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  ٣ه نشاطيهان ،٢*يشبستر يموسو ترايم، ١زادهيول اليل

 
  06/11/1397تاریخ پذیرش  03/08/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 کيدر خالل  ينهاد آموزش کي اينظام  کيراهبردها و برنامه عمل مربوط به توسعه ، اهداف، هااستيس ياست حاو يطرح يبرنامه آموزش: هدف و زمينهپيش
، هاشگاهدان يآموزش يهابرنامه سهيشده است. با مقا بينيپيشو اهداف در آن  هااستيستحقق  يبرا موردنيازمنابع  زيو ن يابياجرا و ارز هاروشکه  نيمع يدوره زمان

نمود  تيمرتبط با رشته را ترب شرفتهيپ يتخصص يهامهارتتوانمند و مسلط بر  آموختگانيدانش توانيم يپرستار يفعل يهابرنامه و ضعفنقاط قوت  ييشناسا
  .ديبه اهداف برنامه مقدور خواهد گرد ليمهم ن نيکه با انجام ا

 شامل الگو نيا و گرفته است انجام سهيمقا Bereday يالگو اساس و بر شدهانجام ۱۳۹۷است که در سال  يقيتطب -يفياز نوع توصمطالعه حاضر : هامواد و روش
  است. سهيمقا و جواري، همريتفس، فيتوص مرحله چهار

رش که با گست کنديماشاره  نيبه ا رانيا اندازچشمو فلسفه است.  انداز، چشمرسالت يدارا کياستراتژ ريزيبرنامه يهر دو کشور طبق اصول اساس: هاافتهي
  .شود يرهبر جهان، قينوآور در آموزش باشد و در رابطه با تحق کيبر آن است که  ايباشد اما استرال الملليبينسرآمد  يدانش از کشورها يمرزها

 يهارنامهبدر  پذيريانعطافتنوع و ، انسبه اشتغال فرد در بخش اورژ داوطلب نه بر اساس آزمون بلکه بر اساس عالقه فرد و توجه رشيپذ: گيرينتيجهبحث و 
ح و توجه به اصال، يشود و بازنگر نهيزم نيدر ا يپرستار يهامراقبتمنجر به بهبود  توانديم، گذرانده شده يمطابق با واحدها يشغل يهاگاهيجا فيو تعر يدرس

  .شوديم هيتوص شرويپ يهادانشگاهاستفاده از تجارب 
 يقيتطب، کولوميکور، يپرستار، اورژانس: يديکلمات کل

  
 ۱-۱۰ ص، ۱۳۹۸ فروردين، ۱۱۴درپي پي، اولشماره ، دهمهفدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
   ۰۹۱۴۳۷۱۰۲۶۱ :. تلفنيگروه پرستار، ييماما يدانشکده پرستار، زيتبر يدانشگاه علوم پزشک، زيتبر: آدرس مکاتبه

Email: mousavi_sha@yahoo.com 

  
  

  مقدمه
راهبردها ، اهداف، هااستيس ياست حاو يطرح يبرنامه آموزش

در  يک نهاد آموزشيا يک نظام يو برنامه عمل مربوط به توسعه 
ز منابع يو ن يابياجرا و ارز هاروشن که يمع يک دوره زمانيخالل 

. شده است بينيپيشو اهداف در آن  هااستيستحقق  يبرا موردنياز
 دنياز فرا يبخش عنوانبهدر سطح واحد دانشگاه  ريزيبرنامه، )۱(

 ياقدامات را برا نيترمطلوبتا  کوشديم يلنظام آموزش عا تيريمد
مشخص کند.  يو پژوهش يآموزش يهاتيفعال تيفيبهبود ک

 آن وسيلهبهاست که  ينديفرا يدر مراکز آموزش عال ريزيبرنامه

                                                             
 ايرانتبريز، ، زيتبر يدانشگاه علوم پزشک ،ييماما يکودکان، دانشکده پرستار ياستاد گروه پرستار ١
 ايران (نويسنده مسئول)تبريز، ، زيتبر يدانشگاه علوم پزشک ،ييماما يدانشکده پرستار ،يپرستار يدکتر يدانشجو ٢
 ايرانز، تبري، دانشجوي دکتري پرستاري دانشکده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز ٣

بهبود  يبرا ياتيعمل يهابرنامهو  دهيمسائل نظام مشخص گرد
نامه بر تيو سرانجام موفق شونديم نيتدو يواحد دانشگاه تيفيک

 سازيپياده يبرا ريزي، برنامه)۲( رديگيمقرار  يابيدر عمل مورد ارز
 تعهد هب، تيموفق. دارد ازين توجه خاص به يپرستار کولوميکور موفق

 مخصوصاً، آموزش هدف، موسسه اندازچشم به نسبت نفعانيذ
. دارد يگبست کولوميکور فلسفه يکردهايرو و جينتا، يپرستار آموزش

 در دياب که هستند يمسائل، يکاف يانسان و يمال منابع نيا بر عالوه
ن راستا الزم يدر ا، )۳(د توجه شود يبا هابرنامه سازيپياده هنگام
اصالح و متناسب  هادانشگاه يآموزش يهابرنامهو  هاياستراتژاست 
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 نشاط هانيه ،شبستري موسوي ميترا زاده،ولي ليال
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و  هاريزيبرنامهان و جامعه شده و در يازها و انتظارات دانشجويبا ن
غال ت اشتيبازار کار و وضع يازهايبه ن، هاتيظرفو  هارشتهگسترش 

، فرهنگ، نيقوان يکه هر کشور دارا، )۴(ان توجه شود يدانشجو
 ياقتصاد طيبهداشت سالمت و شرا يو ساختارها هافلسفه، ازهاين

 ن اهدافيارتباط ب يشتر در برقرارين دقت بيهمچن، )۵( خود است
به طرح درس  يزان آموزشيتوسط برنامه ر يو ساختار آموزش

