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Abstract
Introduction: For the nursing bachelor's degree to be more successful in Iran and to identify the strengths and 
weaknesses of its curriculum, it is necessary to conduct comparative studies and benefit from the experiences 
and strategies experienced in successful universities. This study aimed to compare the Iranian undergraduate 
nursing curriculum with the University of Southampton, UK.
Methods: The present study is a comparative descriptive study that was performed using Bereday's four-step 
model including description, interpretation, proximity, and comparison. The details provided from the Iranian 
bachelor's nursing curriculum are taken from the website of the Ministry of Health in Iran and the University 
of Southampton.
Results: Despite the similarities in the content of some courses, there are differences in terms of admission 
requirements, and course length between the two educational systems. At the University of Southampton, there 
is an emphasis on training managers with a research-oriented approach and technology integration, but this 
issue has received less attention in Iran. At Southampton, attention to research at the end of the study has led 
the student to identify problems and be drawn to research, while in Iran, a nursing research lesson is taught at 
the beginning of the course. Educational strategies at Southampton are student-centered, but in Iran they are 
teacher-centered. The day problems are seen in the online curriculum of the University of Southampton, but 
there is less flexibility in the Iranian curriculum and a focus on knowledge-based. Graduates in the UK are 
directed towards hospitals and society, but in Iran, graduates are mainly directed towards hospitals, and their 
ability to take on other social roles is not seen.
Conclusions: In addition to developing professional skills, the Iranian Nursing Bachelor's training program 
needs to focus on training managers with a research-oriented approach. It is also necessary, to on student-
centered principles instead of teacher-centered; emphasize problem-oriented instead of knowledge-oriented, 
and community-oriented instead of hospital-oriented.
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چكیده
مقدمــه: بــراي موفقیــت هرچــه بیشــتر رشــته کارشناســي پرســتاري در ایــران و شناســایي نقــاط قــوت و ضعــف برنامــه درســي آن، 
پرداختــن بــه مطالعــات تطبیقــي و بهــره بــرداري از تجــارب و راهبردهــاي تجربــه  شــده در دانشــگاه هــاي موفــق، امــري ضــروري اســت. 
ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه تطبیقــی برنامــه درســی کارشناســی پرســتاری ایــران بــا دانشــگاه ســاوت  همپتــون انگلســتان انجــام 

گرفــت.
روش کار: پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی تطبیقــی اســت کــه بــا اســتفاده از مــدل چهــار مرحلــه ای Bereday شــامل توصیف، 
تفســیر، مجــاورت و مقایســه انجــام شــده اســت. جزئیــات ارائــه  شــده از برنامــه درســی کارشناســی پرســتاری ایــران برگرفته از وب ســایت 

وزارت بهداشــت ایــران و دانشــگاه ســاوت همپتــون دریافت شــده اســت.
یافته هــا: علیرغــم وجــود شــباهت هایــی در محتــوی درســی، تفــاوت هایــی ازنظــر پذیــرش دانشــجو و طــول دوره تحصیــل بیــن دو 
نظــام آموزشــی وجــود دارد. در دانشــگاه ســاوت همپتــون بــر تربیــت مدیرانــی بــا رویکــرد پژوهــش محــور و ادغــام فنــاوری تأکیــد شــده 
اســت ولــی در ایــران بــه ایــن موضــوع کمتــر توجــه شــده اســت. در دانشــگاه ســاوت همپتــون توجــه بــه پژوهــش در انتهــای تحصیــل 
باعــث شــده کــه دانشــجو بــا شــناخت مشــکالت، بــه ســمت تحقیــق کشــیده شــود، ایــن در حالــی اســت کــه در ایــران واحــد پژوهشــی 
در ابتــدای تحصیــل ارائــه مــی شــود. اســتراتژی هــای آموزشــی در دانشــگاه ســاوت همپتــون بــه  صــورت دانشــجو محــور و در ایــران 
معلــم محــور اســت. مشــکالت روز جامعــه در برنامــه درســی آنالیــن دانشــگاه ســاوت همپتــون دیــده مــی شــود، ولــی در برنامــه درســی 
ایــران انعطــاف کمتــری وجــود دارد و بــر دانــش محــوری تمرکــز شــده اســت. دانــش آموختــگان در انگلســتان بــه ســمت بیمارســتان هــا 
و جامعــه ســوق داده مــی شــوند ولــی در ایــران دانش آموختــگان عمدتــاً بــه ســمت بیمارســتان هــا ســوق داده مــی شــوند و توانمنــدی 

آن هــا در بــه عهــده گیــری ســایر نقــش هــای اجتماعــی دیــده نمــی شــود.
نتیجه گیــری: نیــاز اســت کــه در برنامــه آمــوزش کارشناســی پرســتاری ایــران عــالوه بــر توســعه مهــارت هــای حرفــه ای بــر تربیــت 
مدیرانــی بــا رویکــرد پژوهــش محــور تمرکــز شــود. همچنیــن الزم اســت، بــر اصــول دانشــجو محــوری بــه  جــای معلــم محوری؛ مشــکل 

محــوری بــه  جــای دانش-محــوری و جامعــه محــوری بــه  جــای بیمارســتان محــوری تأکید شــود.
کلیدواژه ها: مطالعه تطبیقی، برنامه آموزشی، کارشناسی پرستاری، ایران، دانشگاه ساوت همپتون.
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مقدمه
ــی اســت  ــوزش عال ــوم پزشــکی بخشــی از نظــام آم ــوزش عل آم
ــرار                           ــش ق ــت پوش ــه را تح ــالمت جامع ــی و س ــت زندگ و کیفی
مــی دهــد. تربیــت افــرادی کــه مســئول مراقبــت از بیمار هســتند، 
ــت ]1[.  ــتی اس ــی بهداش ــتم مراقبت ــر سیس ــی در ه ــاز اساس نی
ــوان یکــی از اعضــای کلیــدی تیــم مراقبــت و  ــه  عن پرســتاران ب
درمــان، نقــش مهمــی در دســتیابی بــه اهــداف مراقبتــی و درمانــی 
دارنــد. از طرفــي آمــوزش پرســتاری بــه  عنــوان بخشــی از نظــام 
آمــوزش عالــی در دهــه هــای اخیــر در جهــان بــا ســرعت زیــادی 

