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Abstract 
Introduction: Comparing the curriculum with each other will identify the strengths and weaknesses of the 
program and provide a framework for revising and updating educational programs. The purpose of pediatric 
nursing is to provide, maintain and promote the health of the child and family; therefore, this study aimed to 
compare the Master's degree curriculum for Pediatric Nursing in Iran and the King of England. 
Methods: This descriptive-analytic study was conducted in 2019. A web search program was selected for 
the Master of Nursing for Children of the University of King in England and Iran. Two educational programs 
were evaluated in terms of philosophy, goals, content of the analysis period, and their weaknesses and 
strengths. The data were analyzed using the Bereday pattern. 
Results: The Iran Pediatric Nursing Master's curriculum with King of England has a significant difference. 
In Iran, it is emphasized on the acceptance of the exam, while in King, in addition to the exam, it is important 
to conduct interviews and review the work experience of nurses. 
Conclusions: According to the findings of this study, the selection of students is necessary among applicants 
with clinical experience to ensure the quality of nursing care. Therefore, it is recommended to Planning 
authorities that take patterns from other countries in the direction. The clinical requirements and accept 
applicants for the pediatric nursing master's curriculum in Iran to promote the curriculum. 
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 مقاله پژوهشی                نشریه پرستاری کودکان

و  رانیکودکان در ا یارشد رشته پرستار یدوره کارشناس یبرنامه درس سهیمقا

 یقیمطالعه تطب کیانگلستان:  نگیک
 

  2،4 ی، حسن بابامحمد *،3،2،4نوبهار ری، من 1نژاد یزهرا عباد
 

 رانیسمنان، سمنان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یپرستار یتخصص یدکتر یدانشجو ۱
 رانیسمنان، سمنان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یپرستار یمراقبت ها قاتیمرکز تحق ار،یدانش 2
 رانیسمنان، سمنان، ا یمؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشک یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق ار،یدانش 3
 رانیسمنان، سمنان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ار،یدانش 4
مؤثر  یعوامل اجتماع قاتیو مرکز تحق یپرستار یهامراقبت قاتیمرکز تحق ،ینوبهار، گروه پرستار ریمن: نویسنده مسئول *

 Nobahar43@semums.ac.ir: لیمی. ارانیسمنان، سمنان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یبر سالمت، دانشکده پرستار
 

 20/03/۱398 تاریخ پذیرش مقاله:   02/03/۱398 تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده
 یزو نوسا یدر جهت بازنگر ینقاط ضعف و قوت برنامه شده و بستر ییسبب شناسا گریکدیبا  یدرس یهابرنامه سهیمقا مقدمه:
مت سال یحفظ و ارتقا ن،یکودکان، تأم یارشد پرستار یدوره کارشناس ی. از آنجا که هدف برنامه آموزشکندیفراهم م یآموزش یهابرنامه

یانگلستان م نگیو ک رانیکودکان ا یارشد پرستار یکارشناس یبرنامه درس سهیمطالعه مقا نیلذا هدف ا باشد،یکودک و خانواده م
 .باشد

 یارشد پرستار یکارشناس یبرنامه آموزش ینترنتیا یانجام شد. با جستجو ۱398در سال  یقیتطب -یفیمطالعه توص نیا کار:روش
عف و و نقاط ض لیدوره تحل یاز نظر فلسفه، اهداف، محتوا یانتخاب شد و دو برنامه آموزش رانیانگلستان و ا نگیکودکان دانشگاه ک

و  انگلستان ران،یکودکان، ا یارشد، پرستار یکارشناس ،یبرنامه درس یهاواژه دیاز کل استفادهها با شدند. داده یابیها ارزقوت آن
قرار  لیو تحل هیمورد تجز سهیو مقا یهم جوار ر،یتفس ف،یو در چهار مرحله توص Bereday یبا استفاده از الگو یقیمطالعه تطب

 گرفت.
 لیاز قب هایگژیاز و یکه در بعض ییهاانگلستان با وجود شباهت نگیبا ک رانیکوکان ا یارشد پرستار یکارشناس یبرنامه درس ها:یافته

که در  یدر حال شود،یم دیدر آزمون تاک یبر قبول رانیاست که در ا نیمهم دارد و آن ا اریتفاوت بس کیدارند،  چشم اندازفلسفه و 
 برخوردار است. یاژهیو تیپرستاران از اهم یسنوات و سوابق کار یمصاحبه و بررس جامعالوه بر آزمون، ان نگیک

 یهامراقبت تیفیک یبر ارتقا ینیاست، تا تضم یدارند، ضرور ینیکه سابقه کار بال یانیمتقاض نیاز ب انیانتخاب دانشجو گیری:نتیجه
رنامه ب تیفیجهت ارتقاء ک رانیکودکان در ا یارشد پرستار یکارشناس یبرنامه درس نیکه مسئول شودیم هیفراهم گردد توص یپرستار
 استفاده کنند. انیدانشجو رشیمتمرکز پذ ریغ یهاوهیاز ش انیمتقاض ینیضمن توجه به سنوات سابقه بال یآموزش

 انگلستان ران،یکودکان، ا یارشد، پرستار یکارشناس ،یبرنامه درس ،یقیمطالعه تطب ها:یدواژهکل

محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

 فراهم فراگیران برای را یاشده یزیربرنامه یهافرصت درسی، برنامه

. نندک تجربه را یادگیری تعاملی، رویداد شیوه از بتوانندها آن تا کندیم

 طراحی آموزش حوزه در مسئول یهاسازمان توسط درسی، برنامه

 باید درسی برنامه. [2, ۱] دهدیم نشان را برنامه کلی طرح و شودیم

 بمناس ینچن. همباشد جامعه سالمت نیازهای با همسو و کامل جامع،

 جدید، یهابرنامه تهیه و جامعه روزمره نیازهای ینتأم برای که است

 از درسی برنامه. [2] گیرد صورت موجود یهابرنامه اصالح و بازنگری

 ورتص بهمؤلفه  این زیرا. است رسمی تربیت نظام یک اصلی یهامولفه

 فراهم مختلف ابعاد در تعالی و ارتقاء برای را اییژهو تجارب هدفمند،

 ساده گونه هر که است اییچیدهپ و سخت فرایند آموزش. [3] کندیم

 علمی سنگر به ناپذیری جبران هاییبآس و خسارت سبب اندیشی

 .[4]شود یم کشورها

 برقراری برای و دارد کیفی و کمی بعد دو کشور عالی آموزش نظام

 امنظ جانبه همه گسترش و توسعه بعد دو این بین هماهنگی و تعادل

 بعد از شدن غافل و کمی بعد به توجه بنابراین است، الزم آموزشی

 عدم لمی،ع وابستگی تحصیلی، افت قبیل از ناگواری اثرات سبب کیفی
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 نظام از بخشی پزشکی علوم آموزش. [5] شودیم مغزها فرار و نوآوری

