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Abstract  

Background & Aim: For the nursing bachelor's degree to be more successful in Iran and to 

identify the strengths and weaknesses of its curriculum, it is necessary to conduct comparative 

studies and benefit from the experiences and strategies experienced in successful universities. 

This study aimed to compare the Iranian undergraduate nursing curriculum with the University 

of Manchester, UK. 

Material & Methods: The present study is a comparative descriptive study that was performed 

using George Brady four-step model including description, interpretation, proximity, and 

comparison. The details provided from the Iranian bachelor's nursing curriculum are taken from 

the website of the Ministry of Health in Iran and the University of Manchester. 

Results: In the field of goals and mission in Iran, courses, content and educational methods are 

different from Manchester. The philosophy is more clearly expressed in the Manchester 

curriculum. In terms of student admission, both are different. Curriculum content in Iran is 

somewhat inconsistent between the courses offered and their content with educational goals. 

While at the University of Manchester, the content of the curriculum is selected, organized and 

compiled in such a way that the goals of the curriculum are realized. Examining and comparing 

expected job positions for nursing experts is different from Iran. 

Conclusion: The comparison of the nursing education system of Iran and England showed that 

the education system of our country has weak and strong points. It seems that using the 

experiences of this country and its indigenization will help to improve the nursing education 

system of Iran. 
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 14/11/1401 تاریخ پذیرش:                             04/10/1401تاریخ دریافت:  

 چکیده

ـت هرچـه بیشـتر رشـته کارشناسـی پرسـتاری در ایـران و شناسـایی نقـاط قـوت و ضعـف برنامـه درسـی یبـرای موفق :زمینه و هدف

 .موفـق، امـری ضـروری اسـت یهادانشگاهدر  شدهتجربهاز تجـارب و راهبردهـای  یبرداربهرهآن، پرداختـن بـه مطالعـات تطبیقـی و 

 .نامـه درسـی کارشناسـی پرسـتاری ایـران بـا دانشـگاه منچستر انگلسـتان انجـام گرفـترایـن مطالعـه بـا هـدف مقایسـه تطبیقـی ب

 George Brady یامرحلهپژوهـش حاضـر یـک مطالعـه توصیفـی تطبیقـی اسـت کـه بـا اسـتفاده از مـدل چهـار  :هاروشمواد و 

یـات ارائـه شـده از برنامـه درسـی کارشناسـی پرسـتاری ایـران ئشـامل توصیف، تفسـیر، مجـاورت و مقایسـه انجـام شـده اسـت. جز

 برگرفته از وب سـایت وزارت بهداشـت ایـران و دانشـگاه منچستر دریافت شـده اسـت.

آموزشی با منچستر تفاوت دارد. فلسفه در برنامه آموزشی  یهاروشو  یدر ایران دروس و محتوادر حوزه اهداف و رسالت  :هایافته

چستر شفاف تر بیان شده است. از نظر پذیرش دانشجو نیز هر دو با هم تفاوت دارند. محتوای درسی در ایران بین دروس ارایه شده و نم

محتوای برنامه درسی طوری  منچستردر دانشگاه  کهیدرحالبا اهداف آموزشی تا حدودی عدم تطابق وجود دارد.  هاآنمحتوای 

 کارشناس برای انتظار مورد شغلی هاییگاهجا مقایسه و بررسیکه اهداف برنامه درسی تحقق یابد. ده شانتخاب، سازماندهی و تدوین 

 با ایران تفاوت دارد.  پرستاری

مقایسه نظام آموزش پرستاری ایران در مقابل انگلیس نشان داد که نظام آموزشی کشور ما دارای نقاط ضعف و قوت  :گیرییجهنت

فاده از تجارب این کشور و بومی سازی آن، در جهت اعتالی سیستم آموزش پرستاری ایران کمک کننده تاس رسدیمبه نظر  .است

 .باشد

 ، الگوی جورج بردیکارشناسی پرستاری، مطالعه تطبیقی، ایران، منچسترکلیدی: های واژه
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 مقدمه

