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 مقاله پژوهشی

   يهامراقبت يپرستار ارشد یکارشناس دوره یآموزش برنامه یقیتطب یبررس
 ران و دانشگاه مک مستر کانادایژه نوزادان ایو

  
  *٥يآران يمحمدرضا منصور، ٤فام ياکرم رضاقل، ٣يلين سهيام، ٢زادهوحيد زمان، ١زادهليال ولي

 
  05/06/1397تاریخ پذیرش  31/02/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 هايرصهعمطلوب در  يپرستار هايمراقبتکه بتوانند  باشدميو متخصص  ايحرفهن التحصيالفارغت يترب به دنبالارشد  يدوره کارشناس: هدف و زمينهپيش
 ارشد يکارشناس يآموزش برنامه سهيمقا باهدف مطالعه نيو برطرف کند. ا ييپژوهش مسائل و مشکالت را شناسا ازلحاظبتواند  يمختلف ارائه نموده و از طرف

  .است شده انجام يبرنامه آموزش تيفيک بهبود جهت کارساز و يعمل يهاشنهاديپ ارائه مستر کانادا و مکران و دانشگاه يدر ا ژه نوزادانيو هايمراقبت يپرستار
 هايمراقبت يارشد پرستار يکارشناس يبرنامه آموزشبا عنوان  ينترنتيا يانجام شد. پس از جستجو ۹۷در سال  يقيتطب يفين مطالعه توصيا: هاروش و مواد

در  Beredy يبا استفاده از الگو يدو برنامه آموزش و شدهانتخابرشته  يتشابه نسب ليبه دل مك مستر كانادادانشگاه ، معتبر جهان يهادانشگاهدر  ويژه نوزادان
  د.يگرد يابيارز هاآنو نقاط قوت و ضعف  شدهليتحل، سهيو مقا يجوارهم، ريتفس، فيچهار مرحله توص

بودند. در و روشن  رسالت واضح يدارا يبوده و هر دو برنامه آموزش حاکم بر جامعه هايارزشد و يعقا بر اساسهر دو برنامه آموزشي  يو باورها هاارزش: هاافتهي
 گونهچهيد كه در برنامه كانادا ذکر شده بو آموختگاندانش يآت هاينقش عنوانبه يتيريمدو  يپژوهش، يآموزش، يتيحما يمراقبت هاينقشايران؛  يبرنامه درس

 ران بود.ياز برنامه ا ترمرتبطو  ترجامعدانشگاه مک مستر  يدوره در برنامه درس يدرس يرش دانشجو و واحدهاين نحوه پذيبه آن نشده بود. همچن اياشاره

کانادا  ترمسمکدانشگاه  يدرس برنامهبر پژوهش بوده و نسبت به  متمرکز غالباًران يژه نوزادان در ايو يهامراقبت يپرستار يبرنامه درسگيري: نتيجهبحث و 
اه گيجاد جايان و ايدر دانشجو مرتبط با نوزادان يتخصص يعمل هايمهارتو  هاتوانمندي يسازيغن، انيرش دانشجويپذ در رابطه با شروط يينواقص اجرا يدارا

  .رداشتب گام، رانين دوره در ايا تيفيک شتريب چه هر يارتقا جهت درن مشکالت يبا رفع ا توانميا ن مقطع بوده است. لذيا آموختگاندانش ين برايبهتر در بال
 ژه نوزادانيو يهامراقبت يپرستار، ارشد يکارشناس، يبرنامه آموزش: يديکل يهاواژه

  
 ۴۷۵-۴۸۳ ص ،۱۳۹۷ مهر، ۱۰۸درپي پي، هفتمشماره ، شانزدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۴۱۳۴۷۹۶۷۷۰: تلفن ،زيتبر ييو ماما يدانشکده پرستار، يجنوب يعتيابان شريخ، زيتبر: آدرس مکاتبه

Email: mrm_mehr2006@yahoo.com 

  
  مقدمه

مراكز ، آموزشي نهادهاي نيترمهم عنوانبه هادانشگاه
 متخصصان موردنياز تربيت همچنين و فرهنگ و علم توليدكننده

 حمطر دانش و علم توسعه مرزهاي و ديجد دانش توليد و خلق، كشور
 هاآن ناپذيرجداييت يمأمور سه خدمات و پژوهش، بوده و آموزش

ق دقي ريزيبرنامه د بايآموزشي با هاينظام). لذا ۱( گردديممحسوب 
موجبات ، جامعه ازيموردن متخصص انساني نيروي در حوزه تربيت

                                                             
  رانيز، ايز، تبريتبر ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما يکودکان، دانشکده پرستار ياستاد گروه پرستار ١
 رانيز، ايز، تبريتبر ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما يدانشکده پرستار، يو جراح يداخل ياستاد گروه پرستار ٢
 رانيز، ايز، تبريتبر ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما يدانشکده پرستار، ييقات دانشجويه تحقتي، کميپرستار يدکتر يدانشجو ٣
 رانيز، ايز، تبريتبر ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما يدانشکده پرستار، يپرستار يدکتر يدانشجو ٤
 سنده مسئول)يران (نويز، ايز، تبريتبر ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما يدانشکده پرستار، يپرستار يدکتر يدانشجو ٥

 حركت عيجهت تسر كشور در موجود هايسرمايه از بهينه ستفادها
 يفرهنگ و علمي اقتدار و شكوفاييهمگاني و  توسعه يسوبه جامعه
  ).۳,۲ا سازند (يرا مه جامعه

 زيريبرنامهبا  يستيبا يعلوم پزشک هايدانشگاه نيبنابرا
و  هاتيفعال، آموزش دستور کار دنيق و تدارک ديدق يآموزش