 پوشش تحت را جامعه سالمت و زندگی کیفیت و است عالی آموزش

 آموزش نظام از بخشی عنوان به پرستاری آموزش. [5] دهدیم قرار

 و توسعه حال در زیادی سرعت با جهان در اخیر یهادهه در عالی

 شدن التحصیل فارغ پرستاری یهابرنامه از هدف [6] است گسترش

 بتمث تغییر سالمتی مراقبت محیط در که است توانمندی پرستاران

 معجوا و خانواده افراد، زندگی کیفیت ارتقای راستای در و کنند ایجاد

 در پرستاری آموزش برنامه که این به توجه با. [8, 7] بردارند قدم

 انتظار آموختگان دانش از طرفی از است، گسترش به رو جهان سراسر

 افزایش اما دهند، انجام را پرستاری مراقبت قدرت و توانایی با رودیم

 وجهت بدون پرستاری ارشد کارشناسی هاییشگرا و دانشجویان پذیرش

 انتظار و [9] است کرده ایجاد را هاییینگران آموزشی برنامه کیفیت به

 و دغدغه این آموزشیبرنامه  چگونگی و کیفیت به توجه رودیم

 .[۱0]کند  کم را هاینگران

 نممک نیستند، خود اجتماعی حقوق از دفاع به قادر کودکان که آنجا از

 عواق غفلت مورد تکامل و رشد نیازهای مانند مختلف یهاجنبه از است

 ائهار قشر این برای متنوعی تحصیلی یهارشته جهت همین به. شوند

 رشته. [4] باشدیها مرشته این جمله از کودکان پرستاری است، شده

 و آموزش گرایش دو با ۱374 سال از ایران در کودکان پرستاری

 یهمخوانعدم  از پیشگیری منظور به شود،یم ارائه پرستاری مدیریت

 پرستاری ارشد کارشناسی جامعه، ازهاینی با آموزشی برنامه محتوای

 کارشناسی. است گردیده تدوین جامعه نیازهای با متناسب کودکان

 سترالیاا کانادا، انگلستان، قبیل از کشورهایی در کودکان پرستاری ارشد

 در توانندیم آموختگان دانش و [4] شودیم تدریس نیز امریکا و

 جامعه و خانواده کودکان، از حمایت جهت در مختلف هاییطهح

 .[۱۱, 5]دهند  انجام را اقداماتی

 برنامه هاییتاولو ینترمهم از کودکان، سالمت اهمیت به توجه با

 یهامهبرنا کیفیت تضمین کودکان پرستاری ارشد کارشناسی درسی

 دارش کارشناسی برنامه سیستماتیک صورت به اگر. است آموزشی

 یاحرفه و علمی توسعه نگیرد، قرار بررسی مورد کودکان پرستاری

 ارناپذیرانک نقش به توجه با بنابراین. بود خواهد روبرو چالش با پرستاری

 و اهداف تحقق و سو یک ازها نقش بهتر ایفای در درسی یهابرنامه

 عفض نقاط شناسایی و بررسی دیگر، سویی از عالی آموزش یهارسالت

 توسط کودکان پرستاری ارشد کارشناسی درسی برنامه قوت و

 از یکی .[۱2]شود یم محسوب جامعه هاییتاولو از پژوهشگران

 لتحو و بازنگری درسی، یهابرنامه بررسی زمینه در پژوهش هاییوهش

 نوع این در که است تطبیقی یهاپژوهش انجام آموزشی یهابرنامه در

 قرار تحلیل و تجزیه مورد هایدهپد یا آموزشی یهاها نظامپژوهش

 که مواردی و برد پی توانیها مآن یهاتفاوت وها شباهت به و گیردیم

. [۱3] نمود مشخص را هستندمؤثر  آموزشی رکود یا پیشرفت جهت در

 زا تطبیقی مطالعات جهان، آموزشی یهانظام تحول تاریخ بررسی طبق

 آموزشی یزانربرنامه و مسئوالن توجه مورد علمی هاییوهش پویاترین

 تدوین برای الزم شرایط از یکی عنوان به و بوده پیشرو کشورهای

 در که است حالی در این. کرد اشاره آن به توانیم آموزشی یهانظام

ر تکم مطالعات از دسته این جهان کشورهای دیگر عکس بر کشورمان

 یبا  تقر جوامع کلیه . در[۱4]است  شده واقع محققان استقبال مورد

 زمینه، با استفاده مورد یهاروش است، شبیه هم به آموزشی اهداف

 لفمخت یهانظام مقایسه لذا کند،یم پیدا ارتباط جامعه فرهنگ و سنت

 .[۱5]گردد یم آموزشی کیفیت و محتوا ارتقای و بهبود باعث آموزشی

 رنامهب کیفیت و محتوی ارتقای باعث آموزشی تلفمخ یهانظام مقایسه 

 پرستاری ارشد کارشناسی رشته قدمت به توجه با. گرددیم آموزشی

, 6] است شده انجام زمینه این در تطبیقی مطالعه دو تنها کودکان،

 کالتمش شناسایی سبب آموزشی، برنامه ارزشیابی دیگر سویی از. [۱6

 آموزشی یهانظام به کردن توجه همچنین. گرددیم جدید نیازهای و

 و است کارامد آموزشی نظام یک گیری شکل دهنده نشان جهان موفق

 ویمحت ارتقای و کیفیت بهبود سبب آموزشی یهانظام کردن مقایسه

 یهابرنامه مقایسه شده گفته موارد بر عالوه همچنین [6] گرددیم

 کردن مشخص جهت در ایینهزم و بستر شودیم سبب آموزشی

 تجارب بکارگیری با بنابراین. [۱2] شود فراهم آموزشی رکود و پیشرفت

 فتبا گرفتن نظر در با و آموزشی مختلف هاییطهح در گام پیش ملل

 تکیفی بهبود جهت در ایران در اجتماعی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی،