 مجری عنوان به عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

 هاآن پیرامون که عظیمی تغییرات هب باید آموزشی یهانظام

 با آموزش تطابق عدم . دهند نشان واکنش افتدیم اتفاق

 آموزش برای زیادی مشکالت تواندیمجامعه،  نیازهای

 یهامؤلفه از یدرس برنامه .(1)ایجاد کند جامعه و پرستاری

 شکلی به مؤلفه این زیرا رسمی است، تربیت نظام یک اصلی

 در تعالی و ارتقاء را برای اییژهو تربیتی تجارب هدفمند

 آموزش در . ارزشیابیکندیم فراهم مختلف شئون و ابعاد

 یهادهه در درسی یهابرنامه کیفیت ارتقای منظور به عالی

 . آموزش(2)است گرفته رقرا یزانربرنامه موردتوجه اخیر

 یهادهه در عالی آموزش از نظام بخشی عنوان به پرستاری

 گسترش و توسعهدرحال سرعت زیادی با جهان در اخیر

 کیفیت درباره نگرانی باعث نه تنها توسعه این که است

 جمله از ییهاچالش با شده، بلکه رشته این آموزش

 پرستاری رشته درسی یهابرنامهو  آموختگاندانش شایستگی

 تخصصی یهاحرفه تمام همانند . پرستاری نیز(3)است مواجه

 شدن اضافه با و است یاحرفهنظر  از ارتقا نیازمند

 از .شودیم تر تخصصی روز به اختصاصی، روز هاییشگرا

 مردم سالمت با پرستاری که ارتباط نزدیکی دلیل به طرفی

این دوره  .(4)است برخوردار خاصی از اهمیت رشته این دارد

در ایران به صـورت نظـری، عملـی، کارآمـوزی و 

کارآمـوزی در عرصـه اسـت. طـول دوره چهـار سـال یـا 

 15واحـد دروس عمومـی،  22هشـت تـرم و دروس شـامل 

 54کارآمـوزی در عرصـه واحـد،  21واحـد دروس پایـه، 

و  باشدیمواحـد کارآمـوزی  18واحـد دروس اختصاصـی، 

 اهداف از یکی .(5)باشدیمواحـد  130کل واحدهـا جمـع 

 در باال علمی به موقعیت رسیدن پزشکی، علوم یهادانشگاه

 جهانی یبندرتبه منظور افزایش به منطقه کشورهای میان

 جهان در عالی به موقعیتی رسیدن تردید، بدون است.

 مشابه یهابرنامه اینکه وضعیت مگر بود، نخواهد یرپذامکان

 . مقایسه(6)شود تهگرف نظر جهان در برتر یهادانشگاه در

 اییسهمقا رویکرد از استفاده با گریکدی موجود با یهابرنامه

است.  هابرنامه ارزیابی در مورد استفاده یهاروش از یکی

 اجتماعی علوم در تحقیقاتی یهاروش از یکی رویکرد این

 یهافرهنگ کشورها با مقایسه برای تواندیم که است

 مقایسه را این. گردد استفاده مختلف جهات از متفاوت

 آموزشی، مؤسسات وناگونگ های بخش در توانیم

 یهاروش و پیامدها ،هافرهنگ ،هاارزش درسی، یهابرنامه

 همکاران و کرمانشاهی مطالعه . نتایج(7)استفاده کرد آموزش
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 ارشد کارشناسی آموزش برنامه مقایسه با هدف که (2011)