و اهداف  تيمأمورو در جهت ازها و مشکالت جامعه يمتناسب با ن
  .)۶(کمک خواهد کرد 

در  ياز نظام آموزش عال يبخش عنوانبه زين يآموزش پرستار
 يستگيو با چالش شا افتهيتوسعهدر جهان به سرعت  رياخ يهادهه

 يرشته پرستار يدرس يهابرنامه يآموزش تيفيو ک آموختگاندانش
نظام مراقبت سالمت  انيمتصد يروبرو شده است که موجب نگران

خدمات  دهندگانارائهتعداد  نيشتريپرستاران ب .)۷( است دهيگرد
 معموالً، هاآندامنه شغل  ليبه دلو  دهنديم ليرا تشک يبهداشت

باال و  دهستن ماريسالمت ب تيوضع رييتغ کنندهيابيارز افراد نياول
 يپرستار کولوميکورآموزش در  يبردن الزامات و استانداردها

 يرستارپ انيبا آماده کردن دانشجو يبهداشت جيدر بهبود نتا توانديم
  .)۸( کمک کندشدن  ترامن پرستاران يبرا

درک از  نياست که بهتر نيا يآموزش پرستار فهيلذا وظ
با که ، )۹( جامعه را داشته باشد يازهايبه ن ييپاسخگو يچگونگ

 فو ضعنقاط قوت  ييشناسا، هادانشگاه يآموزش يهابرنامه سهيمقا
لط توانمند و مس آموختگانيدانش توانيم يپرستار يفعل يهابرنامه

مود که ن تيمرتبط با رشته را ترب شرفتهيپ يتخصص يهامهارتبر 
 )۱۰( ديبه اهداف برنامه مقدور خواهد گرد ليمهم ن نيبا انجام ا

کشورها به  انيدوره در م يدرس يهابرنامهکه  يزمان، نيبر ا عالوه
 هتوسع ازنظر يآموزش پرستار رانيمد يبرا، اشتراک گذاشته شود

  .)۱۱(خواهد بود  ديمف يپرستار يهابرنامهتبادل 
 يبرا يراه توانديمبرتر  يبه نظام آموزش يابيدستن يهمچن

 يفعل يهابرنامهدرک  و، )۱۲( هر چه بهتر پرستاران باشد تيترب
 انيکمک به مرب يمنتخب برا يدر کشورها يآموزش پرستار

نامه و بر مؤثر يهابرنامهمهم است.  گريکدياز  يريادگيدر  يپرستار
قرار  موردسنجش گريد يتوسط کشورها يآموزش پرستار يدرس

 نهيمدر ز شدهانتخاب يهابرنامه يبررس جينتا، نيبنابرا. رنديگيم
 هاشگاهدان ياعتبار علم صيتشخ يبرا توانيمرا  يپرستار التيحصت

 يهاافقگسترش  قطعاًو  الملليبينتبادل  يهابرنامه قياز طر
داد.  قرار مورداستفاده يفرهنگ نيب يپرستار يهامراقبتپرستاران 

هبود ب يبرا توانديم زين الملليبين يپرستار يهابرنامهنوع از  نيا
مختلف  يهانهيزمبا  مارانيبه ب يپرستار يهامراقبت تيفيک

 يهانظامتوجه به  نيهمچن. )۱۳( رديقرار گ مورداستفاده يفرهنگ
 نظام اثربخش است کيشدن  نهينهاد نيمب، موفق در جهان يآموزش

برنامه  يمختلف باعث ارتقا يآموزش يهانظام سهيو مقا )۱۴(
  .)۱۵( شوديم يآموزش

و تعدد  يان پرستاريرش دانشجويش پذيبا افزا متأسفانه
 تيفيو ک يارشد بدون توجه به چگونگ يکارشناس يهاشيگرا

ه جاد کردين رشته ايرا در ا ينگران، از کشورها ياريآموزش آن در بس
 که ييهاسازمان عنوانبه هادانشگاه کهنياو با توجه به  )۱۶(است 

تخصص م يانسان يرويت نيو ترب يفرهنگ، يدر ارتقاء علم ينقش اصل
زها و ايو متناسب با ن يآموزش، يبا تحوالت علم راستاهمد يدارند با

 طوربهخود را  يت آموزشيفيند کيفرا، يو جهان يمل يهااسيمق
 توانيم يآموزش يهابرنامه. که با توسعه )۱۷(مستمر بهبود بخشند 

ان يماران که از اهداف دانشجوين اهداف و ارتقاء سالمت بيبه ا
دن يلذا جهت رس، )۸(د ياست رس يو متخصصان بهداشت يپرستار

 يکياشاره کرد که  يقيبه انجام مطالعات تطب توانيمن هدف يبه ا
 يزان آموزشيبرنامه ر موردتوجه يعلم يکردهاين روياترياز پو

م نظا يطراح يشرط الزم برا عنوانبهشرو بوده و از آن يپ يکشورها
رد کين رويدر کشور ما به ا کهحالي، درن نام برده استينو يآموزش

 يجهان دگاهياز د يقيآموزش تطب )۱۸(توجه شده است  ترکم يعلم
 هاارزشدر مورد که  مهم است، يآموزش يهاوهيش نيبهتر يو بررس

مشکالت مختلف  در برخورد با يضرور يآموزش يهاستميسو 
 نيبدر  يقيآموزش تطب، ميريبگ ادي ياسهيمقا، الملليبين نظرازنقطه

 تا شوديمانجام  افتهيتوسعه يو کشورها توسعهدرحال يکشورها
قرار  موردتوجه هاآنت يموفق يهاروش، برخورد با مسائل يهاروش