ــت ]3, 2[. ــترش اس ــعه و گس ــال  توس در ح
ــرای  برنامــه درســی، فرصــت هــای برنامــه ریــزی شــده ای را ب
فراگیــران فراهــم مــی کنــد تــا آن هــا بتواننــد بــه شــیوه تعاملــی، 
ــه، توســط ســازمان هــای  ــن برنام ــد. ای ــه کنن ــری را تجرب یادگی
ــی  ــرح کل ــود و ط ــی ش ــی م ــوزش طراح ــوزه آم ــئول در ح مس
برنامــه را نشــان مــی دهــد. برنامــه درســی بایــد جامــع، کامــل و 
همســو بــا نیازهــای ســالمت جامعــه باشــد. هــم چنیــن مناســب 
اســت کــه بــرای تأمیــن نیازهــای روزمــره جامعــه و تهیــه برنامــه 
هــای جدیــد، بازنگــری و اصــالح برنامــه هــای موجــود صــورت 

ــرد ]3[. گی
در صــورت عــدم طراحــی برنامــه هــای مناســب و بــا کیفیــت برای 
آمــوزش پرســتاری، خســارات جبران ناپذیــری بــر ســالمت جامعــه، 
اعتبــار علمــی دانشــگاه و دانــش آموختــگان وارد مــی شــود ]1[. 
ــدی  ــرادی توانمن ــت اف ــوزش پرســتاری، تربی ــه آم هــدف از برنام
اســت کــه در محیــط مراقبــت ســالمتی تغییــر مثبــت ایجــاد کننــد 
ــع  ــواده و جوام ــراد، خان ــی اف ــت زندگ ــای کیفی ــتای ارتق و در راس

قــدم بردارنــد ]4, 3[.
رســالت آمــوزش  و پــرورش تطبیقــی ایــن اســت کــه بــه تفاوتهــا 
و شــباهت هــای نظــام هــای گوناگــون آموزشــی، پــی بــرده تــا بــا 
مشــخص شــدن دالیــل موفقیــت و ناکامــی نظــام هــا، از تجــارب 
آنــان در جهــت توســعه نظــام آموزشــی بهره گیــرد ]5, 1[. مقایســه 
سیســتم هــای آموزشــی مختلــف، مــی توانــد بــه بهبــود محتــوی 
ــی  ــق بررس ــد ]4, 3[. طب ــک نمای ــی کم ــه درس ــت برنام و کیفی
تاریــخ تحــول نظــام هــای آموزشــی جهــان، مطالعــات تطبیقــی 
از پویاتریــن شــیوه هــای علمــی مــورد توجــه مســئوالن و برنامــه 
ــی از  ــوان یک ــوده و به عن ــرو ب ــورهای پیش ــی کش ــزان آموزش ری
شــرایط الزم بــرای تدویــن نظــام هــای آموزشــی مــی تــوان به آن 
اشــاره کــرد. ایــن مطالعــات مــي تواننــد در بازنگــري و نوســازي 
ــی اســت کــه  ــن در حال ــده باشــند. ای ــه آموزشــي کمک کنن برنام
ــن دســته از  در کشــورمان برعکــس دیگــر کشــورهای جهــان ای
مطالعــات کمتــر مــورد اســتقبال محققــان واقــع شــده اســت ]3[.

علیرغــم اهمیــت موضــوع و وجــود مطالعاتــی در خصوص مقایســه 

ــا ســایر  ــران ب ســاختار آموزشــی مقطــع کارشناســی پرســتاری ای
کشــورها، بــه نظــر مــی رســد کــه بازنگــری هایــی در مدیریــت 
ــای  ــال ه ــی س ــد ]6[. ط ــاز باش ــن دوره نی ــزی ای ــه ری و برنام
ــه ی مقایســه ســاختار آموزشــی مقطــع  ــی در زمین ــر مطالعات اخی
ــترالیا  ــون اس ــورهایی همچ ــا کش ــران ب ــتاری ای ــی پرس کارشناس
ــی ]10[  ــره جنوب ــادا ]9[، ک ــنگاپور ]8[، کان ــکا ]7[، س ]6[، آمری
ــدام از  ــمند هرک ــج ارزش ــت. نتای ــده اس ــام ش ــزی ]1[، انج و مال
ایــن مطالعــات تصویــری از نقــاط ضعــف و قــوت برنامــه درســی 
کارشناســی پرســتاری ایــران بــرای طراحــان آموزشــی مشــخص 
ــا توجــه تغییــرات ســریع اجتماعــی،  ــا این حــال ب نمــوده اســت. ب
اقتصــادی، بهداشــتی در دنیــا، تطابــق برنامــه درســی کارشناســی 
پرســتاری ایــران بــا شــرایط روز دنیــا ضــروری اســت. لــذا انجــام 
مطالعــات مقایســه ای بــا ســایر کشــورها مــی توانــد بهبــود کیفیت 
برنامــه هــای آموزشــی و شناســایی اســتراتژی هــا بــرای حرکــت 
بــه ســمت نوآوری هــای برنامــه آمــوزش پرســتاری را مطابــق بــا 

ــا تضمیــن کنــد ]3[. شــرایط روز دنی
یکي از کشــورهاي پیشــرو در آموزش پرســتاري، کشــور انگلســتان 
اســت کــه در ســال 1960 و بعــد از کشــورهای آمریــکا و اســترالیا 
ــدرك دانشــگاهي پرســتاري نمــود ]12, 11[.  ــه م ــه ارائ شــروع ب
دانشــگاه ســاوت همپتون انگلســتان در حــال حاضــر در بیــن 1300 
دانشــگاه در رتبــه 77 قــرار دارد، همچنیــن جــز ده دانشــگاه برتــر 
دنیــا و دومیــن دانشــگاه برتــر انگلســتان از نظــر آموزش پرســتاری 
ــه جایــگاه برجســته ایــن  ــا توجــه ب محســوب مــی شــود ]13[. ب
ــران  ــزوم مقایســه نظــام آموزشــي ای ــا و ل دانشــگاه در ســطح دنی
بــا نظــام هــاي آموزشــي دانشــگاه هــاي پیشــرو، مطالعــه تطبیقــی 
ــه  ــن برنام ــی و جدیدتری ــام آموزش ــه نظ ــدف مقایس ــر باه حاض
ــاوت  ــران و دانشــگاه س ــتاری در ای درســی دوره کارشناســی پرس
 همپتــون انگلســتان و ارائــه پیشــنهادات عملــی و ســازنده جهــت 

تکمیــل و بهبــود کیفیــت برنامــه درســی انجــام گردیــد.

