف از تفــاوت هایــی همچــون تفــاوت در 
نحــوه پذیــرش دانشــجو، طــول مــدت دوره، نــوع اعتبــار بخشــی 
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ــود  ــای آموزشــی، وج ــط ه ــوع محی ــاعات کارورزی، تن دروس، س
ــن  ــای تعیی ــش ه ــف و نق ــن وظای ــه و همچنی ــان نام ــد پای واح
شــده بــرای دانــش آموختــگان برخــوردار اســت. همچنیــن بنظــر 
course- می رســد، پرســتاری توانبخشــی در اســترالیا بــه صــورت
ــر پژوهــش طراحــی  ــی ب ــران بیشــتر مبتن ــا در ای ــوده ام work ب

شــده باشــد. 
ــه  ــگاهی ارائ ــورت دانش ــه ص ــور ب ــر دو کش ــته در ه ــن رش ای
ــده  ــی دی ــرش دانشــجویان تفاوت های ــا در نحــوه پذی ــود ام می ش
ــارب  ــایر تج ــابقه کار و س ــال س ــدرک RN، 2 س ــه م ــد. ارائ ش
آموزشــی و حرفــه ای از تمایــزات برنامــه اســترالیایی بــود. در ایران 
ــرد؛  ــام می پذی ــری انج ــون سراس ــق آزم ــا از طری ــرش عمدت پذی
ایــن آزمــون هــا از نــوع آزمــون هــای هنجــاری بــوده و ارزیابــی 
صالحیــت دانشــجویان بــه درســتی انجــام نمی گیــرد؛ چــرا 
ــای  ــف از توانایی ه ــای مختل ــال ه ــدگان در س ــه ش ــه پذیرفت ک
ــهمیه  ــاص س ــن اختص ــتند ]25[. همچنی ــوردار هس ــری برخ متغی
ــدون شــرکت  ــه پذیــرش متقاضــی ب اســتعداد درخشــان منجــر ب
ــگاه  ــیاری از دانش ــود ]26[. در بس ــیابی می ش ــچ روش ارزش در هی
هــای بــزرگ دنیــا پذیــرش دانشــجویان بــر عهــده دانشــکده هــا 
ــه ای و تجــارب علمــی- ــی و حرف ــوده و براســاس ســابقه بالین ب
پژوهشــی دانشــجو و از طریــق انجــام مصاحبــه انجــام می پذیــرد                 
]Bolick  .]27،25 ،28 و همــکاران )2012( و Freed و همــکاران 
)2010( در مطالعــه خــود دریافتنــد کــه داشــتن ســابقه کار بالینــی 
در افزایــش کارایــی پرســتاران در حــال تحصیــل موثــر اســت ]30، 
ــه تازگــی آزمــون صالحیــت حرفــه ای در حــال  ــران ب 29[. در ای
اجراســت؛ امــا شــرکت در ایــن آزمــون اجبــاری نبــوده و تاثیــری 
در پذیــرش در مقاطــع باالتــر نخواهــد داشــت. مناســب تــر اســت 
کــه در ایــران نیــز عــالوه بــر آزمــون، از ســایر روش هــا هــم بــه 
ــان اســتفاده  ــی و علمــی متقاضی ــی صالحیــت عمل منظــور ارزیاب

ــود ]32، 31، 25[.  ش
در اســترالیا دوره هــای پــاره وقــت، فرصــت ادامــه تحصیــل بــرای 
پرســتاران شــاغل را فراهــم مــی آورد. دوره هــای پــاره وقــت  منجر 
ــای  ــارت ه ــعه مه ــت توس ــل و در نهای ــوری و عم ــد تئ ــه پیون ب
ــه عنــوان یــک پرســتار توانبخشــی خواهــد  شــغلی در دانشــجو ب
ــد یکــی از  ــل مــی توان ــن المل ــرش دانشــجوی بی شــد ]33[. پذی
ــای  ــغ ویژگیه ــورها و تبلی ــی کش ــط آموزش ــود رواب ــای بهب راه ه
فرهنگــی و اجتماعــی هــر کشــور باشــد ]34[. رســالت، فلســفه و 
اهــداف برنامــه درســی در هــر دو برنامــه مشــابه بــود امــا تمایزاتــی 
نیــز دیــده شــد. در اســترالیا بــه تفاوتهــای فرهنگی-قومیتــی توجه 
ــی،  ــاالی فرهنگ ــوع ب ــود تن ــم وج ــران، علی رغ ــا در ای ــده ام ش

