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Abstract
Introduction: Neonatal nursing course is a period to train the most important and influential health professionals. 
To identify strengths, weaknesses, utilizing successful strategies, and experiences of the existing curriculum, 
this study were conducted to compare master curriculum of neonatal nursing program in Iran and Wayne state 
school of nursing in America.
Methods: This comparative study was conducted in 2020 using the Bereday model in four steps of description, 
interpretation, juxtaposition, and comparison using the keywords Curriculum, Program, Logbook and Neonatal 
Nursing on Google Scholar. The comparative elements included the philosophy, mission, vision, values, goals 
and objectives, entry requirements, duration and courses, executive strategies, teaching and evaluation methods, 
etc.
Results: Two countries shared almost the same vision in some cases, according to the basic principles of 
strategic planning. However, the definition of the field, conditions for admission and entry to the course, 
graduates' employment status, philosophy, mission, general purpose, role of graduates, rules and regulations, 
payment, structural and personnel characteristics, and postgraduate topics in nursing education were different 
in two universities.
Conclusions: The results showed that the Iranian neonatal nursing program, compared to the American one in 
the Wayne state University, has mainly focused on research and has executive failures in organizing vigorous 
entry requirements for student admission (including interview, ethical certification, academic achievement), 
clinical rules, enriching the students’ competencies in specialized neonatal nursing skills and knowledge, and 
providing and securing a better position for the graduates in the clinical settings. Therefore, with identifying 
these deficiencies  ,we should take steps to improve the training program to achieve better results and quality 
care in the field of nursing practice. 
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چکیده 
مقدمــه: دوره آموزشــی پرســتاری نــوزادان دوره ای جهــت تربیــت مهــم تریــن و تأثیرگذارتریــن متخصصــان حــوزه ســالمت اســت. 
بــه منظــور تعییــن نقــاط قــوت، ضعــف، راهبردهــای کاربــردی و تجربیــات موفــق بــرای برنامــه درســی موجــود، ایــن مطالعــه بــا هــدف 
مقایســه برنامــه آمــوزش کارشناســی ارشــد پرســتاری مراقبــت ویــژه نــوزادان در ایــران و دانشــکده پرســتاری ایالــت واینــه آمریــکا انجــام 

شــد.
روش کار: ایــن مطالعــه توصیفــی- مقایســه ای در ســال 2020 بــا اســتفاده از الگــوی بــردی در چهــار مرحلــه توصیف، تفســیر، همجواری 
و مقایســه بــا اســتفاده از کلیــدواژه هــای کوریکولــوم )Curriculum(، برنامــه )Program(، الگ بــوک )Logbook( و  پرســتاری نــوزادان 
ــداز،  )Neonatal nursing( در موتــور جســتجوی گــوگل اســکوالر انجــام شــد. عناصــر مقایســه ای شــامل فلســفه، رســالت، چشــم ان
ارزش هــا، اهــداف، شــرایط ورود، مــدت زمــان و دوره هــا، اســتراتژی هــای اجرایــی، روش هــای تدریــس و ارزیابــی و غیــره مــی باشــد.

ــداز  ــاً در برخــی از مــوارد رســالت، و چشــم ان ــزی اســتراتژیک، تقریب ــا اصــول اساســی برنامــه ری ــق ب ــا: هــر دو کشــور مطاب یافته ه
مشــابه بودنــد. امــا تعریــف رشــته، شــرایط و نحــوه پذیــرش در دوره، وضعیــت شــغلی فــارغ التحصیــالن، فلســفه، مأموریــت، هــدف کلــی، 
نقــش فــارغ التحصیــالن، قوانیــن و مقــررات، پرداخــت هزینــه، ویژگــی هــای ســاختاری و پرســنلی و مباحــث تحصیــالت تکمیلــی در 

آمــوزش پرســتاری در دو دانشــگاه متفــاوت بــود.
ــه،  ــا برنامــه آمریکایــی در دانشــگاه ایالتــی واین ــران، در مقایســه ب ــوزادان ای ــج نشــان داد کــه برنامــه پرســتاری ن ــری: نتای نتیجه گی
عمدتــاً بــر تحقیقــات متمرکــز بــوده و در زمینــه هایــی ماننــد ســازماندهی الزامــات پذیــرش دانشــجو )از جملــه مصاحبــه، تاییدیــه اخالقی، 
پیشــرفت تحصیلــی(، قوانیــن بالینــی، بهبــود شایســتگی دانشــجویان در مهارتهــا و دانــش تخصصــی پرســتاری نــوزادان، و فراهــم آوردن 
و ایجــاد جایــگاه بهتــری بــرای دانــش آموختــگان در مقاطــع بالینــی دارای نقــص اجرایــی بــوده اســت. بنابرایــن بــا شناســایی نقائــص 
موجــود بایســتی در جهــت ارتقــاء برنامــه آموزشــی گام برداشــته تــا بــه نتایــج بهتــر و مراقبــت بــا کیفیــت در زمینــه عمــل پرســتاری 

برســیم. 
کلیدواژه ها: برنامه درسی، کارشناسی ارشد، پرستاری نوزادان، ایران، دانشگاه ایالت واینه، آمریکا.
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مقدمه 
دانشــگاه هــا بــه عنــوان مهــم تریــن نهادهــای آموزشــی مراکــز تولیــد 

ــور،  ــاز کش ــورد نی ــان م ــت متخصص ــن تربی ــگ و همچنی ــم و فرهن عل

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

ــا  ــتی ب ــکی بایس ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــن دانش ــند )1(. بنابرای ــی باش م

ــا و  ــوزش فعالیت ه ــدن آم ــدارک دی ــق و ت ــزی آموزشــی دقی ــه ری برنام

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

ــه روز  ــت ب ــای مراقب ــه نیازه ــخگو ب ــص پاس ــروی متخص ــت نی و تربی

ــردارد )2(. ــروز ب ــه ام جامع

ــه  ــوزش تهی ــر آم ــه توســط ســازمانهای مســئول در ام ــه درســی ک برنام

مــی شــود )3(، منــاد پیرشفــت مراکــز آمــوزش عالــی بــوده و در پیــروزی 

و شکســت ایــن مراکــز موثــر هســتند )4(. آمــوزش پرســتاری بــه دلیــل 

ــی  ــش های ــا مشــکالت و چال ــی ب ــر در سیســتم بهداشــتی و درمان تغیی

دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد )5, 6(. از مهمرتیــن رســالت هــای آمــوزش 

و دانشــکده هــای پرســتاری تربیــت و آمــاده کــردن پرســتاران حرفــه ای 

اســت، بــه نحــوی کــه قــادر باشــند بــه  عنــوان یکــی از اعضــای اصلــی 

تیــم ارائــه دهنــده خدمــات مراقبتــی، فعالیــت هــای حرفــه ای خویــش 

را انجــام دهنــد )7(. از آنجایــی کــه یکــی از نگرانــی هــا و دغدغــه هــای 

مهــم در امــر آمــوزش پرســتاری، افزایــش گرایــش هــای کارشناســی ارشــد 

و پذیــرش دانشــجویان بــدون توجــه بــه کیفیــت آن اســت )8(، لــذا توجه 

بــه کیفیــت برنامــه هــای درســی امــری حائــز اهمیــت اســت. 

از جملــه گرایــش هــای کارشناســی ارشــد پرســتاری، پرســتاری مراقبتهــای 

ویــژه نــوزادان اســت )4(. بایــد درنظــر داشــت کــه از شــاخص هــای مهم 

ســطح ســالمتی و بهداشــت هــر کشــور کاهــش مــرگ و میــر و افزایــش 

ــذا تربیــت پرســتاران متخصــص  ــوزادان مــی باشــد، ل کیفیــت زندگــی ن

مراقبــت هــای ویــژه نــوزادان یکــی از سیاســت هــای پیش روی کشــورها 

بــرای رســیدن بــه ســطح مطلــوب در ایــن شــاخص  مــی باشــد. رشــته 

پرســتاری مراقبــت هــای ویــژه نــوزادان بــه عنــوان یــک گرایــش تخصصی 

از ســال 1388 متناســب بــا نیازهــای جامعــه تدویــن گردیــده اســت کــه 

در رابطــه بــا ســالمت نــوزادان نــارس و پرخطــر فعالیــت مــی کنــد )9(. 

در رابطــه بــا ارزشــیابی کوریکولــوم پرســتاری ســازمان جهانــی بهداشــت 

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

اولویــت دار ســالمت هــر کشــور و جوابگویــی پرســتار بــه مددجویانــش 

مهــم اســت )10(. ارزشــیابی برنامــه درســی باعــث شــناخت مــوارد قوت، 

ــی را  ــخص و اطالعات ــه مش ــد برنام ــای جدی ــکالت و نیازه ــف، مش ضع

جهــت بهبــود آن مــی گــردد )11(.

ــوب  ــه و مطل ــت بهین ــاد وضعی ــه ایج ــر ب ــه منج ــواردی ک ــی از م یک

تطبیقــی  از تحقیقــات  اســتفاده  در نظام هــای آموزشــی می شــود، 

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

مــی باشــد. بــا ایــن اســرتاتژی می تــوان بــا بررســی و مقایســه شــباهتها و 

تفاوتهــای نظــام هــای آموزشــی مختلــف و مشــخص منــودن زمینه هــای 

موفقیــت یــا ناکامــی در توســعه نظام هــای آموزشــی مفیدتــر و موثرتــر 

ــخ تحــول نظــام هــای آموزشــی  ــق بررســی تاری گام برداشــت )12(. طب

جهــان، مطالعــات تطبیقــی از پویاتریــن شــیوه هــای علمــی مــورد 

ــوده  ــرشو ب ــورهای پی ــی کش ــزان آموزش ــه ری ــئوالن و برنام ــه مس توج

ــن نظــام هــای آموزشــی                                             ــرای تدوی ــط الزم ب ــوان یکــی از رشای ــه عن و ب

ــرد )13(. ــه آن اشــاره ک ــوان ب ــی ت م

ــا  ــت، تنه ــام داده اس ــگر انج ــه پژوهش ــی ک ــرور متون ــه م ــه ب ــا توج ب

ــر دو  ــت. در ه ــده اس ــام ش ــه انج ــن زمین ــی در ای ــه تطبیق دو مطالع

ــرش دانشــجو و واحدهــای درســی دوره در برنامــه  مطالعــه نحــوه پذی

درســی دانشــگاه مــک مســرت کانــادا و پنســیلوانیای آمریــکا جامع تــر و 

مرتبط تــر از برنامــه ایــران بودنــد. همچنیــن در پنســیلوانیا ســوابق کاری 

ــی  ــاظ بررس ــه از لح ــام مصاحب ــوزادان، انج ــای ن ــان در بخش ه داوطلب

خصوصیــات شــخصیتی و روانــی و امــکان انتخــاب بــه دو صــورت 

ــی  ــان م ــن نش ــت )14, 15(. ای ــود داش ــز وج ــت نی ــت و پاره وق متام وق

ــق و  ــه هــای آموزشــی کشــورهای موف ــع برنام ــه بررســی جام دهــد ک

مقایســه آن بــا برنامــه هــای آموزشــی کشــورمان ســبب نهادینــه شــدن 

یــک برنامــه و نظــام آموزشــی کارآمــد مــی شــود. 

