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 مقاله پژوهشی

   يارشد رشته پرستار یدوره کارشناس یبرنامه درس یقیتطب یبررس
  کایا امریلوانیدانشگاه پنس ران ویژه نوزادان ایو يهامراقبت

  
  ٣*هي، فرزانه باقر٢زادهيال ولي، ل١ينارنجباغ يحسن يصغر

 
  02/06/1396تاریخ پذیرش  01/03/1396تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

افت مراقبتي كه بيماران دري تيفيدر کپرستاران متخصص باليني از اعضاي حياتي سيستم خدمات بهداشتي هستند. دانش و مهارت آنان  :هدف و زمينهپيش
نقاط قوت و ضعف آن،  ييران و شناسايژه نوزادان در ايو يهامراقبت يارشد پرستار يشتر رشته کارشناسيت هر چه بيموفق يبرا .است رگذاريتأثبسيار  کننديم

 يقيمطالعه تطب صورتبهاست. پژوهش حاضر  يضرور يموفق، امر يهادانشگاهدر  شدهتجربه ياز تجارب و راهبردها يبرداربهرهو  يقيپرداختن به مطالعات تطب
  کا پرداخته است.ي) امرPennsylvaniaا (يلوانيپنس يران با دانشکده پرستاريژه نوزادان در ايو يهاتمراقب يارشد پرستار يدوره کارشناس يبرنامه درس يبه بررس

 يارشد پرستار يکارشناس يدر ارتباط با برنامه درس ينترنتيا يانجام شده است. پس از جستجو ١٣٩٦حاضر در سال  يقيو تطب يفيمطالعه توص :هاروشو مواد 
ده ستفاابا  يده و سپس دو برنامه آموزشيرشته انتخاب گرد يتشابه نسب ليبه دلكا يا آمريلوانيمعتبر جهان، دانشگاه پنس يهادانشگاهژه نوزادان در يو يهامراقبت

  انجام شد. هابرنامهق يسه، تطبيو مقا يجوارهمر، يف، تفسيمرحله توصر چهادر  Beredyي لگواز ا
 يهاتفاوتا يلوانيپنس يفلسفه دانشکده پرستار .است اندازچشم رسالت، و هاارزش داراي کياستراتژ ريزيبرنامه اصول اساس بر دانشگاه دو هر برنامه :هايافته
 يهااريمختلف توجه نشده است. از مع يهاتيقومبا توجه به فرهنگ و  يپرستار يهامراقبتران به ارائه يدر ا کهيدرحالرا لحاظ کرده است  يتيو قوم يفرهنگ

 قبل يروان و يتيشخص اتيخصوص يبررس ازلحاظمصاحبه  نوزادان، انجام يهابخشدر  داوطلبان يکار سوابق ايلوانيپنس يمقطع در دانشکده پرستار نيورود به ا

  است. پذيرامکانز ين وقتپاره صورتبهشاغل  شدگانرفتهيپذ يبلکه برا وقتتمامبر  عالوه دوره ارائه نيهمچن به دوره است. ورود از
 ياريبس قوت نقاط يدارا آن ينيبال ماهيت به توجه با رانيا ژه نوزادان دريو يهامراقبت يپرستار ارشد يدوره کارشناس يآموزش برنامه :گيرينتيجهبحث و 

 دوره ارائه و دوره ورود به از قبل شناختيروان اتيخصوص ازلحاظ مصاحبه انجام داوطلبان، يکار سوابق به توجه دوره، شتريب چه هر تيفيک بهبود جهت .باشديم

  .شوديم شنهاديپ وقتپاره صورتبه
 ارشد يژه نوزادان، کارشناسيو يهامراقبت ي، پرستاري، برنامه درسيقيتطب يبررس :يديکل هايواژه

  
 ۵۱۴-۵۲۳ ، ص۱۳۹۶ مهر، ۹۶درپي ، پيهفتمدهم، شماره پانزمجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره 

  
  ۰۴۱-۳۴۷۹۶۷۷-: تلفن ،مامايي و پرستاري دانشکده ،تبريز پزشکي علوم دانشگاه ،تبريز: مکاتبهآدرس 

Email: f.bagheriye85@yahoo.com 

  
  مقدمه

دار کشورها، نقش يو پا جانبههمهدر توسعه  يآموزش عال
ته، نقش سي، شاکارآمد يانسان يرويت نيدارد و در ترب ياکنندهنييتع
 يو مؤسسات آموزش عال هادانشگاه. )١(را بر عهده دارد ياتيح
که  يميرات عظييد به تغيبا يآموزش يهانظام يمجر عنوانبه
واکنش نشان داده و بتوانند در سطح  افتدمياتفاق  هاآنرامون يپ

 و الملليبين يابيارز ويژهبه يابيارز يبرا ي، رقابت مؤثريجهان

                                                             
 .رانيز، ايتبر ي، دانشگاه علوم پزشکييماما ي، دانشکده پرستاريآموزش پرستار يدکتر يدانشجو١
 رانيز، ايتبر ي، دانشگاه علوم پزشکييماما يکودکان، دانشکده پرستار يپرستار ياستاد گروه آموزش  ٢
 سنده مسئول)ي(نو رانيز، ايتبر ي، دانشگاه علوم پزشکييماما ي، دانشکده پرستاريآموزش پرستار يدکتر يدانشجو  ٣

 يبخش عنوانبه يآموزش پرستار .)٢(نديت فراهم نمايفين کيتضم
 يادير در جهان با سرعت زياخ يهادههدر  ياز نظام آموزش عال

 يباعث نگران تنهانهن توسعه يو گسترش است که ا توسعهدرحال
 ييهاچالشن رشته شده است، بلکه با يت آموزش ايفيدرباره ک
 يهابرنامهت آموزش و يفي، کآموختگاندانش يستگيشا ازجمله

ارتباط  ليبه دل ياز طرف .)٣(مواجه است يرشته پرستار يدرس
  . )٤(برخوردار است يت خاصيکه با سالمت مردم دارد از اهم يکينزد
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ران پرستا يسازآمادهري، پرستازش موآ يهاتيمسئولاز  يکي 
ت یلومسؤري پرستا يهادانشکدهو ست انی یبالل عمااي بهبود ابر
 عنوانبهباشند در ند که قاه داربر عهدرا  ياحرفهران ت پرستایترب