 بود این بیانگر است، شده انجام کانادا و در ایران کودکان

 محدود بسیار کانادا کشور درسی برنامه واحدهای عملی که

 وظایف، ،باشدینم جامعه با متناسب نیز سایر محتوی و بوده

 اصالح و بازبینی به نیاز نیز برنامه رسالت و فلسفه، اهداف

 تغییرات خود مطالعه در همکاران و فرید . نیک(8)دارد

 و بالین مدیریت ینی،بال آموزش هاییطهح در یربناییز

 پرستاری رشته موفقیت تضمین برای را یاحرفه توانمندسازی

 تغییرات لزوم و دانسته نوزادان ضروری ویژه یهامراقبت و

 یهانظام به توجه. (9)کرده است پیشنهاد را درسی برنامه در

 نظام شدن یک نهادینه مبین جهان، در موفق آموزشی

 مختلف آموزشی یهانظام مقایسه و است اثربخش و کارآمد

. (10)گرددیم آموزشی برنامه کیفیت و محتوی ارتقای باعث

 آموزشی برنامه مطالعه برزو و همکاران با عنوان مقایسه

 کوریکولوم داد اننش استرالیا و ایران پرستاری کارشناسی

 هایییبرتر ایران نسبت به استرالیا آموزش پرستاری

 برنامه . مطالعه ادیب حاج باقری با عنوان  مقایسه(11)دارد

دانشگاه  اب ایران در پرستاری کارشناسی مقطع آموزشی

 ما آموزشی کشور نظام نشان داد که کالیفرنیا آنجلسلس

 استفاده از رسدیم نظر به و است قوت و ضعف نقاط دارای

 جهت در آن، سازییبوم و موفق کشورهای تجربیات

 خواهد کمک ایران پرستاری آموزش اعتالی سیستم

ت تصویری از انتایج ارزشمند هرکدام از ایـن مطالع. (12)نمود

نقـاط ضعف و قوت برنامـه درسی کارشناسی پرستاری ایران 

حال بـا  برای طراحان آموزشی مشـخص نمـوده اسـت. بـا این

توجـه تغییرات سریع اجتماعی، اقتصـادی، بهداشـتی در دنیـا، 

بـا شـرایط  تطابـق برنامـه درسـی کارشناسـی پرسـتاری ایـران

بـا  اییسهمقاروز دنیـا ضـروری اسـت. لـذا انجـام مطالعـات 

آموزشـی و  یهابرنامهبهبود کیفیت  تواندیمسـایر کشـورها 

 هایینوآورشناسایی استراتژی هـا بـرای حرکت بـه سمت 

ـوزش پرستاری را مطابـق بـا شـرایط روز دنیا تضمیـن مبرنامه آ

 .(13)کند

یکی از کشـورهای پیشـرو در آموزش پرسـتاری، کشـور 

و بعـد از کشـورهای  1960انگلستان اسـت کـه در سـال 

رائــه مــدرك دانشـگاهی آمریـکا و اسـترالیا شــروع بــه ا

انگلسـتان در حـال  منچستردانشـگاه .(15, 14)پرستاری نمود

قـرار دارد،  28دانشـگاه در رتبـه  1300حاضـر در بیـن 

دانشـگاه برتـر  سومینهمچنیـن جـز ده دانشـگاه برتـر دنیـا و 

بـا  .(16)شودیمـتاری محسـوب سانگلستان از نظـر آموزش پر

توجـه بـه جایـگاه برجسـته ایـن دانشـگاه در سـطح دنیـا و 

آموزشـی  یهانظاملـزوم مقایسـه نظـام آموزشـی ایـران بـا 

پیشـرو، مطالعـه تطبیقـی حاضــر باهــدف  یهادانشگاه
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مقایســه نظــام آموزشــی و جدیدتریـن برنامــه درسـی دوره 