ارشد  کارشناسان يرات گستره کاريينکه تغيت به ايبا عنا )۱۹(رد يگ
 به هادانشکدهن و تواما از يصرف به بال ياز حوزه تئور يپرستار

 يهاگيريتصميمدر حال انجام است انجام اقدامات و  هامارستانيب
 يسه نظام آموزشين مقاياست همچن يبر شواهد ضرور يمبتن

تر و پذيرانعطاف يدرس يهابرنامه يباعث طراح توانديمکشورها 
ارشد  ينکه و کارشتاسيو با توجه به ا )۱۲(بر جامعه شود  يمبتن

رش دانشجو ينوپا است و با وجود پذ يهارشتهاورژانس از  يپرستار
ه نين زميدر ا يقيتاکنون مطالعه تطب، ن مقطعيدر چند دوره در ا

 سهيجهت مقا يقيتطب يامطالعهلذا ، انجام شده است ترکم
در دو  يارشد پرستار يمقطع کارشناس يآموزش يها کولوميکور

 انجام شد. ايو استرال رانيکشور ا
  

  هاروشمواد و 
 ۱۳۹۷است که در سال  يقيتطب -يفيمطالعه حاضر از نوع توص

معتبر  يهادانشگاه ينترنتيا يابتدا جستجو انجام شده است
 يانجام شد و سپس جهت دسترس google تيجهان در سا يپرستار

جستجو در ، اورژانس يارشد پرستار يکارشناس يبه برنامه آموزش
 کليدواژهاز  ادهبا استف هادانشگاهاز  کيهر  تيداخل سا
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curriculum و program شيگرا يبرا emergency nursing 
از  يجهت تشابه نسب ندرزيدانشگاه فل يانجام شد. برنامه آموزش

انتخاب شد  رانيبا برنامه ا سهيجهت مقا يو محتوا يلحاظ ساختار
 ت دانشگاه هم در نظر گرفتهيداشتن به سا ين امکان دسترسيهمچن

ن يو ا سه انجام گرفتيمقا Bereday معروف يو بر اساس الگو شد
مطالعات است که  ياسهيمقا يهاروشاز  يک روش انتزاعيالگو 

، )۲۰(سه است يو مقا جواري، همريتفس، فيشامل چهار مرحله توص
 هادهيپداز ، بر شواهد يق مبتنيف بر اساس تحقيکه در مرحله توص

. در مرحله شوديممرحله بعد آماده  يشده و برا يادداشت برداري
. ودشيم تحليلو، تجزيهآمده از مرحله اول دستبهاطالعات ، ريتفس

 هاشباهت، سهيجهت مقا يجاد چارچوبيا يبرا جواريهمدر مرحله 
در مرحله  .رديگيماطالعات مرحله قبل در کنار هم قرار  هاتفاوتو 

و دادن  هاتفاوتو  هاشباهتنه يات در زميئجزبهبا توجه ، سهيمقا
 رديگيمسه قرار يق مورد مقايمسئله تحق، قيتحق سؤاالتپاسخ به 

جلسه  کيدر ، اطالعات درباره دوره مربوطه يآورجمعپس از  .)۲۱(
نفر  ۶و  يرشته پرستار دينفر از اسات کيبا حضور  ياقهيدق ۹۰

 فت.قرار گر سهيو مورد مقا ريتفس هاداده، يپرستار يدکتر يدانشجو
نامه بر يق و بررسين صورت بود که پس از مطالعه دقيروند کار به ا

 ،رش دانشجوينحوه پذانداز، چشمرسالت و ، ابتدا فلسفه، يآموزش
 يشغلگاه يدوره و نقش و جا يمشخصات و ساختار برنامه و محتو

ل قرار يسه قرار گرفت و سپس هر دو برنامه مورد تحليمورد مقا
شد و در سپس  يابيز ارزين هاآنگرفته و نقاط قوت و ضعف 

. )۱۰( سه قرار گرفتيو مورد مقا يشده طبقه بند يآورجمعموارد
از  ارشد اورژانس يدوره کارشناس يبرنامه آموزش، مطالعه نيدر ا

(برنامه مربوط به سال  رانيا يدرمان و آموزش پزشک، وزارت بهداشت
 يو برنامه آموزش زيتبر ييو ماما يدانشکده پرستار تي) از سا۱۳۹۱

از  ايالاستر ندرزياورژانس دانشگاه فل يارشد پرستار يدوره کارشناس
 Flinders University - Adelaide, South Australia تيسا

  مورد مطالعه قرار گرفت.
  

  هاافتهي
 يابعاد مختلف نظام آموزش اورژانس پرستار ۱در جدول شماره 

 است.سه شده يارشد دو کشور مقا يکارشناس

 يدارا کياستراتژ ريزيبرنامه يدو کشور طبق اصول اساس هر
اشاره  نيبه ا رانيا اندازچشمو فلسفه است.  انداز، چشمرسالت

 ليالملبينسرآمد  يدانش از کشورها يبا گسترش مرزهاکه  کنديم
طه و در راب دنوآور در آموزش باش کيبر آن است که  اياما استرال باشد

، ما قاتيتحق تأثيران کرده است که يو بشود  يجهان رهبر، قيبا تحق
 يبرا را ييهافرصتخواهد کرد و  جاديا يما شهرت جهان يبرا

 در باال تيفيبا ک يبا شرکا الملليبين کياستراتژ يهايهمکار
را  يو تفکر انتقاد قيتحق. خواهد کرد جاديو صنعت ا هادانشگاه

 هقرارداد ندرزيفل نالتحصيالفارغ يبرا ياصل يهامهارت عنوانبه
  است.

علم و  يارج نهادن به مقام واال رانيدر فلسفه کشور ا نيهمچن
اخالق مدار بودن  عدالت و، احترام، حفظ سالمت مردم، يفکر يتعال

 يبرا به داشتن هدف مشترک ايلحاظ شده است و دانشگاه استرال
ک يجاد يتا بتواند با ا کنديم ديتاک ک فرهنگ مشترکيداشتن 

جاد ير اييان بتوانند تغيفرهنگ سازنده و پاسخگو کارکنان و دانشجو
  کنند.