روش کار
ــی  ــوع توصیف ــردی و از ن ــش کارب ــک پژوه ــر ی ــه حاض مطالع
تطبیقــی اســت کــه در ســال 1400 باهــدف مقایســه تطبیقــی نظام 
آموزشــی کارشناســی پرســتاری ایــران بــا دانشــگاه ســاوت همپتون 
ــدل  ــی از م ــن بررس ــام ای ــت انج ــد. جه ــام گردی ــتان انج انگلس
چهــار مرحلــه ای Bereday شــامل توصیــف، تفســیر، مجــاورت و 

مقایســه اســتفاده شــد.
ــات در  ــواهد و اطالع ــع، ش ــا بررســی جام ــف؛ ب ــه توصی در مرحل
ــای  ــده ه ــد. پدی ــع آوری ش ــی، جم ــورد بررس ــوع م ــه موض زمین
ــده  ــرداری ش ــت ب ــات، یادداش ــواهد و اطالع ــق ش ــق طب تحقی
ــادی در  ــی و نق ــرای بررس ــی ب ــای کاف ــه ه ــدارك یافت ــا ت و ب
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ــر ایــن اســاس، برنامــه آموزشــی دوره  مرحلــه بعــد آمــاده شــد. ب
کارشناســی پیوســته رشــته پرســتاری وزارت بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی کشــور ایــران مصــوب پنجــاه و چهارمین جلســه 
ــوم پزشــکی در ســال 1393 ]14[  ــزی عل ــی برنامه ری شــورای عال
ــه آموزشــی دوره  ــن، برنام ــت. هــم چنی ــرار گرف ــورد بررســی ق م
کارشناســی رشــته پرســتاری دانشــکده ســاوت همپتون انگلســتان 
ــای BSc و Nursing Curriculum از  ــتفاده از کلیدواژه ه ــا اس ب

ــت شــد ]15[. ــور جســتجو و دریاف ســایت دانشــگاه مذک
مــورد  جمــع آوری  شــده  هــای  داده  تفســیر؛  مرحلــه  در 
تجزیه وتحلیــل قــرار گرفــت. در ایــن مرحلــه داده هــای توصیفــی 
مرحلــه اول شــامل، شــرایط و نحــوه پذیــرش دوره؛ اهــداف، 
رســالت و چشــم انداز؛ ســاختار کلــی، طــول دوره و محتــوای 
آموزشــی؛ اســتراتژی هــای آمــوزش و ارزشــیابی ارزیابــی؛ و دانــش 
آموختــگان هــر دو دانشــگاه مــورد بررســی و تفســیر قــرار گرفــت.
ــور  ــه  منظ ــا، ب ــاوت ه ــا و تف ــباهت ه ــواری؛ ش ــه هم ج در مرحل
ایجــاد چارچوبــی بــرای مقایســه، طبقه بنــدی  شــده و در کنــار هــم 

قــرار گرفــت.
ــات  ــه جزئی ــه ب ــا توج ــش ب ــئله پژوه ــه، مس ــه مقایس در مرحل
ــه ســؤال هــای  ــا و پاســخ ب ــاوت ه ــا و تف ــٔه شــباهت ه در زمین
تحقیــق بــر اســاس مقــاالت موجــود بررســی و مقایســه شــد ]16[.

ایــن مطالعــه دارای تأییدیــه کمیتــه ملــی اخــالق در پژوهــش های 
زیســت پزشــکی به شــماره IR.SEMUMS.REC.1400.224 از 
ــی در  ــوم پزشــکی ســمنان اســت. مالحظــات اخالق دانشــگاه عل
ــب، دقــت در  ــت داری در انتقــال مطال مطالعــه حاضــر شــامل امان

جمــع آوری داده هــا و تفســیر آن هــا بــود.

یافته ها
تاریخچه آموزش پرستاری در ایران و انگلستان

آمــوزش پرســتاری در ایــران از ســال 1294 آغــاز شــد و در ســال 
1337 شــرط پذیــرش در دوره سه ســاله آمــوزش پرســتاری داشــتن 
دیپلــم کامــل متوســطه تعییــن گردیــد. در ســال 1344، نخســتین 
دوره آمــوزش چهارســاله پرســتاری در ایــران ارائــه شــد. شــورای 
عالــی برنامــه ریــزی علــوم پزشــکی در وزارت بهداشــت، درمــان 
ــوی  ــری محت ــن بازنگ ــال 1393 آخری ــکی در س ــوزش پزش و آم

دروس کارشناســی پرســتاری عمومــی را انجــام داد ]14[.
ــال 1850 و  ــه س ــوط ب ــتان مرب ــتاری در انگلس ــه پرس تاریخچ
ــن  ــود و اولی ــی ش ــته م ــن رش ــدن ای ــه ای ش ــا حرف ــادف ب مص
ــال 1956  ــه س ــوط ب ــتان مرب ــتاری در انگلس ــوزش پرس دوره آم
مــی باشــد. در حــال حاضــر گرایــش هــای بزرگســال، اطفــال و 
روان پرســتاری در دوره سه ســاله کارشناســی پرســتاری ارائــه                         

ــردد ]17[. ــی گ م
نتایــج حاصــل از مطالعــه در قالــب پنــج جــدول شــامل مقایســه 
ــم انداز؛  ــالت و چش ــداف، رس ــرش دوره؛ اه ــوه پذی ــرایط و نح ش
ســاختار کلــی، طــول دوره و محتــوای آموزشــی؛ اســتراتژی هــای 
ــران و  ــگان در ای ــش آموخت ــی؛ و دان ــیابی ارزیاب ــوزش و ارزش آم
دانشــگاه ســاوت  همپتــون انگلســتان در مقطــع کارشناســی ارائــه 

شــده اســت.

جدول 1. شرایط پذیرش دانشجو

پذیرفته شدگان شامل؛ فارغ التحصیالن دوره 12 ساله آموزش دبیرستان که شامل 9 سال آموزش عمومی و 3 سال اختصاصی می باشد. ایران
پذیرش به  صورت متمرکز و از طریق آزمون سراسری گروه تجربی می باشد ]14[.

ساوت همپتون 
انگلستان

وجود یکی از مدارك زیر جهت پذیرش به همراه نامه درخواست پذیرش ضروری است:

دیپلم A-Level به  عنوان دیپلم بینالمللی در سیستم آموزشی کشور انگلستان و ولز و به معنی دریافت دیپلم متوسطه است.

دیپلم )BTEC )Business and Technology Education Council یک مدرك تحصیلی تکمیلی و مدرك حرفه ای است 
که در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی اخذ می شود.