 هايدهشکلت و ئه خدمادر اراسالمت ت خدمام يي تعضااز ا يکي
 ياحرفه يهاتيفعالباشند و شته دا نقش يبهداشت يهااستيسبه 
ري پرستازش موت آين اهميبنابرا. )٥(هنددجامعه توسعه د را در خو

قبت اافت مرین از درنایطما منظوربهري و تکامل حرفه پرستا جهت
  . )٦(باشديم يضرورن ایجودمدماران و ياي بمطمئن برت و يفيکبا 

. تاس يت رسميک نظام تربي ياصل يهامؤلفهاز  يبرنامه درس
 يرا برا ياژهيو يتيهدفمند، تجارب ترب صورتبهن مؤلفه يرا ايز

در  يابيارزش. )٧(دينمايمدر ابعاد مختلف فراهم  يارتقاء و تعال
 يهادههدر  يدر س يهابرنامهت يفيارتقاء ک منظوربه يآموزش عال

. هدف، توجه به )٨(زان قرار گرفته استيبرنامه ر موردتوجهر ياخ
 يت آموزش در بخش آموزش عاليفيک يو ارتقا يفيک يهاشاخص

و  ي، علمياخالق يهاتيقابلاست که از  ييروهايت نيترب درنهايتو 
  .)١٠, ٩(برخوردار باشند يکاف يعمل

شدن  التحصيلفارغ، يکالن پرستار يهابرنامههدف از 
مثبت  رييتغ يط مراقبت سالمتياست که در مح يپرستاران توانمند

 ،هاخانوادهافراد،  يت زندگيفيک يارتقا يجاد کرده و در راستايا
عدم تطابق . )١٢, ١١(جامعه قدم بردارند يطورکلبهو  هاگروه

، يران و دانش مستقل پرستاريجامعه، فراگ يازهاينبا  هاآموزش
. )١٤, ١٣(وارد آورد يبه آموزش پرستار ياريصدمات بس توانديم

 يستارگوناگون پر يليتحص يهارشتهازها، ين نيبه ا ييپاسخگو يبرا
 يکيژه نوزادان يو يهامراقبت يرشته پرستارر شده است. يا دايدر دن

مهم  يهاشاخصاز يكي  کهييازآنجااد شده است. ي يهارشتهاز 
زادان و نو ريوممرگكاهش ر شت هر كشوابهدو سطح سالمتي 

ران تربيت پرستاا لذ، ستابقا يافته زادان ندگي نوزيش كيفيت افزا
روي پيش  يهااستيساز يكي زادان نوه يژو يهامراقبتمتخصص 

. )١٥(ستاين شاخص ب در ابه سطح مطلون سيداي رها برركشو
باليني براي پرستاران، متخصصين  يهاتخصصيكي از اين  درواقع

ي ويژه نوزادان است كه با اهميت يافتن هامراقبتبالين در حيطه 
با كيفيت باال و مبتني بر شواهد در بخش تخصصي  يهامراقبت

. )١٦(ر توسعه يافتيمراقبت ويژه نوزادان توسط پرستاران در دهه اخ
تعداد نوزادان نارس و زودرس و لزوم مراقبت  روزافزونبا افزايش 

 ي، باقميرومرگبر كاهش  عالوه کهينحوبهمبتني بر شواهد از آنان 
در بخش  مدتطوالنيبه علت حضور  هاآنماندن عوارض كمتر در 

مراقبت ويژه باقي بماند، تربيت پرستاران متخصص باليني در اين 
د و همکاران در يک فري. ن)١٧(رسديمبه نظر  يضرور هابخش

، ينيآموزش بال  يهاطهيحدر  يير بنايرات زييمطالعه خود تغ
رشته  تين موفقيتضم يرا برا ياحرفه يتوانمندسازن و يت باليريمد

رات ييدانسته و  لزوم تغ يژه  نوزادان ضروريو يهامراقبت يپرستار
 . )١٥(دانستند يرا ضرور يدر برنامه درس

کولوم يکور يابيدر ارتباط با ارزش يسازمان بهداشت جهان تأکيد
 يازهايبا ن يدو بعد مرتبط بودن برنامه آموزش يبر بررس يپرستار

انش يپرستار به مددجو ييسالمت هر کشور و جوابگو دارتياولو
 مشکالت توانديم يپرستار آموزش يهابرنامه يابيارزش. )١٨(است

ه نشد ييشناسا قبالًا يد يجد يازهايموجود را مشخص کند و بر ن
 يارشد پرستار ينکه کارشناسي. با توجه به ا)١٩(دينما تأکيدز ين

رش دانشجو يپذ رغميعلنوپا است،  يهارشتهژه از يو يهامراقبت
ن يدر ا يقين مقطع، تاکنون مطالعه تطبين دوره از ايچندش از يب

 يآموزش يهانظامگر توجه به ينه انجام نشده است .از طرف ديزم
 اثربخشک نظام کارآمد و ينه شدن ين نهاديموفق در جهان، مب

و  يمحتو يباعث ارتقا يمختلف آموزش يهانظامسه ياست و مقا
چه ت هريموفق ين برايبنابرا. گردديم يآموزش يهابرنامهت يفيک
ن دوره و شناخت نقاط قوت و ضعف برنامه يا آموختگاندانششتر يب

 و استفاده از تجارب يقيکشورمان، پرداختن به مطالعات تطب يدرس
. با توجه به سابقه کشور رسديمبه نظر  يگر ضروريد يکشورها

ارشد  يدوره کارشناس ين دوره، برنامه آموزشيکا در آموزش ايامر
ن مقطع يا ين کشور با برنامه درسيا ايلوانيژه نوزادان دانشگاه پنسيو

 يبرا يکاربرد يشنهادهايانجام شد تا پ يقيتطب ياسهيمقاران، يدر ا
  ران ارائه گردد. ين دوره در ايا يت آموزشيدن به وضعيبهبود بخش