ه گفت ک توانيمداوطلب در دانشگاه  رشيرابطه با نحوه پذ در
 ديبان است که ين رشته ايرش دانشجو در ايط پذياز شرا يکي

به دادن آزمون  يازيران نيهمانند ا يول نيباشد همچن RN ١پرستار
 تيبه به داشتن صالح زين رانيدر ا نيهمچن، ستين يسراسر
  .اشاره نشده است ياحرفه

 باشديم يواحد يکشورترمبرنامه در هر دو  يو محتو ساختار
 شوديمدر سه ترم ارائه  ايدر چهار ترم و در استرال رانيدر ان دوره يا

 شوديمسال ارائه  ۲در مدت  ايپاره وقت استرال يکه برنامه آموزش
 يارياخت هم واحد ۹اختصاص دارد و  capstoneواحد آن به  ۹که 

 ي"کارگاه مهات ها ازجمله ييهاکارگاه رانيدر برنامه ا، است
رل و کنت ينيت باليحاکم، شرفتهيو پ يمقدمات ياياح، يارتباط

 نرايدر ا نيدر نظر گرفته شده است همچن مار"يب يمنيعفونت و ا
ارائه  capstoneواحد  ايدر استرال يول شوديمارائه  مهنا انيواحد پا

 ،و رسالت دانشگاه اندازچشم يدر راستا اياسترال نيهمچن .شوديم
ارائه  يتفکر انتقاد يهامدلو  قيدر رابطه با تحق يدرس يواحدها

 يدر معرف ايارشد در استرال يبا توجه به دوره کارشناس داده است.
  اشاره نشده است. يو پژوهش يبه نقش آموزش رانينقش فراگ

  
   

                                                             
1 - Registered nurse (a graduate trained nurse who has been 

licensed by a state authority after qualifying for registration). 

'Registered nurse' Merriam-Webster.com. 2011. 
https://www.merriam-webster.com (9 Apr 2011). 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             3 / 10

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3675-fa.html


 نشاط هانيه ،شبستري موسوي ميترا زاده،ولي ليال
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1398 ، فروردین114، شماره اول، پی در پی هفدهمدوره  4

  ايران و استراليارشد در کشور ا ياورژانس کارشناس يابعاد مختلف نظام آموزش پرستار: )۱جدول (
  اياسترال  رانيا  

  رسالت

 يروياز ن يو برخوردار يفرهنگ ينه غنيشيبا پ، زيتبر يپزشکدانشگاه علوم 
 مشارکت، ينيد يهاآموزهاز  يباال و بهره مند يمتعهد با توان علم يانسان

 يجامعه مبتن يآحاد جامعه و نسل آت يت زندگيفيسالمت و ک يدر ارتقا
ر را يف زيوظا، ن امريل بدين يکشور را رسالت خود دانسته و برا ييبر دانا

  : خود قرار داده است يهابرنامهسر لوحه 
 -يکارآمد و نوآور متناسب با فرهنگ اسالم، متعهد يانسان يرويت نيترب -
  يمختلف علوم پزشک يهاگروهدر  يرانيا
مرتبط با نظام سالمت کارکنان  يو مهارت يعلم يهاتيظرفمداوم  يارتقا -
  آموختگاندانشو 
 قيو سواد سالمت جامعه از طر ينظام فکر يمشارکت در توسعه و ارتقا -

  نمودن علم يانتقال دانش و همگان
 ج حاصل ازينتا يساز ين در کنار کاربردينو يهايفناورد دانش و يتول -

  مرتبط با سالمت و ترجمان دانش يهاعرصهدر  ينيو کارآفر هاپژوهش
 يتادر راس يوه زندگيش يرانيا -ياسالم ينه کردن الگويمشارکت در نهاد -

  يت زندگيفيبهبود ک
 بيآس يهاگروهد بر يارائه خدمات سالمت مطلوب در تمام سطوح با تاک -

  ر جامعهيپذ
، يسالمت جسم تأمينو  ينيق فرهنگ ديمشارکت در گسترش و تعم -

  انيکارمندان و دانشجو، دياسات يو معنو يو روان يروح
 يهانظامدر  مؤثراست گذار و يتوسعه ارتباطات و مشارکت با مراکز س -

  الملليبينو  يمل يسالمت و آموزش عال
  نظام سالمت ( يدر تمام ياحرفهنه کردن اخالق ينهاد -

  اير در دنييتغ، ير در زندگييتغ

  اندازچشم

ز بر آن است تا از يتبر يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک
 يدانش و فن آور يو گسترش مرزها ياجتماع ييت پاسخگويق تقويطر
ا و يپو، جاد جامعه سالميبه ا يو جهان يامنطقه، يمل يهااسيمقدر 

و  يامنطقهسرآمد  ياز مراکز علم يکياخالق مدار کمک نموده و به 
  ل شوديتبد الملليبين

 آموزش در نوآور ق ويدر تحق يرهبر جهان کي عنوانبه -
 اياسترال) درمان و بهداشت( نالتحصيالفارغ منبع معاصر و

 باشد

  

  فلسفه

و  يسته ساالريشا، ت حقوقيرعا، ينه کردن اصول و کرامت انسانينهاد -
  ياحرفهو  ينيد يغن يهاآموزهد بر يبا تاک يمکارم اخالق