بــا توجــه بــه قدمت کشــور آمریــکا در امــر آمــوزش ایــن دوره، از آنجایی 

ــه بنــدی موسســه اعتبارســنجی دانشــکده پرســتاری  ــر اســاس رتب کــه ب

واینــه در ســال 2020 جــزء 40 دانشــکده برتــر ارشــد پرســتاری هســت 

و توانســته اســت در بیــن دانشــگاه هــای دولتــی برتــر آمریــکا برنامــه 

مراقبــت هــای ویــژه نــوزادان را ارائــه دهــد، لــذا بــا توجــه بــه ســابقه 

کشــور آمریــکا در آمــوزش دوره کارشناســی ارشــد ویــژه نــوزادان، مطالعه 

مقایســه ای تطبیقــی بــرای برنامــه درســی ایــن مقطــع بیــن دانشــگاه این 

ــا پیشــنهاداتی علمی،کاربــردی و بــه روز  ــا ایــران انجــام شــد ت کشــور ب

بــرای ارتقــاء وضعیــت آموزشــی ایــن رشــته در ایــران فراهــم گــردد.

روش کار
ــی،  ــی- تطبیق ــوع توصیف ــردی از ن ــک پژوهــش کارب ــه حــارض ی مطالع

دارای تاییدیــه کمیتــه ملــی اخــالق در پژوهــش هــای زیســت پزشــکی 

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

پزشــکی ســمنان اســت کــه در ســال 2020 بــا هــدف بررســی تطبیقــی 

برنامــه آموزشــی دوره کارشناســی ارشــد پرســتاری مراقبــت هــای ویــژه 

ــد. ــکا انجــام گردی ــه آمری ــران و واین ــوزادان ای ن

ــی دانشــگاه های  ــدا جســتجوی اینرتنت ــرای انجــام پژوهــش حــارض ابت ب

برتــر پرســتاری بــر اســاس رتبــه بنــدی جهانی توســط موتورهای جســتجو 

)در ســایت گــوگل( و گزینــش رتبــه اول برنامــه هــای کارشناســی ارشــد 
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ــه برنامه¬هــای  ــوزادان انجــام شــد و ســپس جهــت دسرتســی ب ــژه ن وی

آموزشــی کارشناســی ارشــد پرســتاری مراقبــت هــای ویــژه نــوزادان 

ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــگاه ه ــک از دانش ــر ی ــایت ه ــل س ــتجو در داخ جس

کلیــدواژه های کوریکولــوم )Curriculum(، برنامــه )Program(، الگ 

ــام  ــوزادان )Neonatal nursing( انج ــتاری ن ــو) logbook( و  پرس ب

شــد و دانشــگاه آمریــکا بــه لحــاظ رتبــه برتــر جهانــی در ارتبــاط با رشــته 

مراقبــت هــای ویــژه نــوزادان انتخــاب گردیــد.

 )Bereday’s Model( ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از الگــوی بــردی

ــی  ــه تحلیل ــواری و مقایس ــیر، همج ــف، تفس ــه توصی ــار مرحل در چه

ــد. در  ــی گردی انجــام شــده و نقــاط قــوت و ضعــف برنامــه هــا ارزیاب

ــر اســاس شــواهد و اطالعــات  ــق ب ــف، پدیده هــای تحقی ــه توصی مرحل

یادداشــت بــرداری شــده و بــرای بررســی و نقــادی در مرحلــه بعــد آماده 

ــی  ــی دوره کارشناس ــه آموزش ــه، برنام ــن مرحل ــن در ای ــد. بنابرای گردی

ــران از ســایت وزارت بهداشــت  ــوزادان ای ــزه ن ــت هــای وی ارشــد مراقب

ــت  ــتاری ایال ــکده پرس ــایت دانش ــران و س ــتاری ته ــکده ی پرس و دانش

وایتــه آمریــکا گرفتــه شــد. در مرحلــه تفســیر، اطالعــات بدســت آمــده 

در مرحلــه اول بررســی و تحلیــل شــد. رونــد کار بــه ایــن صــورت بــود که 

پــس از مطالعــه دقیــق و بررســی برنامــه آموزشــی، ابتدا فلســفه، رســالت 

و چشــم انــداز، اهــداف کلــی رشــته، توامننــدی هــای مــورد انتظــار، نقش 

هــا و وظایــف حرفــه ای دانــش آموختــگان در دو برنامــه توصیــف و بــا 

ــه از لحــاظ مشــخصات و  یکدیگــر مقایســه شــد. ســپس هــر دو برنام

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

ورود، قوانیــن و مقــررات و میــزان هزینــه و نحــوه ارزشــیابی، ویژگیهــای 

ســاختاری و پرســنلی مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه و نقــاط ضعــف و 

قــوت آن هــا بــا توجــه بــه رشایــط و زمینــه دو کشــور ارزیابــی شــد. در 

مرحلــه همجــواری، از اطالعــات مرحلــه قبــل بــرای ایجــاد چارچــوب و 

مقایســه شــباهت هــا و تفــاوت هــا اســتفاده شــد. طبــق ایــن مرحلــه، 

ــده از  ــه آموزشــی بدســت آم ــک از اجــزای برنام ــرای هــر ی ــا ب داده ه

ــه  ــا نظــم دادن ب ــد. ب ــم گردی ــی تنظی ــه تفســیر، در قالــب جداول مرحل

ــز  ــه مقایســه نی ــن شــدند. در مرحل ــا تعیی داده هــا، شــباهتها و تفاوته

مســئله تحقیــق بــا توجــه بــه جزئیــات زمینــه، شــباهت هــا و تفاوتهــا و 

دادن پاســخ بــه ســواالت تحقیــق بررســی و مقایســه شــدند )16(. نهایتــا 

نتایــج در دوکشــور بــا یکدیگــر مقایســه، ارزیابــی و تفســیر شــدند تــا 

پیشــنهادات و راهکارهــای الزم مشــخص گــردد.

پژوهشــگران بــا تــالش جهــت پرهیــز از تــورش در مدیریــت داده هــا و 

رعایــت امانتــداری در رابطــه بــا داده هــا و اطالعــات حاصــل از منابــع 

دســت اول و دســت دوم برنامــه هــای آموزشــی دوره کارشناســی ارشــد 

پرســتاری نــوزادان ایــران و دانشــکده ایالــت واینــه آمریــکا و صداقــت در 

گــزارش یافتــه هــا، مالحظــات اخالقــی اساســی الزم بــرای انجــام مطالعــه 

را مــد نظــر قــرار دادنــد.

یافته ها
در مقایســه تعریــف و تاریخچــه برنامــه آموزشــی دوره کارشناســی ارشــد 

پرســتاری مراقبــت هــای ویــژه نــوزادان در دو دانشــگاه می تــوان گفــت 

ــه  ــالدی ب ــال 1930 می ــکا در س ــه آمری ــت واین ــتاری ایال ــکده پرس دانش

عنــوان یکــی از بخــش هــای کالــج هرنهــای لیــرال آغــاز بــه کارکرد. ســال 

ــات آموزشــی  ــرال، هی ــه درخواســت دانشــکده هرنهــای لی ــا ب 1944 بن

مجــوز ایجــاد دانشــکده پرســتاری را صــادر کردنــد. ایــن کالــج بــه عنــوان 

ــه کار  ــال 1945 رشوع ب ــار س ــگاه در به ــای دانش ــکده ه ــی از دانش یک

کــرد. از همیــن ســال، ایــن کالــج دارای برنامــه هــای کارشناســی ارشــد 

ــرای  ــه ای را ب ــات پیرشفت ــا مترین ــه ه ــن برنام ــد. ای ــی باش ــتاری م پرس

ــد.  ــی دهن ــه م ــی ارائ پزشــکان، پرســتاران و متخصصــان پرســتاری بالین

ــه  برنامــه هــای کارشناســی ارشــد و کارشناســی ارشــد پرســتاری از جمل

)MSN) Master of Science in Nursing( بــه طــور کامل توســط 

کمیســیون آمــوزش دانشــکده پرســتاری از آوریــل2013 تــا آوریــل 2023 

ــن دانشگاه در آخرين ردهبندي  ــه رســمیت شــناخته شــده اســت. ای ب

ــن دانشــگاه ميباشد.   جهاين دانشگاه هــای برتر جــزء چهملی

باشــد.  مــی  شميس   1344 سال  از  ايران  در  آکادميک  پرستاري  رشوع 

توسط  ماهه  يک  برنامههاي  برگزاري  به  ايران  در  رشته  اين  تاريخچه 

دانشگاه علوم  ماهه در  ايران و دورههاي سه  پزشکي  دانشگاه علوم 

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

گسرتش آموزش عايل بر ميگردد. در سال ١٣٨٨تصويب اين مقطع صورت 

گرفت. در ايران اين رشته به عنوان شاخه اختصايص در پرستاري تعريف 

شده که از طريق بهينهسازي مراقبتهاي پرستاري از نوزادان بدحال و يا 

نارس نيازمند مراقبتهاي ویــژه و خانــواده آنها، تقويت مباين مديريتي، 

پرستاري،  مراقبت  موجبات  رفتارحرفهاي،  و  اخالق  پژوهيش،  آموزيش 

کاهش مرگ ومري و عوارض بياري در بخشهاي ويژه نوزادان را فراهم 

مــی ســازد.

در مطالعــه انجــام شــده عنــارص اصلــی برنامــه درســی شــامل تعریــف 

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

ــر  ــوزش ه ــتم آم ــخصات دوره در سیس ــرش و مش ــط پذی ــرش، رشای پذی

ــورد  ــده در م ــه دســت آم ــج ب ــت. نتای ــرار گرف ــورد بررســی ق کشــور م

مقایســه برنامــه آموزشــی دوره پرســتاری مراقبــت هــای ویــژه نــوزادان 

در دو دانشــگاه مــورد مطالعــه، دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران )17, 18( 

و دانشــکده پرســتاری ایالــت واینــه آمریــکا )19, 20( در جــداول )1 تــا 

6( آمــده اســت.
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جدول1: مقایسه فلسفه، رسالت، ارزش ها، باورها و چشم انداز رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان در دو دانشگاه مورد مطالعه

ایالت واینه آمریکاعلوم پزشکی تهرانمحور مقایسه

فلسفه

رعایــت عدالــت و ارزش هــای اجتاعــی، 

اخالقــی، مذهبــی و اســالمی.