شگاه ساوت همپتـون کارشناسی پرستاری در ایران و دان

انگلستان و ارائـه پیشـنهادات عملی و سـازنده جهـت تکمیـل 

 .و بهبـود کیفیت برنامه درسی انجام گردیـد

 هاروش و مواد

 -توصیفی نوع از کاربردی پژوهش نوع یک حاضر مطالعه

 دانشگاه علوم در 1401 سال در مطالعه . اینباشدیم تطبیقی

 بررسی شد. انجام بردی.فا جرج روش به کاشان پزشکی

 چند یا دو آن که طی است روشی مذکور شیوه با تطبیقی

 هاآن تشابه و وجوه اختالف و قرارگرفته هم کنار در پدیده

 مرحله چهار از . این روش(17)شودیم تحلیل و تجزیه

 .  ایناست شده مقایسه تشکیل و همجواری تفسیر، توصیف،

 شواهد اساس بر تحقیق هاییدهپدتوصیف،  مرحله در روش

 برای کافی هاییافته تدارك و بردارییادداشت اطالعات، و

 مرحله در .شودیم بعد آماده مرحله در نقادی و بررسی

 تحلیل و وارسی اول قدم در شده توصیف اطالعات تفسیر،

 مرحله دو در اطالعاتی که همجواری، مرحله در .گرددیم

 مقایسه چارچوبی برای ایجاد منظور به است، شده آماده قبل

 .گیردیمقرار  هم کنار در و یبندطبقه هاتفاوت و هاشباهت

 زمینه به جزئیات در توجه با تحقیق مسئله مقایسه، مرحله در

 تحقیق بررسی سؤاالت به پاسخ دادن و هاتفاوت و هاشباهت

 ابتدا تاریخچه مطالعه، روش اساس . بر(18)گرددیم مقایسه و

بررسی شد و  ایران در پرستاری کارشناسی آموزشی برنامه و

دانشگاه منچستر انگلستان  آموزش در ادامه، وضعیت

 مورد هابرنامه این افتراق و اشتراك وجه سپس و موردمطالعه

 گرفت. قرار مقایسه

 هایافته

 کارشناسی یدرس برنامه مقایسه از آمدهدستبه نتایج

 با رابطه دانشگاه منچستر انگلستان در و ایران پرستاری در

نوع سیستم آموزشی و نحوه اداره (،  1دوره )جدول  تاریخچه

(، 3رسالت )جدول  و اندازچشم فلسفه، (، 2)جدول  آن

 وظایف و هانقش(، 4پذیرش دانشجو )جدول  نحوه و شرایط

طول دوره و  (، ساختار کلی،5)جدول  آموختگاندانش

آموزشی )جدول  (، استراتژیهای6)جدول  محتوای آموزشی

( 9، هزینه تحصیل )جدول  (8ارزشیابی )جدول  (،  روش7

  .است شده ارائه

 دوره : تاریخچه1 شماره جدول

 دوره تاریخچه دانشگاه

 منچستر

و اولین دوره آموزش پرستاری در انگلستان  شودیمایــن رشته شدن  یاحرفهو مصادف با  1850تاریخچـه پرسـتاری در انگلسـتان مربوط بـه سال 

بزرگسـال، اطفـال و روان پرســتاری در دوره سه ســاله کارشناســی پرســتاری ارائــه  هاییشگرا. در حال حاضر باشدیم 1956مربــوط بــه سال 

 .(19) گرددیم
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 لیال آبادیان و همکاران

 36  1401 ی و پیراپزشکی، دوره هشتم ،شماره سه ، زمستان پرستاری مامایه، فصلنام 

 ایران

شـرط پذیـرش در دوره سه سـاله آمـوزش پرسـتاری داشـتن دیپلـم کامـل 137 7آغـاز شـد و در سـال  1294آمـوزش پرسـتاری در ایـران از سـال 

علـوم  یزیربرنامه،نخسـتین دوره آمـوزش چهارسـاله پرسـتاری در ایـران ارائـه شـد. شـورای عالـی  1344ـن گردیـد. در سـال متوسـطه تعیی

آخریــن بازنگــری محتــوی دروس کارشناسـی پرسـتاری عمومـی را  1393پزشـکی در وزارت بهداشـت، درمـان و آمــوزش پزشــکی در ســال 

 .(5)انجـام داد

 
 

 : نوع سیستم آموزشی و نحوه اداره آن2 شماره جدول

 نوع سیستم آموزشی و نحوه اداره آن دانشگاه

 نچسترم

پرستاری، استانداردهای یکسان تحت نظارت  یهادانشکدهبه دلیل حساسیت رشته پرستاری تقریبا تمام  و ایالتی است. رمتمرکزیغنظام آموزشی 

ی و کل یهااستیستدوین  تدوین برنامه آموزشی  بر عهده دانشکده مورد نظر است. .کنندیمکمیته اعتبار بخشی اموزش در پرستاری ، را رعایت 

 تاسیس رشته بر عهده بورد آموزش عالی ایالت است.

 ایران

 رشته و تدوین  برنامه تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. یاندازراهتمام قوانین مربوط به  نظام آموزشی متمرکز است.

ترتیب دروس، تنظیم برنامه  هستند. یزیربرنامهب شورای عالی درسی مصو یهابرنامهموظف به اجرای  هادانشگاهتمام  نظام آموزشی، واحدی است.