قومیتــی، ادیــان و زبــان توجهــی نشــده اســت. مراقبــت پرســتاری 
ــت  ــود کیفی ــه بهب ــر ب ــی منج ــوع فرهنگ ــای متن ــروه ه در گ
ــت  ــی اس ــه حیات ــن حیط ــه ای ــه ب ــذا توج ــود؛ ل ــت می ش مراقب
ــه ارزش هــای اســالمی  ــگ، توجــه ب ــال فرهن ــه دنب ]35، 26[. ب
ــت دارد ]35، 11[.  ــته اهمی ــن رش ــای ای ــا ارزش ه ــق آن ب و تلفی
ــاره شــد.  ــری اش ــط یادگی ــه محی ــترالیایی ب ــه اس ــدف برنام در ه
محیــط آموزشــی نقــش مهمــی در تربیــت فــارغ التحصیــالن ماهر 
و رفتــار دانشــجویان دارد. محیــط یادگیــری خالقانــه بــا موفقیــت، 
انگیــزه، رضایــت و تحقــق اهــداف دانشــجو ارتبــاط نزدیکــی دارد 
]37، 36[. بــه بیــان دیگــر، محیــط یادگیــری عاملــی تعییــن کننده 

ــران اســت ]38[.   ــار آموزشــی فراگی در رفت
علی رغــم وجــود نــگاه پرســتاری در برنامــه ایــران، اغلــب دروس 
بــه صــورت موضوعــی طراحــی شــده اســت؛ در مقابــل، در برنامــه 
ــوای دروس  ــوده و محت ــب ب ــوری غال ــت مح ــترالیایی جمعی اس
کامــال مبتنــی بــر اهــداف رشــته و بــر تربیــت پرســتار متخصــص 
توانبخشــی تاکیــد دارد. در حالیکــه در برنامــه ایــران، علــی رغــم 
تربیــت پرســتار متخصــص توانبخشــی بــه عنــوان هــدف اصلــی، 
دانشــجویان بــا یــک رویکــرد چندگانــه در معــرض آمــوزش هــای 
مختلــف قــرار گرفتــه و مــدت زمــان زیــادی را صــرف انجــام پایان 
نامــه می نماینــد ]32، 11[. تمرکــز چندگانــه منجــر بــه ورود کوتــاه 
مــدت دانشــجو بــه حیطه هــای مختلــف شــده و باعــث می شــود 
بــه دلیــل مطالعــه غیــر عمیــق دانشــجو در هیــچ یــک از حیطه هــا 

متخصــص نشــده و از کیفیــت بــاال برخــوردار نباشــد ]25[.
تنــوع بــاال در محیــط و روش هــای یادگیــری در برنامــه اســترالیایی 
ــه محســوب می شــود ]35[. اســتفاده از  ــن برنام ــوت ای ــاط ق از نق
انــواع آمــوزش هــای مجــازی و آنالیــن می توانــد منجــر بــه ارتقــا 
کیفیــت آمــوزش گــردد ]40، 39[. همچنیــن محیط هــای واقعــی 
و شــبیه ســازی شــده بــه منظــور اجــرای واحدهــای کار آمــوزی در 
دســترس اســت. تنــوع محیــط هــای یادگیــری عملــی، فرصــت 
بیشــتری را بــرای یادگیری و کســب مهــارت در اختیار دانشــجویان 
قــرار داده ]42، 41[ و مدرســان را در رســیدن بــه اهــداف آموزشــی 
ــاس  ــد ]43[. براس ــک می کن ــجو کم ــر دانش ــق ت ــی دقی و ارزیاب
مطالعــات مختلــف، اســتفاده از انــواع محیــط هــای شــبیه ســازی 
ــای  ــارت ه ــری و مه ــت یادگی ــش و تقوی ــه افزای ــر ب ــده منج ش