حفظ کرامت و شان واالی انسانی

توجه به عدالت اجتاعی

صداقت علمی و اخالق حرفه ای 

تعهد پذیری و پاسخگویی

مشارکت و کار گروهی

احــرتام بــه حقــوق نــوزادان و خانــواده هــای 

نها آ

مراقبت خانواده محور

ارج نهادن به کارکنان دیگر

مسئولیت در قبال کارکنان دیگر 

ارائه حایت همه جانبه

جامعه محوری

پیش قدم شدن در کنرتل کیفیت )17(.

پــرورش توانایــی هــای فکــری و ارائــه آمــوزش، تحقیــق و عملکــرد و خدمــات جامعــه 

محــور مبتنــی بــر آزادی علمــی، حاکمیــت مشــرتک. 

ــه، تأمــل و تصمیــم گیــری فراگیــران  کســب ظرفیــت تفکــر انتقــادی، دانــش خالقان

ــه موضوعــات مختلــف حرفــه ای  ــرای پاســخگویی ب ب

ــوری  ــردی و تئ ــش ف ــت توســعه دان ــق جه ــت تحقی ــا تقوی ــط علمــی ب ایجــاد محی

ــتاری پرس

کســب مفاهیــم پرســتاری از دانــش در مــورد انســان، مراقبتهــای بهداشــتی و محیــط 

ــتقیم و  ــتجوی مس ــه ای، جس ــتاری حرف ــرد پرس ــه عملک ــی ب ــت بخش ــت هوی جه

توســعه نظریــه 

هرنهای لیرال)آزاد اندیشی(، علوم انسانی و علوم پایه در آموزش پرستاری 

ــا آمــوزش هــای  طراحــی برنامــه هایــی از مؤلفــه هــای فکــری، اجتاعــی و فنــی ب

ــرای دانشــجویان پرســتاران  ــه ای ب حرف

یادگیــری خودهدایتــی بــرای پیرشفــت خودمحــوری اهــداف و ارزشــهای شــخصی در 

حرفــه پرســتاری

رضورت ارزیابی مداوم  

ارتقــای تصویــر دانشــکده پرســتاری و دانشــگاه بــه صــورت محلــی و ملــی از طریــق 

راه هــای مختلــف از جملــه تحقیــق، بورســیه تحصیلــی، عملکــرد، مشــاوره و تصمیــم 

گیــری مشــارکتی 

توســعه همــکاری، صداقــت، نــوآوری، تعالــی، تنــوع و گســرتدگی، ارزش گــذاری بــه 

همــه مــردم بــه عنــوان پرســتاران آینــده در عمــل بــه تعهــدات خــود )20(.

رسالت

ــته  ــد ناپیوس ــی ارش ــته کارشناس ــالت رش رس

پرســتاری مراقبتهــای ویــژه نــوزادان عبــارت 

اســت از کاهــش مــرگ و میــر و عــوارض 

در  بســرتی  نــوزادان  بیــاری  از  ناشــی 

بخشــهای ویــژه و گســرتش ســاختاری در 

ارتقــای رونــد مراقبتهــای پرســتاری و تربیــت 

ــا و  ــا توانایی ه ــد ب ــگان کارآم ــش آموخت دان

.)17( الزم  فراتواناییهــای 

صــدور گواهــی تحصیــالت تکمیلــی بــا عنــوان برنامــه متخصــص پرســتاری نــوزادان، 

بــرای پرســتاران رجیســرت شــده بــا ارایــه مترینــات پیرشفتــه بــرای ارزیابــی انتقــادی و 

بــه کارگیــری شــواهد علمــی در عملکردهــای بالینــی، ارائــه مراقبتهــای بهداشــتی بــا 

ــژه و  ــواده هــا در ســطوح مختلــف بخشــهای وی ــوزادان و خان ــرای ن ــاال ب کیفیــت ب

بهبــود نتایــج ســالمت میباشــد )20(.

چشم انداز

پرســتاران  مهــارت  و  دانــش  ارتقــای 

مراقبتهــای ویــژه نــوزادان طــی ده ســال 

آینــده بــه ســطح قوانیــن موجــود در کل 

ــه  ــی ب کشــور براســاس اســتانداردهای جهان

عنــوان بهرتیــن رتبــه در ســطح منطقــه؛

ــژه  ــتاری وی ــت پرس ــت مراقب ــود وضعی بهب

نــوزادان بــا بهره گیــری از ابعــاد مختلــف 

ــواده؛ ــر خان ــی ب ــی مبتن ــی و پرورش آموزش

 اختصــاص ســهم قابــل توجهــی در ارائــه 

ــهای  ــتاران بخش ــط پرس ــالمت توس ــام س نظ

ارتقــای  در  نــوزادان  ویــژه  مراقبتهــای 

میــزان  کاهــش  و  بهداشــتی  شــاخصهای 

مــرگ و میــر نــوزادان در کشــور )17(.

ــه ترجــان دانــش و آمــوزش  ــه ارزشــها، رســالت و ارای تعهــد دانشــکده پرســتاری ب

متنــوع بــه دانشــجویان بــه عنــوان پرســتاران، محققــان و رهــران آینــده بــرای بهبــود 

ســالمتی در جوامــع محلــی و جهانــی )20(.
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جدول 2: مقایسه اهداف کلی رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان در دو دانشگاه مورد مطالعه

ایالت واینه آمریکاعلوم پزشکی تهرانمحور مقایسه

اهداف کلی

ــه  ــی اســت ک ــش آموختگان ــت دان تربی

توامنندیهــای  و  نگــرش  دانــش،  دارای 

الزم در زمینــه حــوزه کاری اصلــی بــرای 

ــر  ــارس و پرخط ــوزادان ن ــت از ن مراقب

در  الزم  فراتواناییهــای  و  توانایــی  و 

مهارتهــای  رفتارحرفــه ای،  بــا  ارتبــاط 

ــری  ــات، یادگی ــاوری اطالع ــی، فن ارتباط

مدیریــت  پژوهــش،  مادامالعمــر، 

مســاله،  حــل  کیفیــت  ارتقــای  و 

.)17( باشــند  غیــره  و  مستندســازی 

توســعه پرســتاری کل نگــر و مبتنــی بــر شــواهد متناســب بــا اخــالق، فرهنــگ 

و اقتصــاد و مهارتهایــی را بــرای رهــری و بهبــود کیفیــت در سیســتمهای 

ــده ســازمانی  پیچی

بررســی تأثیــر انفورماتیــک و فنــاوری در تحــول و نتایــج مراقبتهــای بهداشــتی 

در بخــش هــای متنــوع 

پیــاده ســازی سیاســتهای بهداشــت و مراقبــت از بیــاران و حرفــه پرســتاری از 

طریــق تعامــل بــا سیاســتگذاران ســازمانی، محلــی، ایالتــی/ فــدرال.

مترکــز بــر پرســتاری پیرشفتــه بــا همــکاری بیــن رشــته ای، در راســتای 

مداخــالت ارتقادهنــده ســالمتی و کاهــش خطــر، داشــن نتایــج بهینــه بیــاران 

ــه  ــالمت جامع و س

 انجام اقدامات پیرشفته برای نوزاد پرخطر 

ــک  ــوان ی ــه عن ــوزادان ب ــت از ن ــرای مراقب ــادی گســرتده ب ــش بنی وجــود دان

جمعیــت آســیب پذیــر و  دانــش تخصصــی در مراقبــت از نــوزادان پرخطــر 

توجــه بــه ارتقــای ســالمت و رشــد و تکامــل، پیشــگیری از بیــاری و ناتوانــی، 

بهبــود رونــد بیــاری، مدیریــت بالینــی و مراقبــت خانــواده محــور بــا وجــود 

تغییــرات سیســتم مراقبتهــای بهداشــتی در محیــط هــای شــهری و جهانــی 

 )NCC( صــدور گواهینامــه از طریــق موسســه ملــی صــدور گواهینامــه

براســاس رشکــت در آزمــون صالحیــت )19(.

جدول 3: مقایسه توامنندی های مورد انتظار، نقشها و وظایف حرفه ای دانش آموختگان رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان در دو دانشگاه 

مورد مطالعه

ایالت واینه آمریکاعلوم پزشکی تهرانمحور مقایسه

توامنندی 

مورد انتظار،             

نقش ها و 

وظایف حرفه 

ای

در  دانشآموختگان  حرفهای  وظايف 

نقش مراقبتي و حایتــی، پژوهشــی و 

ــی )18(. نقش مدیریت

تحت  مربوطه  دانشــکده  در  مقطع  اين  دانشآموختگان  وظايف  نقشو  توامنندیها، 

عنوان نتايج )outcomes( بيان شــده بــود: 

ــه زیســت پزشــکی و فرهنگــی مربوطــه،  ــوط ب ــه هــای مرب ــی اســتفاده از نظری توانای

ــا در نظــر  ــژه ب ــای وی ــه مراقبته ــه ارائ ــات در زمین ــاوری اطالع ــی و فن ــات کنون تحقیق

ــی و  ــی، قوم ــای فرهنگ ــه ه ــواع جنب ــر ان ــان از نظ ــن مددجوی ــیت و س ــن جنس گرف

نــژادی کــه در حــال تجربــه بیاریهــای حــاد یــا مزمــن بــوده و نیــاز بــه ارتقــای ســالمت 

دارنــد.

مهارتهای رهری و بهبود کیفیت در سیستمهای پیچیده سازمانی 

بررسی پاسخ خانواده در مورد تولد نوزاد بیار و تأثیر آن بر عملکرد آنها

مراقبت از نوزادان براساس الگوی خانواده محوری

ــا  ــتار ب ــه ای پرس ــرد حرف ــالق عملک ــا و اخ ــده ارزش ه ــس کنن ــای منعک ــه رفتاره ارائ

ــر  ــر و پرخط ــم خط ــامل، ک ــوزادان س ــا ن ــاط ب ــکان در ارتب پزش

ــته ای  ــد رش ــه صــورت چن ــر، ب ــع نگ ــک طــرح جام ــکاری در اجــرای ی مشــاوره و هم

بــرای ارائــه مراقبــت براســاس تغییــرات فرهنگــی، قومــی و تکاملــی و ارجــاع بیــاران 

ــه دیگــر همــکاران مراقبــت ســالمت ب

مهــارت در اســتفاده از اســتدالل تشــخیصی و مدیریــت درمانــی بــرای رشایــط بهداشــتی 

رایــج در ارتبــاط بــا نــوزادان بســرتی

توانایی انتخاب، انجام و تفسیر آزمایشات و روش های تشخیصی مربوطه )19(.
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جدول 4: مقایسه اسرتاتژی های آموزشی در دو دانشگاه مورد مطالعه

ایالت واینه آمریکاعلوم پزشکی تهرانمحور مقایسه

واحدهای 

درسی و طول 

دوره

نظــام  صــورت  بــه  ایــران  برنامــه 

واحــدی، هــر واحــد درســی 17 ســاعت 

ــگاهی و  ــاعت آزمایش ــا 34 س ــری ی نظ

یــا 51 ســاعت کارآمــوزی یــا 68 ســاعت 

اجــرای  شــود.  مــی  ارائــه  کارورزی 

برنامــه در طــول یــک نیمســال تحصیلی 

و هــر نیمســال17هفته میباشــد. جمــع 

ــی دارای  ــد کل ــامل 32 واح ــا ش واحده

21 واحــد اختصاصــی، 7 واحــد درس 

ــان نامــه واحــد  عمومــی و 4 واحــد پای

ــد. میباش

ایــن مقطــع شــامل ســه دوره دورس 

ــان نامــه  ــه، دروس اختصاصــی و پای پای

ــا  ــا، ب ــن دوره ه ــر ای ــالوه ب ــت. ع اس

تاییــد  و  آموزشــی  گــروه  تشــخیص 

ــگاه  ــی دانش ــالت تکمیل ــورای تحصی ش

ــا تعــدادی از دروس کمبــود و  متامــی ی

جرانــی را دانشــجو بایــد بگذرانــد.