دیپلم )IBDP )International Baccalaureate Diploma Program یک برنامه آموزشی دوساله است که عمدتًا برای 
افراد 16 تا 19 ساله در 140 کشور در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

 GCSE )General Certificate of Secondary Education( دیگر ضروریات: متقاضیان بایستی حداقل نمره را در آزمون
برای دروس زبان انگلیسی، ریاضیات و علوم کسب نمایند. وجود یکی از مدارك زبان زیر برای افراد غیر انگلیسی زبان ضروری است:

GCSE English 

)IELTS( International English Language Testing System

.]15[ )TOEFL( Test of English as a Foreign Language
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جدول 2. اهداف، رسالت، چشم انداز

ایران

اهداف

ــم  ــج و اعضــای دیگــر تی ــواده، پزشــک معال ــا بیمــاران، همراهــان، خان ــادر باشــند ب ــد ق ــن دوره بای ــگان ای دانش آموخت
ســالمت ارتبــاط مناســب و مؤثــر حرفــه ای برقــرار نماینــد؛ بــا نــگاه پژوهشــی نیازهــای ســالمت مددجویــان را در قالــب 
ــه  ــان برنام ــالمت مددجوی ــای س ــکالت و ارتق ــردن مش ــرف ک ــرای برط ــد؛ ب ــن نماین ــتاری تعیی ــای پرس ــخیص ه تش
مراقبتــی تدویــن نمــوده، آن را اجــرا و ارزشــیابی نماینــد؛ از بیمــاران در همــه رده هــای ســنی و در عرصــه هــای مختلــف 
ــد؛ توانایــی هماهنــگ کــردن تیــم ســالمت  ــان آمــوزش دهن ــواده آن ــان، همراهــان و خان ــه مددجوی ــد؛ ب مراقبــت نماین

بــرای رفــع مشــکالت پرســتاری مددجویــان را داشــته باشــند؛ یادگیــری مادامالعمــر داشــته باشــند ]14[.

رسالت

ــی،  ــوزی و مهربان ــد، دلس ــان و تعه ــدی، ایم ــارت و کارآم ــش روز، مه ــر دان ــا تکیه ب ــه ب ــی ک ــت دانش آموختگان تربی
ــا روش  ــا بازتوانــی ب ــه پیشــگیری ت ــاز آحــاد جامعــه را از مرحل اخــالق حرفــه ای، خدمــات مراقبــت پرســتاری مــورد نی
هــا و ابزارهــای اســتاندارد، ارائــه کننــد. تربیــت پرســتارانی تربیــت کــه متعهــد بــه یادگیــری خــود راهبــر بــوده و در دوره 

ــه  روز مــی کننــد ]14[. ــًا دانــش و مهارتشــان را در همــه ابعــاد ب خدمــت مرتب

چشم انداز

ــه  ــع، ب ــر جوام ــا نیازهــای در حــال تغیی ــه آموزشــی دوره کارشناســی پرســتاری، همــگام ب ــده، برنام  طــی ده ســال آین
نحــو پویایــی خواهــد توانســت، اســتانداردهای منطقــه ای و جهانــی آمــوزش پرســتاری را کســب کنــد. دانش آموختــگان 
کارشناســی پرســتاری حاصــل از اجــرای ایــن برنامــه، جایــگاه تعریــف شــده و مؤثــری را در ارائــه مراقبــت هــا در کلیــه 
ــن  ــگان ای ــد آورد. دانش آموخت ــه دســت خواهن ــی در نظــام ســالمت کشــور، ب ــا بازتوان ســطوح ســالمت از پیشــگیری ت
رشــته خدمــات اثربخــش و مقــرون  بــه  صرفــه ای را در مســیر پیشــرفت ســطح ســالمت آحــاد جامعــه و بهبــود کیفیــت 
زندگــی مددجویــان ارائــه خواهنــد داد. خدمــات دانش آموختــگان برنامــه کارشناســی پرســتاری از لحــاظ کیفیــت در رتبــه 

ــود ]14[. ــد ب ــی خواه ــطح بین الملل ــه در س ــه و قابل عرض ــت منطق نخس

ساوت  همپتون 
انگلستان

اهداف

تحقیقــات و پژوهــش بــا کیفیــت برتــر، جامــع و مبتنــی بــر پژوهــش، آمــوزش و مشــاوره مــداوم و فراهــم آوردن فرصــت 
توســعه حرفــه ای و پژوهــش بــر اســاس اســتانداردهای بین المللــی، تربیــت عالــی رهبــران آینــده پرســتاری و مامایــی، 
ــاوری و  ــیله فن ــه  وس ــارت ب ــعه مه ــه ای و توس ــرد حرف ــادی در عملک ــر انتق ــل و تفک ــه  و تحلی ــارت تجزی ــرورش مه پ

ــی ]15[. ــوری بالین ــش تئ ــازی دان یکپارچه س

رسالت
ــن و  ــوزش و تمری ــرای آم ــتانداردهایی ب ــن اس ــی، تعیی ــاه عموم ــالمت و رف ــت از س ــی محافظ ــه آموزش ــالت برنام رس
راهنمایــی بــرای حرفــه ی پرســتاری اســت. همچنیــن اطمینــان از صالحیــت عملــی پرســتاران آموزش دیــده و برخــورد 

ــد ]15[. ــرادی کــه صالحیــت الزم را ندارن ــا اف ب

ــه چشم انداز ــاال ارائ ــت ب ــا کیفی ــتی ب ــای بهداش ــداوم مراقبت ه ــور م ــتاران به ط ــه پرس ــان از اینک ــا اطمین ــردم ب ــت از م محافظ
.]15[ می کننــد 

جدول 3. ساختار کلی، طول دوره و محتوای آموزشی

ایران

ساختار کلی
دوره به صــورت نظــری، عملــی، کارآمــوزی و کارآمــوزی در عرصــه اســت. طــول دوره چهــار ســال یــا هشــت تــرم و دروس 
شــامل 22 واحــد دروس عمومــی، 15 واحــد دروس پایــه، 21 کارآمــوزی در عرصــه واحــد، 54 واحــد دروس اختصاصــی، 18 

واحــد کارآمــوزی مــی باشــد و جمــع کل واحدهــا 130 واحــد مــی باشــد ]14[.