 .برداشت قدم توانیم هایدشوار بردن بین از و عالی آموزش یهابرنامه

 فقمو کشورهای آموزشی یهابرنامه به توجه که گفت توانیم نهایت در

 یک شدن نهادینه سبب کشورمان آموزشی یهابرنامه با آن مقایسه و

 رکشو قدمت به توجه با. شودیم پویا و کارآمد آموزشی نظام و برنامه

 یبندرتبه اساس بر که آنجایی از دوره، این آموزش امر در انگلیس

 پرستاری دانشکده Quacquarelli Symonds اعتبارسنجی موسسه

 این لذا بود، پرستاری برتر دانشکده ده جزء 20۱8 سال در کینگ

 پرستاری ارشد کارشناسی برنامه تطبیقی مقایسه هدف با پژوهش

 هبودب جهت عملی راهکار ارائه و انگلیس کینگ دانشگاه و ایران کودکان

 .شد انجام آموزشی برنامه کیفیت

 کارروش

 با هک است تطبیقی -توصیفی نوع از و کاربردی پژوهشی مطالعه، این

 انکودک پرستاری ارشد کارشناسی برنامه درسی برنامه مقایسه هدف

 ردیب الگوی. شد انجام بردی الگوی اساس بر انگلستان کینگ و ایران

 جهت. باشدیم مقایسه و همجواری تفسیر، توصیف، مرحله چهار شامل

 لغایت ۱396 ماه بهمن از اینترنتی جستجویها داده اوری جمع

 ارشد، کارشناسی درسی، برنامه یهاواژه کلید با ۱397 ماه اردیبهشت

 .شد انجام تطبیقی مطالعه و انگلستان ایران، کودکان، پرستاری

 اطالعات، و شواهد اساس بر تحقیق هاییدهپد توصیف، مرحله در

 قادین و بررسی برای کافی هاییافته تدارک با و شده برداری یادداشت

 فسیرت و بررسی دربرگیرنده تفسیر، مرحله. شودیم آماده بعد مرحله در

. تاس پرداخته آن توصیف به اول مرحله در پژوهشگر که است ییهاداده

 برای شده، آماده قبل مرحله دو در که اطالعاتی همجواری، مرحله در

 رکنا و یبندطبقه ،هاتفاوت وها شباهت مقایسه برای چارچوبی ایجاد

 به توجه با پژوهش مسئله مقایسه، مرحله در. شودیم داده قرار هم

 تحقیق یهاسؤال به پاسخ وها تفاوت وها شباهت درزمینه جزئیات

 آموزش برنامه ابتدا اساس، این بر. [۱7] گرددیم مقایسه و بررسی

 لومع دانشگاه پرستاری دانشکده از کودکان پرستاری ارشد کارشناسی

 توسط و دش گرفته انگلستان کینگ پرستاری دانشکده و تهران پزشکی

 ارائه جدولی قالب درها داده سپس. گرفت قرار بررسی مورد پژوهشگر

 نتعییها تفاوت و هایهمانند ،هاداده به دادن نظم با ترتیب این به شد

 اخالق کد دارای حاضر پژوهش. شدند آشکار راهکارها و پیشنهاد و
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IR.SEMUMS.REC1398.039 سمنان پزشکی علوم دانشگاه از 

 .است

 

 پذیرش چگونگی. ۱جدول 

 انگلستان ایران

 و درمان بهداشت، وزارت مقررات و ضوابط با مطابق ورودی آزمون در قبولی -

 تاری،پرس ناپیوسته یا پیوسته کارشناسی مدرک بودن دارا - پزشکی، آموزش

 و درمان بهداشت، وزارت تائید مورد) کشور از خارج یا داخل از شده اخذ

 و مکتوب صورت به را جواب هفته دو ظرف مسئول کمیته -( پزشکی آموزش

 .دهدیم متقاضیان به ایمیل طریق از

 است شرایط واجد متقاضیان برای MSN Master of Nursing)) پرستاری ارشد کارشناسی برنامه -

 را آنالین درخواست یک باید متقاضیان تمام -. باشند دانشکده از پرستاری لیسانس مدرک دارای که

 و آماده را الزم مدارک توانندمی htt p://apply.king یتسا به مراجعه با متقاضیان - کنند، تکمیل

 توانایی اساس بر را نامزدها و کندیم بررسی کامل را مدارک تمام MSN پذیرش کمیته -،.نمایند ارسال

 .کندیم یبندرتبه شانیتموفق

 
 نام ثبت برای نیاز مورد مدارک. 2 جدول

 انگلستان ایران

 اصل اسکن - ،jpg فرمت با 4*3 عکس قطعه یک اسکن ،.باشد kb 100-300 باید مدارک از یک هر حجم -

 و آن سمت دو هر ملی، کارت اصل اسکن - آخر، صفحه توضیحات وجود درصورت و شناسنامه اول صفحه شناسنامه

 -،.باشدیم قبول قابل مربوطه رسید اسکن شده، ارسال مراجع به تعویض جهت ملی کارت یا شناسنامه که صورتی در

 یهاسعک الصاق نت،یکاف مسئول توسط اشتباه دلیلی هر به نام ثبت فرم در دیگری فرد عکس الصاق صورت در

 خود امن ثبت اگر پس(. شد خواهد رفتار مقررات مطابق و شده تلقی متخلف عنوان به فرد... ) و دیگر فرد شده ذخیره

 لبانداوط: توجه ،.کنید مشاهده تمام دقت با بار یک تائید از قبل را نام ثبت فرمحتما   دهید،یم انجام نتیکاف در را

 یک -، .شودیم گرفته نظر در %2۱ سهم با ارشد کارشناسی آزمون در کارشناسی مقطع معدل باشند داشته دقت

 بالینی تخصص زمینه در هایگواه کپی - ،cv از کپی

 یمدارک تمام رسمی رونوشت - استرداد، غیرقابل هزینه دالر 250-

 3 تا 2 ،.است پرستاری کارشناسی متقاضی که دهدیم نشان که

 عالی آموزش نقش دهدیم نشان که تحقیق بر مبتنی نوشته صفحه

 بهداشتی نیازهای به ییگوپاسخ برای پرستاران کردن آماده در

 یگرید و پرستاری سابق مربیان از یکی) نامه توصیه دو - چیست؟،

 (یاحرفه مربیان از

 
 رسالت دورنما، ،(باورها وها )ارزش فلسفه .3 جدول

 ایران

 و محوری سالمت. است پایدار توسعه محور سالم انسلن. اوست اساسی حقوق از سالمت. است واالیی منزلت و حرمت قداست، کرامت، یشان،دارا خدا جانشین عنوان به انسان فلسفه