 و ميجهت تعل ايندهارز هايگام، ازيموردن يريادگي تجارب مجموع
 و ديدج سالمت مراقبت يازهاين به پاسخگومتخصص  يرويت نيترب
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 آراني منصوري محمدرضا، فام رضاقلي اکرم، سهيلي امين، زادهزمان وحيد، زادهولي ليال
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ل به ين راستا همين ). در۴,۳بردارد ( يامروز جامعه يايپو
ز ين پاسخگو يانسان يرويت نيآموزش و ترب يهانظامدر  ييپاسخگو

 بررسي، راهبردي نسبت به آموزش نشيه داشتن بيجز در سا
رل کنت، دهايتهد و هافرصت تشخيص، قوت و ضعف نقاط، هانارسايي
 ضعو جهت بهبود هاروشفرآيندها و  بهبود تاًينهاكيفيت و  مستمر

  ).۶,۵سر نخواهد شد (يبرتر م گاهيجا كسب و
در  يعال آموزش نظام از يبخش عنوانبه زين يپرستار آموزش

 يستگيشا چالش افته و باي توسعه سرعت به جهان در رياخ هايدهه
 يرشته پرستار يدرس هايبرنامه يآموزش تيفيو ک آموختگانانشد

نظام مراقبت سالمت  اندرکاراندست يروبرو شده که موجب نگران
 تيترب، يپرستار کالن هايبرنامه از ). هدف۷ده است (يگرد

 رييتغ سالمت مراقبت هايمحيط در که است يتوانمند پرستاران
، افراد يزندگ تيفيک ياارتق يدر راستا و کرده جاديا مثبت

 تطابق ). لذا۸بردارند ( قدم جامعه يطورکلبه و هاگروه، هاخانواده
 ،جامعه يازهاين در مقاطع مختلف آن با يپرستار آموزش يهابرنامه

). ۹( است يالزام يضرورت يپرستار مستقل بدنه دانش و رانيفراگ
ن الحصيالتفارغت يترب به دنبال يارشد پرستار يدوره کارشناس

 يپرستار هايمراقبتکه بتوانند  باشدميو متخصص  ياحرفه
خانواده و جامعه را ارائه نموده و ، مختلف فرد هايعرصهمطلوب در 

ئل مسا يپژوهش يعلم يکردهاياز رو جوييبهرهبتوانند با  ياز طرف
  ).۱۱,۱۰و برطرف کنند ( ييو مشکالت را شناسا

نده يآ يبرا را يتيباکفا انيدانشجو، باال تيفيباک هايبرنامه
ه برنام بتوانند نکهيا يبرا يآموزش مؤسسات. نمود خواهد تيترب

 يرمعرض بازنگ در مرتب را هاآن ديبا، ندينما ارائه را يتيباکفا يدرس
 يرونيعوامل ب تحوالت مقابل در ايپو طوربه و داده قرار اصالح و

 وانعنبه خود را مهم نقش بتوانند تا دهند نشان مناسب العملعکس
مطلوب  يامدهايل به پين يبرا رانيفراگ تکامل و رشد مهم ابزار

 نهيدر زم پژوهش هايشيوه از يکي). ۱۲ند (يفا نمايا موردنظر
 تاس يقيتطب انجام مطالعات، يدرس هايبرنامه ينوساز و يبازنگر

 انيم موجود هايتفاوت و هاشباهت تحليلوتجزيه آن موضوع که
 ياقتصاد و ياسيس، يفرهنگ، ياجتماع بستر در يآموزش يهانظام

 و عوامل يآموزش مشکالت حل جهت در يکرديرو جاديا بوده و باعث
 خيتار ي). بررس۱۴,۱۳( گردديم يآموزش رکود اي و شرفتيپ در مؤثر

 يکي يقيتطب مطالعات، دهدمينشان  جهان يآموزش هاينظام تحول
 يآموزش ريزانبرنامه ردتوجهمو يعلم يکردهايرو نياترياز پو

 يطراح يبرا الزم شرط عنوانبه آن بوده و از شرويپ يکشورها
است که  ين در حاليبرده شده است. ا نام نينو يآموزش هاينظام

 ثموردبح ترکم يعلم کرديرو نيا، يروند جهان عکس به ما کشور در
  ).۱۵است ( محققان قرار گرفته پژوهش و

ه يبش گريهمد به ياهداف آموزش و مسائل، معجوا هيکل در تقريباً
 سنت، نهيبا زم، مورداستفاده هايريزيبرنامه و هاروش صرفاًبوده و 

 لفمخت هاينظام سهيمقا، . لذاندينمايمدا يپ ارتباط جامعه فرهنگ و
 گرددمي برنامه آموزشي كيفيت و محتوي ارتقاي باعث آموزشي

و  نگرجامع ايحرفه هايبتمراق به ازين شين افزاي). همچن۱۱(
 تعداد شيو افزا سوکي از يدر جوامع امروز نگرجامعه
 باألخص يپرستار يليالت تکميمقاطع تحص آموختگاندانش
منجر به ، )۱۶گر (يد ياز سو ارشد يکارشناس ن مقطعالتحصيالفارغ

 صرف يتئور حوزه از يپرستار ارشد کارشناسان ير گستره کارييتغ
ه شده است ک هابيمارستان به هادانشکدهار و تواما از ميب نيبال به
ارا ک يکردهاياتخاذ رو، درست ريزيبرنامه، ن چالشيبا ا ييايرؤ يبرا

بر شواهد حاصل از مطالعات  يو انجام اقدامات اثربخش مبتن
 برنامه سهيمقا باهدف . لذا مطالعه حاضرنمايدمي يضرور يپژوهش
 ژه نوزادانيو هايمراقبت يرستارپ ارشد يمقطع کارشناس يآموزش