واحدها

دروس تخصصــی شــامل: تغذیــه و تغذیه درمانــی، اصــول اپیدمیولــوژی و مبــارزه بــا بیماریهــای شــایع در ایــران، روان شناســی 
ــتاری، اخــالق  ــای پرس ــار، اصــول و مهارته ــه بیم ــوزش ب ــد آم ــان تخصصــی، فراین ــی، داروشناســی، زب ــردی و اجتماع ف
پرســتاری و ارتبــاط حرفــه ای، پرســتاری ســالمت فــرد و خانــواده، پرســتاری ســالمت جامعــه، پرســتاری و بهداشــت محیــط، 
بررســی وضعیــت ســالمت، پرســتاری بهداشــت مــادر و نــوزاد، پرســتاری در اختــالالت ســالمت مــادر و نــوزاد، مفاهیــم پایــه 
پرســتاری، پرســتاری کــودك ســالم، پرســتاری بیماریهــای کــودکان، پرســتاری بهداشــت روان، پرســتاری بیمــاری هــای 
روان، پرســتاری بزرگســاالن و ســالمندان )1(، پرســتاری بزرگســاالن و ســالمندان )2(، پرســتاری بزرگســاالن و ســالمندان 
ــژه، پرســتاری اورژانــس در  ــزل، مراقبــت هــای جامــع پرســتاری در بخــش هــای وی )3(، مراقبــت هــای پرســتاری در من

بحــران هــا و حــوادث غیرمترقبــه، اصــول مدیریــت خدمــات پرســتاری مــی باشــد ]14[.

ساوت همپتون 
انگلستان

ساختار کلی

دانشــجویان واحدهــای تئــوری و بالینــی ایــن دوره را بــه  صــورت تمــام  وقــت، در بیــش از ســه ســال تحصیــل طــی میکننــد. 
تعــداد کل واحدهــا 120 واحــد میباشــد. در ســال اول پایــه و اســاس موردنیــاز پرســتاری مطالعــه مــی شــود و 12 هفتــه کار 
عملــی ســپری مــی شــود، در ســال دوم دانــش و مهــارت رفــع نیازهــای بزرگســاالن توســعه پیــدا مــی کنــد و 24 هفتــه 
کار عملــی ســپری میشــود و در ســال ســوم مهارتهــای رهبــری و مدیریــت و پژوهــش ارتقــا پیــدا مــی کنــد و 22 هفتــه 

کار عملــی ســپری مــی شــود ]15[.

واحدها

ــی  ــتاری، مبان ــن پرس ــرای تمری ــتی ب ــردی بهداش ــوم کارب ــه ای، عل ــن حرف ــر تمری ــه ای ب ــامل: مقدم ــی ش دروس تخصص
ــی 1، کار  ــی، کار عمل ــی و عموم ــت، بهداشــت جهان ــای اساســی مراقب ــه ه ــتاری، جنب ــن پرس ــرای تمری ــوم بهداشــتی ب عل
عملــی 1 در محیــط 1، کار عملــی 1 در محیــط 2، مراقبــت پرســتاری فــرد محــور، ارزیابــی بالینــی و برنامــه ریــزی مراقبــت 
بــرای بزرگســاالن، هماهنگــی مراقبــت طوالنــی مــدت در مشــارکت )حــوزه بزرگســاالن(، مدیریــت تغییــرات حــاد در وضعیــت 
ســالمت )حــوزه بزرگســاالن(، کار عملــی 2 در محیــط 1، کار عملــی 2 در محیــط 2، کار عملــی 2 در محیــط 3، روش هــای 
تحقیــق بــرای پرســتاری و مامایــی، تأثیــر بــر نــوآوری و تغییــر، مراقبــت تســکینی و پایــان زندگــی، کار عملــی 3 در محیــط 

ــی ]15[. ــروژه تحقیقات ــرای BSc، پ ــت  شــده ب ــی پرســتاری ثب ــرای کاریاب ــط 2، آماده ســازی ب ــی 3 در محی 1، کار عمل
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جدول 4. استراتژی های آموزشی و ارزشیابی

ایران

سخنرانی، پرسش و پاسخ، استفاده از تصاویر، موالژها و اطلس ها، ترکیبی از دانشجو محوری و معلم محوری، استراتژی های آموزش
مبتنی بر جامعه تا حدودی آموزش در گروه کوچک، مبتنی بر مسئله است ]14[.

استراتژی های ارزشیابی
ــی             ــون تعامل ــی، آزم ــفاهی، کتب ــای ش ــه روش ه ــوده و ب ــی ب ــای و نهای ــتمر، دوره ــکل مس ــه ش ــی ب ارزیاب
رایانــه ای ،DOPS، OSFE ،OSCE و آزمــون 360 درجــه انجــام مــی شــود، هم چنیــن ارزیابــی کارپوشــه 

)Portfolio( و ارزیابــی اخالقــی انجــام مــی پذیــرد ]14[.

ساوت  همپتون 
انگلستان

استراتژی های آموزش
ســخنرانی، پرســش و پاســخ، همایــش هــا و ســمینارها، بحــث هــای گروهــی و آنالیــن، آمــوزش در گــروه 
ــام  ــوزش از راه دور در ای ــجو، آم ــکاری دانش ــق هم ــری از طری ــئله، یادگی ــر مس ــی ب ــوزش مبتن ــک، آم کوچ

ــد-19]15[. کووی

استراتژی های ارزشیابی
ــف  ــی 25%، تکلی ــون کتب ــال اول، آزم ــود. در س ــی ش ــام م ــاوت انج ــف متف ــای مختل ــال ه ــیابی در س ارزش
درســی 25%، آزمــون عملــی 50% و در ســال دوم، آزمــون کتبــی 10%، تکلیــف درســی 26%، آزمــون عملــی 

ــود ]15[. ــامل می ش ــی 50% را ش ــون عمل ــی 50%، آزم ــف درس ــوم تکلی ــال س 64% و در س

جدول 5. فارغ التحصیالن

ایران
دانــش آموختــگان پــس از طــی کــردن آزمــون صالحیــت بالینــی فارغ التحصیــل مــی شــوند و بعــد از آن بایــد بــه مــدت دو ســال 
طــرح تعهــد خدمــت را در مراکــز درمانــی دولتــی بگذرانــد تــا بتوانــد بــه  عنــوان پرســتار رســمی در اســتخدام مراکــز مختلــف 

درآیــد ]14[.

ساوت  همپتون 
انگلستان

دانــش آموختــگان مــدرك حرفــه ای پرســتاری را از شــورای ملــی پرســتاری و مامایــی انگلســتان خواهنــد گرفــت. آزمــون تأییــد 
صالحیــت حرفــه ای پرســتاران بعــد از فارغ التحصیلــی بــرای ســنجش دانــش و تــوان آنهــا قبــل از ورود بــه بــازار کار الزم اســت. 

هــدف دانشــگاه افزایــش توانایــی اشــتغال فارغ التحصیــالن اســت ]15[.