 زا که محور خانواده خدمات ارائه. است آنان حق خانواده و کودک سالمت به مربوط هاییریگ تصمیم و مشارکت. است سالمت نظام اولویت گیری پیش سطح سه به توجه

 قاارت و حفظ ین،تأم جنسی، و مذهبی نزادی، اجتماعی، اقتصادی، اختالفات به توجه بدون یهامراقبت ارائه در اجتماعی عدالت رعایت. است کودکان پرستاری اصلی اهداف

 عمقط این در پرساری آموزش یها. برنامهاست نگر جامعه و نگر جامع دیدگاه اساس بر کودک به مراقبت ارئه. است کودکان پرستاری اساسی هدف خانواده و کودک سالمت

 یاحرفه اخالق رعایت. است خودآموزی و یادگیری روحیه تقویت آموزشی برنامه این آرمان. است خودباوری شایستگی، ابتکار، خالقیت رشد، راستای در افراد تربیت منظور به

 .است ضروری خانواده و کودک به پرستاری خدمات ارائه در محور

 از همنطق در خدمات کیفیت و مرتبط دانش تولید لحاظ از رشته این و شد خواهد جهان آموزشی استانداردهای با متناسب کودکان پرستاری رشته آموزش آینده، سال ده در دورنما

 .بود خواهد برتر کشورهای

 از جامعه لفمخت یهاعرصه در شواهد بر مبتنی علوم سایر و پرستاری علم کاربرد و ترکیب با کهگو پاسخ و حساس پذیر،یتمسئول کارآمد، متبحر، آگاه، پرستارانی تربیت رسالت

 .دهند قرار جامعه اختیار در مرتبط هایینهزم در را خود یهامهارت کودکان، پرستاری حیطه در توانبخشی و درمانی بهداشتی، مراکز قبیل

 انگلستان

 یرمستقیمغ و مستقیم درمانی و بهداشتی خدمات دلسوزانه و صحیح ارائه وسیله به پرستاری. شودیم حاصل پرستاری هاییهنظر از جامع ترکیب یک از ما پرستاری فلسفه فلسفه

 .شودمی هدایت جوامع وها خانواده افراد، به

 تمرکز اب مذهب و فرهنگ تعهد به پایبندی ی،امنطقه احترام مورد محور، دانشجو پرستاری برنامه یک ایجاد پرستاری مدرسهانداز : چشمپرستاری ارشد هاییشگرا تمام برای (دورنما

 .است شده متمرکز کنند،یم خدمت خود جوامع به که موفق پرستاری متخصصان از یلیالتحصفارغ و تحصیلی موفقیت بر

 نوانع به تا کنیم،یم آماده آمادگی با آکادمیک محیط یک در پیشرفته به عمومی سطح از یاحرفه پرستاری برای را دانشجویان ما: پرستاری ارشد هاییشگرا تمام برای رسالت

 .شوند آماده جامعه، به خدمت برای مشتاق و پذیریتمسئول متخصصانی
 

 آموختگان دانش شغلی هاییگاهجا .4 جدول

 صالحا یهاکانون اطفال، از سرپایی یهامراقبت مراکز کودکان، یهادرمانگاه کودکان، پرستاری هاییطهح در توانبخشی مراکز درمانی، و بهداشتی مراکز ها،یمارستانب ایران

 تاریپرس خدمات به نیازمند یهاارگان وها سازمان کلیه ها،یرخوارگاهش وها پرورشگاه رشد، مراکز و بنیان دانش یهاشرکت تحقیقات، مراکز مدارس، کودکان، تربیت و

 .کودکان

 ارشناسیک مطالعه دوره اتمام از پس. بگیرند عهده به نوجوانی تا تولد زمان از کودکان اولیه یهامراقبت در را پیشرفته پرستار نقش تا شوندیم آماده یالنالتحصفارغ انگلستان

 پرستاران یارزیاب مرکز طریق از کودک اولیه مراقبت گواهی یا کودک پرستاری بورد طریق از کودک پرستاری اولیه مراقبت گواهی تا هستند قادر التحصیالن فارغ ارشد،

 .نمایند اخذ را

نتایج

 شپذیر نحوه و شرایط موارد از کدام هر مقایسه و مطالعه از حاصل نتایج

 شغلی هاییگاهجا نام، ثبت برای نیاز مورد مدارک دوره، در

 پیامدهای ،انداز()چشم دورنما ،(یت)مأمور رسالت ،آموختگاندانش

 واحدهای تعداد ،(باورها و ارزش) فلسفه آموختگان، دانش از انتظار مورد

 ورهد ضروریات ارزشیابی، شیوه بالینی، الزامات متمرکز، اهداف درسی،

 کرذ به الزم. است شده آورده زیر جداول در تفکیک به ارشد کارشناسی

 به کینگ و ایران برای جداول در شده ذکر یهاداده تمامی که است

 تهران یپزشک علوم دانشگاه مامائی و پرستاری دانشکده سایت از ترتیب

دند ش استخراج انگلستان کینگ دانشگاه پرستاری دانشکده سایت و

(7،  6،  5، 4، 3، 2، ۱جداول )[۱9, ۱8]
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 مقاله پژوهشی                نشریه پرستاری کودکان

 

 

 آموختگان دانش از انتظار مورد پیامدهای .5 جدول

 هایتیموقع در را خانواده و کودک سالمت وضعیت دهند، ارائه مختلف یهاعرصه در پرستاری فرایند بر مبتنی را پرستاری یهامراقبت رودیم انتظار آموختگان دانش از ایران

 و کودک سالمت مسائل حل و شناسایی برای نمایند، ارائه خانواده و کودک به را مشاوره و حمایت آموزش، راستای در الزم اقدامات نمایند، پیگیری و پایش مختلف

 امور در الزم هاییتوانمند از باشند، داشته را سالمت نظام در گوناگون شرایط در را تیمی کار توانایی باشند، داشته را مناسب و خالق گیرییمتصم توان خانواده،

 العمر مادام یادگیرنده نمایند، برداری بهره کودکان یهامراقبت کیفیت ارتقای جهت در شواهد بر مبتنی روز دانش و هایفناور از. باشند برخوردار کاربردی یهاپژوهش

 .باشند

 تخصصی قهمنط یک در پیشرفته پرستاری تمرین تکمیل برای مدیریت و جمعیت سالمت ی،شناختروان مطالعات پایه، علوم پرستاری، یهاحوزه از را مفاهیم باشند قادر انگلستان