 ن دورهيا تيفيک بهبود جهت کارساز و يعمل شنهاداتيپ ارائه و
  .ديگرد انجام

  
  هاروش و مواد

 ۱۳۹۷بود که در سال  يقيتطب يفيمطالعه حاضر از نوع توص
 ارشد يکارشناس دوره يآموزش برنامه يقيتطب يبررس باهدف
 اداکان مسترمک دانشگاه و نرايا نوزادان ژهيو هايمراقبت يپرستار

  د.يز انجام گرديتبر يدر دانشگاه علوم پزشک
 در هانج يپرستار معتبر هايدانشگاه ينترنتيا يجستجو ابتدا 

 يآموزش برنامه به يدسترس جهت سپس و شد انجام Googleت يسا
 در جستجو، ژه نوزادانوي هايمراقبت يپرستار ارشد يکارشناس

دواژه يکل استفاده از با هادانشگاه ک ازي هر تيسا داخل
Curriculum  وProgram ش يگرا يبراNeonatal Nursing 
ا مك مستر كاناددانشگاه  ي. برنامه آموزششد انجام يرشته پرستار

ه با سيجهت مقا، ييو محتوا يساختار ازلحاظ يتشابه نسب ليبه دل
 يوزشآم ن دو برنامهيو سپس ا ران انتخاب شديا يفعل يبرنامه آموزش

، ريتفس، فيتوص مرحله چهار در Beredy يالگو از استفاده با
 يابيارز هاآن ضعف و قوت نقاط و شده ليتحل، سهيمقا و يجوارهم

ر تحقيق ب هايپديده، فيدر مرحله توصن الگو يبر اساس ا .ديگرد
برداري شده و براي بررسي و  يادداشت، اساس شواهد و اطالعات

اطالعات ، . در مرحله تفسيرگردديمآماده  نقادي در مرحله بعد
در مرحله  شده ووارسي شده در مرحله اول بررسي و تحليل 

 جهتايجاد چارچوبي  يراقبل بمرحله  اطالعاتاز ، يجوارهم
در مرحله  تاًينها. شودمياستفاده  هاتفاوتو  هاشباهتمقايسه 
و  هاتشباه ئيات در زمينهجزبهمسئله تحقيق با توجه ، زين مقايسه
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 کانادا مستر مک دانشگاه و ايران نوزادان ويژه هايمراقبت پرستاري ارشد کارشناسي دوره آموزشي برنامه تطبيقي بررسي
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 ودشميو دادن پاسخ به سؤاالت تحقيق بررسي و مقايسه  هاتفاوت
)۱۷.(  

 ۳، هاداده سهيمقا و يجوارهم، ريتفس، فيتوص، يآورجمع يبرا
 يپرستار يان دکترينفر از دانشجو ۵و  يد رشته پرستارينفر از اسات

 ۴ يز در طيتبر يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يدانشکده پرستار
 دوره يمربوط به برنامه آموزش يمحتو يتمام ياقهيدق ۹۰لسه ج

 مک دانشگاه نوزادان ژهيو يهامراقبت يپرستار ارشد يکارشناس
 ۹۰جلسه  ۴ ينموده و سپس با برگزار يآورجمعرا  کانادا مستر
، ريستف، فيپانل خبرگان به صورت گروه متمرکز به توص ايدقيقه

س پ بود که صورتبدينامه پرداختند ن دو برنيا سهيمقا و يجوارهم
 ،رسالت، ابتدا فلسفه، يبرنامه آموزش يق و بررسياز مطالعه دق

در دو برنامه  آموختگاندانش يگاه شغليف و جايشرح وظا، هاارزش
حوه ن ازلحاظسه شد. سپس هر دو برنامه يگر مقايکديف و با يتوص

و  يموزشآ هايروش، ش واحدهايآرا، طول دوره، ورود به دوره
وجه با ت هاآنل قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت يمورد تحل يابيارزش

 موردنظر يهاداده در ادامه .شدند يابينه دو کشور ارزيط و زميبه شرا
  گرفتند. قرار سهيمورد مقا و بندي طبقه، گردآوري

، هادادهت يريز از تورش در مديبا تالش جهت پره پژوهشگران
رابطه با داده و اطالعات حاصل از منابع دست در  يت امانت داريرعا

 يپرستار ارشد يکارشناس دوره يآموزش هايبرنامهاول و دست دوم 
 و صداقت، کانادا مستر مک دانشگاه و رانيا نوزادان ژهيو هايمراقبت

انجام مطالعه  يالزم برا ياساس اخالقي مالحظات؛ هايافتهدر گزارش 
  را مدنظر قرار دادند.

  
  هاافتهي

 يکارشناس دوره يآموزش برنامه تاريخچه و تعريف مقايسه در
 فتگ توانمي دانشگاه دو در نوزادان ژهيو هايمراقبت يپرستار ارشد

 اتورسن هايفعاليتپس از ، يخيتار ازلحاظ کانادا مستر مک دانشگاه
. شد ينامگذار ۱۸۸۷-۱۸۱۱ هايسالن يب مسترمک اميليو

 توسط ۱۸۳۰ سالنشگاه مربوط به ن دايا يآموزش هايفعاليت
 کتبم کي” سيتأس يبرا را يتوجهقابل بودجهبوده و  ها ستيباپت
 طيشرا تحت دانشگاه نيا .آورد ارمغان به“ يريادگي يبرا يحيمس

 .شد سيتأس ۱۸۸۷ سال در ويانتار التيا گذاريقانون مجلس قانون
، برتر هايدانشگاه يجهان بنديردهن يدر آخر مسترمکدانشگاه 
  .باشدمي کانادا دانشگاه چهارمين