  
  مواد و روش کار

 الدر سبوده که  يقيو تطب يفيک مطالعه توصين پژوهش يا
ام انج يبرا .ز انجام شده استيتبر يدر دانشگاه علوم پزشك ١٣٩٦

 يبندرتبهبر اساس  يبرتر پرستار يهادانشکدهپژوهش حاضر، ابتدا 
 Google، Google Scholarجستجوگر  يتوسط موتورها يجهان

Pub med  مورد جستجو قرار گرفت. با توجه به کسب رتبه اول
، وجود يجهان يبندرتبهارشد بر اساس  يکارشناس يهابرنامه

 يرااج ازلحاظ يو داشتن سابقه طوالن يشگاميبر پ ياطالعات مبن
بودن اطالعات  دسترسقابلو  يآموزش کارآمدمؤثر و  يهاوهيش

دانشگاه  يپرستار، دانشکده ينترنتيا يهاتيسادر  موردنياز
 هشوپژدر  مورداستفادهي لگود. ايکا انتخاب گرديا امريلوانيپنس

و مطلق روش ک یلگو ن ايا .است Beredyوف معري لگو، احاضر
، فیمرحله توصر چهااست که  يقيت تطبمطالعا يهاروشاز  ياعنتزا

مشخص  يقيسه را در مطالعات تطبيو مقا يجوارهمر، يتفس
ق بر اساس شواهد يتحق يهادهيپد، فیمرحله توص. در )٢٠(کنديم

در مرحله  يو نقاد يبررس يشده و برا يبردارادداشتيو اطالعات، 
شده در مرحله  ير، اطالعات وارسي. در مرحله تفسشونديمبعد آماده 
مرحله  ي، اطالعاتيجوارهم. در مرحله شونديمل يو تحل ياول بررس
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 باقريه فرزانه زاده،ولي ليال نارنجباغي، حسني صغري
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 هاتفاوتو  هاشباهتسه، يمقا يبرا يجاد چارچوبيا منظوربهقبل 
 همسئلسه، ي. در مرحله مقارنديگيمو در کنار هم قرار  بنديطبقه
و دادن  هاتفاوتو  هاشباهتنه يدر زم اتيبه جزئق با توجه يتحق

. بر اساس )٢١(شونديمسه يو مقا يق بررسيتحق سؤاالتپاسخ به 
ژه يو يهامراقبتارشد  يدوره کارشناس ين الگو ابتدا برنامه آموزشيا

ن يا يآموزشت وزارت بهداشت و درمان و برنامه يران از ساينوزادان ا
گرفته  ورمزبت دانشگاه يا از سايلوانيپنس يمقطع از دانشکده پرستار

 يق قرار گرفت. سپس اطالعات در قالب جداوليدق موردمطالعهشد و 

ا نظم ب ترتيباينبهم شد يتنظ يک از عناصر برنامه آموزشيهر  يبرا
 ارهاراهکشنهادها و ين و پييتع هاتفاوتدادن به اطالعات، تشابهات و 

  د. يمشخص گرد
  

  يافته ها
در مطالعه انجام شده در خصوص عناصر  آمدهدستبهج ينتا

  .ل ارائه شده استيک در جداول ذيبه تفک يبرنامه درس

  
  موردمطالعهه نشگادر دو دا اندازچشمو سالت ، رهاوربا، هاارزشسه یمقا): ١ول (جد

، ن منظور، پژوهشياست بد يو چند فرهنگ يجهان صورتبهسالمت جامعه  يازهاين تأمينن دانشکده يا فلسفه فلسفه:  ايلوانيپنس
  .دينمايمادغام  دهديمل يرا تشک يو همکار يفکر يکنجکاو يهاارزشق که ياز تحق يجاد فرهنگيا يآموزش، و عمل را برا

 نيو محقق يران جهانيت رهبران و مدي، و تربيج عدالت، نشان دادن عمل عاليشرفت علم، تروي): با پMissionرسالت (
  ميبر سالمت بگذار يتوجهقابل تأثير، يرشته پرستار

  )٢٢(يپرستارق يدر بهبود سالمت از طر ريپذتحولبرتر و  يفکر يرويبه ن يابي): دستvision( اندازچشم
 يانسان يواال شأنکرامت و حفظ  - يو اسالم ي، مذهبيو اخالق ياجتماع يهاارزشعدالت و  رعايت فلسفه:  رانيا

احترام  - يمشارکت و کار گروه - ييپاسخگو يريتعهدپذ - ياحرفهو اخالق  يصداقت علم- يتوجه به عدالت اجتماع
 -رگيدر قبال کارکنان دت يمسئول-گر يارج نهادن به کارکنان د -مراقبت خانواده محور  - هاآن يهاخانوادهبه حقوق نوزادان و 

  تيفيشدن در کنترل ک قدمشيپ - يمحورجامعه - جانبههمهت يارائه حما
و  رميومرگژه نوزادان عبارت از کاهش يمراقبت و يوسته پرستاريارشد ناپ ي): رسالت رشته کارشناسMissionرسالت (

ت يو ترب يپرستار يهامراقبتدر ارتقاء روند  يژه و گسترش ساختاريو يهابخشدر  يبستر نوزادان يمارياز ب يعوارض ناش
  .باشديمالزم  يهاييفرا تواناو  هاييتواناکارآمد با  يآموختگاندانش

در کل کشور  قبولقابلژه نوزادان به سطح يمراقبت و يهابخشارتقاء دانش و مهارت پرستاران  -١):vision( اندازچشم
 گيريبهرهژه نوزادان با يو يت مراقبت پرستاريبهبود وضع -٢ن در سطح منطقه يبهتر عنوانبه يجهان يبر اساس استانداردها

در ارائه نظام سالمت توسط پرستاران  يتوجهقابلاختصاص سهم  -٣بر محور خانواده  يو پژوهش ياز ابعاد مختلف آموزش
  .)٢٣(نوزادان در کشور ميرومرگزان يو کاهش م يبهداشت يهاشاخصژه نوزادان در ارتقاء يمراقبت و يهابخش