شــامل  جربانــی:  یــا  کمبــود  دروس 

پزشــکی  رســانی  اطــالع  سیســتم 

تحقیــق  روش  و  آمــار  )1واحــد(، 

)3واحــد( پیرشفتــه 

دروس پایــه: شــامل مقدمــه ای بــر 

نــوزادان  ویــژه  مراقبتهــای  پرســتاری 

مفاهیــم  و  هــا  نظریــه  )3واحــد(، 

ــوزادان )2واحــد(،  ــه پرســتاری ن پیرشفت

اصــول مدیریــت پرســتاری و نظریــه 

هــای رهــری )2واحــد(.

آناتومــی  شــامل  اختصاصــی:  دروس 

)2واحــد(،  نــوزادان  فیزیولــوژی  و 

داروشناســی بالینــی )1واحــد نظــری 

ــای  ــول مراقبته ــی(، اص ــد عمل و 1واح

و  نظــری  )3واحــد  یــک  پرســتاری 

کارآمــوزی(، اصــول مراقبتهــای پیرشفتــه 

پرســتاری نــوزادان یــک )4واحــد نظــری 

مراقبتهــای  اصــول  کارآمــوزی(،  و 

پیرشفتــه پرســتاری نــوزادان دو )4واحــد 

)17( کارآمــوزی(  و  نظــری 

برنامــه ایالــت واینــه آمریــکا بــه صــورت متــام وقــت بــا طــول دوره حداکــر ســه ســال از 

زمــان نــام نویســی اســت. دروس بــه صــورت دوره واحــدی  ارائــه شــده و بــه صــورت دوره 

ســه ســاعته بــرای هــر یــک واحــد میباشــد.

جمــع واحدهــا شــامل 48 واحــد کلــی، 13 واحــد اختصاصــی، 7 واحــد درس عمومــی اســت. 

ــاری  ــان نامــه اختی ــا واحــد پای ــی شــامل 675 ســاعت همــراه ب 24 واحــد کارآمــوزی بالین

مــی باشــد.

ــه شــامل اقتصــاد بهداشــت، سیاســت  ــی کارشناســی ارشــد )13واحــد( ک دوره هــای اصل

گــذاری و چالــش هــای حرفــه ای بــرای )Advanced Practice Nurse( APN )3واحــد(، 

ــرای  ــق ب ــد(، روش تحقی ــک )4واح ــواهد ی ــر ش ــی ب ــرد مبتن ــرای عملک ــق ب روش تحقی

ــی نظــری پرســتاری )3واحــد( ــر شــواهد دو )3واحــد(، مبان ــی ب ــرد مبتن عملک

دوره اجبــاری )7واحــد(: شــامل فیزیولــوژی و پاتوفیزیولــوژی پیرشفتــه در ارتبــاط بــا دوره 

زندگــی )4واحــد(، فارماکولــوژی پیرشفتــه نــوزادی )3واحــد(

کارآمــوزی بالینــی )24واحــد(: شــامل ارزیابی پیرشفتــه پرســتاری )4واحــد(، پاتوفیزیولوژی، 

مراقبتهــای بالینــی و مدیریــت یــک )8واحــد نظــری و عملــی(، پاتوفیزیولــوژی، مراقبتهــای 

ــی و  ــای بالین ــوژی، مراقبته ــی(، پاتوفیزیول ــت دو )8 واحــد نظــری و عمل ــی و مدیری بالین

مدیریــت ســه)8 واحــد نظــری و عملــی(

بعــد از گذرانــدن 12 واحــد دانشــجو قــادر بــه انتخــاب واحــد پایــان نامــه خواهــد بــود 

.)19(
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روشهای 

تدریس

انــواع کنفرانســهای داخــل بخشــی بیــن 

رشــته ای، بیــن دانشــگاهی، ســمینار و 

غیــره، بحــث در گروههــای کوچــک، 

کارگاه هــای آموزشــی، ژورنــال کالب، 

آمــوزش  مــورد  ارائــه  کتاب خوانــی، 

رسپایــی در مراکــز بهداشــتی و درمانــی 

خدمــات  ارائــه  عرصه هــای  ســایر  و 

تکنیکهــای  از  اســتفاده  ســالمت، 

حســب  بــر  و  دور  راه  از  آمــوزش 

امکانــات و شــبیه ســازی مشــارکتی در 

ــر، یادگیــری و  آمــوزش رده هــای پایین ت

مطالعــه فــردی )17(.

يادگريي الکرتونیکــی، مطالعه خودراهری هدايت شــده، آموزش یادگیــری بر اساس حــل 

مســاله، روش هــای آمــوزش شــبیه ســازی، جامعــه محــوری )19(.

اسرتاتژیهای 

آموزشی و 

ارزشیابی 

فراگیر

راهربدهــای آموزشــی: یادگیــری مبتنــی 

مشــکل،  و  موضــوع  وظایــف،  بــر 

ــوزش  ــواهد، آم ــر ش ــی ب ــری مبتن یادگی

تخصصــی  صالحیتهــای  بــر  مبتنــی 

ــری  ــات، یادگی ــه خدم ــه ای و ارائ حرف

بــا رویکــرد جامــع نگــر، تلفیقــی از 

ــری  ــوری، یادگی ــتاد مح ــجو و اس دانش

جامعــه نگــر، آمــوزش بیارســتانی و 

سیســتاتیک یادگیــری 

روشــها و فنــون آموزشــی: کنفرانســهای 

داخــل بخشــی، بینبخشــی، بیارســتانی، 

بیــن رشــته ای و دانشــگاهی، ســمینار، 

کوچــک،  گروههــای  در  بحــث 

کالب  ژورنــال  آموزشــی،  کارگاههــای 

و کتابخوانــی، گــزارش مــورد، گــزارش 

صبحگاهــی، راندهــای کاری و آموزشــی 

تکنیکهــای  از  اســتفاده  رسپایــی، 

ســازی،  شــبیه  و  دور  راه  از  آمــوزش 

ــود  ــرت، خ ــای پایین ــارکت در رده ه مش

و خودراهــری آموزشــی 

شــفاهی،  کتبــی،  فراگیــر:  ارزیابــی 

 ،DOPS  ،OSCE رایانهــای،  تعامــل 

 360 ارزشــیابی   ،OSLE  ،OSFE

ــوک،  ــی کارپوشــه )الگ ب درجــه، ارزیاب

ــه،  نتایــج آزمونهــای برگــزار شــده، مقال

تشــویق هــا، گواهــی هــای انجــام کار 

.)17( آن(  نظایــر  و 

راهربدهای آموزشی: تلفیقی از دانشجو و استاد محوری

ــون آموزشــی: ســمینار، بحــث در گروههــای کوچــک، کارگاههــای آموزشــی،  روشــها و فن

ارائــه ســمینار، راندهــای کاری و آموزشــی، آمــوزش رسپایــی، خــود راهــری و خودآموزشــی

ارزیابــی فراگیــر: نتایــج آزمونهــای برگــزار شــده، مقــاالت، تشــویقها، گواهــی هــای انجــام 

کار و نظایــر آن

 ،OSLE ،OSFE ،DOPS ،OSCE ،ــه ای ــل رایان ــفاهی، تعام ــی، ش ــی: کتب ــی بالین ارزیاب

ارزشــیابی360 درجــه، ارزیابــی کارپوشــه )الگ بــوک، نتایــج آزمونهــای برگــزار شــده، مقالــه، 

ــاط  ــی، ارتب ــی بالین ــاهده مرب ــر آن(. مش ــام کار و نظای ــای انج ــی ه ــا، گواه ــویق ه تش

ــق  ــی از طری ــی بالین ــی مرب ــی کتب ــی دانشــجویان، ارزیاب ــی دانشــجویان، خودارزیاب کالم

ــرم،  ــان ت ــرم و پای ــان ت ــزوم(، می ــورت ل ــت )در ص ــه پیرشف ــی دوره در مرحل ــزار ارزیاب اب

ارزیابــی براســاس دســتیابی بــه دوره و اهــداف برنامــه بــا اســتفاده از فــرم ارزیابــی بالینــی 

دانشــکده، ارزیابــی مربــی بالینــی براســاس دفرتجــه یادداشــت روزانــه ارائــه شــده در اول 

ــرم، ارزشــیابی کنفرانســهای بالینــی. ت

دفعات ارزیابی مداوم، دوره ای و پایانی است )19(.
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جدول 5: مقایسه رشایط ورود، قوانین و مقررات و پرداخت هزینه برای رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان در دو دانشگاه مورد مطالعه

ایالت واینه آمریکاعلوم پزشکی تهرانمحور مقایسه

رشایط ورود

بــه  داشــن رشایــط عمومــی ورود 

دانشــنامه  داشــن  عالــی،  آمــوزش 

کارشناســی پرســتاری، بیهوشــی، اتــاق 

ــته  ــا رش ــب ب ــر متناس ــا باالت ــل ی عم

تحصیلــی مــورد تقاضــا از یکــی از 

یــا خــارج از  دانشــگاههای داخــل 

کشــور کــه برحســب مــورد بــه تاییــد 

وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش 

پزشــکی و وزارت علــوم تحقیقــات 

ــد؛ ــیده باش ــاوری رس فن

ــی  ــال کار بالین ــابقه دو س ــل س حداق

نیــروی  طــرح  دوره  گذرانــدن  بــا 

انســانی؛

از ســالمت جســمی و  برخــورداری 

روانــی متناســب بــا رشــته تحصیلــی؛

موفقیت در آزمون ورودی دوره؛

ــه تحصیــل همزمــان  عــدم اشــتغال ب

در هــان دانشــگاه یــا دانشــگاههای 

دیگــر و ســایر موسســات آموزشــی و 

پژوهشــی )17(.

داشــن مــدرک لیســانس از یــک مؤسســه معتــر ایــاالت متحــده آمریــکا یــا مــدرک معــادل دوره 

چهــار ســاله لیســانس پرســتاری از کالــج یــا دانشــگاه معتــر دولتــی. 