 شمسي ۱۳۴۴ سال از رانيا در کيآکادم يپرستار شروع
 هايمؤلفه. است بوده ۱۹۶۰ کانادا در و) يالديم ۱۹۶۵معادل (

 دانشگاه از ۱۹۸۶ سال نوزادان در ژهيو هايمراقبت يپرستار
 يادهگستر قاتيتحق جهينت در برنامه نيا. است شده ارائه مسترمک
 آن يابيارز و توسعه، يزير برنامه از ناپذيريجدايي بخش که

 ن دورهيا الملليبين و يمل شناختن تيباعث به رسم، باشديم
 رگزاريب به ايران در رشته اين تاريخچه. است شده شرفتهيپ يآموزش
 هايدوره و ايران پزشکي علوم دانشگاه توسط ماهه يک هايبرنامه

 دور چندان نه هايسال در تهران پزشکي ومعل دانشگاه در ماهه سه
 نيو نهم يس در ١٣٨٨ سال در مقطع اين تصويب. گرددمي بر

  .گرفت صورت عالي آموزش گسترش شوراي جلسه
در تعريف رشته در دو برنامه نام رشته و مدرك تحصيلي به 

 هايمراقبتولي در برنامه كارشناسي ارشد پرستاري  خوردميچشم 
 فيتعارو  ايحرفهو انتظارات  فيوظا فيتوصايران ويژه نوزادان 

 گاهدياز د ياختصاص طوربه، نوزادان ژهيمراقبت و يپرستارمختلف 
و باورها هر دو برنامه  هاارزشذكر شده است.  در برنامه زيرشته ن نيا

. با باشندمي حاکم بر جامعه هايارزشد و يبر اساس عقا آموزشي
ا يط يمح، مربوط به انسان يهاارزشکولوم ينکه در هر دو کوريا

به  مربوط هايارزش يان شده وليب يجامعه و حرفه به صورت کل
  .شده استنف يتعر يآموزش پرستار

بود و در هر و روشن  رسالت واضح يدارا يهر دو برنامه آموزش
ت رشته اشاره شده بود. در برنامه يبه وسعت و اهم هاآن يدو

 نوزادان ژهيو يهامراقبت يپرستار ارشد يکارشناس دوره يآموزش
مشتري اصلي مورد توجه  عنوانبهفراگير ، کانادا مستر مک دانشگاه

است که در برنامه ايران رسالت نوشته  ين در حاليقرار گرفته بود؛ ا
ن ي. همچنباشدينمن شده يتدو يو باورها هاارزشدر ارتباط با ، شده

 يو باورها هاارزشان يدر ب محورخانوادهد بر مراقبت يرغم تاک يعل
 . بهن نشده استيوالد توانمندسازيبه  اياشاره در رسالت، رشته
 يپرستار ارشد يکارشناس دوره يآموزش برنامهچشم انداز  عالوه

 هاارزشواضح و روشن بوده و در ارتباط با ، نوزادان ژهيو يهامراقبت
رشته در آن وجود ن التحصيالفارغاز  ييبود و انتظارات نها و باورها
در برنامه ايران شامل نقش  آموختگاندانش هاينقشداشت. 

ذکر شده؛  يتيريمدو  يپژوهش، يآموزش، يتيحما يمراقبت
ه ب يااشاره گونههيچکانادا  مسترمکدر برنامه دانشگاه  کهحاليدر

  نشده بود. آموختگاندانشنقش 
ش يپ، وسهر دو برنامه شامل نام در، در مورد مشخصات دروس

، دانشجو يابيارز هايروش، دروس يهدف کل، ازها و تعداد واحدهاين
 يمنابع اصل، رانيدر برنامه ا عالوهبهبود.  هاسرفصلشرح دروس و 

 ينوع واحدها، يدروس (مرجع) با ذکر مثال و شماره چاپ معرف
و  يدروس عمل ين و برايي) تبيا کارآموزي يعمل، ي(نظر يدرس

 هايکارگاهن وجود يمدون وجود داشت. همچنسرفصل  يکارآموز
رنامه ران بود كه در بيت و انتقال نوزاد از نقاط قوت برنامه ايتثب، اءياح

عدم اشاره هر دو برنامه به ، گريد يكانادا وجود نداشت. نکته اساس
 .روديمبود که جزء نقاط ضعف هر دو به شمار  د دورهياتتخصص اس
، تيهمچون خالق هاييفراشايستگي ارتقاء هب اياشاره رانيدر برنامه ا
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 ظامن هايسياست و هاپيچيدگي به توجه با گيريتصميم و، ينوآور
  سالمت نشده است.

 کليهاي يبرنامه (استراتژ يياجرا هاياستراتژيدر مورد 
 ي) و محلNational( يمل يازهايبر ن يهر دو برنامه مبتن )يآموزش

)Local( ،ش آموز، حل مشکالت سالمت، متسال يارتقا و يريشگيپ
ران ي. در برنامه اباشدمي يکار واقع هايمحيطدر  يدانشجو محور

 انياپ تا يريادگي، يخودآموز، يارتباط هايمهارت، ينگرش مسائل به
 يوه مجازيآموزش به ش هايروش، )Life Long Learningعمر (
ن يهمچن، توجه نشده هااستراتژيشده در  يه سازيو شب

د و ياسات، ايرايانهو  يفن، يشگاهيزات آزمايتجه، هاايشگاهآزم
  ز مشخص نشده است.يس نيتدر ياز برايمورد ن ينيبال هايبخش

كويني ت صورتبهدر ايران؛ ارزشيابي ، در رابطه با ارزشيابي برنامه
ان دوره يدر پا باريک يتراکمبار در طول هر سال تحصيلي و  ۲