 عملکردی ایابزاره از ها،ینههز بخشی اثر و کیفیت افزایش نتایج، بهبود برای تخصصی حوزه یک در تغییر های-استراتژی هدایت و مشارکت یزی،ربرنامه دهند، اختصاص

 مدیریت ل،مشک حل برای تحقیق هاییافته و مناسب هاییهنظر اعمال و عملیاتی منطقه یک در مشکالت شناسایی کنند، استفاده نتایج بهبود و ایمنی افزایش برای

 شرکت د،کنن استفاده ارتباطات و ایمنی رساندن حداکثر به و مراقبت کردن هماهنگ برای اطالعات هاییستمس و مراقبت تحویل هاییفناور از نتایج، انتشار و تغییر

 گروه عضو عنوان به را همکاران و مربی گر، ارتباط مشاور، نقش بهداشتی، هایمراقبت تحویل و دانش دسترسی، تأثیر برای سیاست توسعه و حمایتی هاییتفعال در

 دانش زا استفاده خانواده،/  بیمار فرهنگ بر تمرکز با حساس مفاهیم سازی یکپارچه گیرد،یم نظر در مراقبت جهت و هماهنگی برای یارشته بین بهداشتی مراقبت

 .گذاردیم تأثیر جمعیت و افراد بهداشتی یهامراقبت پیامدهای بر که پرستاری مداخالت ارائه برای دیگر علوم و پیشرفته پرستاری
. 

 درسی عناوین و واحد تعداد. 6 جدول

 ایران

 یازن پیش پیشرفته تحقیق روش و آمار و پزشکی یرساناطالع هاییستم. سشودیم شروع دو ترم از که نامه پایان واحد 4 اختصاصی، واحد 28 درسی، واحد 32 

 .است

 هاییماریب آموزشی، یهاروش با آشنایی بالینی، پرستاری مدیریت ،هاآن کاربرد و پرستاری الگوهای ها،یهنظر ی،احرفه روابط و کودکان در پرستاری اخالق اختصاصی دروس

 و ایینوپ دوره در پرستاری شیرخوارگی، دوره در پرستاری نوزادی، دوره در پرستاری خانواده، سالمت تکامل کودک، سالمت وضعیت بررسی مشاوره، و ژنتیکی

 کارورزی، بالیا، و حوادث سوانح؛ در کودکان پرستاری نوجوانان، و کودکان روان سالمت نوجوانی، دوره در پرستاری مدرسه، سنین در پرستاری خردسالی،

 ساعت 6 کاری، عصر ساعت 6) بود خواهد شنبه پنج لغایت شنبه از کاری هاییفتش ساعت با مطابق کارورزی و کارآموزی عرصه در حضور ساعات ،.نامهیانپا

 گذراندن

 آموزشی یهاکارگاه

 یتکیف ارتقای کارگاه کودکان، و نوزادان یهابخش در عفونت کنترل کارگاه کودک، ایمنی کارگاه ارتباطی، مهارت کارگاه ،(.کاری شب ساعت ۱2 و کاری صبح

 مدیران نظر و امکانات به توجه با تعطیل ایام در کارورزی و کارآموزی. است الزامی دانشجویان شواهد بر مبتنی خدمات کارگاه و بالینی، حاکمیت خدمات و

 .شود استفاده دوره این آموزش برای بالینی و آموزشی هاییتظرف تمام از ،.شود اجرا تواندیم دانشکده آموزشی

 انگلستان

 رستاری،پ در تحقیقاتی یها: طرحدوم نیمسال ،.سالمت اطالعات فناوری سالمت، ارتقاء و پیشرفته فیزیکی ارزیابی پیشرفته، پاتوفیزیولوژی: اول نیمسال 

 و سالمت ارتقاء/ کودکان توسعه و رشد پرستاری، تمرین نظری مبانی: سوم نیمسال ،(.بالینی ساعت 60ها )خانواده و زنان از مراقبت پیشرفته، فارماکولوژی

 ل،تحوی و درمان و بهداشت هاییستمس در سیاسی و فرهنگی اجتماعی، هاییدگاهد پژوهشی، سمینار: چهارم نیمسال ،(.بالینی ساعت ۱80) بیماری از پیشگیری

 ساعت 240) مزمن هاییماریب مدیریت و کودکان حاد بیماری تکالیف، و تمرین کردن واگذار و سمینار: پنجم نیمسال ،(.بالینی ساعت ۱20) کودکان از مراقبت

 کامل را بالینی تساع تا نیست نیاز نکند، دریافت دانشکده از را نهایی مدرک که زمانی تا دانشجو ،.جامع ارزیابی پیشرفته، نقش توسعه و تمرین مدیریت ،(بالینی

 از اخراج به حتی و رفت نخواهد شمار به بالینی یهاساعت تکمیل برای و بود خواهد قانونی غیر شود، تکمیل پرستاری دفتر تائید بدون که ساعتی هر کند،

 بسته واه و آب خاطر به دانشگاه اگر نیستند، درمانی مراکز در حضور به مجاز است، بسته دانشگاه دفاتر که تعطیالت ایام در دانشجویان شود،یم منجر برنامه

 اطالع الینیب علمی هئیت و بالینی مربی به باید نیست، کارآموزی در حضور به قادر دانشجو اگر کند، مشورت مربی با باید بالین در حضور جهت دانشجو باشد،

 دانشجویان. شودیم تدوین بالینی مرکز توسط لباس نوع. باشد باید بالینی مرکز سیاست طبق ناخن و مو بهداشت جواهر، طال، از استفاده: پوشیدن لباس نوع ،.دهد

 https://www.bestuniformcenter.com/ or) سایت در دانشکده آرم باها . کتبپوشند کینگ پرستاری دانشکده آرم با روپوش یک باید ارشد کارشناسی

 .شود خریداری( 423-573-8037

 

 ارزشیابی شیوه .7 جدول

 ایران

 .گروهی و فردی سمینارهای ارائه دوره، پایان و میان کتبی یهاآزمون برگزاری کالس، در فعال حضور نظری

ها آن از یک هر ارزشیابی و اجرا محور، خانواده مراقبتی برنامه تدوین و دانشجو هر برای شیرخوار کودک دو حداقل مشکالت تعیین و اطالعات آوری جمع و بررسی کارآموزی