    
  موردمطالعهه نشگادر دو داشته رکلی اف هدا): ٢ول (جد

 يبرا برنامه يطراح– يشرفته پرستاري، دانش عمل پيکولوژي، سايولوژياخالق، ب يهادانشبا  يب دانش پرستاريترک  ايلوانيپنس
ح يتوض، يبهداشت يهامراقبت يابي، ارائه و ارزيدر طراح هاستميس يمختلف، شرح استفاده از تئور يهاتيجمعو  هافرهنگ

راقبت عمل م يمال تأميناست بر ساختار و يس تأثير–مداوم ت يفيدر بهبود کو استانداردها  عملکرد گيرياندازهو روش، ابزار 
ت و يفيک تأثيرص يتشخ -يستم مراقبتيو س هامراقبت يت معضالت اخالقيريمد يبرا يارائه استراتژ-و سالمت  يبهداشت

وجه به ت - يم مراقبت بهداشتيت يگر اعضايو مشورت با د يهمکار - ينيخالقانه و قضاوت بالنقد -ج يبر بهبود نتا يمنيا
  )٢٢(مختلف  يهاتيجمع يت مناسب برايفيبهبود ک يهامدلن يز بيتما –اطالعات  يتکنولوژ

مراقبت از ( يکار ينه حوزه اصليالزم در زم يهايتوانمنددانش، نگرش و  ياست که دارا يآموختگاندانشت يهدف ترب  رانيا
 ياطالعات، خودآموز يآورفن، يارتباط يهامهارت، ياحرفهرفتار (الزم  يهاييفرا تواناو  هاييتواناو  )ا بدحالينوزاد نارس و 

   )٢٣(باشديمو ....)  ي، حل مسئله، مستندسازيت مراقبتيفيت و ارتقاء کيري، پژوهش، مدالعمرمادام
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  آموختگاندانش ياحرفهف یظاو ونقش ر، نتظارد امو ينمندهااتو): ٣ول (جد
ن شکل يا ) بهoutcomeج (يدانشکده مربوطه تحت عنوان نتان مقطع در يا آموختگاندانشف ي، نقش و وظاهايتوانمند  ايلوانيپنس

  ان شده است.:يب
 يرا برا آموختگاندانشو  سال اول تولد متمرکز بوده يدر ارتباط با خانواده و نوزاد در ط آموختگاندانش يبر توانمند

 يبرا يريگيپ يهابرنامهدر منزل و  يهامراقبتژه نوزادان، يو يهامراقبت يهابخشمختلف مانند  يهاتيموقععملکرد در 
 يهاحوزهنده در يرهبران آ عنوانبه د بتوانندين مقطع بايا آموختگاندانشن ي. همچنکنديمنوزادان در معرض خطر آماده 

  . )٢٢(نوزادان ارائه خدمت کنند يتخصص يهاحوزهدر  يتيريو مد يو پژوهش آموزشي، ينيمختلف عملکرد بال
  يتيحما– يدر نقش مراقبت آموختگاندانش ياحرفهف يوظا  رانيا

  يدر نقش پژوهش آموختگاندانش ياحرفهف يوظا
  )٢٣(يتيريدر نقش مد آموختگاندانش ياحرفهف يوظا

  
  دوره ير و محتواساختات و مشخصا :)٤( ولجد

  ر دورهساختات و مشخصا  دانشگاه
ا يلوانيدر پنسسال) است.  ٢( وقتتماما يسال) و  ٣( وقتمهين صورتبهبوده و  يسينونامسال از زمان  ٥طول دوره حداکثر   ايلوانيپنس

. باشديمدوره واحد  ١هر  يساعت در هر هفته برا ٣ هادوره. تمام شوديمارائه  )course units( دوره واحد صورتبهدروس 
  . )٢٢(شوديمترم در سال) ارائه  ٣( يترم صورتبه دروس
 يتئور يهادوره)، ٣course units( ياجبار يهادورهشده است که شامل:  ين مقطع طراحيا يبرا يحوزه درس ٤

)٣course units ،(ينيبال يهادوره )٥course units ،(يانتخاب يهادوره )١ course units(  
 يولوژيزيو پاتوف يولوژيزي، فيکار پرستار يشرفته و درمان برايپ ي): فارماکولوژcourse units ٣( ياجبار يهادوره

  يپژوهش يهاطرحق و يبر روش تحق يامقدمهبر شواهد،  يعمل مبتن يبرا يق علميشرفته، تحقيپ يتکامل
  )،٢( پرخطر)، نوزادان ١( پرخطرنوزادان  -فيمار ضعي): کودکان ب٣course units( يتئور يهادوره
)، ١ن (ياز کودکان در بال ي: پرستارينيبال گيريتصميمشرفته و يپ يکيزيف يابي): ارزcourse units ٥( ينيبال يهادوره

 نوزادان )،٢ن (يدر بال پرخطرکودکان، نوزادان  يهاخانواده يشرفته برايم عملکرد پي، مفاهپرخطرنوزادان  يبرا ينيعملکرد بال
  )٣ن (يدر بال پرخطر

  )٢٢()course units ١( يانتخاب يهادوره
 به تحصيل بپردازد وقتتمام صورتبهدانشجوي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته بايد   رانيا

 ت.دوره تابستاني اسهرسال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و امكانات يك 
 نامهنييآاين  ٤هفته، با رعايت مفاد ماده  ٦هفته و هر دوره تابستاني شامل  ١٧آموزش هر نيمسال تحصيلي شامل  مدت
  .است

سال است. آموزش در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته  ٣حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 
 شوديمارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده  و باشديمكشور مبتني بر نظام واحدي  يهادانشگاهدر تمام 

 ٣٤يا آزمايشگاهي ، عملي ساعت ١٧نظري  صورتبه بيبه ترتيا ميزان درسي است كه مفاد آن  مقدار هر واحد درسي،
برنامه  طبق ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني، ٦٨ كارورزي ،ساعت ٥١ و كارآموزي كارگاهي ساعت،