ــردد ]47-44[.   ــجویان می گ ــتاری در دانش پرس
ــران کــه  ــه در ای ــان نام ــان انجــام پای ــدون احتســاب مــدت زم ب
دســت کــم یــک ســال بــه طــول مــی انجامــد، ســاعات آموزشــی 
ــاعات در  ــودن س ــتر ب ــود. بیش ــتر ب ــترالیایی بیش ــه اس در برنام
کارورزی نیــز دیــده شــد کــه نشــان دهنــده تاکیــد برنامــه 
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اســترالیایی بــر کارآمــوزی هــای تخصصــی اســت ]32، 11[. 
ــر مهــم تریــن وظیفــه  ــن برنامــه ب ــی ای در حقیقــت تمرکــز اصل
یــک پرســتار توانبخشــی اســت کــه قــادر بــه بررســی و شــناخت 
صحیــح بیمــار بــه منظــور برنامــه ریــزی و انجــام اقدامــات بالینــی 
مناســب باشــد ]48، 32[. نبــود پایــان نامــه در برنامــه اســترالیایی 
تمایــز دیگــر بــود. در اســترالیا، بــرای آشــنایی بیشــتر دانشــجویان 
ــر شــواهد از پژوهش هــا در قالــب  ــا مفهــوم پرســتاری مبتنــی ب ب

ــود.  ــتفاده می ش ــی اس ــف درس تکالی
در هــر دو برنامــه از روش هــای مختلــف دانشــجو  محــور و حــل 
ــی  ــران دروس جبران ــه ای ــت. در برنام ــده اس ــتفاده ش ــاله اس مس
ــود؛  ــی ش ــده نم ــاری دی ــا دروس اختی ــت، ام ــده اس ــده ش گنجان
ــه  ــن دروس ب ــن ای ــم در تعیی ــت ک ــه دس ــت ک ــر اس ــب ت مناس
ــای  ــورد روش ه ــود. در م ــه ش ــز توج ــجویان نی ــات دانش ترجیح
ــد. در  ــده ش ــادی دی ــای زی ــباهت ه ــجویان ش ــیابی دانش ارزش
برنامــه اســترالیایی از انــواع روش هــای حــل مســاله و مبتنــی بــر 
شــواهد بــه جــای واحــد پایــان نامــه اســتفاده شــده اســت. از آنجــا 
کــه در ایــران ســاعات و محتــوای دروس بــه گونــه ای نیســت کــه 
منجــر بــه گســترش فعالیــت هــای پژوهشــی و مراقبــت مبتنــی 
بــر شــواهد گــردد ]48[ ایــن تمایــز مــی توانــد نقطــه خوبــی بــرای 

ایجــاد برخــی تغییــرات در برنامــه ایــران باشــد.
ــه ایجــاد  شــاید تحصیــل رایــگان فرصــت هــای آمــوزش عادالن
کنــد، امــا تضمینــی بــرای تســریع رونــد فــارغ تحصیلــی نیســت. 
در ایــران بــه دلیــل رایــگان بــودن تحصیــل، دوره هــای آموزشــی 
ــر دانشــگاه  ــت ب ــل هزینه  هــای هنگف ــا تحمی ــی شــده و ب طوالن
ــه مســئولیت  هــا همــراه اســت. پرداخــت هزینــه اغلــب منجــر ب
پذیــری بیشــتر بیشــتر دانشــجو و اتمــام به موقــع الزامات آموزشــی 
مــی شــود ]25[. کنــدی رونــد فــارغ التحصیلــی و ورود به بــازار کار 
منجــر بــه مشــکالت در ارائــه خدمــات بــه جامعــه می شــود. لــذا 
بــه منظــور حــل ایــن مشــکل، قوانیــن آموزشــی جدیــدی تدویــن 
شــد امــا بــه دلیــل نارســایی و ناهماهنگــی در برخــی بخــش هــای 
دانشــگاهی خــود بــا چالــش هــای دیگــری همــراه شــده اســت. 