 ها.آن نیازهای اساس بر خانوده به آموزش و دانشجو توسط

 انگلستان

 توانندیم علمی هیئت اعضای و دانشجویان ،.شودیم آغاز دانشجویان توسط بالین محیط کردن تجربه و کاراموزی شروع از قبل کینگ دانشگاه در ارزیابی یهافرم تهیه 

 ،.تاس نیاز مورد اهداف شناسایی برای راهنما یک عنوان به بالینی ارزیابی. دهند ارائه انتظاراتارائه  منظور به بالینی داد قرار برای مذاکره طی در را ارزیابی هایفرم

 .گیرند رارق ارزیابی مورد آخردرترم  و شوند ارسال دانشجویی یهادوره یا بالینی دانشکده به باید شده تکمیل یها. فرمشود تکمیل ترم هر پایان در باید پایانی ارزیابی

اهداف انگلستان
 ،هاخانواده و افراد به سالمتی ارتقاء و درمانی بهداشتی خدمات ارائه

 که (بالقوه و واقعی) سالمتی مشکالت مختلف انواع درمان و تشخیص

 از استفاده شوند،یم مواجه اولیه یهامراقبت هاییطمح درمعموال  

 بیماران به کمک برای بالینی هایمهارت و پیشرفته پرستاری دانش

 مزمن، هاییماریب مدیریت یا و بهینه سالمتی حفظ یا و دستیابی برای

 ربیما متنوع و مختلف یهاگروه به حساس و شده شناخته خدمات ارائه

 به توجه با مذهبی باور با مطابق و جامع مراقبت ارائه عمر، طول در

 .کندیم خدمت بیمار مدافع یک عنوان به خانواده، و فرد ارزش و شأن

http://dx.doi.org/10.21859/jne-08501
http://jpen.ir/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.21859/jne-08407
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 بالینی انگلستان الزامات