 .باشدیمتحصیلی دانشجویان در طول دوره، روش تدریس و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاه 

 

 

 مطالعه مورد یهادانشگاه در رسالت و انداز چشم فلسفه، : مقایسه3شماره جدول

 فلسفه دانشگاه

 چسترمن

و پژوهش بر  یاحرفهتحقیقات و پژوهش با کیفیت برتر و جامع و مبتنی بر پژوهش، آموزش و مشاوره مداوم و فراهم آوردن فرصت توسعه  فلسفه:

مهارت پرستاری ومامایی، پرورش  آموزشی و پژوهشی، تربیت عالی رهبران آینده یهابرنامهاساس استانداردهای بین المللی، ارایه برتری در همه 

 تئوری با عملکرد بالینی. دانش سازییکپارچهو توسعه مهارت  یاحرفهتجزیه و تحلیل و تفکر انتقادی در عملکرد 

یک دانشکده پیشرو در دیسیپلین خود باشد تا رهبران آینده پرستاری، مامایی و مددکاری اجتماعی را تولید و عملکرد پژوهش محور  :اندازچشم

 شانیزندگفراهم کردن آموزش با کیفیت و عملکرد بالینی مبتنی بر شواهد که دانشجویان را برای رسیدن به شغل و اهداف  د.خالقانه را تشویق کن

  .(20)سازدیمتوانا  RN ضروری برای عملکرد به عنوان یک پرستار  یهامهارتاز طریق کاربرد دانش، قضاوت و 

 ایران

 و ملی استانداردهای یریکارگبه .باشد دانشجویان معنوی رشد سازینهزم بایستیم آموزشی برنامه اسالمی، فرهنگ اعتالی اخالقی، تعالی فلسفه:

 جهت انگیزه ایجاد فرایند پرستاری، کاربرد جامعه نگر، و کل نگر یهاروش آموزش، در تحقیق روش و انتقادی و خالق تفکر بین المللی،

 .مستمر یادگیری

 جهانی و یامنطقهاستانداردهای  توانست خواهد پویایی نحو به جوامع تغییر حال در نیازهای با همگام پرستاری کارشناسی دوره: اندازچشم

 از سالمت سطوح درکلیه هامراقبت ارائه در موثری و شده تعریف جایگاه برنامه، این ،آموختگاندانش کند. کسب را پرستاری آموزش

 و منطقه نخست رتبه در کیفیت از لحاظ برنامه این آموختگاندانش آورد. خدمات خواهند دست به کشور سالمت نظام در بازتوانی تا پیشگیری

 .بود خواهد المللیینب سطح در عرضهقابل

 راریو برق یاحرفه اخالق مهربانی، و دلسوزی تعهد، و ایمان کارآمدی، و مهارت روز، دانش بر تکیه با که یآموختگاندانش تربیترسالت: 

 ارائه استاندارد، و ابزارهای هاروش با بازتوانی تا پیشگیری مرحله از را جامعه آحاد نیاز مورد پرستاری مراقبت خدمات ،یاحرفه مؤثر ارتباط

 .(11)کنند یروزرسانبه ابعاد همه در را مهارتشان و دانش مرتباً خدمت دوره در و بوده راهبر خود یادگیری به متعهد و کنند
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 دانشجو پذیرش نحوه و شرایط :4 شماره جدول

 دانشجو پذیرش نحوه و شرایط دانشگاه

 منچستر

 به ورود شوند. جهت پرستاری ساله 3 کارشناسی برنامه وارد اول سال دانشجوی عنوان به توانندیم دبیرستان دوره اتمام از بعد آموزاندانش

در یکی از علوم ) بیولوژی، شیمی، فیزیولوژی، مراقبت سالمت جامعه و 16کسب نمره باالی  پرستاری منچستر مدارك زیر مورد نیاز است: مدرسه

 یشینهسوءپاز بیولوژی، شیمی، یا روانشناسی، عدم وجود  30علوم کاربردی(، گواهی عمومی آموزش ثانویه شامل زبان و ریاضی، کسب نمره باالی 

 .(21)جنایی و نیز گواهی سالمت شغلی نیاز است

 ایران
. پذیرش به باشدیمسال اختصاصی  3آموزش عمومی و سال  9ساله آموزش دبیرستان که شامل  12پذیرفته شدگان شامل؛ فارغ التحصیالن دوره 

 .(22) باشدیمصورت متمرکز و از طریق آزمون سراسری گروه تجربی 

 
 آموختگاندانش وظایف و هانقش: 5 شماره جدول

 آموختگاندانش وظایف و هانقش دانشگاه

 منچستر

آزمون تأیید  پرستاری را از شورای ملی پرستاری انگلستان خواهند گرفت. یاحرفهاین دانشکده مدرك  یهابرنامهاز  یلالتحصفارغدانشجویان 