 مــدارک عمومــی ســه ســاله )از کانــادا، هنــد، پاکســتان، فرانســه، لبنــان و ...( ممکــن اســت معــادل 

مــدرک لیســانس چهــار ســاله در ایــاالت متحــده نباشــد. 

دانشــجوی کارشناســی ثبــت نــام کــرده بــا معــدل حداقــل ســه )معــادل 16/6 از 20 یــا بــاالی 83 

از 100(. 

ثبــت نــام بــه صــورت دوره متــام وقــت بــدون اشــتغال بــه کار در حیــن تحصیــل یــا دوره پــاره وقــت 

همــراه بــا اشــتغال بــه کار و امــکان انتخــاب زمــان رشوع کالســها بــه دو صــورت بهــار/ تابســتان 

2020 و پاییــز.

ــل100(  ــاالی 110 )حداق ــل ب ــان تاف ــه مــدرک زب ــدون امتحــان ورودی و ارائ ــن ب ــام  آنالی ــت ن ثب

 Graduate Recordمــدرک ارائــه  بــه  نیــاز  بــدون  )حداقــل6/5(  بــاالی7  آیلتــس  یــا 

.)GRE(Examinations

بعــد از تاییــد اعضــای کمیتــه پذیــرش )براســاس فــرم آنالیــن پــر شــده شــامل مشــخصات 

دموگرافیــک، معــدل کل پایــه تحصیلــی لیســانس، تجربــه تحقیــق، عــدم ســوء پیشــینه در مــدت 

ــت علمــی محــل  ــه از اعضــای هیئ ــی نام ــخ درخواســت و داشــن دو معرف ــل از تاری 15 ســال قب

تحصیــل جهــت تاییــد اخالقــی، پیرشفــت تحصیلــی و..( مصاحبــه اختصاصــی حداکــر بــه مــدت 30 

ــرد.  ــن صــورت میگی ــا آنالی ــه صــورت حضــوری ی دقیقــه ب

ــه  ــال تجرب ــل دو س ــیون، حداق ــد واکسیناس ــواد و تایی ــرف م ــوء م ــری س ــت غربالگ ــه تس ارائ

پرســتاری متــام وقــت در یــک واحــد مراقبــت ویــژه نــوزادان ســطح III قبــل از ورود بــه دانشــگاه 

.)20(

قوانیــن و مقــررات 

ــه ای ــش حرف پوش

ــو  ــد زان ــد )در ح ــفید بلن ــوش س روپ

بلنــد(،  آســتین  و  غیرچســبان  و 

ــوم پزشــکی و  دارای آرم دانشــگاه عل

خدمــات بهداشــتی درمانــی مربوطــه 

و بــا بســته بــودن متامــی دکمــه هــای 

شناســایی  کارت  از  اســتفاده  و  آن 

ــوش،  ــر روی روپ ــس دار ب ــر عک معت

در ناحیــه ســمت چــپ ســینه در 

ــای  متــام زمانهــای حضــور در محیطه

ــت.  ــی اس ــی الزام آموزش

دارای  بایــد  خانــم  دانشــجویان 

پوشــاندن  بــرای  مناســب  پوشــش 

متــام رس، گــردن، نواحــی زیرگــردن و 

موهــا، شــلوار بلنــد، متعــارف، ســاده 

ــه  ــاده ک ــوراب س ــبان و ج و غیرچس

متامــی پــا و ســاق پــا را بپوشــاند، 

کفــش راحــت و مناســب راه رفــن 

ــد.  ــدا باش ــدون ص ب

روپــوش، شــلوار و کفــش نبایــد دارای 

رنــگ تنــد و زننــده، در معــرض قــرار 

گردنبنــد،  دســتبند،  هرگونــه  دادن 

ــه  ــر از حلق ــرت )غی ــواره و انگش گوش

ممنــوع  بالیــن  محیــط  در  ازدواج( 

اســت )17(.

لبــاس حرفــه ای دانشــجویان بایــد بــرای نقــش حرفــه ای آنهــا و بخــش بالینــی خاص مناســب باشــد. 

روپــوش ســفید، آســتین بلنــد و تــا حــد زانــو و دارای آرم دانشــگاه مربوطــه باشــد. کفــش راحــت بــا 

پوشــاندن پاشــنه پــا و انگشــتان پــا الزم اســت. بــرای اقایــان شــلوار، کفــش حرفــه ای و پیراهــن یقــه 

دار اجبــاری اســت. شــلوار جیــن و کفــش تنیــس، آســتین بــاز، پاشــنه بلندتــر از 2/5 اینــچ، صنــدل 

صــدادار، شــورت، دامــن کوتــاه، لبــاس تنــگ یــا چســبان، کاله گیــس، کاله یــا مــوارد دیگــر. عینــک 

آفتابــی، جــوراب ســاق بلنــد، لباســهای جلــب توجــه کننــده، تــاپ و ســایر پوششــهای برهنــه کــه 

قفسهســینه، کمــر و یــا نــاف را در معــرض دیــد قــرار مــی دهنــد مجــاز نیســت.

ــال ســیگار و  ــاس مث ــوی دود در لب ــتبند، ب ــن دس ــتفاده از چندی ــات، اس ــس و دخانی ــدن آدام جوی

عطــر و ادکلــن، ناخنهــای مصنوعــی، موهــای نــا مرتــب، پرســینگ/ حلقــه زبــان و خالکوبــی قابــل 

مشــاهده ممنــوع اســت )19(. 

جواهــرات بــه یــک تــا دو گوشــواره )کمــرت از یــک اینــچ(، یــک گردنبنــد کوتــاه، دســتبند منفــرد و 

ســاعت مچــی محــدود مــی شــود )19(.
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ارزشــیابی  قوانیــن 
دوره

عملکرد آموزشی:
ــا  ــن 8 ت ــت بی ــف اس ــجو موظ دانش
ــد  ــا تایی ــط ب ــی و فق ــد درس 14 واح
شــورای تحصیــالت تکمیلــی تــا 16 
 8 اخــذ حداقــل  بــردارد.  را  واحــد 
الزامــی  نیمســال  هــر  در  واحــد 
اســت و نیمســال مذکــور بــه صــورت 
کامــل در ســنوات تحصیلــی دانشــجو 
ــورت  ــد. در ص ــد ش ــوب خواه محس
اخــذ منــره کمــرت از 14 بایــد آن درس 

ــد.  ــرار منای را تک
درس  یــک  در  دانشــجویی  اگــر 
ــود،  ــردود ش ــاری م ــی اختی اختصاص
تاییــد گــروه آموزشــی  در صــورت 
دروس  جــدول  از  می توانــد 
برنامــه  در  اختیــاری  اختصاصــی 
انتخــاب  را  آموزشــی درس دیگــری 
ــد. اگــر میانگیــن منــرات دانشــجو  کن
متوالــی  تحصیلــی  نیمســال  دو  در 
یــا متنــاوب کمــرت از 14 باشــد، آن 
ــل در دوره  ــه تحصی ــجو از ادام دانش
کارشناســی ارشــد محــروم خواهــد 
شــد. اگــر غیبــت دانشــجو از حــد 
مجــاز تجــاوز کنــد، منــره دانشــجو در 
آن درس صفــر محســوب می شــود. 
بــه غیــر از نیمســال اول، دانشــجویان 
متــام وقــت فقــط یکبــار میتواننــد 
از  تحصیلــی  نیمســال  یــک  بــرای 
ــای  ــد. تقاض ــتفاده مناین ــی اس مرخص
کتبــی مرخصــی تحصیلــی بایــد دو 
باشــد.  تــرم  رشوع  از  قبــل  هفتــه 
ــد  ــط میتوانن ــاردار فق ــجویان ب دانش
اســتقاده  مرخصــی  از  تــرم  یــک 

مناینــد.
اخــذ  جهــت  نامــه  پایــان  داشــن 
اســت. اجبــاری  تحصیلــی  مــدرک 

عملکرد بالینی:
ســاعت غیبــت دانشــجو در هــر درس 
ــی و آزمایشــگاهی دو هفدهــم،  عمل
ــم  ــک ده ــوزی و کارورزی از ی کارآم
نبایــد  درس  آن  ســاعات  مجمــوع 

ــد. تجــاوز کن
آمــوزش و ارزیابــی کاراموزیهــا بــا 
ــر  ــه ب ــی مربوط ــت علم ــور هیئ حض
اســاس الگ بــوک تهیــه شــده صــورت 

ــرد )17(. ــی گی م

عملکرد آموزشی: 
ــاالی 83 از 100(  ــا ب ــر از آن را )معــادل 16 از 20 ی ــا باالت یــک دانشــجو بایــد معــدل کلــی ســه ی
کســب کنــد کــه بتوانــد مــدرکMSN  را دریافــت کنــد. دانشــجویی کــه در هــر دوره پرســتاری منــره 

F )15 از 20 و 75 از 100( یــا پایینــرت کســب کنــد، از کالــج پرســتاری اخــراج مــی شــود. 
دانشــجو میتوانــد بــرای تکمیــل دوره تحصیــالت تکمیلــی کــه در آن C ،-B + یــا C کســب کــرده، 
بــه مســئول فــارغ التحصیلــی دانشــکده پرســتاری درخواســت دهــد تــا بــا تاییــد مدیــر گــروه فقــط 

یــک بــار جهــت جــران، آن دوره را تکــرار کنــد.
ــت  ــن را دریاف ــوزش آنالی ــد آم ــرم میتوان ــل از رشوع ت ــه قب ــا در خواســت دانشــجو از ســه هفت ب

ــد.  منای
داشن پایان نامه جهت اخذ مدرک تحصیلی اختیاری است.

ــی  ــه آموزش ــد کمیت ــا تایی ــدی ب ــاری ج ــا بی ــی ی ــی، خانوادگ ــکالت مال ــن مش ــورت داش در ص
دانشــگاه فقــط یــک ســال میتوانــد از مرخصــی تحصیلــی اســتفاده کنــد )19(.