 عنوان به پیشرفته تمرین انجام برای بالینی تمرین ساعت 600 حداقل

 ایتهد تحت بالینی تجربیات این. است نیاز مورد اطفال پرستار یک

 رهدو این اتمام از پس دانشجویان شود،یم انجام علمی هیئت عضو یک

 برنامه شد، خواهند گرفته کار به اطفال اولیه یهامراقبت زمینه در

 :است مطالعاتی حوزه سه در آموزشی یهادوره شامل پرستاری درسی

 (یاندانشجو همه نیاز مورد) پیشرفته پرستاریهسته 

 اریپرست عملکرد/  بالینی تخصص پیشرفته، هسته تخصص هسته

 ارشد در انگلستان کارشناسی دوره ضروریات

 سه :پرستاری تحقیقاتی یهاطرحساعت،  سه: ستاریپر نظریات مبانی

 سیاسی و فرهنگی جتماعی، سالمت از جهان هاییدگاهد ساعت، آگاهی

: سالمت اطالعات ساعت، بخش سه: درمان و بهداشت هاییستمس در

 ساعت سه

 بحث

 نامهبر یهاشباهت وها تفاوت بررسی و تحلیل هدف با که مطالعه این در

 کینگ دانشگاه و ایران کودکان پرستاری ارشد کارشناسی درسی

 بهبود و تکمیل جهت سازنده و عملی پیشنهادات ارائه و انگلستان

 ورکش دو هر در که داد نشان هایافته شد، انجام درسی برنامه کیفیت

 یافتنی دست و درک قابل و شده نوشته واضح بصورت هدف و رسالت

 کینگ اهدانشگ که باشدیم این کشور دو برنامه بین تفاوت دیگر از. است

 دارش هاییشگرا تمام برای یکسان انداز چشم و فلسفه انگلستان

 از کدام هر برای ایران در ولی ،[۱9] است شده گرفته نظر در پرستاری

 و قربانی. [۱8] است شده مشخص انداز چشم و فلسفه ها،یشگرا

 دارش کارشناسی آموزشی برنامه که خود تطبیقی مطالعه در همکاران

 ه،فلسف معتقدند کردند، مقایسه را امریکا و ایران کودکان پرستاری

 توجه با. [۱6] است مشخص ایران در پرستاران شغلی وظایف و جایگاه

 هاییتقوم حضور و فرهنگ تنوع با است کشوری ایران که این به

 فرهنگی، مختلف یهاگروه در پرستاری یهامراقبت لذا ،[20] مختلف

 این با ،[2۱] شودیم پرستاری یهامراقبت کیفیت بهبود و ارتقاء سبب

 امری پرستاری یهامراقبت در مختلف یهافرهنگ به توجه تفاسیر

 .است مهم

 برنامه اهداف کهاند شده تدوین و سازماندهی صورتی به دروس محتوی

 را دروس محتوی اهداف، حسب بر کشوری هر و یابدیم تحقق درسی

 نتعیی پیش از اهداف اساس بر دانشگاه دو هر محتوی. کندیم تدوین

 سالنیم تعداد از عبارتند دارند تفات یکدیگر با که مواردی است، شده

 یول دارد، ترم چهار کودکان پرستاری ارشد دوره ایران در که تحصیلی

 شاهد ایران در ،[۱9] دارد جامع امتحان همراه به ترم پنج کینگ در

 کودکان پرستاری جبرانی دروس. [۱8] نیستیم جامع امتحان برگزاری

 تحقیق روش و آمار پزشکی، رسانی اطالع هاییستمس شامل ایران در

 شامل تحصیلی دوره این الزامات کینگ دانشگاه در. [۱8] است

 المت،س ارتقاء و پیشرفته وضعیت بررسی پیشرفته، پاتوفیزیولوژی

 ،کودک تکامل و رشد خانواده، و زنان از مراقبت پیشرفته، داروشناسی

 اریبیم کودک، جمعیت از مراقبت بیماری، پیشگیری و سالمت ارتقاء

 نقش تکامل و تمرین مدیریت مزمن، بیماری مدیریت و کودک حاد

 .[۱9]باشد یم جامع امتحان و پیشرفته

 پرستاری ارشد کارشناسی در عملی کار و کارآموزی واحد ساعت تعداد

 در کارآموزی واحد تعداد. است تریشب انگلیس از ایران در کودکان

 یول ،[۱8] است ساعت 6۱6 معادل که است 5/۱4 ایران رسید برنامه

 یبرا که یاگونه به شده، بیان ساعت حسب بر هایکارآموز کینگ در

. [۱9] است شده گرفته نظر در ساعت 600 کودکان پرستاری گرایش

 کانکود پرستاری ارشد کارشناسی درسی برنامه قوت نقاط از مورد این

 اریپرست ارشد کارشناسی برنامه مقایسه در اما. آیدیم حساب به ایران

 ایران در عملی و کارآموزی واحد میزان کانادا تورنتو و ایران کودکان

 این ماهیت که این به توجه با ینچنهم [6] استتر کم تورنتو به نسبت

 یپاتولوژ و فارماکولوژی مانند دروسی کردن اضافه است، بالینی دوره

 .[۱6] کند کمک ریپرستا خدمات ارتقای به تواندیم

 رانای در که است این انگلیس و ایران درسی برنامه یهاتفاوت دیگر از

 و اردد تمرکز انسانی نیروی تربیت بر تریشب مربوطه محتوای و دروس

 رسیدن در تواندیم آموزشی و پژوهشی هاییتظرف از زمان هم استفاده

 و آموزشی هاییتفعال در چنان هم ولی کند کمک نظر مد اهداف به

 این هایمارستانب در و دارد وجود مشکل شواهد بر مبتنی پژوهشی

 به دروس محتوای ایران در چنین هم. [۱8] است برعکس مساله

 موزشآ و پژوهشی هاییتفعال گسترش موجب بتواند که نیست یاگونه

 .[6]شود  شواهد بر مبتنی

 یرانا در که است این کینگ و ایران بین درسی برنامه تفاوت دیگر از

 ارگاهک کودک، ایمنی کارگاه ارتباطی، مهارت کارگاه بایستی دانشجویان

 و تکیفی ارتقای کارگاه کودکان، و نوزادان یهابخش در عفونت کنترل

 دبگذرانن را شواهد بر مبتنی خدمات کارگاه بالینی، حاکمیت خدمات

 تا دتوانیم و باشدیم ایران درسی برنامه قوت نقاط از تفاوت این ،[۱8]

 .دهد پوشش را درسی برنامه ضعف نقاط حدودی

 داقلح شامل کینگ کودکان پرستاری درسی برنامه در بالینی الزامات

 کی عنوان به پیشرفته تمرین انجام برای بالینی تمرین ساعت 600

 ارائه شامل متمرکز اهداف چنین هم است، نیاز مورد اطفال پرستار

 و فرد ارزش و شأن به توجه با مذهبی باور با مطابق و جامع مراقبت

 و یپرستار نظریات مبانی برگیرنده در دوره ضروریات عالوه به خانواده،

 بالینی الزامات این ایران در ولی [۱9] دارد وجود تحقیقاتی یهاطرح

 الزامات از استفاده آموزشی، کیفیت ارتقای جهت(. ۱8) ندارد وجود

 ودکانک پرستاری ارشد کارشناسی برنامه آموزشی کوریکولوم در بالینی

 تاریپرس رشته بودن محور بالین به توجه با چنین هم. شودیم پشنهاد

 بخش در دارند قصد که کار تازه پرستاران برای خصوص به کودکان

 یرز را تمرینی و آموزشی ساعات شودیم توصیه کنند، خدمت کودکان

 هارتم و اطالعات از دارد امکان که جایی تا. بگذرانند تجربه با مربی نظر

 به دشاه و شود استفاده کودکان بخش در گرایش این التحصیالن فارغ

 .نباشیم غیرتخصصی یهابخش درها آن کارگیری

 رد کودکان پرستاری ارشد کارشناسی آموختگان دانش شغلی جایگاه

 در تواند-می کودک پرستار. مثال  است واضح روشنی به ایران

 هاییطهح در توانبخشی مراکز درمانی، و بهداشتی مراکز ها،یمارستانب

 مربوط خدمات که جایی هر یا کودکان یهادرمانگاه کودکان، پرستاری

 صورت به کینگ در یول ،[۱8] کنند فعالیت شود،یم ارائه کودکان به

 ادهآم التحصیالن فارغ که شده بیان تنها و است نشده مشخص واضح

 از کودکان اولیه یهامراقبت در را پیشرفته پرستار نقش تا شوندیم

 عالوه رودیم انتظار بنابراین [۱9] یرندبگ عهده به نوجوانی تا تولد زمان
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 راقبتم نیز سالم کودکان از بیمارستان، در بیمار کودکان از مراقبت بر