ريزي، برنامهنفعان در يو مشارکت ذ ييت همگرايضرورت تقو -
  ياست گذاريو س گيريتصميم

عادالنه تمام افراد جامعه از سالمت و  يو برخوردار يعدالت اجتماع -
  خدمات سالمت

و اقدامات همراه با رشد  هاتيفعال، ت در همه خدماتيفيمستمر ک يارتقا -
  از جامعهيو ن هاتياولوبر اساس  يکم
  يفکر يعلم و عالم و تعال يگاه وااليارج نهادن به جا -
  اتو ارائه خدم يتيريسطوح مد يدر تمام ييو پاسخگو يپذيرمسئوليت -

 از مشترک مجموعه کي با همراه، هدف مشترک کيداشتن 
  است ياساس ارزشمند فرهنگ کي يبرا، هاارزش
 به ياصل ارزش چهار، انيدانشجو و کارکنان با مشاوره از پس

  يتعال و ينوآور، شجاعت، يکپارچگي - است آمده وجود
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  يت اجتماعيمتعهد بودن به مسئول -

  ف رشتهيتعر

ز ا يکي، وستهيارشد ناپ ياورژانس در مقطع کارشناس يرشته پرستار
در ، آن قادر خواهند بود آموختگاندانشاست که  يگروه پزشک يهارشته
 بيآس ايو  مارانيسالمت ب يفور يازهاين، ايحوادث و بال، هاتيفورزمان 

 أمينتسالمت  ميدر ت اياضطرار) و  طيرا به صورت مستقل (در شرا دگانيد
  ندينما

ا ت دهديمامکان را  نيارشد (اورژانس) به دانشجو ا يکارشناس
خود را در  يو عمل ينظر شرفتهيپ يهامهارتدانش و 

ا ر هاآن طياز شرا يارياورژانس توسعه داده و در بس يپرستار
است که دانشجو را قادر به  نيدوره ا نياعمال کند هدف ا

 در يبهداشت يهامراقبتو  يکمک جهت توسعه پرستار
  خود کند يانتخاب نهيزم

رش ينحوه پذ
  دانشجو

  يپزشک يهاتيفور اي يدر رشته پرستار يدارا بودن مدرک کارشناس -
 اي ي(پرستار يسال سابقه کار با مدرک کارشناس ۲حداقل  داشتن -

مان معاونت در دييتأبا  هاتيفورو  ينيبال يهاعرصه) در يپزشک يهاتيفور
  دانشگاه مربوطه

مطابق با ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان  يدر آزمون ورود يقبول -
  يو آموزش پزشک

معادل آن را ط يشرا ايمدرک معتبر  کي ديبا انيمتقاض -
  باشند RN اي طيپرستاران واجد شرا ديباو  داشته باشند

شدن در  RNبعد از پرستار  سال تجربه کار کيحداقل  -
  داشته باشد نيبال يهاعرصه

مشخصات و 
  ساختار برنامه

 يوارد دوره کارشناس تواننديمدارند  يکه مدرک کارشناس يداوطلبان
  باشديمسال  ۲ل يشوند و طول مدت تحص يارشد اورژانس پرستار

 RNداشته باشند و پرستار  يد مدک کارشناسيداوطلبان با
  سال است ۱,۵باشند و طول مدت دوره 

  
  ايو استرال رانيارشد در کشور ا ياورژانس کارشناس يابعاد مختلف نظام آموزش پرستارادامه : )۱جدول (

 )ندرزي(دانشگاه فل اياسترال )زيتبر ي(دانشگاه علوم پزشک رانيا  

  دوره يمحتو

واحد  ۳۲شامل  يوسته اورژانس پرستاريارشد ناپ يکارشناس
اخالق هستند که عبارتند از  يواحد اختصاص ۲۸است که 

 يهاستميس، هاتيفور يولوژيدمياپي، احرفهو روابط  يپرستار
و  يمارستانيب شيپ يسالمت در اورزانس ها ياطالع رسان

ث حواد، هاتيفوردر  يو روانشناس يجامعه شناس، يمارستانيب
اصول ، ۲ يجراح يداخل يپرستار، اورژانس يداروشناس، ايو بال
 يمارستانيب شياورژانس پ، ايحوادث و بال، در اورژانس تيريمد

، هاتيفورارائه خدمات سالمت در ، )۱اورژانس  ي(پرستار
اورژانس  يهابخشدر  يپرستار يهامراقبت، ايحوادث و بال

در اورژانس  يپرستار ژهيو يهامراقبت، )۲اورژانس  ي(پرستار
در  ريپذ بيآس يهاگروه ژهيو يازهاين، )۳اورژانس  ي(پرستار

است  )يروان مارانيسالمندان و ب، و حوادث (کودکان هاتيفور
  ان نامه استيواحد پا ۴و 

 core ۱۸واحد است که شامل دروس  ۵۴ارشد اورژانس شامل  يکارشناس
است که دروس  ياريواحد اخت ۹واحد و  coursework ۲۷دروس ، واحد
core  يپرستار، در طول عمر ينيبال اختاللپاسخ به  يبرا يمبانشامل 

است  ۲ ياورژانس عمل يپرستار، اورژانس ياصول پرستار، ۱اورژانس  يعمل
 يبرا يتيو مطالعات جمع يولوژيدمياپشامل  courseworkو دروس 

 يارتباط و حل مشکل برا، شرفتهيتفکر پ، يبهداشت يهامراقبت
، قيتحق روش، سالمتدر مطالعات  يرهبر، سالمت يهاياحرفه

Capstone :در مورد مراقبت  ياطالع رسان يبرا يدانش پژوهش شرفتيپ
 ،ژهيو يهامراقبت يپرستار هينظرشامل  يارياخت ياست و واحدها سالمت

 يجراح يهامراقبت تيريمد، يو عروق يقلب يهايماريباز  يريشگيپ
ار ک روش، بهداشت روان يپرستار هينظر، ژهيو يهامراقبت تيريمد، پرخطر