عملکرد بالینی:
ــی دانشــکده،  ــا امــور بالین ــی طــی متــاس ب ــوب نباشــد، پزشــک بالین اگــر عملکــرد دانشــجو مطل
ــن  ــی تدوی ــرد مکتوب ــای عملک ــه ارتق ــنویس برنام ــجو، پیش ــای دانش ــتاد راهن ــا اس ــه ای ب جلس
ــده  ــان شــده و در پرون ــا بی ــح کمبوده ــرای تصحی ــط و رفتارهــای الزم ب ــه در آن رشای ــردد ک میگ
دانشــجو قــرار میگیــرد. بازدیدهــای بخــش هــر دو هفتــه یکبــار جهــت  ارزیابــی اهــداف آموزشــی 

بررســی میشــود.
اگــر رشایــط برنامــه کتبــی توســط دانشــجو تــا آخریــن روز بالینــی رعایــت نشــود، عملکــرد بالینــی 
ــی را  ــر اســتانداردهای فــارغ التحصیل ــود و دانشــجو منــره زی دانشــجو رضایــت بخــش نخواهــد ب

دریافــت میکنــد. 
ــی در  ــدم توانای ــاندهنده ع ــی نش ــک دوره بالین ــجویی در ی ــی دانش ــرد بالین ــه عملک ــی ک هنگام
ســطح عملکــرد حرفهــای باشــد، امــور بالینــی دانشــکده، بــا مشــورت و هاهنگــی بــا مدیــر گــروه 
ــی،  ــن حالت ــد. در چنی ــی )83٪( در نظرگیرن ــر منــره قبول ــه دانشــجو را زی ــد رتب دانشــکده، میتوانن

دانشــجو واجــد رشایــط ادامــه دوره نخواهــد بــود.
تجربــه بالینــی از طریــق مشــاهده، ارتبــاط کالمــی، خــود ارزیابــی دانشــجو، ارزیابــی کتبــی بخــش 
ــرم  ــان ت ــرم و پای ــان ت ــزوم(، می ــورت ل ــت دوره )در ص ــی پیرشف ــزار ارزیاب ــق اب ــه از طری مربوط

ارزیابــی خواهــد شــد. 
عضــو هیئــت علمــی در هــر بازدیــد از بخــش، کنفرانســهای ارزشــیابی را بــا دانشــجو و پرســپتور 

بالینــی را بررســی و در الگ بــوک مستندســازی یــا خالصــه میکنــد. 
ــا دانشــجو وجــود دارد  ــی ی ــان توســط پرســپتور بالین ــی در هــر زم ــس هــای اضاف ــکان کنفران ام

.)19(

پرداخت هزینه

ــت  ــرای درخواس ــی: ب ــگاه دولت دانش
ــگان  ــی رای ــت ایران ــا ملی ــدگان ب کنن
بــوده ولــی بــرای دانشــجویان بــا 
ملیــت غیــر ایرانــی نیازمنــد پرداخــت 

ــت. ــل اس ــه تحصی هزین
دانشــگاه بیــن امللــل: بــرای کلیــه 
ملیــت  بــا  کننــدگان  درخواســت 
ایرانــی و غیرایرانــی نیازمنــد پرداخت 

اســت )17(. هزینــه 

دانشــگاه دولتــی: پرداخــت هزینــه اجبــاری اســت، کــه براســاس واحدهــای تئــوری و عملــی عــالوه 
بــر شــهریه ثابــت هزینــه ای اضافــه هــم پرداخــت مــی کننــد )20(.
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جدول 6: مقایسه ویژگی های پرسنلی در دو دانشگاه مورد مطالعه

ایالت واینه آمریکاعلوم پزشکی تهرانمحور مقایسه

رشایط اعضای 

هیئت علمی، 

فضا و کارکنان

علمــی:  هیئــت  حداقــل 

علمــی  هیــات  نفــر  یــک 

مرتبــه  در  وقــت  متــام 

دانشــیاری، دو عضــو هیــات 

علمــی متــام وقــت در مرتبــه 

ــل ســه  ــا حداق اســتادیاری ب

و  تدریــس  ســابقه  ســال 

تحقیــق در هــر گرایــش

کارکنــان: کارکنــان پرســتاری 

شــاغل  و  دیــده  آمــوزش 

ــی و  ــای عموم ــش ه در بخ

تخصصــی

فضــای مــورد نیــاز: کالس 

کنفرانــس،  ســالن  درس، 

 ،skill lab اســاتید،  اتــاق 

اتــاق کارآمــوزان و کارورزان، 

بایگانــی آموزشــی، مراکــز 

اتــاق کامپیوتــر،  مذهبــی، 

پارکینــگ،  اینرتنــت، 

کتابخانــه بــا ســالن مطالعــه 

و ســلف غــذا خــوری )17(.

ــا پایــه پرســتاری و مــدرک RN متــام وقــت داشــته  حداقــل هیئــت علمــی: عضــو هیئــت علمــی ب

ــای  ــه دوره ه ــی نام ــند، گواه ــده باش ــه را گذران ــی مربوط ــی و آموزش ــای تخصص ــند، دوره ه باش

ــد. ــته باش ــی و Practitioner را داش ــی بالین آموزش

 RNکارکنان: پرستاران کلینیکی و پرستاران داری مجوز

ــازی،  ــبیه س ــگاه ش ــاتید، skill lab، آزمایش ــس و اس ــاق کنفران ــاز: کالس درس و ات ــورد نی ــای م فض

ــدام، مراکــز  ــی آمــوزش، مرکــز تفریحــی وتناســب ان ــری بررســی وضعیــت، بایگان آزمایشــگاه یادگی

مذهبــی، مرکــز خدمــات مراقبتــی و دانشــجویان بیــن امللــل، مرکــز خدمــات مشــاوره و روانشناســی، 

آزمایشــگاه تحقیقاتــی دســتیابی بــه رســانه هــای الکرتونیکــی، کتابخانــه بــا ســالن مطالعــه و ســلف 

غــذا خــوری، پارکینــگ، کافــه تریــای دانشــجویی، امــکان حضــور دانشــجویان بــا باورهــا و مذاهــب 

مختلــف )20(.

بحث
ــا هــدف مقایســه برنامــه درســی کارشناســی ارشــد  مطالعــه حــارض ب

ــران و  ــای ای ــگاه ه ــوزادان در دانش ــژه ن ــای وی ــت ه ــتاری مراقب پرس

ــه  ــا مقایس ــد. ب ــام ش ــکا انج ــه آمری ــت واین ــتاری ایال ــکده پرس دانش

تعریــف و تاریخچــه برنامــه آموزشــی دوره کارشناســی ارشــد پرســتاری 

مراقبــت هــای ویــژه نــوزادان در دو دانشــگاه می تــوان گفــت دانشــگاه 

آمریــکا بــا توجــه بــه ســابقه تاریخــی دیرینــه اش در پرســتاری، رشوع 

فعالیــت دانشــکده پرســتاری ایالــت واینــه آمریــکا پــس از ســال 1930 

میــالدی و بــرای رشــته مربوطــه ســال 2013 میــالدی بــود و در ســایت 

ــته و  ــی رش ــه معرف ــوی آموزشــی ب ــه ویدئ ــا ارائ ــه ب دانشــگاه مربوط

ــود )19(.  ــه ب ــری در جهــان پرداخت دانشــکده در ســطح جامعــه و برت

ــک  ــه صــورت آکادمی ــران از ســال 1344 ب ــتاری در ای ــی رشوع پرس ول

معــادل بــا 1965 میــالدی بــود. فعالیــت هــای آموزشــی رشــته مربوطــه 

ــال 1388 شمســی  ــه س ــوط ب ــران مرب ــوم پزشــکی ته در دانشــگاه عل

ــه  ــرای تاســیس ب ــی را ب ــل توجه ــوده و بودجــه قاب ــالدی( ب )2009 می

ــیر  ــه، س ــود، تاریخچ ــن وج ــا ای ــت )17(. ب ــاص داده اس ــود اختص خ

تکاملــی و رشوع بــه کار کارشناســی ارشــد پرســتاری نــوزادان در 

ــوده  ــکا مطــرح ب ــه آمری ــت واین ــر از دانشــگاه ایال ــی زودت ــران کم ای

اســت، ولــی دانشــکده پرســتاری ایالــت واینــه بــا فراهــم ســازی فایــل 

ویدئویــی توانســته بــود در اولیــن نــگاه دیــد بهــرتی از رشــته مربوطــه 

را بــه منایــش بگــذارد. 

از نظــر فلســفه، در هــر دو دانشــکده پرســتاری ایــران و ایالــت واینــه 

بــر خانــواده، ارزش گــذاری، مســئولیت پذیــری، حایــت همــه جانبــه، 

جامعــه محــوری تاکیــد شــده بــود. از نظــر رســالت هر دو برنامه 

ــای  ــد و در هر دوي آنها به ارتق ــی بودن آموزيش داراي رسالت واضح

ســالمت نــوزادان و توانایــی دانشــجویان اشــاره کــرده بودنــد. هــر دو 

دانشــگاه چشــم انــدازی براســاس اســتانداردهای جهانــی داشــتند. 

ــد  ــالمی تاکی ــی و اس ــای مذهب ــت ارزش ه ــر رعای ــران ب ــگاه ای دانش

داشــت )17(، ولــی دانشــگاه آمریــکا بــه ایــن مــورد اشــاره نکــرده بــود، 

امــا بــر اهمیــت آمــوزش پرســتاری از طریــق خودراهــری و خالقیــت، 

ارزشــیابی مــداوم، وجــود هــرن و علــوم انســانی و ارتقــای تصویــر 

ــای  ــق راه ه ــی از طری ــی و مل ــورت محل ــه ص ــتاری ب ــکده پرس دانش

ــاوره و  ــرد، مش ــی، عملک ــیه تحصیل ــق، بورس ــه تحقی ــف از جمل مختل

تصمیــم گیــری مشــارکتی تاکیــد داشــت )19(. در ارتبــاط بــا رســالت، 

ایالــت واینــه آمریــکا بــه ارتقــای دانشــجو در سیســتم عملکــرد بالینــی 

مبتنــی بــر شــواهد مرتبــط بــا نــوزادان و اهمیــت خانــواده متناســب 

ــا فلســفه مدنظــر بیشــرت توجــه داشــت )20(. اين در حايل است که  ب

رسالت برنامه ایــران در ارتباط با تنهــا دو ارزش پیامــدی مرتبــط بــا 

ــواده  ــن خان ــر گرف ــدون در نظ ــجو ب ــی دانش ــای توانای ــوزاد و ارتق ن

ــکا  ــه آمری ــت واین ــداز مد نظر ایال تدوين شــده اســت )17(. چشــم ان
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برترين بودن در ســطح جهان و ملــی است )19(، ولــی در برنامه دريس 

ایــران رسيدن به بهرتين در ســطح منطقــه مــی باشــد )17(. هــم چنیــن 

در دانشــکده پرســتاری ایالــت واینــه آمریــکا بــر تعهــد تنــوع برنامــه 

آموزشــی دانشــجویان در راســتای ایجــاد جایــگاه باالتــری بــرای فــارغ 

ــده  ــتاران آین ــی پرس ــران و حت ــان، ره ــوان محقق ــه عن ــالن ب التحصی

ــای  ــر پیامده ــر ب ــش ت ــران بی ــد ای ــی تاکی ــود )19(، ول ــده ب ــاره ش اش