 علی اما. است کشور دو این بین اساسی یهاتفاوت از نکته این نمایند،

 حسب برها آن ایران، در کودکان پرستاران جایگاه بودن مشخص رغم

 .[2۱]شد  خواهند گرفته کار به بیمارستان، از قسمتی هر در نیاز

 ود در کودکان پرستاری ارشد کارشناسی دوره به ورود شرایط نظر از 

 امتحان کتبی نمره ایران در مقطع این در پذیرش شرط تنها کشور،

 ت،نیس نظر مورد کاری سوابق و سنوات تعداد و عملی صالحیت و است

 شیکاگو در( 20۱2) همکاران و Bolick پژوهش نتایج که حالی در

 اراییک افزایش به کودکان یهابخش در بالینی کار سابقه که داد نشان

 و Curry مطالعه نتایج ینچن. هم[22] شودمی منجر پرستاران

 عملکرد در زیادی تفاوت که داد نشان شیکاگو در( 20۱۱) همکاران

 و فریدیک. ن[2۱] دارد وجود مجرب و کار تازه کودک پرستاران

 پرستاران ورود برای کنونی شرایط که کردند بیان( 20۱3تراب )اشک

 مناسب چندان بالینی ویژه یهامراقبت ارشد کارشناسی مدارک با

 اهدش پرستاری، مسئولین خصوص به بالینیاندرکاران دست و نیست

 رسمیت به راها آن مدارج و نبوده بالینی متخصص پرستاران

 ایبر شرایط از یکی عنوان به بالین کار سابقه لذا. [۱4] شناسندینم

 رانای در دانشجو پذیرش. شودیم پیشنهاد تحصیلی دوره این به ورود

 برگزاری طریق از و متمرکز شکل به و هنجاری یهاآزمون صورت به

 مشخصی معیار از دانشجویان صالحیت لذا. است سراسری آزمون

 ودوج معایبی ایران در ارشد کارشناسی پذیرش در. کندینم تبعیت

 غلیش و تحصیلی متفاوت پیشینه به توانیها مآن ینترمهم از که دارد

 برنامه وارد آزمون، از خوب نمره اخذ با دانشجویان کرد، اشاره

 یتصالح دهنده نشان تواندینم امر این ولی شوند،یم ارشد کارشناسی

 استعداد دانشجویان ایران در ینچن. هم[23] باشد آنان یاحرفه

 محل در ارشد کارشناسی آزمون در شرکت بدون توانندیم درخشان

 زنی ارشد کارشناسی در تحصیل ادامه به شانیکارشناس دانشکده

 ارک سابقه داشتن رسدیم نظر به که است حالی در این. [24] بپردازند

 ویاندانشج بهتر گزینش به تواندیم یشناختروان یهامصاحبه و بالین

 اساس رب و غیرمتمرکز صورت به گزینش کینگ دانشگاه در. کند کمک

 اهدانشگ در که آنجایی از. است دانشگاه سوی از شده تعیین معیارهای

 حتت است ممکن مصاحبه و نامه توصیه مانند موارد برخی نیز کینگ

 انهچندگ معیارهای به توجه اما گیرد، قرار دانشکده اعضای نظرات یرتأث

 سایت در که نظر مورد مدارک بررسی با علت، همین به. است ارزش با

 صالحیت از که افرادی رسدیم نظربه  [۱9] است شده بارگذاری

 مربوط مقررات و قوانین .باشند، وارد این دوره شوند. برخوردار ترییشب

 مثال  است شده نوشته واضحکامال   صورت به کینگ در کارآموزی به

 نیاز نکند، دریافت دانشکده از را نهایی مدرک که زمانی تا دانشجو

 دفتر یدتائ بدون که ساعتی هر دانشجو کند، پر بالینی ساعت تا نیست

 جزء و بود خواهد غیرقانونی شود، مشغول بالین در کار به پرستاری

 رمنج برنامه از اخراج به حتی و رفت نخواهد شمار به بالینی یهاساعت

 ت،اس بسته دانشگاه دفاتر که تعطیالت ایام در دانشجویان شود،یم

 هوا و آب خاطر به دانشگاه اگر تیستند، درمانی مراکز در حضور به مجاز

 ند،ک مشورت مربی با باید بالین در حضور جهت دانشجو باشد، بسته

 و یبالین مربی به باید نیست، کارآموزی در حضور به قادر دانشجو اگر

 ارشد کارشناسی برنامه برای ولی. [۱9] دهد اطالع بالینی علمی هئیت

 تاس نشده مشخص کارآموزی مقررات و قوانین ایران، کودکان پرستاری

 .است انگلیس و ایران یهاتفاوت از دیگر یکی این و [۱8]

 درسی برنامه نامه آئین در االت زیور از استفاده و پوشش نحوه

 ارهاش مستقیم طور به کینگ در کودکان پرستاری ارشد کارشناسی

 زمرک سیاست طبق ناخن و مو بهداشت جواهر، طال، از استفاده که شده

 .شودیم تدوین بالینی مرکز توسط لباس نوع. باشدیم بالینی

 تاریپرس دانشکده آرم با روپوش یک باید ارشد کارشناسی دانشجویان

 سایت از دانشکده آرم باها . کتبپوشند کینگ

(https://www.bestuniformcenter.com/ or 423-573-

 ایران درسی برنامه در که حالی. در [۱9] شودیم خریداری  (8037

 نقاط از تواندیم که [۱8] است نشده مشخص فرم خصوص این در

 ی،ادانشکده هر که شده سبب لذا باشد، ایران درسی برنامه ضعف

 .گیردیم نظر در دانشجویان برای خاصی پوشش

 کالس در فعال حضورمثال  ) تئوری تفکیک به ایران در ارزشیابی شیوه

 شده مشخص( شیرخوار کودک دو حداقل بررسیمثال  ) عملی و...(  و

 کینگ در کند،یم برطرف را دانشجویان ابهامات امر این که ،[۱8] است

 ات ارزشیابی شیوه در و شودیم نظرخواهی دانشجویان از ارزشیابی برای

 در قوت نقطه عنوان به که شود،یم اعمال باشد امکانش که جایی

 دانشجویان نظرات از استفاده. [۱9] است مطرح کینگ برنامه ارزشیابی

 .شودیم پیشنهاد ارزشیابی در

 گیرینتیجه

 ودکانک پرستاری ارشد کارشناسی برنامه بین که اییسهمقا به توجه با

 برنامه گرچه داد نشان هایافته شد، انجام انگلستان کینگ و ایران

 ن،یتأم هدف با ایران کودکان پرستاری ارشد کارشناسی دوره آموزشی

 نقاط با ولی است، شده طراحی خانواده و کودک سالمت ارتقای و حفظ

 ینگک کودکان پرستاری ارشد کارشناسی برنامه با مقایسه در ضعفی

 اب ایران کودکان پرستاری برنامه ضعف نقاط ترینمهم از. است مواجه

 احبهمص فقدان داوطلبان، کاری سابقه به توجه عدم انگلستان، کینگ

 از بعضی خصوص در کشور دو این درسی برنامه. است گزینش و

 دیگر مشخصات از بعضی خصوص در وها شباهت دارای مشخصات

 در و متقاضیان گزینش نحوه بهها تفاوت از. باشدیم ییهاتفاوت دارای

 از کودکان که آنجایی از. کرد اشاره توانیم فلسفه بهها شباهت

 به نیاز بهداشتی خدمات دریافت جهت لذا هستند خطر پر یهاگروه

 کانکود اهمیت به توجه با بنابراین دارند، کارآمد و متبحر پرستارانی

 کودکی دوران درها آن که این به توجه با و کشور سازان آینده نقش در

 ارائه و سالمت به توجه لذا باشند،ینم خویش حقوق از دفاع به قادر

 بنابراین. است اهمیت حائز بسیار قشر این برای مراقبتی خدمات

 به هتوج با توانندیم کودکان پرستاری درسی یزانربرنامه و مسئوالن

 غیر نشگزی و پرستاری بالین کار سابقه داشتن اهمیت به که مطالعاتی

 بودند کرده اشاره متقاضیان پذبرش در مصاحبه انجام و متمرکز

 جدیدت رشته این در پذیرش شیوه در مربوطه مسئوالن شودیم پیشنهاد

 اندرم بهداشت، وزارت کتبی آزمون را پذیرش مالک تنها و نمایند نظر

 .ندهند قرار پزشکی آموزش و

 تشکر و تقدیر
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 پژوهشی محترم معاونت از باشدیم سمنان پزشکی علوم دانشگاه

 .شودیم قدردانی و تشکر کمال دانشگاه

 منافع تضاد

.ندارد وجود نویسندگان بین منافعی تضاد گونه هیچ
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