(در  ينيان باليد و مربياسات، رانيفراگ، نفعانيه ذياز کل يآموزش
مورد استفاده  هايروشو  يت از محتوايرضا هايزمينه
ران فقط به آزمون يدر ا عالوه. به گيردمي) صورت يابي/ارزشيآموزش

اشاره شده و نوع آزمون  يعمل يابيان دوره و ارزيان دوره و پايم يکتب
ده است و اما يمشخص نگرد يعمل يابيارز هايروشا يروش ، يکتب

 يابيارز، يابيخودارز صورتبهدر كانادا؛ ارزشيابي صرف از دانشجويان 
 فادهاست، ترمانيمو  ترمانيپا امتحانات، دياسات و کالسانهمتوسط 

، رفتهشيپ سازهايشبيهشده همراه با  سازيشبيه ينيبال هاياتاقاز 
ارتباط با  يبرخورد و برقرارنحوه در  انيعملکرد دانشجو مشاهدهو 
مار يب و ينيبال هايمهارت سالن، شگاهيدر آزما شده سازيشبيه ماريب

 ن در برنامه کانادا نحوهيان شده است. همچنين بيط باليدر مح يواقع
  ت.شده اس يازبنديامت موردنظر يهاتيک فعاليبه تفک يابيارزش

 انيب ديز باين آموختگاندانش ايحرفهف يدر رابطه با وظا تاًينها
 اساس بر ايحرفهف يوظا ستينکه ليبا ا، رانيداشت که در برنامه ا

نشده و نقش  نوشته آموختگاندانش يبرا شده لحاظ نقش
ما به ف نشده است؛ ايران تعريفراگ يبرا يريگيو پ يشيپا، ايمشاوره

و  ينگرش، يطه شناختيقرار دادن ح مدنظرف با ين وظايهرحال ا
ت اس ين در حاليوم آورده شده است. اکوليدر متن کور حرکتيرواني

 ران ذکر نشدهيفراگ ايحرفهف يک از وظايچ يکه در برنامه کانادا ه
برنامه درسي  هايمؤلفهدر خصوص  حاضرنتايج مطالعه ، الًيذاست. 

  .ارائه شده است) ۱(به تفکيک در جدول 
  

 مطالعه در دو دانشگاه مورد ادانويژه نوز هايمراقبتدوره پرستاري  يبرنامه آموزشسه يمقا: )۱(جدول 
  کانادا  رانيا  سهيمقا يمحورها

  فلسفه

 و مذهبي، اخالقي و اجتماعي هايارزش و عدالت رعايت -
 اسالمي

 اجتماعي عدالت به توجه انساني واالي شأن و کرامت حفظ -
 ايحرفه اخالق و علمي صداقت -

 پاسخگويي تعهدپذيري -
 گروهي کار و مشارکت -

 هاآن هايخانواده و نوزادان حقوق به احترام -
 محورخانواده مراقبت -

 ديگر کارکنان به نهادن ارج -
 رديگ کارکنان قبال در مسئوليت -

 جانبههمه حمايت ارائه -
 محوري جامعه -

  کيفيت کنترل در شدن قدمپيش -

 تيتمام، تيجامع، ياجتماع عدالت، ينوآور، يجمع مشارکت
  يهمکار و يگر ايحرفه، محور فرد، يکپارچگي حفظ و

  سالتر

 ويژه مراقبت پرستاري ناپيوسته ارشد کارشناسي رشته رسالت
 بيماري از ناشي عوارض و وميرمرگ کاهش از عبارت نوزادان

 در ساختاري گسترش و ويژه هايبخش در بستري نوزادان
 يآموختگاندانش تربيت و پرستاري هايمراقبت روند ارتقاء

  .باشدمي الزم هايفراتوانايي و هاواناييت با کارآمد

 يمحل ازلحاظ، همه يبرا سالمت در پرستاران مشارکت تيتقو
، قيتحق، آموزش در يرهبر قيطر ازالمللي، بين سطح در و

  خدمات و استيس، نيبال

  انداز چشم

  : ندهيآ سال ١٠ يط
 ويژه مراقبت هايبخش پرستاران مهارت و دانش ارتقاء. ١

 اساس بر کشور کل در قبول قابل سطح به نوزادان
  منطقه سطح در بهترين عنوانبه جهاني استانداردهاي

 ريگيبهره با نوزادان ويژه پرستاري مراقبت وضعيت بهبود. ٢
  خانواده محور بر پژوهشي و آموزشي مختلف ابعاد از

  گريکدي با کردن کار. ١
  تفاوت کي جاديا. ٢
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  کانادا  رانيا  سهيمقا يمحورها
 توسط سالمت نظام ارائه در يتوجهقابل سهم اختصاص. ٣

 هايشاخص ارتقاء در نوزادان ويژه اقبتمر هايبخش پرستاران
  کشور در نوزادان وميرمرگ ميزان کاهش و بهداشتي

  ورود طيشرا

 داشتن، يعال آموزش به ورود يعموم طيشرا داشتن -
 ترباال اي عمل اتاق و يهوشيب، يپرستار يکارشناس دانشنامه
 هايدانشگاه از يکي از تقاضا مورد يليتحص رشته با متناسب

، بهداشت وزارت دييتأ به مورد حسب که کشور خارج اي داخل
 يفناور و قاتيتحق، علوم وزارت اي يپزشک آموزش و درمان

  .باشد دهيرس
 طرح دوره گذراندن اي ينيبال کار سال دو سابقه حداقل -

  يانسان يروين
 رشته با بمتناس يروان و يجسم سالمت از يبرخوردار -

  يليتحص
 ليتحص به اشتغال عدم، دوره يورود آزمون در تيموفق -

 ريسا و گريد هايدانشگاه اي دانشگاه همان در همزمان
  يپژوهش و يآموزش مؤسسات

 نام ثبت اي B معدل حداقل با يپرستار MSc مدرک داشتن -
 سه حداقل گذراندن و يپرستار MSc مقطع کي در رياخ