  .)٢٣(شوديمتدريس  ريزيبرنامهمصوب شوراي عالي 
  است. نامهپايانو  يه، دروس اختصاصيدوره دروس پا ٣ن مقطع شامل يا

وس از در يدادا تعي يدانشگاه تمام يليالت تکميتحص يشورا تأييدو  يص گروه آموزشيبا تشخ هادورهن يبر ا عالوه
  د بگذراند.يرا دانشجو با يکمبود و جبران

  واحد) ٣شرفته (يق پيآمار و روش تحق-واحد) ١( يپزشک رسانياطالع يهاستميس: يا جبرانيدروس کمبود 
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 ٢نوزادان ( يپرستارشرفته يم پيو مفاه هاهينظر -واحد) ٣ژه نوزادان (يو يهامراقبت يبر پرستار يامقدمهه: يدروس پا
  واحد) ٢( يرهبر يهاهينظرو  يت پرستاريرياصول مد -واحد)

واحد  ١( ينيبال يداروشناس -واحد) ٢نوزادان ( يوپاتولوژيزيف -واحد) ٢نوزادان ( يولوژيزيو ف ي: آناتوميدروس اختصاص
 يپرستار يهامراقبتاصول  -)يکارآموز-يواحد نظر ٣( ١نوزادان  يپرستار يهامراقبتاصول  -)يواحد عمل ١و  ينظر

اصول  -)يکارآموز -يواحد نظر ٤( ١نوزادان  يشرفته پرستاريپ يهامراقبتاصول  -)يکارآموز-يواحد نظر ٤( ١نوزادان 
  )يکارآموز -يواحد نظر ٤( ٢نوزادان  يشرفته پرستاريپ يهامراقبت

  )٢٣(واحد) ٤( نامهپايان
  

 هاشباهتسه يل و مقايک از عناصر و تحليق هر يبا مطالعه دق
  :رسديمر مهم به نظر يموارد ز هاتفاوتو 

ت گف توانيمخچه دوره در دو دانشگاه يف و تاريسه تعريدر مقا
 سيتأسن ين فرانکليتوسط بنجام ١٧٤٠ا در سال يلوانيدانشگاه پنس
ن دانشکده در سال يکا است. ايامر يمين دانشگاه قديشد. چهارم

ارشد و  يمقطع کارشناس ١٩٦١،يسانس پرستاريمقطع ل ١٩٥٠
در مقطع  ٢رتبه  يجاد و دارايرا ا يپرستار يمقطع دکترا ١٩٧٨

 يپرستار يهادانشکدهان يدر م يارشد پرستار يکارشناس
 U.S news& world اساسبر کا و سرتاسر جهان يامر متحدهاالتيا

report يابرنامه صورتبهن رشته ين دانشکده اياست. در ا بوده 
 يف شده است که فرد را برايرخواران تعريمتمرکز بر خانواده و ش

، نوزادان سالم، مراقبت NICUمثل  يمتفاوت يهامکاندر  يرهبر
, ٢٢(کنديمنوزادان با خطر باال آماده  يريگيپ يهابرنامهدر منزل و 

 ماههکي يهابرنامه يران به برگزارين رشته در ايخچه اي. تار)٢٤
در دانشگاه  ماههسه يهادورهران و يا يتوسط دانشگاه علوم پزشک

 بي. تصوگردديمدور بر  چنداننه يهاسالتهران در  يعلوم پزشک
گسترش  ين جلسه شورايو نهم يدر س ١٣٨٨ن مقطع در سال يا

شاخه  عنوانبهن رشته يران ايصورت گرفت . در ا يآموزش عال
 يسازنهيبهق يف شده که از طريتعر يدر پرستار ياختصاص
ازمند يا نارس نياز نوزادان بدحال و  يپرستار يهامراقبت
، ي، آموزشيتيريمد يت مباني، تقوهاآنژه و خانواده يو يهامراقبت
، کاهش ي، موجبات مراقبت پرستارياحرفه، اخالق و رفتار يپژوهش
ژه نوزادان را فراهم يو يهابخشدر  يماريو عوارض ب ميرومرگ

  )٢٣(سازديم
توجه هر به  توانيم يدو برنامه درس يهاارزشن يسه بيدر مقا

 هاآنبودن  محورجامعه و يو عدالت اجتماع هاارزشدو برنامه به 
حقوق نوزاد و خانواده، ات به جزئيبا  رانيا ياشاره کرد. برنامه درس

. در فلسفه دانشکده )٢٣(اشاره کرده است ياحرفه يهاارزش
 لحاظ شده يتيو قوم يفرهنگ يهاتفاوتا يلوانيپنس يپرستار

 يهاتيقومرغم وجود فرهنگ و يران عليدر ا کهيدرحال )٢٢(است
  به آن نشده است. يااشارهمختلف 

 يران جهانين و مديمحققت يتربا يلوانيرسالت دانشگاه پنس
بر  برنامه تأثير بر رسالت عالوهران يدر برنامه ا کهيدرحال )٢٢(است

ر د يدر حوزه مراقبت تخصص يآموختگاندانشت يبه تربسالمت، 
نوزادان ، عوارض  ميرومرگزان يکاهش م،  يسطح سوم مراقبت

فرا و  هاييتوانابا  آموختگاندانشت يگسترش ارتقاء ساختار و ترب،
اره ز اشين ينيبال يکاربرد يهاپژوهشژه و يو يهابخشدر  هاييتوانا

توجه  يجهان  ينيران و رهبران باليت مديترب يلو )٢٣(شده است
دو برنامه مشخص است که هردو  اندازچشمبه  ي. با نگاهنشده است
. در اندکردهتوجه  يق پرستاريارتقاء سالمت از طربرنامه به 

ست ا مدنظرن بودن در جهان يبرترا ، يلوانيدانشگاه پنس اندازچشم
 ن سطح در منطقهيدن به بهتريران رسيا يبرنامه درسدر  يول

هر   اندازچشم. رسالت و باشديمآن  به دنبالاست که  ياندازچشم
  باشديمبر سالمت  هاآن تأثير،  يدو  برنامه درس
 يتکنولوژ و يدانش پرستار هر دو برنامه توجه به ياهداف کل