بحث
ــي  ــه درس ــاي برنام ــاوت ه ــا و تف ــباهت ه ــه ش ــن مطالع در ای
کارشناســي پرســتاري ایــران و دانشــگاه ســاوت همپتون انگلســتان 
مــورد مقایســه قــرار گرفــت. نتایج نشــان داد هــر دو برنامه درســی 
علــی رغــم شــباهت در محتــوی برخــی دروس، اســتراتژی هــای 
آموزشــی و نقــش هــای تعیین شــده بــرای دانش آموختــگان، 
تفــاوت هایــی در شــرایط پذیــرش دانشــجو، ســاختار کلــی دوره، 
اســتراتژی های ارزشــیابی و همچنیــن شــرایط فراغــت از تحصیــل 

را دارا هســتند.
ماننــد دانشــگاه مونــاش اســترالیا ]6[ و دانشــگاه اســالمی 
ــجو  ــرش دانش ــرط پذی ــز ش ــران نی ــزی ]1[ در ای ــی مال بین الملل
ــاوت همپتون  ــگاه س ــا در دانش ــت ]14[، ام ــون اس ــرکت در آزم ش
ــر اســاس عالقــه خــود و درخواســت پذیــرش، در مقطــع  افــراد ب
کارشناســی پرســتاری وارد مــی شــوند ]15[. عــالوه بــر انگلســتان 
در کشــورهایی ماننــد آمریــکا ]7[، ســنگاپور ]8[، کانــادا ]9[ و کــره 
جنوبــی ]10[ بــرای پذیــرش در رشــته نیــاز بــه شــرکت در آزمــون 
نیســت. آزمــون سراســری کــه در ایــران برگــزار مــی شــود تنهــا 
ــه  ــرار می دهــد ک ــورد بررســی ق ــه را م ــوم پای ــش در عل ــد دان بع
ــراد  ــدی اف ــزه و توانمن ــده پتانســیل، انگی ــد نشــان دهن نمــی توان

ــه رشــته پرســتاری باشــد ]18[. ــرای ورود ب ب
نتایــج نشــان داد در ایــران و دانشــگاه ســاوت همپتون بــرای ورود 
بــه دانشــگاه مصاحبــه ای اخــذ نمی گــردد؛ امــا برگــزاري مصاحبه 

قبل از ورود بــــه رشــته پرســتاري جـــزء الینفک سیســتم آموزشی 
دانشــگاه مونــاش اســترالیا ]6[ و دانشــگاه آلیــس لــی ســنگاپور ]8[ 
ــر آزمــون و مصاحبــه، شــرط دارا  ــزی نیــز عــالوه ب اســت. در مال
ــته  ــه رش ــل از ورود ب ــرار اســت ]1[. قب ــز برق ــودن ســالمتی نی ب
پرســتاری بایــد فرصتــی بــرای مســئولین دانشــگاه وجــود داشــته 
باشــد تــا بــه بررســی ویژگیهــای شــخصیتی، اخالقــی، جســمی، 
عالیــق، ارزش هــا و عالقه منــدی بــه رشــته در داوطلبیــن 
بپردازنــد، چراکــه رشــته پرســتاري بــه افــراد عالقه منــد بــا 

توانایــي ویــژه نیــاز دارد.
دانشــگاه  آموزشــي  برنامــه  در  اهــداف  مشــخصه  جملــه  از 
ــعه  ــد، توس ــری توانمن ــت رهب ــد روی تربی ــاوت همپتون، تأکی س
پژوهــش و ادغــام فناوری هــای مرتبــط بــا رشــته اســت ]15[ کــه 
در اهــداف برنامــه آموزشــی ایــران ارتقــا مدیریــت و رهبــری دیــده 
ــت  ــول مدیری ــد اص ــی واح ــوی آموزش ــا در محت ــود، ام ــی ش نم
خدمــات پرســتاری وجــود دارد ]14[. در کشــورهای پیشــرفته 
دیگــر ماننــد آمریــکا نیــز ارتقــا توانمندی هــای مدیریــت و رهبری 
بــه  عنــوان یکــی از اهــداف مــورد نظــر بــرای دانــش آموختــگان 

ــده اســت ]7[. ــده ش ــتاری دی کارشناســی پرس
ــه ی  ــه ارائ ــران ب ــتاری ای ــی پرس ــه کارشناس ــالت برنام در رس
اســتاندارد مراقبــت هــای پرســتاری از پیشــگیری تــا درمــان بــرای 
عمــوم اشــاره شــده اســت ]14[، درحالی کــه در دانشــگاه ســاوت 
همپتــون عــالوه بــر ســالمتی بــه رفــاه عمومــی نیــز توجــه شــده 
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کــه منشــأ گرفتــه از مراقبــت کل نگــر اســت ]15[. ایــن موضــوع 
در ایــران تــا حــد پیشــگیری از بیمــاری، تنــزل پیــدا کــرده اســت 

.]14[
ــتاری  ــی پرس ــی کارشناس ــام آموزش ــاله نظ ــداز ده س ــم ان چش
ایــران در ســال 1393 تدویــن شــده اســت، ضــروری اســت 
ــا مشــخص  ــق آن ه ــزان تحق ــس از گذشــت ده ســال می ــه پ ک
ــه مــورد  ــد به صــورت واقــع گرایان گــردد و چشــم اندازهــای جدی
بازنگــری قــرار بگیــرد. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه در طــی این 
مــدت تغییراتــی در برنامــه آموزشــی ایجــاد نشــده اســت، نشــان 
مــی دهــد کــه رویکــرد ایــن برنامــه بــه جــای مشــکل محــوری 
بــر دانــش محــوری اســتوار اســت. مشــکالت جامعــه بــر اســاس 
زمــان تغییــر مــی کننــد و ضــرورت اصــالح برنامــه آموزشــی هــم 
ــی  ــن در حال ــه شــرایط احســاس مــی شــود ]19[. ای ــا توجــه ب ب
اســت کــه برنامــه آموزشــی دانشــگاه ســاوت همپتــون بــه  صــورت 

ــه  روزرســانی مــی شــود ]15[. ــرات، ب ــا تغیی ــن اســت و ب آنالی
طــول دوره کارشناســی پرســتاری در ایــران و اکثــر کشــورها 
]10, 9, 7[، چهارســاله اســت امــا در دانشــگاه ســاوت همپتون 
ــد کشــور ســنگاپور ]20[ ســه  ســاله مــی باشــد. طــول  ]15[ مانن
دوره کارشناســی پرســتاری در دانشــگاه تورنتــو کانــادا بــه  صــورت 
دوســاله امــا در ســه ثلــث تحصیلــی و تمام وقــت مــی باشــد ]21[. 
در برخــی مطالعــات بــه فشــرده کــردن دوره کارشناســی پرســتاری 
بــه  عنــوان یــک راه کار بــرای مشــکل کمبــود پرســتار نــگاه شــده 
ــن مشــکل  ــع ای ــرای رف ــوان ب ــز مــی ت ــران نی اســت ]22[، در ای
ــرار  ــی ق دوره هــای آموزشــی فشــرده و تمام وقــت را مــورد ارزیاب