  است اطفال يمسائل معاصر در پرستار، هاخانوادهکودکان و ، با نوزادان

نقش و 
گاه يجا

  يشغل

، يمراقبت، اژيو تر يصيتشخشامل  آموختگاندانشنقش 
 يهابخش هاآنگاه يو جا باشديم يپژوهش، يآموزش، يتيمدر

 زمراکو  يمارستانيب شيپ يهااورژانس، يمارستانياورژانس ب
  است يدرمان يبهداشت

 يابيارز، و مداوم عيسر ينيبال تيريمدشامل  آموختگاندانش يهانقش
(مداخالت) به  هانگرشو  هاواکنش، مشکل بهداشت بزرگساالن و کودکان

 يگاه شغلياست و جا يمداخالت اضطرار يابيارز، در اورژانس يافراد بستر
، NICU ١، اورژانس يهابخش، ژهيو يهامراقبت يواحدهاز ين هاآن

PICU٢ ،High dependency است  

                                                             
1- Neonatal Intensive Care Unit 
2 - Pediatric Intensive Care Unit 
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  گيرينتيجهبحث و 
 يارشد پرستار يبرنامه آموزش ليتحل، مطالعه نياز ا هدف

 يملع شنهاداتيو ارائه پ اياسترال ندرزيو دانشگاه فل رانياورژانس در ا
  .باشديمبرنامه  تيفيو بهبود ک ليو کارساز جهت تکم

 تيريمد علم يريگ شکل به توجه با گذشته قرن لياوا از
 تيظرف لزوم، ياضطرار يهامراقبت و حوادث، يپزشک يهاتيفور
 سازمان. است گرفته قرار ديتاک مورد ياحرفه افراد آموزش و يساز

 هک ينحو به ياحرفه افراد ساختن آماده و تيترب بر يجهان بهداشت
 هاتيفور در سالمت يهاميت در مطمئن و مؤثر، عيسر بطور بتوانند

 يجهان جنگ از پس. دارد ژهيو ديتاک کنند اقدام ايبال و حوادث و
 ديتاک مورد شيپ از شيب اورژانس يپرستار رشته وجود ضرورت دوم
 دروه قالب در و کيآکادم صورت به پرستاران آموزش و گرفت قرار
 کايآمر و انگلستان همچون ياشرفتهيپ يکشورها در يليتحص يها

 کارکنان به مبرم ازين به توجه با رياخ يهاسال در. ديگرد آغاز
 يانداز راه به عالقه، حوادث و هاتيفور با مقابله يبرا ماهر و ياحرفه
 به منجر حوادث تيريمد و هاتيفور يپرستار يليتکم يهادوره

 شده جهان يهادانشگاه سطح در هادوره نيا روزافزون گسترش
 توجه مورد زين ما کشور در گذشته يهاسال در ازين نيا. است

 .گرفت قرار حوادث و هاتيفور به مربوط امور انيمتول و متخصصان
 سهجل نيپنجاهم در يپزشک علوم ريزيبرنامه يعال يشورا، رانيا در

 تهرش وستهيناپ ارشد يکارشناس دوره طرح اساس بر ۲۸/۱/۹۱ مورخ
، يپزشک هيپا علوم آموزش يشورا دييتأ به که اورژانس يپرستار

  .)۲۲(است  دهيرس يتخصص و بهداشت
 مصون يعيطب يايبال تأثير از اياسترال در يقلمرو اي التيا چيه

 يسوز آتش، ديشد يهاطوفان، ليس، يريگرمس يهاطوفان، ستين
 نيترشيب اياسترال در، ديآيمبوجود  هاآن که به دنبال ييهادهيپد و

 اورژانس و ايبال تيريمد ياستانداردها از استفاده .)۲۳(دارند  را تأثير
، هابرنامه سطح به توجه با و يدانشگاه يهابرنامه توسعه يبرا

 پارچهکيبطور  نالتحصيالفارغ تمام روديم انتظار. بود خواهد متفاوت
 و يياساشن نيهمچن و دانش بيترک وتحليل، و، تجزيهانتقاد بتوانند

 و هاآن تيموفق زانيم، حال نيا با. کنند يبررس را مشکالت حل
 خواهد متفاوت، دارد ازين ياصل يهامهارت به که مشکل يدگيچيپ

 در کپارچهي کرديرو از بعد توسعه گونه هر ن رابطهيکه در ا. بود
کند  ليتسه آموزان دانش يرا برا شتريب يآموزش ريمس ديبا، آموزش

 تعداد شيافزا و ديآدال دانشگاه تيحما با ۱۹۵۰ دهه اواخر در .)۲۴(
 در يجنوب ياياسترال در يگريد يدانشگاه موسسه کي، انيدانشجو

 جاديا را يطيشرا، وقت ريوز نخست ۱۹۶۱ سال در شد سپس نظر
ر سال ندرز ديو دانشگاه فل کند کار مستقل بطور موسسه نيا تا کرد

رشته  ۲۰۰۹بطور مستقل شروع به کار کرد و از سال  ۱۹۶۶
  .شوديماورژانس ارائه  يارشد پرستار يکارشناس

ه است. ذکر شد يتوجه به بافت فرهنگ، ايدر فلسفه کشور استرال
حضور ، است يبا تنوع فرهنگ يران کشورينکه ايبا توجه به ا

ان مختلف لزوم توجه به فرهنگ را در موجهه با مردم يو اد هاتيقوم
ران به فرهنگ توجه نشده است. يکه در ا، )۲۵( سازديممطرح 

 يهامراقبتارائه ، انيدانشجو يبرا يدرسم برنامه يدر تنظ نيبنابرا
به نظر  يمختلف ضرور يهافرهنگبا در نظر گرفتن  يپرستار

م بر اساس نظا رانيبرنامه در ا يو باورها هاارزش )۲۶( رسديم
 نيحاکم بر جامعه ابراز شده است که با توجه به ا ياسالم يهاارزش