ر گيو مشورت با د يهمکار ،ينيخالقانه و قضاوت بال نقد، اطالعات
 الوهعران يا ي. در برنامه درسباشديم يم مراقبت بهداشتيت ياعضا
همانند ارتقاء دانش، نگرش و  يگري، اهداف دين اهداف کليبر ا

 ييو ارتقاء فراتوانا نراينه مراقبت و پژوهش در ايمهارت در زم
 يهامهارتت و ممارست يق تقوياز طر العمرمادام يخودآموز
است که از نقاط قوت آن  مدنظرز ين و ارتقاء خود يابيخودارز

 و در نظر مختلف يهافرهنگا توجه به يلواني.  در پنس)٢٣(باشديم
ساختار  است بريس تأثير،ت يفيبهبود کمختلف،  يهاتيجمعگرفتن 

 يراب يارائه استراتژ، و سالمت  يعمل مراقبت بهداشت يمال تأمينو 
 ،  يمراقبت يهاستميسو  هامراقبت يت معضالت اخالقيريمد

انش د بيترک، جيبر بهبود نتا يمنيت و ايفيک تأثيرص يتشخ
عمل  و، دانش يکولوژي، سايولوژياخالق، ب يهادانشبا  يپرستار

. )٢٢(دباشيم يبرنامه درس يز جزوه اهداف کلين  يشرفته پرستاريپ
 يا و نبودن آن در اهداف کليلوانيز نقاط قوت برنامه پنسن اهداف ايا
. از نقاط ضعف شونديمران محسوب يران از نقاط ضعف برنامه ايا

 ييا عدم توجه به ارتقاء فراتوانايلوانيبرنامه پنس ياهداف کل
 يهامهارتت و ممارست يق تقوياز طر العمرمادام يخودآموز
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 يکه برا ياحرفهف يو ارتقاء خود است . وظا يابيخودارز
در دو برنامه در نظر گرفته شده است شامل  آموختگاندانش

 پژوهش، بر نوزاد و خانواده  ، تمرکز  يشرفته پرستاريمداخالت پ
 يران براي. در ا)٢٣, ٢٢(است يتيري،نقش مددر حوزه نوزادان 

در  کهيدرحالاست  مدنظرز ين يف آموزشيوظا آموختگاندانش
نشده  يااشاره آموختگاندانشن نقش يبه ا وضوحبها يلوانيبرنامه پنس

  است .
 يط مشابهين رشته هر دو برنامه شرايانتخاب و ورود به ا يبرا

باال (معدل)،  يعلم يهاتيصالحهمچون انتخاب داوطلبان با 
ان يض. متقااندگرفتهن)، را در نظر يتجربه کار بال( ينيبال يهامهارت

ون يناسيد واکسيا بايلوانين رشته در دانشگاه پنسيل ايتحص
ت داشتن مجوز کار در ي، هپاتمرغانآبلههمانند سل،  يهايماريب

د در آزمون يبا ران داوطلبانيز دارا باشند. در ايرا ن III NICUسطح 
 ندارندگا ضمناًند يرا کسب نما يشرکت نموده و نمره قبول يورود

در آزمون  توانديمز يو اتاق عمل ن يهوشبر يمدرک کارشناس
  . )٢٣, ٢٢(نديشرکت نما يورود

 کننديمترم در سال برگزار  ٣ صورتبههر دو برنامه دروس را 
در  يول وقتتمامو  وقتمهين صورتبهل يتحصا يلوانيدر دانشگاه پنس

ل در دانشکده ي. حداکثر مدت تحصباشديم وقتتمامران فقط يا
. هر دو برنامه دروس را باشديمسال  ٣ران يسال و در ا ٥ا يلوانيپنس

ن دو برنامه ارائه ي. در ادهنديمارائه  يکارآموزو  يتئور صورتبه
هم  يدروس يول باشديممشترک  يدروس اجبار صورتبهدروس 

در  يران و دروس انتخابيدر برنامه ا يتحت عنوان دروس جبران
و تعداد  محتوا. در هر دو دانشگاه گردديمز ارائه يا نيلوانيدانشگاه پنس

ران ي. در اباشنديممشابه هم  يکارآموزو  يدروس اجبار يواحدها
ا يلوانيدانشکده پنسن واحد در يکه ا شدهگنجاندهز ين نامهپايانواحد 

  .)٢٣, ٢٢(وجود ندارد
  

  گيرينتيجهبحث و 
مقطع  يسه برنامه آموزشيمطالعه حاضر مقا يهدف کل

ي ايلوانيژه نوزادان دانشگاه پنسيو يهامراقبتارشد  يکارشناس
ک از عناصر برنامه يق صورت گرفته در هريبا تطب .ران بوديکا و ايآمر
 يدوره کارشناس ير در برنامه آموزشيمربوطه موارد ز يهادانشگاهدر 

 :است بحثقابلران يژه نوزادان ايو يهامراقبت يارشد پرستار
ارشد  يکارشناس رشته از شده ارائه فيتعار ياجزا سهيمقا
 تيترب بر برنامه دو هر تأکيد دهندهنشانژه نوزادان يو يهامراقبت

 بر نوزادان عالوها يلوانيتمرکز دانشگاه پنس بوده اما ماهر پرستاران
 دو هر هدف يهاگروهز بوده و يبر نوزادان سالم ن پرخطرمار و يب

ا يلوانيدر دانشگاه پنس .باشديم آنان يهاخانواده و برنامه، نوزادان

ه ن در نظر گرفته شدالتحصيالفارغاشتغال  يبرا يمختلف يهامکان
  مارستان شده است.يران محدود به بيدر ا کهيدرحالاست 

 کياستراتژ ريزيبرنامه اصول اساس بر دانشگاه دو هر برنامه
 دانشگاه يآموزش برنامه در .است اندازچشم رسالت، و هاارزش داراي