داد.
در ایــران آمــوزش کارشناســی پرســتاری به صــورت عمومــی انجــام 
ــه کاری  ــا تجرب ــان ب ــرد ]14[ و تخصصــی شــدن هم زم ــی گی م
یــا تحصیــل در مقاطــع باالتــر صــورت مــی گیــرد. در انگلســتان 
آمــوزش کارشناســی پرســتاری در گرایــش هــای اطفــال، روان و 
بزرگســاالن انجــام مــی شــود ]15[. از آنجــا کــه ارائــه مراقبــت هــا 
بــه ســمت تخصصــی شــدن حرکــت مــی کنــد، لــذا مــی تــوان بــا 
الگــو گرفتــن از کشــور انگلســتان تخصصــی شــدن گرایــش هــای 

کارشناســی پرســتاری را در ایــران مــورد ارزیابــی قــرار داد.
در محتــوی برنامــه آموزشــی ایــران طراحــی سیســتماتیک شــامل 
ــی  ــاس ارزیاب ــر اس ــه دوره ب ــای ارائ ــوا و روش ه ــداف، محت اه
دانشــجوها و نیازســنجی آموزشــی صــورت نمــی گیــرد. نیــاز اســت 
ــه  ــرد ]19[. برنام ــورت بگی ــه آن ص ــا ارائ ــراه ب ــی دوره هم ارزیاب
آمــوزش پرســتاری در ســاوت همپتــون به صــورت دانشــجو 
ــت                         ــق تقوی ــن طری ــال از ای ــری فع ــت ]15[ و یادگی ــور اس مح

مــی گــردد ]19[ کــه مــی توانــد جایگزینــی بــرای رویکــرد ســنتی 
ــد ]14[. ــران باش ــوری در ای ــم مح معل

در ایــران دروس پایــه ماننــد آناتومــی، فیزیولــوژی و غیــره در ســال 
اول تحصیــل ارائــه مــی گــردد و در ضمــن تحصیــل نیــز بــه مبانی 
پایــه بــه  صــورت موضوعــی و گــذرا اشــاره مــی شــود ]14[؛ امــا در 
دانشــگاه ســاوت همپتــون، مبانــی پایــه هم زمــان بــا دروس اصلــی 
ــا  ــردد؛ کــه در مقایســه ب ــس مــی گ ــر اســاس موضــوع تدری و ب
ایــران بــه اصــل ادغــام و آمــوزش یکپارچــه بهتــر پرداختــه شــده 
ــوزش  ــون، آم ــاوت همپت ــگاه س ــه دانش ــوی برنام ــت. در محت اس
ــه  ــر گرفت ــران در نظ ــالف ای ــدت برخ ــای طوالنی م ــت ه مراقب
شــده اســت ]15, 14[؛ کــه بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع بایســتی 
ایــن برنامــه در ایــران نیــز مدنظــر طراحــان آموزشــی قــرار بگیــرد.
ــود دارد  ــران وج ــوزش ای ــه آم ــتاری برنام ــق در پرس درس تحقی
ــه ســمت تحقیــق کشــیده نمــی شــود  امــا در عمــل، دانشــجو ب
و ایــن درس جایــگاه اصلــی خــود را پیــدا نکــرده اســت، زیــرا ایــن 
ــن  ــود و در ای ــی ش ــه م ــل ارائ ــی تحصی ــل ابتدای درس در مراح
ــش  ــای کاری و چال ــوزه ه ــم و ح ــا مفاهی ــجویان ب ــه دانش مرحل
هــای مربــوط بــه رشــته به خوبــی آشــنا نیســتند و نــگاه پژوهــش 
ــن برخــالف دانشــگاه  ــر ای ــالوه ب ــرد. ع محــور شــکل نمــی گی
ســاوت همپتــون در ایــران واحــد پایــان نامــه ارائــه نمــی گــردد 
]15, 14[. پایــان نامــه بــه دانشــجویان ســال آخــر ایــن اجــازه را 
مــی دهــد کــه دانــش تئــوری و عملــی کســب  شــده را بــه هــم 
پیونــد داده و ارزیابــی نقادانــه ای در مــورد یــک زمینــه از عملکــرد 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــوزش ه ــر آم ــند ]21[. اگ ــته باش ــتاری داش پرس
پژوهــش بــه ســال آخــر تحصیــل منتقــل شــود، شــانس شناســایی              
ــار  ــش در کن ــری پژوه ــود. یادگی ــی ش ــتر م ــا بیش ــه ه دغدغ
مدیریــت در دانشــگاه ســات همپتــون ایــن فرصــت را ایجــاد مــی 
کنــد تــا دانــش آموختــگان دارای قــدرت مدیریــت و تغییــر بــا نگاه 
پژوهــش محــور و به صــورت نوآورانــه باشــند و مشــکالت و 

ــه رشــته را شناســایی نماینــد. ــوط ب ــوگاه هــای مرب گل
در زمــان شــیوع کوویــد 19 برخــی از دروس در ایــران و انگلســتان 
بــه  صــورت مجــازی ارائــه شــد ]23, 15[. بــا توجــه بــه ایــن کــه 
برنامــه آموزشــی دانشــگاه ســاوت همپتون به صــورت آنالیــن 
اســت نحــوه بــه  کارگیــری آمــوزش مجــازی بــه  وضــوح در زمــان 
ــا  ــگاه ه ــی دانش ــت ]15[. در برخ ــده اس ــخص ش ــی مش پاندم
ماننــد تورنتــو کانــادا، در تمــام ایــام آمــوزش بــه  صــورت ترکیبــی 
ــن برخــی  ــه مــی شــود ]21[. همچنی از حضــوری و مجــازی ارائ
ــیابی  ــتم ارزش ــی از سیس ــازی را بخش ــی مج ــا ارزیاب ــگاه ه دانش
ــام  ــز در ای ــه  ج ــه ب ــی  ک ــد ]8, 21[. درحال ــی کرده ان ــود معرف خ
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ــران و  ــی ای ــتم آموزش ــدام از دو سیس ــد 19 هیچ ک ــیوع کووی ش
ــی مجــازی، شــبیه  ســازها و واقعیــت  ــه ارزیاب ــون ب ســاوت همپت
ــد ]15, 14[.  ــاره نکرده ان ــود اش ــی خ ــه آموزش ــازی در برنام مج
ــی  ــه ارزیاب ــده اســت ک ــران انجــام ش ــات محــدودی در ای مطالع
مجــازی را در حیطــه هــای بالینــی موفــق اعــالم کرده انــد ]23[. 
ــه ی  ــات در زمین ــاوری اطالع ــزوم اســتفاده از فن ــه ل ــه ب ــا توج ب
ــک  ــد ی ــی توان ــازی م ــای مج ــتفاده از فض ــش، اس ــت دان مدیری
نقطــه قــوت بــرای آمــوزش و ارزشــیابی باشــد و لــزوم تــداوم آن 