  دوره ان يواحدها چهارم
  خود التيا از RN مجوز داشتن -

  نوزادان ژهيو مراقبت بخش در کار سابقه سال ٢ حداقل -
  CV ارائه -

  نيبال از نفر کي و کياکادم مرجع دو طرف از نامهمعرفي -
 ديبا ستا يسيانگل ريغ هاآن زبان که يخارج انيدانشجو -

 ٧ نمره اي ٢٣٧ نينالآ اي ٥٨٠ ينوشتار تافل آزمون نمره
  .کنند کسب را IELTS زمونآ

 عدم، AED دستگاه با کار و هيپا CPR نامهيگواه داشتن -
 ليمتک از معتبر يگواه داشتن، يفريک نهيشيپ سوء داشتن

  يعفون يهايماريب داشتن عدم و ونيناسيواکس

  اهداف كلي

 و نگرش، دانش داراي كه است يآموختگاندانش تربيت
 از مراقبت( اصلي كاري حوزه زمينه در الزم هايتوانمندي

 اررفت( الزم هايفراتوانايي و هاتوانايي و) بدحال و نارس نوزادان
 خودآموزي، اطالعات فناوري، ارتباطي هايمهارت، ايحرفه
، مسئله حل، كيفيت ارتقاء و مديريت، پژوهش، العمر مادام

  .باشند...)  و يساز مستند

 شرفتهيپ هايمهارت يدارا که متخصص پرستاران تيترب
 ييوانات و بوده ينئونتالوژ با مرتبط يتخصص موزشآ و ينيبال

، يصيتشخ هايتست ريتفس و دستور، هابيماري صيتشخ
 نوزادان متخصص به نوزاد ارجاع، جرهايپروس انجام، دارو زيتجو

  .باشند داشته را

و  يدرس يواحدها
  طول دوره

 ساعت ١٧ يدرس واحد هر، يواحد نظام صورتبه رانيا برنامه
 اي يکارآموز ساعت ٥١ اي و يشگاهيآزما ساعت ٣٤ اي ينظر
 کي طول در برنامه ياجرا. شودمي ارائه يکارورز ساعت ٦٨
: واحد جمع. باشدمي هفته ١٧ سالنيم هر، يليتحص سالنيم

 انيپا و واحد ٧ يعموم دروس، ٢١: ياختصاص دروس، ٣٢
  .باشديم واحد ٤: نامه

 و واحد ١٥: يضرور دروس، ٣٦: واحد جمع کانادا برنامه
 يضرور دروس دوره طول. باشدمي واحد ٢١، ازين شيپ دروس
 ٢ کامل course هر( کامل course دو در) ترم ٣( ماه ١١

 در course مين هر که، است )ترمکي( course مين کي و) ترم
 / ساعته سه جلسه کي از متشکل و شوديم ارائه ترمکي طول
. باشديم ساعت ٤٠ حدود جمعاً و هفته ١٢-١٣ مدتبه هفته

 ٨٠ جمعاً و شوديم شامل را يمتوال ترم دو کامل course هر
  .کشدمي طول ساعت

  سيتدر هايروش

، يدانشگاه نيب، ايرشتهبين، يبخش داخل هايکنفرانس انواع
، يآموزش هايکارگاه، کوچک يهاگروه در بحث، ...و ناريسم

 در ييسرپا آموزش مورد ارائه، يخوان تابک، کالب ژورنال
 خدمات ارائه هايعرصه ريسا و يدرمان و يبهداشت مراکز

 برحسب دور راه از آموزش هايتکنيک از استفاده، سالمت
، ترپايين هايرده آموزش در مشارکت، يساز هيشب و امکانات

  يفرد مطالعه و يفرد يريادگي

 يريادگي، هشد تيهدا راهبر خود مطالعه، يسخنران
 اساس بر يريادگي، کوچک يهاگروه در آموزش، يکيالکترون

 آموزش، يساز هيشب هايروش، يحورو مدانشج، مشکل حل
 سيسرو در يريادگي، خودراهبر يريادگي، محورجامعه

)Service learning(  

و اعتبار  اندازيراه
  يبخش

 رنظ تحت کشور يپزشک علوم يهادانشگاه گسترش يشورا
  يپزشک آموزش و درمان، بهداشت وزارت

 يشورا نظر ريز يليتکم التيتحص يپرستار دپارتمان
 به را نآ شنهاديپ سالمت علوم دانشکده يليتکم التيتحص

  .دهديم مستر مک دانشگاه يسنا

  
  گيرينتيجهبحث و 

ارشد  يبرنامه آموزش هايتفاوت و هاشباهت مطالعه نيا در
 سهيمقا مورد ران و کانادايدان در اژه نوزايو هايمراقبت يپرستار

 رمستمکدانشگاه ، ژه نوزادانيگرفت. از نظر آغاز آموزش ارشد و قرار

در كشور کرد.  ين رشته را راه اندازيا ۱۹۸۶ران در سال يزودتر از ا
 تصوربهمتخصص بالين نوزادان آموزش پرستار ، ۱۳۸۷ايران از سال 

. با رفتيصورت پذد رسمي و آكادميك در مقطع كارشناسي ارش
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پذيرش پرستار  ۱۹۸۰وجودي كه در كشورهاي ديگر از دهه 
  .متخصص بالين شروع شده است

 يرارشد پرستا يکارشناس دوره به ورود ضوابط و طيشرا سهيمقا
 دهديم نشان مسترمکران و دانشگاه يا در ژه نوزادانيو هايمراقبت