 دانشکده فلسفه يول نشد افتي رشته يبرا يمستقل فلسفه ايلوانيپنس

و چند  يجهان صورتبهسالمت جامعه  يازهاين تأمين يپرستار
جاد يا ين منظور، پژوهش، آموزش، و عمل را براياست. بد يفرهنگ
را  يو همکار يفکر يکنجکاو يهاارزشق که ياز تحق يفرهنگ

به حقوق نوزاد و  رانيا ي. برنامه درسدينمايمادغام  دهديمل يتشک
ن ياشاره کرده است بدگر يو موارد د ياحرفه يهاارزشخانواده، 

قاط و از نمدنظر قرار گرفته است  يشتريب يهاارزشران يب در ايترت
ا يلوانيبرنامه پنس کهيدرحال شوديمن برنامه محسوب يا يبرا يقوت
اشاره کرده است. در فلسفه دانشکده  هاارزشبه  يکل صورتبه

است.  لحاظ شده يتيو قوم يفرهنگ يهاتفاوتا يلوانيپنس يپرستار
 ،هاارزش ن،باز ،ندگيز هشيو در دوـموج يهاتفاوت هـب فرهنگي عتنو

 يهاگروه درون و ينـب ر د يـفرهنگ يهاجنبه ايرـس و هارهنجا
با تنوع  يران کشورينکه اي. با توجه به ا)٢٥(دارد رهشاا مختلف
 هـب توجه وملزان مختلف يو اد هاتيقوماست، حضور  يفرهنگ
 قبتا. مر)٢٦(سازديم حمطر دممر با جههامو در  را گـفرهن

 دوـبهب منجر به  توانديمفرهنگي  عتنو داراي يهاگروه در ريپرستا
 يبرا يم برنامه درسين در تنظي. بنابرا)٢٧(باشديم تـكيفي

با در نظر گرفتن  يپرستار يهامراقبت، ارائه يان درسيدانشجو
  . رسديمبه نظر  يمختلف ضرور يهافرهنگ

الت ا رسيلوانيپنس يدانشکده پرستار شد مالحظه که گونههمان
و  پژوهش و آموزش در يجهان يبرتر و يرهبر را خود يهاارزشو 
 تيو ظرف ليپتانس به توجه با کهينحوبه کرده عنوان يپرستار نيبال

ن يبنابرا .(22)است داده قرار يجهان جامعه سالمت را خود هدف باال
 پرستاران يبرا فرصت جاديا ن دانشکده يا يدرس يهابرنامهدر 

 حال بهر است. نداشته دور ازنظر را ينقش جهان داشتن منظوربه

 يمناسب هيتوج ايلوانيپنس يدانشکده پرستار يباال رتبه و گاهيجا
ران يدر برنامه ا. باشديمشده  ارائه اهداف به يابيدست امکان يبرا

وزه در ح يآموختگاندانشت يفقط مختص به ترب اندازچشمرسالت و 
 يکاربرد يهاپژوهشو  يدر سطح سوم مراقبت يمراقبت تخصص

 رن ديبنابراتوجه نشده است  شدنيجهانشده است و به  ينيبال
 ييايجغراف يبه مرزها محدود يپرستار دانشکده در رسالت رانيا

 هيتوج قابل توانديم مقطعن يا بودن نوپا به توجه با که است گشته
 به است الزم رسديم نظر به رانيا يامنطقه به نقش توجه باشد. با

  .شود توجه زين يامنطقه و يجهان طهيح در گسترش آموزش
برنامه  سهيمقا به يامطالعه در همکاران و يکرمانشاه

 جهينت نيا و به پرداخته کانادا و رانيا در پرستاري ارشد يکارشناس
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 در پرستاري آموزش رسالت فلسفه و ازنظر ديبا هابرنامه که دنديرس

    .)١٤(شوند اصالح يليالت تکميتحص سطح
 مطلب نيا نيمب زين کايا آمريلوانيپنس دانشگاه يف شغليوظا

، نوزاد و يشرفته پرستاريکه هر دو دانشگاه بر مداخالت پ است
 وهعالران ي. در اباشديممتمرکز  يتيريو مد يخانواده، نقش پژوهش

ست ا مدنظرز ين يف آموزشيوظا آموختگاندانش يبرا، هانقشن يبر ا
ن نقش يبه ا وضوحبها يلوانيدر دانشگاه پنس کهيدرحال
  .)٢٣, ٢٢(نشده است يااشاره آموختگاندانش

 يارشد پرستار يکارشناس دوره به ودور ضوابط و طيشرا سهيمقا
 رشيپذ که نحوه دهديم نشان کشور دو ژه نوزادان دريو يهامراقبت

 ايلوانيپنس در دانشگاه .است ن دو دانشکده متفاوتيدر ا دانشجو
 دشدهييتأ مدارک ارائه با ن رشته بدون آزمونيل در ايداوطلب تحص

 يتيشخص يروان اتيخصوص ازلحاظ مصاحبه انجام نيو همچن
 يورود در آزمون يقبول به منوط رانيا در . اماکنديمافت يرش دريپذ

ه داشتن تجرباست. در هر دو دانشکده ورود به رشته مستلزم  يو کتب
ه کار ا تجربيلوانيدانشکده پنس کهيدرحالاست سال  ٢ن به مدت يبال

 IIIداشتن مجوز کار در سطح  ن در بخش نوزادان بوده ويدر بال
NICU با)٢٤-٢٢(ط ورود به رشته لحاظ کرده استيرا از شرا و . 