علی رغــم اینکــه هــدف از طراحــی دوره هــای تخصصــی در 
ایــران، تربیــت پرســتارانی اســت کــه بتواننــد خدمــات اختصاصــی 
توانبخشــی بــرای افــراد نیازمنــد فراهــم آورنــد، امــا نقــش هــای 
متعــددی بــرای دانــش آموختــگان تعییــن شــده اســت. بــا توجــه 
بــه نیازهــای کنونــی جامعــه ایرانــی بهتــر اســت محتــوا و الزامــات 
برنامــه درســی پرســتاری توانبخشــی متمرکــز بــر نقــش مراقبتــی 
باشــد و تربیــت محقــق در اولویــت هــای بعــدی قــرار گیــرد ]25[. 
ــج مطالعــات کرمانشــاهی و همــکاران  2015  ــا نتای ــه ب ــن یافت ای

]9[ و بــرزو و همــکاران 1396 ]5[، مطابقــت دارد. مقایســه اهــداف 
ــوای آموزشــی  ــا محت ــران ب و فلســفه پرســتاری توانبخشــی در ای
ــارت  ــه عب ــدارد. ب ــی ن ــب کاف ــده تناس ــن ش ــای تعیی و نقش ه
ــی  ــش مراقبت ــر نق ــز ب ــالت متمرک ــفه و رس ــدف، فلس ــر ه دیگ
ــادی را  ــان زی ــدت زم ــا دانشــجو م ــتار توانبخشــی اســت ام پرس
صــرف انجــام پایــان نامــه می کنــد ]48، 26[. در مقابــل در برنامــه 
اســترالیایی، محتــوا و الزامــات برنامــه منطبــق بــر اهــداف بــوده و 
نقش هــای تعییــن شــده نیــز در راســتای آن تبییــن شــده انــد. بــا 
مشــخص کــردن دقیــق تخصص هــا و نقش هــا، انجــام وظایــف 

ــرد ]35[.  ــری انجــام می گی ــق ت ــه صــورت دقی ــز ب نی
ــه  ــه عــدم دسترســی ب از محدودیــت هــای مطالعــه مــی تــوان ب
تمامــی برنامــه هــای کارشناســی ارشــد پرســتاری توانبخشــی در 
تمامــی دانشــگاه هــای اســترالیا و دسترســی محــدود بــه جزئیــات 
برنامــه هــای درســی اشــاره نمــود. بــا ایــن حــال نتایــج بررســی 
و مقایســه ایــن دو برنامــه نشــان مــی دهــد، در ایــران بیــن آنچــه 
ــش  ــتغال دان ــای اش ــا موقعیت ه ــت ب ــی اس ــه درس ــه در برنام ک
آموختــه هماهنگــی کافــی وجــود نــدارد. بــه بیــان دیگــر، بــرای 
ــت و  ــتم مراقب ــی در سیس ــتاری توانبخش ــالن پرس ــارغ التحصی ف
درمــان جایــگاه مشــخصی تعریــف نشــده ]49، 5[ و از سرنوشــت 
ــد از  ــا بع ــب آنه ــت؛ اغل ــت نیس ــی در دس ــان اطالع ــغلی ایش ش
ــد کــه  ــاز می گردن ــی خــود ب ــگاه شــغلی قبل ــه جای اتمــام دوره، ب
ایــن خــود منجــر بــه تشــدید ســردرگمی و کاهــش انگیــزه خواهــد 
ــترالیا،  ــون اس ــرفته همچ ــورهای پیش ــه در کش ــی ک ــد. درحال ش
ــط  ــای مرتب ــی در عرصه ه ــای تخصص ــا گرایش ه ــتاران ب پرس
ــات هســتند]48، 25[. انجمــن پرســتاری  ــه خدم ــه ارائ مشــغول ب
توانبخشــی اســترالیا مدافــع حقوق پرســتاران توانبخشــی بــوده و به 
دنبــال تامیــن منافــع آنهــا می باشــد. بنابرایــن مــی تــوان گفــت، 
ــی در  ــتاران توانبخش ــرای پرس ــغلی ب ــای ش ــت جایگاه ه محدودی
ایــران از مشــکالت اصلــی اســت ]31[. هــر برنامــه درســی بایــد 
جامــع و همســو بــا نیاز هــای ســالمت جامعــه باشــد ]50، 10[ کــه 
ــاز ســنجی قبــل از طراحــی برنامــه  ایــن خــود نیازمنــد انجــام نی
ــن  ــاز ســنجی و تعیی ــل از نی ــه درســی قب ــران، برنام اســت. در ای
ــگاه هــای شــغلی طراحــی می شــود و همیــن مســاله منجــر  جای
ــران آموزشــی و  ــروز مشــکالتی شــده اســت ]33، 25[. مدی ــه ب ب
ــود  ــای خ ــرده و در ارزیابی ه ــتری ک ــالش بیش ــد ت ــتاری بای پرس
تجدیــد نظــر کننــد. آنهــا بایــد بــه منظــور افزایــش جایــگاه هــای 
شــغلی بــه دنبــال توســعه و راه اندازی مراکز توانبخشــی در سراســر 
ــن  ــه ای ــه ب ــداز برنام ــم ان ــه در چش ــور ک ــند؛ همانط ــور باش کش