ارتقــای ســالمت نــوزادان و آمــوزش خانــواده و شــاخص هــای بهداشــتی                                                                                                          

مــی باشــد )17(. پیشــنهاد مــی شــود کــه تصویرســازی خــوب از 

دانشــجویان و خــود دانشــکده پرســتاری بــا حایتهــای مختلفــی 

ــری  ــم گی ــاوره و تصمی ــرد، مش ــی، عملک ــیه تحصیل ــق، بورس از تحقی

مشــارکتی بــا تاکیــد در آمــوزش پرســتاری صــورت گیــرد و برنامــه 

ــت،  ــری، خالقی ــری در یادگی ــر خودراه ــد ب ــا تاکی ــوع ب ــی متن آموزش

تفکــر انتقــادی، وجــود ارزشــیابی مــداوم، وجــود هــرن و علــوم انســانی 

ــرد. ــی صــورت گی ــی و جهان ــا جوامــع محل متناســب ب

در ارتبــاط بــا هــدف کلــی، هــر دو دانشــگاه بــر دانــش، رفتارحرفــه ای، 

مهــارت هــای ارتباطــی، فنــاوری اطالعــات، عملکــرد مبتنــی بر شــواهد، 

خودآمــوزی مــادام العمــر، پژوهــش، مدیریــت، ارتقای کیفیت، ســالمت 

نــوزاد و مستندســازی اشــاره داشــتند )١7, ١9(. ولــی عملکــرد کل نگــر، 

پیشــگیرانه و خانــواده محــور از نظــر جنبــه هــای اخالقــی، فرهنگــی، 

اقتصــادی و مهارتهــای رهــری متناســب بــا تغییــرات سیســتم مراقبــت 

هــای بهداشــتی در محیــط هــای شــهری و جهانــی بــرای ایالــت واینــه 

آمریــکا اهمیــت داشــت. حتــی بــر تعامــل بــا سیاســتگذاران ســازمانی، 

محلــی، ایالتــی/ فــدرال، جهــت پیــاده ســازی سیاســت هــای بهداشــتی، 

مراقبتــی و حرفــه ای هــم تاکیــد داشــتند )١9(. ایــن نکتــه در مطالعــه 

برنامــه  مــورد  در  ایــران  در   20١٨ ســال  در  همــکاران  و  قربانــی 

ــه  ــك پای ــر روی ی ــن ب ــورت »راه رف ــه ص ــور ب ــواده مح ــت خان مراقب

ناامــن« بیــان شــد کــه ناشــی از عــدم وجــود زیرســاخت هــای اساســی، 

ــن  ــارکت والدی ــرای مش ــی ب ــم آموزش ــه منظ ــک برنام ــود ی ــدم وج ع

ــه انجــام  ــدم تجرب ــوزاد و ع ــواده محــور از ن ــت خان ــد مراقب در فرآین

اعــال مختلــف توســط پرســتاران و اجــرای ناپیوســته ایــن برنامــه در 

ــالوه  ــکا ع ــه آمری ــت واین ــن در ایال ــم چنی ــود )2١(. ه ــا ب NICU ه

ــالمت و  ــای س ــه ارتق ــری از جمل ــای دیگ ــه ه ــر جنب ــت، ب ــر مراقب ب

رشــد و تکامــل، پیشــگیری از بیــاری و ناتوانــی، بهبــود رونــد بیــاری، 

مدیریــت بالینــی نیــز اشــاره کــرده اســت )١9(. ولــی در ایــران بیشــرت 

ــوزاد  ــت از ن ــرای مراقب ــدی دانشــجویان ب ــرش و توامنن ــش، نگ ــر دان ب

پرخطــر و مستندســازی تاکیــد داشــتند )١7(. در ایالــت واینــه امریــکا 

بعــد از امتــام برنامــه ارشــد، مــدرک معتــر بعــد از قبولــی در امتحــان 

نهایــی از طریــق موسســه ملــی صــدور گواهینامــه صــورت مــی گیــرد، 

همچنیــن عدم توجه به ارتقای فراتوانایــی، خودآمــوزی مادامالعمر 

از طريق تقويت مهارت هــای خودارزيايب و ارتقای خود بــه چشــم 

ــر  ــرت ب ــد بیش ــازگار« و »تأکی ــی ناس ــه درس ــورد )١9(. »برنام ــی خ م

آمــوزش نظــری« بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن چالــش هــای برنامــه 

کارشناســی ارشــد پرســتاری نــوزادان در ایــران مطــرح شــده بــود )22(. 

بنابرایــن بهــرت اســت در ایــران دوره هایــی بــرای آشــنایی دانشــجویان 

ــور  ــواده مح ــت خان ــت، مراقب ــا بهداش ــاط ب ــتگذاری در ارتب ــا سیاس ب

ــی در  ــان دوره، امتحان ــه پرســتاری گذاشــته شــود و بعــد از پای و حرف

ــرای صــدور گواهینامــه ارشــد پرســتاری مراقبــت هــای  ــی ب ســطح مل

ویــژه نــوزادان برگــزار شــود. 
از نظــر توامننــدی مــورد انتظــار، نقــش هــا و وظایــف حرفــه ای، هــر 

ــی دانشآموختگان  ــی و مدیریت ــر نقش مراقبتي، حایت ــگاه ب دو دانش

ــه  ــت واین ــتاری ایال ــکده پرس ــی در دانش ــتند )١7, ١9(. ول ــد داش تاکی

آمریــکا برجنبــه هــای فرهنگــی، قومــی و نــژادی، جنســیتی و تکاملــی 

ــتی  ــای بهداش ــذاری ه ــت گ ــتفاده از سیاس ــان، اس ــی مددجوی مراقبت

درمانــی و نظریــه هــای مربــوط بــه زیســت پزشــکی و فرهنگــی 

مربوطــه، تحقیقــات کنونــی و فنــاوری اطالعــات در زمینــه ارائــه 

ــا  ــاد ی ــت ح ــا وضعی ــاران ب ــرای بی ــژه ب ــتاری وی ــت هــای پرس مراقب

مزمــن تاکیــد داشــتند )١9(. تأثري رفتارهــای منعکــس کننــده ارزش هــا 

ــن  ــا پزشــکان، همــکاری بی ــه ای پرســتاران ب و اخــالق و عملکــرد حرف

ــی و مهــارت  ــه برنامــه مراقبت ــه اولی ــواده جهــت تهی ــا خان رشــته ای ب

اســتدالل تشــخیصی و مدیریــت درمانــی نيز جزء توامننــدی هــای 

مــورد انتظــار، نقــش هــا و وظایــف پرســتاران در برنامه دريس ایالــت 

واینــه آمریــکا ميباشد )١9(. اين مــوارد از نقاط قوت برنامه امریــکا و 

نبودن آن در برنامــه درســی ايران از نقاط ضعف ایــن برنامه محسوب 

ميشوند )١7(. در ایــران اکــر فــارغ التحصیــالن معتقدنــد کــه برنامــه 

ــی  ــز بالین ــف پرســتاران در مراک ــا وظای ــی ب هــای درســی NICU فعل

ــف  ــال، وظای ــن ح ــدارد. باای ــت ن ــه مطابق ــی جامع ــای واقع و نیازه

دانشــجویان بایــد بــا اهــداف آموزشــی مطابقت داشــته باشــد )2٣(. در                                                                                                            

ــکل  ــای ش ــش ه ــن چال ــناخته« از مهمرتی ــف ناش ــه ای »وظای مطالع

ــود )22(. در  ــده ب ــرح ش ــران مط ــی NICU در ای ــه درس ــری برنام گی

نتیجــه پیشــنهاد مــی شــود عــالوه بــر نقــش مراقبتي، حایتــی و 

مدیریتــی پرســتاران در برنامــه درســی ایــران بــر اســتفاده از سیاســت 

ــه هــا، همــکاری بیــن رشــته  گــذاری هــای بهداشــتی درمانــی و نظری

ــیتی،  ــژادی، جنس ــی و ن ــی، قوم ــای فرهنگ ــه ه ــه جنب ــه ب ای و توج

ــا مزمــن و مهــارت اســتدالل تشــخیصی در  ــی، وضعیــت حــاد ی تکامل

ــردد. ــد گ ــاران تاکی ــت از بی ــه مراقب ارای

نتایــج نشــان داد دو دانشــگاه از نظــر اســرتاتژی هــای آموزشــی تقریبــا 

ــد. ولــی واحدهــای درســی و طــول دوره دانشــکده  مشــابه هــم بودن

ــه براســاس  ــود ک ــران ب ــر از ای ــش ت ــکا بی ــه آمری ــت واین پرســتاری ایال
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ــن  ــودن ای ــی ب ــکا طوالن ــی آمری ــی و فرهنگ ــای اجتاع ــاخت ه زیرس

دوره نشــان از تاکیــد حضــور دانشــجویان در عرصــه بالیــن و جامعــه 

مــی باشــد. در واحدهــای درســی ایالــت واینــه آمریــکا روش تحقیــق 

ــه پرســتاری و  ــی پیرشفت ــر شــواهد، ارزیاب ــی ب ــرد مبتن براســاس عملک

اقتصــاد بهداشــت، سیاســتگذاری و چالــش هــای حرفــه ای بــه چشــم 

مــی خــورد. آمــوزش و ارزیابــی مربــی بالینــی )Preceptor( در ایالــت 

ــود  ــه )logbook( ب ــکا براســاس دفرتچــه یادداشــت روزان ــه آمری واین

)19(. اشــقلی فراهانــی و همــکاران )2018( معتقدنــد در مباحــث 

کارشناســی ارشــد پرســتاری NICU، عــدم امــکان آمــوزش مربیــان 

فعلــی و محدودیــت در اســتفاده از پزشــکان باتجربــه و مربــی بالینــی 

ــوم  ــجویان از کوریکول ــط دانش ــده توس ــر ش ــی ذک ــکالت اساس از مش

ــدم  ــب آموزشــی، ع ــت مطال ــدم کفای ــود )22(. ع آموزشــی NICU ب

قطعیــت در رونــد تدریــس/ یادگیــری و ارزیابــی نامشــخص، نیــاز 

ــرت  ــن، به ــد )24(. بنابرای ــی کن ــرت م ــی را مهم ــه درس ــر برنام ــه تغیی ب

اســت تغییراتــی در واحدهــای درســی علــوم پزشــکی ایــران بــا اضافــه 

منــودن دروســی ماننــد اقتصــاد ســالمت و سیاســتگذاری، روش تحقیــق 

ــوزادان  ــه ن ــی پیرشفت ــواهد و ارزیاب ــر ش ــی ب ــرد مبتن ــاس عملک براس

ــا اهمیــت رشــته پرســتاری بالینــی  ــرد، ت براســاس پرســپتور صــورت گی

ــر گــردد. ــوزادان کاربــردی ت ن

ــه در دو  ــررات و پرداخــت هزین ــن و مق ــط ورود، قوانی مقایســه رشای

ــکا  ــور آمری ــر دو کش ــه در ه ــان داد ک ــه نش ــورد مطالع ــگاه م دانش

و ایــران قوانیــن مربــوط بــه حضــور و غیــاب کارآمــوزی هــا، حضــور 

ــرای رشوع دوره  ــی ب ــه بالین ــل دو ســال تجرب ــت، رشط حداق ــام وق مت

ــن  ــگ و قوانی ــا فرهن ــب ب ــری مناس ــش ظاه ــته و پوش ــت داش مطابق

جامعــه بــود )17, 19(. تفاوتهــای قابــل ذکــر مربــوط بــه رشایــط ورود 

ــان و  ــدرک زب ــه م ــکا ارائ ــه آمری ــت واین ــتاری ایال ــکده پرس ــه دانش ب