 يحرف پزشک رياست که همراه با سا ياحرفه يموضوع که پرستار
 دهديمگروه و جامعه ارائه ، خانواده، سالمت را به فرد ژهيخدمات و
 يرضا يدر حکم عبادت و در راستا يدر فرهنگ اسالم يو پرستار
 با ياحرفه يهاارزشو  هاارزش نيبا ارتباط ب توانستيم، خدا است

  .)۲۷( به آن پرداخته شود شتريب اتيجزئ
اورژانس در هر دو برنامه  يپرستار فيتعر سهيمقا نيهمچن

ت پرستاران ماهر اس تيبه ترب يهر دو برنامه درس ديتاک دهندهنشان
را  انيمددجو يازهاين يانتخاب نهيزم اياورژانس  طيکه بتواند در شرا

 يـستگيضرورت توجـه بـه موضـوع شا زين رانيفراهم کنند. در ا
 شوديماحـساس  شيپاز  شيبـ ـرياخ يهاسالپرستاران در  ينيبال
ار و انتظ يآگاه شيافزا ليبه دلبهداشت سالمت  يهاستميس رايز

 شيبـه افـزا رينـاگز، باال تيفيخدمات با ک افتيجامعه در مورد در
. )۲۸( اندشده هاستميس نيشاغل در ا يمنـابع انسان ياثـر بخـش

 يستگب يانهيزمو  يبه عوامل شخص يدر پرستار هايستگيشاکسب 
 نقش هايستگيشان يدست آوردن از در به يدارد و پرستاران خود ن

استخدام کننده  يهاسازمانبهتر است که  يدارند ول ياعمده
 الوهعن که يا ازجملهمسائل را مد نظر داشته باشند  يپرستاران برخ

 ينظارت يهاستميسبه ، آموزش ضمن خدمت يهادوره يبر برگزار
ز ين يريادگيه يت روحيان ارشد و تقويمرب کارگيري، بهينيبر کار بال

استفاده از خدمات پرستاران  يکل طوربه. )۲۹(توجه داشته باشند 
از  يمندتيو رضا يمنيش ايدر افزا يمثبت تأثيرسته در اورژانس يشا
  .)۳۰( کنديمفا يماران ايب يپرستار يهامراقبتت يفيک

د اشاره کر توانيمداوطلب در دانشگاه  رشيدر رابطه با نحوه پذ
بقه و داشتن سا يپرستار يکه هر دو دانشگاه داشتن مدرک کارشناس

 يکي ايتفاوت که کشور استرال نيبا ا انددادهقرار  ديرا مورد تاک ينيبال
کرده  انيب زيبودن را ن RNدوره را پرستار  نيورود به ا طياز شرا
 نيح يکار و آموزش يهاتجربه، نوآورانه يارائه کارها نينهمچ است

ه ک يگريتفاوت عمده د نيکرده است. همچن انيب زيثبت نام را ن
 يمنوط به قبول رانيدانشجو در ا رشيکه نحوه پذ نستيوجود دارد ا
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 رشيپذ ايکه در استرال يدر صورت باشديم يو مل يدر آزمون سراسر
 رانيکه بهتر است در ا شوديمانجام  هادانشگاهدانشجو توسط 

ه ب شتريجذب دانشجو بر اساس مصاحبه و توجه ب ستميس تيهدا
نز ين در دانشگاه هاپکيهمچنداوطلبان باشد.  ينيو بال يسابقه علم

 و شوديمانجام  هادانشکدهز جذب دانشجو بطور مستقل توسط ين
 ن دانشگاه ممکن استيرش در ايپذ يان شده است که استانداردهايب

است که توسط  ييهاآزمونباشد و استانداردها شامل  ياقهيسل
 يهاتيفعالشرکت در ، هامصاحبه، مقاالت، شوديمموسسه گرفته 

قبل و نمرات کسب شده در آزمون  يهادورهمعدل ، ياجتماع
و ، )۳۱(باشند  RNمدرک  يد پرستاران داراين بايو همچن باشديم

ن يياز کشورها جهت تع ياريدر بس RNآزمون  يبرگزار با توجه به
ظر ز در نيران نيا يستم پرستاريبهتر است در س يت علميصالح

بهتر  رانيشده است در ا انيب زين يامطالعه. در )۳۲(گرفته شود 
 تاياست قبل از ورود به دوره مربوطه انجام مصاحبه از لحاظ خصوص

ب دوره انتخا نيورود به ا يانجام شود تا افراد توانمند برا يروان يروح
در  يه قبوليرش منوط يران پذيکه در ا ديآيم. به نظر ۱۰ شوند

از موارد مانند  ياريکه به بس شوديمباعث  يآزمون سراسر
ن خود از نقاط يتوجه نشود و ا ياحرفها تعهد ي يات فرديخصوص

  کولوم است.يضعف کور
به موارد  رانيدر ا، آموختگاندانش گاهيدر رابطه با نقش و جا

ت اشاره شده اس يتيريو مد يپژوهش، يآموزش، يمراقبت، يصيتشخ
 يتيريدو م يمراقبت، يصيفقط به نقش تشخ ايدر استرال کهحاليدر 

کشور  نيآن است که در ا دهندهنشانکه  کنديماشاره  نيدر بال
 يبرا، شده است و مطابق با آن فيتعر يبه روشن هادوره

ده ش فيتعر زين هانقشمتناسب با آن  گاهيجا زين آموختگاندانش
بر  ياست و مبتن courseworkبر  ين رشته مبتنيو چون ا است

research ظر مار را در نين بين خاطر دانشگاه واقعاً باليست به همين
ظر . به نکنديمن راستا توانمند يز در ايگرفته است و دانشجو را ن