 و بوده يرودو يکتب امتحان نمره فقط بر تمرکز رانيا در که
 كيي كه جاييآن . ازشودميده گرفته يناد ينيو بال يعمل هايمهارت

 كاهش كشور هر بهداشت و سطح سالمتي مهم هايشاخص از
 لذا، تاس بقايافته نوزادان زندگي كيفيت و افزايش نوزادان وميرمرگ

در  دانش عمق شيافزا و ديجد يداروها، يشرفت فناوريپ امروزه با
 متخصص تربيت پرستاران، نوزادان ژهيو هايبتمراقعرصه 
 كشورها روي پيش هايسياستاز  يكي نوزادان ويژه هايمراقبت

 طوالني عواقب كاهش جهت از نوزادان مراقبت ش كيفيتيبراي افزا
 نگامه نييپا اريبس وزن با، نارس ينوزادان (حت يش بقايمدت و افزا

 سطح مطلوب به رسيدن ) ويمادرزاد هايناهنجاري يدارا و تولد
  .)۲۰-۱۸است ( شاخص اين در

اکثر ، )۱۳۹۲( تراباشکو  فريدنيکدر مطالعه 
ن يدر عرصه بال كنوني شرايط كه اذعان داشتند کنندگانمشارکت

پرستاران با مدارک  ورود براي )هابيمارستانمراقبت سالمت (منظور 
 بوده ون مناسب چندان يبالين ژهيو هايمراقبتكارشناسي ارشد 

 ين پرستاريمسئول باألخص ينيبال اندرکاراندستن و يمسئول
 نبوده و متاسفانه مدارج آنان را به ينيپرستاران متخصص بال يرايپذ

 نيازسنجي لزوم بر ريگر مطالعات ني). د۱۵( شناسندنميت يرسم
 هايرشته ورود براي جانبههمه آمادگي جهت سنجش دقيق

 رسديمبه نظر  .)۱۹-۱۶داشتند ( دتأكي يتخصصي باليني پرستار
 انژه نوزاديو هايمراقبتسابقه کار در بخش  يستيبا، زيران نيدر ا

 نين و همچنياز بال نامهمعرفيارائه ، هياول شروط از يکي عنوانبه
 ،دوره به از ورود قبل يروان يروح اتيخصوص ازلحاظ مصاحبه انجام

ژه يو هايمراقبت يتارارشد پرس يورود به دوره کارشناس طيبه شرا
قدمات م، دانشجو نشيند گزيبا اصالح فرآ تاًينهاشده و  نوزادان اضافه

 يارپرست هايمراقبت ارائه در توانمند صالح ويان ذينش دانشجويگز
  ا گردد.يژه نوزادان مهيو

 هايمراقبت يپرستار آموختگاندانش يآت هاينقشدر رابطه با 
و  يپژوهش، يآموزش، حمايتييمراقبت هاينقش، ژه نوزادانيو

 يايران منظور شده ول کولوميکوردر  آموختگاندانش يبرا يتيريمد
ت. ده اسينگرد هاآنبه  اياشاره گونههيچ، در متن مدون برنامه كانادا

ن ينشانگر عکس ا يشواهد تجرب، است که در عمل ين در حاليا
، ايران هاينشگاهداو  هابيمارستانکه در  ين معنيبد، باشدميمسئله 

 يهامراقبت يپرستار آموختگاندانش يبرا هايينقشن يچن عمالً
 يگر کشورهايکشور کانادا و د يول شودنميژه نوزادان اعمال يو

 يتخصص يمهد پرستار، شرفتهيمراقبت سالمت پ هاينظام يدارا

 همكاراند و يمطالعه فر، نهين زمي. در اباشنديم جانبههمه ينيبال
 تعيين جهت يو مل يمحل نيازسنجيبر ، االت متحدهيدر ا )۲۰۱۰(

و  هابيمارستاندر  ژه نوزادانيپرستاران مراقبت و هايفعاليتحيطه 
د يتاک ينيبال با ديگر متخصصين هاآن هاينقشعدم تداخل 

، هابرنامهن يدر هر دو ا رسدمين به نظر ي). همچن۲۱( اندداشته
ژه يو هايمراقبت يپرستار تگانآموخدانش ايمشاوره هاينقش

 ل بعدتکام شيپا و يريگيپبخشي، ، توانيغربالگر قالب نوزادان در
) و کولومين دو کورين شده در ايص (متناسب با رسالت تدويترخ از

(متناسب با  محور خانواده مراقبت جهت ارائه يمشارکت هاينقش
ده گرفته يادکولوم) نين دو کورين شده در ايتدو يباورها و هاارزش

  شده است.
 يکل هاياستراتژيبرنامه ( يياجرا هاياستراتژيدر مورد 

 ،يارتباط هايمهارت و ينگرش مسائل ران بهيدر برنامه ا )يآموزش
ه يو شب يوه مجازيو آموزش به ش عمر انيپا تا يريادگي، يخودآموز

مانند  يمنابع تأمينن راستا يشده توجه نشده است. در ا يساز
 و يآموزش مجاز هايشيوهاز  جوييبهره، کيالکترون هاينهکتابخا

شده جهت  يه سازيشب ينيبال هايمهارتن مرکز ين و همچنيآنال
 يان همچون مراکز آموزشيدانشجو بالينيعملي هايمهارتباال بردن 

  .دينمايم ير کشورها ضروريسا يپرستار هايدانشکدهدر 
 يسه برنامه آموزشيمطالعه حاضر مقا يهاتيمحدوداز  يکي

د يک دانشکده بود که اميران با يژه نوزادان ايو هايمراقبت يپرستار
جام ا انيق با چند دانشکده مطرح دنيتطب يبعد هايپژوهشاست در 