ــز ضــرورت دارد. ــر اپیدمــی هــا نی در شــرایط غی
اســتراتژی هــای ارزشــیابی کلیــد دســتیابی بــه اهــداف آموزشــی 
ــاط و  ــراری ارتب ــران برق ــی در ای ــه آموزش ــداف برنام ــت. اه اس
آمــوزش مددجویــان، ارتقــا و برطــرف کــردن مشــکالت ســالمت 
مــی باشــد. اســتراتژی هــای ارزشــیابی در ایــران بیشــتر بــر آزمون 
ــون هــای  ــق آزم ــد ]14[ و از طری ــرده ان ــز ک ــی تمرک هــای کتب
کتبــی نمــی تــوان میــزان دســتیابی بــه اهــداف عملــی را بررســی 
ــون  ــاوت همپت ــگاه س ــه در دانش ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد. ای ک
درصــد آزمــون هــای کتبــی در ســال دوم کاهــش و در ســال ســوم 
ــز شــده  ــی تمرک ــون عمل ــف و آزم ــر تکلی حــذف مــی شــود و ب

ــت ]15[. اس
ــش  ــه دان ــان داد ک ــج نش ــگان، نتای ــش آموخت ــا دان ــه ب در رابط
آموختــگان در ایــران پــس از گذرانــدن دوره طــرح نیــروی انســانی 
مــی تواننــد وارد عرصــه کاری شــوند ]14[. دانــش آموختــگان در 
کشــور انگلســتان ]15[ ماننــد بســیاری از کشــورهای دیگــر پس از 
فراغــت از تحصیــل بایســتی در آزمــون هــای ملــی شــرکت نمایند 
و مــدرك پرســتاری ثبــت  شــده )RN( را بــه  عنــوان گواهــی مجوز 
کار اخــذ نماینــد ]25, 24[. در مطالعــه پیامنــی و همــکاران )2021( 
پیشــنهاد شــده اخــذ نمــره قبولــی در آزمــون صالحیــت حرفــه ای 
پرســتاران بــه  عنــوان شــرط به کارگیــری کارشــناس پرســتاری در 

نظــر گرفتــه شــود ]24[.
ــای  ــت ه ــگان، ظرفی ــش آموخت ــغلی دان ــگاه ش ــه جای در مقایس
زیــادی بــرای پرســتاران در ایــران و انگلســتان در برنامــه آموزشــی 
ــور  ــغلی در دو کش ــای ش ــگاه ه ــت و جای ــده اس ــخص ش مش
ــتاران  ــران پرس ــال در ای ــت ]26, 15, 14, 9[. بااین ح ــابه اس مش
ــا  ــوند ]10[ ام ــی ش ــه م ــه کار گرفت ــا ب ــتان ه ــتر در بیمارس بیش
در نظــام ســالمت انگلســتان بــه  جــای بیمارســتان محــوری کــه 
ــز شــده  ــه محــوری تمرک ــه جامع ــک رویکــرد ســنتی اســت ب ی

اســت و پرســتاران در تمامــی عرصــه هــای مرتبــط بــه کار گرفتــه                 
ــوند ]19[. ــی ش م

انجــام ایــن پژوهــش بــا محدودیت هایــی همــراه بــود کــه 
مهم تریــن آن، عــدم دسترســی متمرکــز بــه برنامــه درســی 
ــود.  ــاوت همپتون ب ــگاه س ــایت دانش ــتاری در س ــی پرس کارشناس
همچنیــن در رابطــه بــا نــوع ادغــام برنامــه هــای درســی، لبــاس 

ــود. ــل نب ــات کام ــاری اطالع ــای اختی ــرم و واحده ف
ازآنجاکــه دانشــگاه ســاوت همپتون جــزو ده دانشــگاه برتــر دنیــا در 
آمــوزش پرســتاری اســت پیشــنهاد مــی شــود مطالعــات بیشــتری 
ــا  ــش ه ــایر گرای ــی در س ــای درس ــه ه ــه برنام ــٔه مقایس در زمین
ــام  ــاوت همپتون انج ــگاه س ــران و دانش ــتاری در ای ــع پرس و مقاط

گــردد.

نتیجه گیری
ایــن مقایســه مــی توانــد تصویــری از شــباهت هــا و تفــاوت هــا و 
همچنیــن نقــاط قــوت و ضعــف بیــن دو برنامه درســی کارشناســی 
پرســتاری ایــران و دانشــگاه ســاوت همپتــون انگلســتان را بــرای 
ــه  ــه در برنام ــت ک ــاز اس ــد. نی ــخص کن ــی مش ــان آموزش طراح
آمــوزش کارشناســی پرســتاری ایــران عــالوه بــر توســعه          
مهــارت هــای حرفــه ای بــر تربیــت مدیرانــی بــا رویکــرد پژوهش 
ــر اصــول دانشــجو  محــور تمرکــز شــود. همچنیــن الزم اســت، ب
ــای  ــوری به ج ــکل مح ــوری؛ مش ــم مح ــای معل ــه  ج ــوری ب مح
ــوری؛  ــوع مح ــای موض ــه  ج ــام دروس ب ــوری؛ ادغ ــش مح دان
ــد شــود و  ــای بیمارســتان محــوری تأکی ــه  ج ــه محــوری ب جامع
همچنیــن طراحــی سیســتماتیک برنامــه هــا بــر اســاس ارزیابــی 

ــه  جــای برنامــه از قبــل تنظیــم  شــده باشــد. ــران ب فراگی

سپاسگزاری
ــات و  ــت تحقیق ــه از معاون ــن مطالع ــگران ای ــیله پژوهش بدین وس
فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان و همچنیــن از محققانــی 
کــه از تحقیقــات آن هــا در ایــن مقالــه اســتفاده شــده اســت تشــکر 

و قدردانــی مــی نماینــد.

تضاد منافع
ــده  ــان نش ــندگان بی ــط نویس ــی توس ــارض منافع ــه تع ــچ گون هی

اســت.
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