 ترقيدق زين فيانجام وظا، هاتخصص قيبا مشخص کردن دق رسديم
رابطه آموزش علوم پزشكي جامعه نگر بـه  ني. که در اشوديمانجام 

جامعه و تربيت فراگيراني كه  يازهاينمعنـاي شـناخت دقيـق 
قابليت رفع اين نيازها را داشته باشند تعريف شده است اولين قدم 

 .باشديمجامعه  يازهاينشناخت دقيق ، بـراي رسـيدن به اين هدف
ف شـغلي وظـاي تعيينشناخت نيازهاي واقعي جامعه مقدمه 

است يعني بايستي افرادي كه قابليت رفع اين  ربطذيپرسـنل 
را به اهداف آموزشي تبديل  هاتيقابلنيـازهـا را دارند مشخص واين 

آنچه  نيب رانيدر ا .)۳۳( نمـود تـا در چرخـه آمـوزش قـرار گيرنـد
 آموختگاندانش تيمطرح شده است با سطح فعال يدر برنامه درس

 آموختگاندانشاز  ياريوجود ندارد. در بس خوانيهمدر جامعه 
 شيمتفاوت با گرا کامالً يشغل گاهيجا يارشد پرستار يکارشناس

در نظر گرفته شده نه مناسب  يواحدها رانيدر ا، )۳۱( خود دارند
به  و نه افتهيمحقق و پژوهشگر کامل سوق  کي تيبا آموزش و ترب

 توانديمن يا که، )۳۴( نظر داشته است يو پرستار ينيموضوعات بال
د ارش يران باشد که دوره کارشناسيا ياز نقاط ضعف برنامه آموزش

بودن مشخص  courseworkا يق بودن يبر تحق يمبتن ازنظررا 
  نکرده است.

 ۵۴ اياسترال کولوميواحد و در کور ۳۲ رانيدوره ا يدر محتو
 رانيدر ا ياست ول ياريواحد آن اخت ۹واحد ارائه شده است که 

 يول شوديمنامه ارائه  انيپا رانيو در ا، وجود ندارد ياريدروس اخت
 ينامه وجود ندارد و به جا انيانجام پژوهش به صورت پا ايدر استرال

اکثر  يول شوديمارائه  capstoneبه صورت  يارآن مسائل مهم پرست
 هاآنو از  خورديمخاک  هاکتابخانهدر  رانيدر ا هانامه انيپا

د وجو ايدر استرال نيارائه دروس آنال ني. همچنشودينم يااستفاده
 ياز نقاط ضعف برنامه آموزش يکيو  وجود ندارد رانيدارد که در ا

 يو مجاز نيآنال يهاآموزشراستا استفاده از  نيدر ا ران استيدر ا
  .بود خواهدکمک کننده  زين

ه برنام سهياست که مقا نيمطالعه حاضر ا يهاتيمحدوداز  يکي
 دهنياست که در مطالعات آ ديبود ام دانشگاه کيبا  رانيا يآموزش

  انجام شود. ندهيبا چند دانشگاه برتر آ سهيمقا
س اورژان يپرستار ين راستا نقاط قوت و ضعف برنامه فعليدر ا

 انآموختگدانش هاآنبا در نظر گرفتن  توانيمران مشخص شد که يا
ه ب هاتيفوردر اورژانس و  يتخصص يهامراقبتتوانمند و مسلط بر 

ل به اهداف برنامه مقدور ين مهم نيت نمود و با انجام ايجامعه ترب
  خواهد بود

 يداشتن برنامه آموزش، شتر دورهيت هر چه بيفيجهت بهبود ک
مورد  يخارج يهادانشگاهبا استفاده از تجارب ، و جامعه نگر ايپو

 د.يرا بهبود بخش يبرنامه درس نينقاط ضعف ا توانيممطالعه 
وجه و ت داوطلب نه بر اساس آزمون بلکه بر اساس عالقه فرد رشيپذ

 يهابرنامهدر  پذيريانعطافتنوع و ، به اشتغال فرد در بخش اورژانس
 ،گذرانده شده يمطابق با واحدها يشغل يهاگاهيجا فيو تعر يدرس

 نه شود وين زميدر ا يپرستار يهامراقبتمنجر به بهبود  توانديم
 روشيپ يهادانشگاهاستفاده از تجارب  توجه به اصالح و، يبازنگر

 .شوديم هيتوص
  

  ر و تشکريتقد
 و علميهيئت يه اعضاياز کل داننديمپژوهشگران بر خود الزم 

ه در انجام ز کيتبر يدانشگاه علوم پزشک يپرستار يان دکتريدانشجو
کمال تشکر را به ، داشتند يهمکار هاداده يآورجمعن مهم و يا

 عمل آورند.
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Abstract 
Background & Aims: Educational program is a plan that includes policies, goals, strategies and action 
plans for the development of a system or educational institution within a given time frame that 
implements and evaluates the methods and resources needed to realize policies and goals therein 
forecasted. Comparing the educational programs of universities, and identifying the strengths and 
weakness of the current nursing curriculum make it possible to develop highly skilled learners and 
achieve the goals of the program.  
Materials & Methods: This descriptive-comparative study was conducted in 2018. Comparison was 
made based on Bereday pattern, and this pattern included four stages of description, interpretation, 
adjacent, and comparison. 
Results: Both countries have mission, vision and philosophy in accordance with the basic principles of 
strategic planning. We believe that by extending the knowledge boundaries of international high-profile 
countries, Australia wants to be an innovator in education and to become a global leader in research.  
Conclusion: The admission of the nominee is based on the individual's interest and attention to the 
individual's employment in the emergency department instead of exam. The variety and flexibility of 
the curriculum, and the definition of job positions in accordance with the units that have been completed, 
can lead to improved nursing care in this filed. Review and attention for modifying and using the 
experiences of leading universities is recommended. 
Keyword: Emergency, Nursing, curriculum, comparative 
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