 يکامل به برنامه آموزش يعدم دسترس يت بعديگردد. محدود
اه بود ن دانشگيت ايو وب سا ينترنتيگاه ايدانشگاه مک مستر در پا

افت يفوق جهت در درخواست از دانشگاه رغمعليمتاسفانه  که
د. يارسال نگرد يپاسخحاصل نشده و  ياجهينت، عات مزبورالاط

در  ،و صرف وقت يريگيمستندات معتبر و پ يپژوهشگر با بررس
  .ديش گردالت تين محدوديکاهش ا

و  نقاط قوت، سهين مقايان داشت با انجام ايب توانميجه يدر نت
 ران مشخصيژه نوزادان ايو هايمراقبت يپرستار ينامه فعلضعف بر

و ند توانم يآموختگاندانش، هاآن در نظر گرفتنبا توانميد که يگرد
 يها؛ مهارتشرفته مرتبط با نوزادانيپ يتخصص هايمهارتبر سلط م

ت ؛ مراقبيم درمانيو اعضاء ت، ارتباط با نوزاد و خانواده نوزاد يبرقرار
ا آن؛ مرتبط ب گيريتصميم هايچالشان عمر و يقبت پا؛ مراينيتسک

ل به اهداف ين مهم نيت نمود که با انجام ايترب ياخالق يو کدها
  د.يبرنامه مقدور خواهد گرد

ه ت برناميفين مطالعه نشانگر کيج حاصل از اينتا، عالوهبه 
 يران چه از نظر کميژه نوزادان در ايو هايمراقبت يپرستار يآموزش
د ين کمک خواهد نمود تا با ديبوده و به مسئول يفياز نظر کو چه 

ام اقد ين برنامه آموزشين ايو تدو ينسبت به بازنگر يترعيوس
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 يت علميحالص واجدت وجود پرستاران يبا توجه به اهم، ند. لذاينما
 ع خدمات مراقبت سالمتيوس ماران و گستردهين بيبر بال يو عمل
بر  ژه نوزادانيو هايمراقبت يارپرست يآموزشبرنامه  ستيضرور

 مراقبت نظام نيازهاي، روز جامعه يازهاينبه  يياصل پاسخگواساس 
 انيادگيرندگ نيازهاي و بهداشتي جمعيتي الگوي نيازهاي، سالمت

 به وجهت با بايستي بازنگري اينرد که البته يگ قرار بازنگري مورد
 کالن هاياستسي، ۱۴۰۴ ايران انداز چشم( باالدستي کالن اسناد
 ،سالمت علمي جامع نقشه، کشور علمي جامع نقشه، سالمت نظام

 و )سالمت نظام تحول برنامه و فرهنگي انقالب عالي شوراي اسناد
 نيمبت پزشکي علوم آموزش در نوآوري و تحول هايبسته راستاي در
 يازن به پاسخگويي رويکرد با، سالمت نظام عالي آموزش برنامه بر

 مرجعيت( دانش مرزهاي و درماني، تشخيصي هايوريفنا، جامعه
 جامعه به پاسخگويي اساسي اصل ۵ دادن قرار مدنظر و) علمي

 نظام توسعه در مشارکت و اثربخشي، تناسب، عدالت، کيفيت(
 نسل هايدانشگاه به دستيابي راه طريق بدين که شود انجام) سالمت

 تيترب يبه سو با حرکت جزن مهم يا .گشت خواهد هموار نيز سوم
ورت و نه به ص يواقع ي(به معنا يپرستار در ينيکارشناسان ارشد بال

 يپژوهش و وجهه حرفه پرستار، آموزشسکانداران  عنوانبه) ياسم
  .ديسر نخواهد گرديم

  
  ر و تشکريتقد

 و علميهيئت اعضاي کليه از دانندمي الزم خود بر پژوهشگران
 انجام در هک تبريز پزشکي علوم دانشگاه پرستاري دکتري دانشجويان

 تشکر و قدرداني کمال، داشتند همکاري هاداده آوريجمع و مهم اين
  .آورند عمل به را
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Abstract 
Background & Aims: The nursing master degree programs should prepare graduate nurses to integrate 
advanced theoretical, research-based, and clinical knowledge into clinical nursing practice. Since 
comparing the nursing master degree programs in different universities is of key importance in 
identifying their strengths and weaknesses and utilizing successful strategies and experiences, this study 
aimed to compare Iranian neonatal nursing curriculum with the neonatal nursing curriculum of the 
McMaster University of Canada. 
Materials & Methods: This descriptive comparative study was conducted in 2018 using the Beredy 
model in four steps of description, interpretation, proximity, and comparison. The comparative elements 
included the philosophy, mission, vision, value, goals and objectives, Graduates' roles, entry 
requirements, duration and courses, executive strategies, teaching and evaluation methods, and 
accreditation. 
Results: The values and goals of both master programs were based on the beliefs and values of the 
community and their mission was clear. In the Iranian program, the role of neonatal nurses included the 
supportive, educational, research, and management while the Canadian program did not mention the 
future roles of their neonatal nurses. Also, the McMaster University provided more comprehensive and 
more relevant admission requirements and postgraduate courses for the neonatal nursing program than 
the similar Iranian program. 
Conclusion: The results showed that the Iranian neonatal nursing program, compared to the Canadian 
one in McMaster University, has mainly focused on research and has had executive failures in 
organizing robust entry requirements for student admission, enriching the students’ competencies in 
specialized neonatal nursing skills, and providing and securing a better position for the graduates in the 
clinical settings. Therefore, we should address these deficiencies in the Iranian neonatal nursing program 
to improve our curriculum and achieve better outcomes and high-quality care in the field of nursing 
practice. 
Keywords: Curriculum, Master Program, Neonatal Nursing, Iran, McMaster University 
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