“مهــم” اشــاره شــده اســت. 
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نتیجه گیری 
ــی  ــود برخ ــم وج ــی رغ ــه عل ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
ــود  ــه وج ــات دو برنام ــاختار و الزام ــی در س ــابهات، تفاوت های تش
ــوان گفــت، پرســتاری توانبخشــی  ــی مــی ت ــه صــورت کل دارد. ب
ــتر  ــران بیش ــی در ای ــورت course-work ول ــه ص ــترالیا ب در اس
ــه  ــن مطالع ــج ای ــر پژوهــش طراحــی شــده اســت. نتای ــی ب مبتن
ــری  ــو گی ــا الگ ــا ب ــرد ت ــد ک ــک خواه ــه ای کم توصیفی-مقایس
از برنامــه هــای درســی کشــورهای پیشــرو و اصــالح نقــاط 
ــود  ــوزش پرســتاران توانبخشــی را بهب ــت آم ــه کیفی ــف برنام ضع
ببخشــیم. بــا تجدیــد نظــر در معیارهــای پذیرش، متناســب ســازی                                           
ــه و  ــالت برنام ــداف و رس ــا اه ــوای دروس ب ــا و محت ــش ه نق
ــای  ــوع در روش ه ــاد تن ــور، ایج ــی کش ــه روز و بوم ــای ب نیازه
یادگیــری فراگیــر محــور و توســعه و تجهیز عرصه های  بهداشــتی                                                                                                      
ــران  ــی ای ــه درس ــت برنام ــود کیفی ــدی در بهب ــوان گام بلن ــی ت م
ــه  ــی ب ــق در دسترس ــت محق ــه محدودی ــه ب ــا توج ــت. ب برداش

تمــام برنامــه هــای درســی در اســترالیا، بــه منظــور ایــن مقایســه 
تطبیقــی تنهــا از برنامــه دانشــگاه تاســمانیا ایــن کشــور اســتفاده 
ــتار  ــی پرس ــه درس ــتر برنام ــی بیش ــور بررس ــه منظ ــذا ب ــد. ل ش
توانبخشــی ایــران مطالعــات مقایســه ای دیگــر بــا ســایر                                         

ــود.  ــی ش ــنهاد م ــا پیش ــرح دنی ــای مط ــگاه ه دانش

سپاسگزاری 
بدیــن وســیله، از تمامــی اســاتید و همکارانــی کــه در تهیــه ایــن 
ــکر و  ــد، تش ــته ان ــذول داش ــای الزم را مب ــکاری ه ــه هم مقال

ــی مــی گــردد.  قدردان

تضاد منافع
ــان نشــده  ــی توســط نویســندگان بی ــارض منافع ــه تع ــچ گون هی

اســت. 
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