 اگر رسديم به نظر دوره يبودن محتوا يو تخصص ينيبال به توجه

و مجوز کار در  نوزادان يهابخش در ينيبال کار سابقه ز بريران نيا در
 انجام نيو همچن هياول شرط عنوانبه نوزادان يتخصص يهابخش

 دوره به از ورود قبل ،يتيشخص يروان اتيخصوص ازلحاظ مصاحبه

 افراد و بهتر شده دانشجو نشيگز نديفرا شود اضافه ورود طيشرا به

 دوره نوزادان وارد به شرفتهيپ مراقبت ارائه در توانمند و صالحيذ

 دانشجويان از بسياري .شونديم ژهيو يهامراقبت يپرستار ارشد

 آموزش مشمول كه هستند ورود هنگام انگيزه و تجربه باليني داراي

سازي  برآورده براي رسديم نظر به شوديم ساالنبزرگ به شيوه
در برنامه  ييهايبازنگر و تغييرات يادگيرندگان اين خاص نيازهاي

 الزم ويژه نوزادان مراقبت پرستاري ارشد يكارشناس رشته يدرس

  است.
در  کودکان يپرستار ارشد دوره ساختار و طول سهيمقا با

 ارشد يدوره کارشناس ماهيت نکهيا به توجه و رانيا و ايلوانيپنس

 اکثر و بوده ينيبال رانيژه نوزادان در ايو يهامراقبت يپرستار

 ،باشنديم ليتحص مشغول به زمانهم و شاغل شدگانرفتهيپذ
 عالوه ا،يلوانيپنس ز مانندين رانيا يآموزش برنامه در شوديم شنهاديپ

 وقتمهين ساختار استفاده از امکان ،وقتتمام صورتبه دوره ارائه بر

 داشتن ساختار عالوهب شود. فراهم دوره نيان ايدانشجو يبرا

 يهاآموختهو  اتيتجرب با دوره يهاآموخته قيتلف امکان وقتمهين
 يارتقا در توانديم امر نيا و دهديم رانيفراگ به را خود يکار

ن دو برنامه ارائه دروس يباشد. در ا مؤثر دوره يآموزش تيفيک
 ي. در دانشکده پرستارباشديممشترک  يدروس اجبار صورتبه

 يز براين يانتخاب ي، واحدهايبر دروس اجبار عالوها يلوانيپنس
ران وجود يا يهادانشگاهدر  يانتخابن يچن .شوديمدانشجو ارائه 

  . )٢٣, ٢٢(ندارد
 افتيدر توانيم برنامه دو در شده ارائه يواحدها سهيمقا از

 توجه با دوره يدر محتوا يفارماکولوژ و يپاتولوژ ،يولوژيزيف دروس

 يتوانمند يارتقا در ران،يا در برنامه ماهيت بودن ينيبال به
از  يکينکه يبوده است. با توجه به ا ديمف دوره نيا انيدانشجو

از ين دوره نين در ايبنابرا باشديم يآموزش آموختگاندانش يهانقش
کولوم يز در کوريس نيدروس مربوط به آموزش و روش تدر است تا

 و وجود آموختگاندانش يگر نقش پژوهشيگنجانده شود. از طرف د
ق يروش تحق يت واحد درسين دوره بر اهميدر ا نامهپايانواحد 

 ين واحد درسيکه ا رسديمن به نظر يشرفته تمرکز دارد بنابرايپ
 يهاکارگاه ن دوره لحاظ شود. وجوديا يبرا يدروس اجبار عنوانبه

 يارتقا عفونت، کنترل ،يارتباط يهامهارتمانند کارگاه  يآموزش
ران، يا کولوميکور شواهد، در بر يمبتن و عملکرد خدمات تيفيک

 ياحتمال يهايکاست توانديم ،شدهمطرح مطالب بودن ديمف بر عالوه
  کند. برطرف زين را برنامه يمحتوا

 دوره، با اقتباس شتريب چه ت هريفيک بهبود : جهتگيرينتيجه

 نيا ضعف نقاط توانيم موردمطالعه يخارج يهادانشگاه تجارب از
در  داوطلبان يکار سوابق به توجه د.يبخش بهبود را يدرس برنامه
 اتيخصوص يبررس ازلحاظمصاحبه  انجام نوزادان و يهابخش

 نيهمچن .گردديم شنهاديدوره پ به ورود از قبل يروان و يتيشخص
 يآموزش تيفيک توانديم وقتپاره صورتبه دوره ارائه
در  يارائه واحد پيشنهاد .دهد شيافزا را دوره شاغل شدگانرفتهيپذ
بر اساس توجه به فرهنگ و  يپرستار يهامراقبتنه ارائه يزم

 ياهمراقبتمنجر به بهبود  توانديمکه  شوديممختلف  يهاتيقوم
  نه شود.ين زميدر ا يپرستار
  

  يتشکر و قدردان
 مطالب، پژوهشگران هيته و آوريجمع در که يهمکاران هيکل از

 گونههيچ که است ذکرقابل .ميينمايم تشکر نمودند، يهمراه را

  نداشت. وجود مطالب تحليلوتجزيه، آوريجمع در يمنافع تعارض
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Abstract 
Background & Aims: Nurse Practitioners (NP) are vital members of the health care system. Their 
knowledge and skills in the quality of care that patients receive is very important. In order to achieve 
more success in the Master’s of Science of Neonatal Intensive Care Nursing in Iran and identify its 
weaknesses and strengths, comparative studies and utilization of successful universities’ strategies and 
experiences are necessary. The present research compares the Master’s curriculum of Neonatal Intensive 
Care Nursing in Iran and Pennsylvania University of United states. 
Materials & Methods: This descriptive-comparative study was carried out in 2017. After searching the 
network on the master curriculum of Neonatal Intensive Care Nursing in well-known international 
universities, we selected Pennsylvania University of United states due to relative similarities between 
two courses and Both curriculums were compared using Bereday’s four-stage model: description, 
interpretation, juxtaposition and comparison. 
Results: The program of both universities is based on the principles of strategic planning with values 
and mission, vision. The philosophy of the Pennsylvania School of Nursing has included cultural and 
ethnic differences, while nursing care in Iran has not been given due attention to different cultures and 
ethnicities. The entry criteria for this degree at Pennsylvania Nursing School are volunteers' work 
experience in infants wards and interviews in terms of examining personality and psychological 
characteristics before entering the field. It is also possible to offer courses in addition to being full-time, 
but also part-time possible. 
Conclusion: the Master's program of neonatal intensive care nursing, due to its clinical nature has much 
strength. In order to improve the quality of the course, it is recommended to take into account the work 
experience of the volunteers, to conduct the interview in terms of psychological characteristics before 
entering the course and offering part-time courses. 
Keywords: Comparative Study, curriculum, Neonatal Intensive Care Nursing, Master’s of science 
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