معــدل کارشناســی باالتــر از 16/6، بــدون امتحــان ورودی، عــدم پیــش 

زمینــه جنایــی در مــدت 15 ســال قبــل از تاریــخ درخواســت و داشــن 

دو معرفــی نامــه از اعضــای هیئــت علمــی محــل تحصیــل جهــت تاییــد 

اخالقــی، پیرشفــت تحصیلــی و...(، ارائــه مــدرک تســت غربالگــری 

ــه  ــت مصاحب ــیون و در نهای ــه واکسیناس ــواد و تاییدی ــرف م ــوء م س

ــدل  ــا رشط مع ــران ب ــرای ای ــط ب ــن رشای ــی ای ــود )20(. ول ــاری ب اجب

ــن  حداقــل 12 و موفقیــت در آزمــون ورودی دوره مربوطــه هــم چنی

برخــورداری از ســالمت جســمی و روانــی متناســب بــا رشــته تحصیلــی 

ــا  ــان رشوع کالس ه ــکان انتخــاب زم ــن ام ــی باشــد )17(. هــم چنی م

ــه  ــا ب ــت )20(. بن ــر اس ــکان پذی ــورت ام ــه دو ص ــه ب ــت واین در ایال

فرهنــگ کشــور ایــران دانشــجویان خانــم بایــد متــام رس، گــردن، نواحــی 

ــط  ــران فق ــانند. در ای ــب بپوش ــش مناس ــا پوش ــا را ب ــردن و موه زیرگ

بــه قوانیــن مربــوط بــه پوشــش ظاهــری پرداختــه بــود )17(، ولــی در 

امریــکا بــه مــوارد دیگــری مثــال عــدم بــوی دود در لبــاس مثــال ســیگار 

ــوزی  ــول کارآم ــی در ط ــال کوب ــل خ ــاندن مح ــن، پوش ــر و ادکل و عط

ــارف  ــات نامتع ــدل و تزئین ــا، م ــگ ه ــتفاده از رن ــدم اس ــی و ع بالین

مــو و ناخــن هــای مصنوعــی اشــاره شــده بــود )19(. از نظــر قوانیــن 

ــت  ــه ایال ــه ب ــی دروس مربوط ــرات قبول ــیابی دوره، محــدوده من ارزش

واینــه آمریــکا باالتــر از 16/60 مــی باشــد ولــی در ایــران باالتــر از 14 

مــی باشــد. بازدیدهــای مکــرر بخــش هــر دو هفتــه یکبــار در ایالــت 

ــه  ــاره ای ب ــران اش ــی در ای ــود )19(، ول ــده ب ــد ش ــکا تاکی ــه آمری واین

ارزیابــی بالینــی کامــل صــورت نشــده اســت. هزینــه تحصیــل در ایــران 

ــی  ــت )17(، ول ــاوت اس ــودن متف ــل ب ــن املل ــی و بی ــاب دولت ــا انتخ ب

ایالــت واینــه آمریــکا کال پرداخــت هزینــه بــرای کلیــه پذیرفتــه شــدگان 

اجبــاری اســت )19(. در ایــران اکــر فــارغ التحصیــالن معتقدنــد رونــد 

ــد  ــی توان ــه م ــت )21(، ک ــب اس ــته NICU نامناس ــرای رش ــرش ب پذی

ــود  ــی ش ــث م ــذارد و باع ــر بگ ــجویان تاثی ــی دانش ــد خروج ــر پیام ب

ــرای خــود متصــور نباشــند )12(.  ــده روشــنی ب ــی دانشــجویان آین حت

ــی  ــوان راهنای ــه عن ــتاندارد ACNN ب ــرتالیا اس ــور اس ــی در کش حت

بــرای تدویــن برنامــه درســی در دوره هــای تحصیــالت تکمیلــی 

نــوزادان مــورد اســتفاده قــرار مــی دهنــد و از ایــن طریــق صالحیــت 

حرفــه ای دانشــجویان فــارغ التحصیــل را بررســی مــی کننــد )25(. در 

 NICU نتیجــه بهــرت اســت برخــی رشایــط ورود بــه کارشناســی ارشــد

ــی  ــت تحصیل ــی، پیرشف ــه اخالق ــه، تاییدی ــه مصاحب ــران از جمل در ای

از محــل تحصیــل، رشط منــره زبــان و معــدل باالتــر از 16 لحــاظ 

ــه پوشــش ظاهــری بهــرت و کامــل  شــود. همچنیــن، قوانیــن مربــوط ب

ــف در  ــاط ضع ــان ورودی از نق ــود امتح ــدم وج ــود. ع ــته ش ــر نوش ت

رشایــط ورود بــه دانشــکده پرســتاری ایالــت واینــه آمریــکا بــود. حتــی 

ــود.  ــی عملکــرد آموزشــی کامــل نب توضیحــات ارزیاب

ــا مقایســه ویژگــی هــای پرســنلی در دو دانشــگاه  ــاً در رابطــه ب نهایت

مــورد مطالعــه بایــد بیــان داشــت کــه در هــر دو دانشــگاه عضوهیئــت 

ــی دانشــکده پرســتاری  ــود )17, 19(. ول علمــی متــام وقــت مدنظــر ب

آمریــکا بــا اینکــه دیرتــر رشوع بــه کار کــرده، از لحــاظ فضــا و کارکنــان 

عملکــرد بهــرتی داشــته اســت )19(. کارکنــان و هیئــت علمــی ایالــت 

واینــه آمریــکا داری مجــوز RN بودنــد. در زمینــه فضــا، ایالــت واینــه 

آمریــکا مجهــز بــه مرکــز تفریحــی و تناســب انــدام، آزمایشــگاه شــبیه 

ســازی مخصــوص نــوزادان، آزمایشــگاه یادگیــری بررســی وضعیــت 

ســالمت، و مرکــز خدمــات مراقبتــی بــود )20(. مطالعــه انجــام شــده 

در ایــران نشــان مــی دهــد در صــورت عــدم وجــود امکانــات مؤثــر و 

عوامــل افزایــش رضایــت تحصیلــی و شــغلی در بیــن فــارغ التحصیــالن 

کارشناســی ارشــد پرســتاری NICU، ســطح عملکــرد پرســتاران و 

ــه خــود ممکــن  ــه نوب ــالن مــی توانندکاهــش یابد،کــه ب ــارغ التحصی ف
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ــر،  ــش ت ــت بی ــی، غیب ــار اخالق ــش رفت ــغلی، کاه ــی ش ــت نارضایت اس

درخواســت هــای بیــش تــر بــرای جابجایــی، و متایــل بــه تــرک شــغل را 

بــه دنبــال داشــته باشــد )22(. همچنیــن در مطالعاتــی تاکیــد داشــتند 

کــه دریافــت پشــتیبانی کامــل از مدیــران پرســتاری مــی توانــد باعــث 

افزایــش توانایــی، و مهــارت بالینــی در پرســتاران تــازه وارد شــود و بــه 

عنــوان یکــی از نیازهــای اساســی آن ها شــناخته می شــود )26, 27(. در 

مــورد پرســنل نیــز در ایــران دانشــجویان ایــن رشــته بــر عــدم تخصــص 

و توانایــی در مربیــان دوره کارشناســی ارشــد اشــاره کــرده )22( و بیــان 

ــس  ــه نف ــاد ب ــد باعــث کاهــش اعت ــی توان ــر م ــن ام ــه ای ــتند ک داش

ــت بخــش دانشــجویان  ــط ایمــن و رضای ــر ایجــاد رشای ــا شــود و ب آنه

و مربیــان تأثیــر مــی گــذارد )28(. بنابرایــن بهبــود رشایــط و امکانــات 

دانشــگاهی و پرســنلی مــی توانــد معیارهــای شایســتگی ایــن رشــته را 

بهبــود بخشــیده تــا بــه اســتاندارهای جهانــی نزدیکــرت شــود.                     

نتیجه گیری
ــه نظــر مــی رســد اگرچــه  ــج حاصــل از پژوهــش ب ــه نتای ــا توجــه ب ب

ــورد  ــه هــای آموزشــی م ــا برنام ــران در مقایســه ب ــه آموزشــی ای برنام

مطالعــه از جایــگاه نســبتا مطلوبــی برخــوردار اســت، امــا جهــت 

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

قــرار دهــد تــا بتوانــد بــا برطــرف منــودن مشــکالت و بــرآورده منــودن 

ــه حداکــر کارآیــی ممکــن در ســالهای آتــی دســت  نیازهــای جامعــه ب

ــازی  ــی تصویرس ــای درس ــه ه ــت برنام ــای کیفی ــور ارتق ــه منظ ــد. ب یاب

مناســب بــا حایــت هــای مختلــف تحقیقــی، عملکــردی و مشــاوره ای؛ 

ــا تاکیــد بــر یادگیــری خودراهــری، خالقیــت،  ایجــاد برنامــه آموزشــی ب

تفکــر انتقــادی، و وجــود مباحــث هــرن و علــوم انســانی؛ وجــود امتحــان 

ــن  ــکاری بی ــر هم ــد ب ــان دوره؛ تاکی ــه پای ــدور گواهینام ــرای ص ــی ب مل

رشــته ای و توجــه بــه جنبــه هــای فرهنگــی، قومــی و نــژادی، جنســیتی، 

تکاملــی، و مهــارت اســتدالل تشــخیصی مراقبــت؛ ارتقا رشایــط ورودی از 

جملــه مصاحبــه، تاییدیــه اخالقــی، پیرشفــت تحصیلــی، رشط منــره زبــان 

و معــدل باالتــر از 16؛ بهبــود رشایــط و امکانــات دانشــگاهی، آموزشــی 

و پرســنلی؛ اســتفاده از تجهیــزات شــبیه ســازی پیرشفتــه بــرای ارزشــیابی 

دانشــجویان پرســتاری؛ و وجــود گواهــی دوره هــای آموزشــی بالینــی در 

اعضــای هیئــت علمــی مربوطــه پیشــنهاد مــی شــود.

سپاسگزاری
IR.SEMUMS. شــاره  بــه  اخــالق  کــد  بــا  مطالعــه  ایــن 

REC.1399.054 از کمیتــه اخــالق دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان 

ــوم  ــاوری دانشــگاه عل ــت محــرتم پژوهــش و فن انجــام شــد. از معاون

ــر و تشــکر  ــه واســطه حایــت معنــوی طــرح تقدی پزشــکی ســمنان ب

ــد.  ــی آی ــه عمــل م ب

تضاد منافع
هیچ گونه تضاد منافعی بین نویسندگان وجود ندارد.
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