این آزمون در واقع یک فیلتر  .قبل از ورود به بازار کار الزم است هاآنبرای سنجش دانش و توان  یلیالتحصفارغپرستاران بعد از  یاحرفهصالحیت 

 از اصلی مفاهیم از نظری پیشرفته و پایه دانش کاربرد و داش آموختگان به ارزیابی .ه عرصه بازار کار استبرای ورود افراد صاحب صالحیت ب

 هایینهزم با مددجویان به بهداشتی یهامراقبت ارائه ،هایمارستانب در پرستاری فرایند بهداشتی و یهامراقبت سیستمهای در رهبری مفاهیم جمله

 با موثر همکاری و ارتباطی یهامهارت گسترش بهداشتی، سیستمهای و جامعه سطح در مشکالت بهداشتی حلیلت و تجزیه گوناگون، فرهنگی

 مراقبت سیستمهای و پرستاران کارایی و اثربخشی به که انتقادی تفکر و رهبری یهامهارت گسترش در تحقیق، کنندگانشرکت و مددجویان

 .(23)پردازندیم  قانونی و اخالقی اصول مبنای بر جامعه و بیمارستان بر مبتنی پرستاری عملکرد ،کندیمکمک  بهداشتی

 ایران

تـا بتواند بـه عنوان پرستار ، بعد از اتمام تحصیالت آکادمیک باید دوره طرح را بگذرانند یاحرفهجهت گرفتن مجوز فعالیت  آموختگاندانش

 تیم اعضای سایر و معالج پزشک خانواده، مددجو، با مناسب ارتباط شامل برقراری هاآن یهانقش . رسمی در استخدام مراکز مختلف درآید

 به التزام بیماران، به خدمات ارائه در سالمت گروه اعضای سایر با همکاری و مددجویان، مشارکت سالمت مشکالت حل راستای در سالمت

 تهاجمی، درمانی اقدامات جهت بیماران روانی و جسمی آماده سازی خانواده، و مددجو حفظ حقوق و یاحرفه اخالق اصول اجرای و رعایت

 جستجوی مراقبتی، خود آموزش خانواده، و مددجو از حمایت و محافظت معالج، پزشک اجرای دستورات و درمانی داماتاق برای هماهنگی

 .(22)است  بهتر گیرییمتصم برای مددجویان و هدایت الزم اطالعات ارائه علمی، شواهد

 
 

 شیساختار کلی، طول دوره و محتوای آموز :6 شماره جدول

 ساختار کلی، طول دوره و محتوای آموزشی دانشگاه

 منچستر

بزرگسال، اطفال و روان  یهاشیگرادرصد بالینی است. دانشکده ارایه دهنده کارشناسی پرستاری با  50درصد تئوری و  50برنامه آموزشی پرستاری 

برنامه دارند.یادگیری در هر سال به تعدادی واحد  هم مساوی دربالینی س یهایکارآموزپرستاری است. در این برنامه آموزشی یادگیری نظری و 

سال اول  شود.ریزی و ارائه میهای موضوعی برنامههای هر واحد توسط تیمی از اساتید با تخصص مرتبط با آن حوزه. محتوا و ارزیابیشودیمتقسیم 

ها و کار میدانی بررسی سازی، کنفرانسهای آموزشی، شبیهی، کارگاهها، سمینارهای تخصصهای اصلی دانش پرستاری را از طریق سخنرانیجنبه

عنوان  8و شامل  شودیمکند. مهارت های عملی از طریق تجربیات در محوطه دانشگاه و دو تجربه یادگیری بالینی در منچستر بزرگ ایجاد می

اربرد مداوم علوم زیستی در عمل پرستاری خاص رشته تمرکز دارد و سال دوم بر توسعه دانش پرستاری و ک درسی می باشد که باید گذرانده شود. 

محتوای دوره   .باشدیمعنوان درسی  7برای بالین است و شامل  نفساعتمادبهسال سوم درباره تثبیت دانش و ایجاد  .باشدیمعنوان درسی  13شامل 

ک دوم باالتر دست یابید، واجد شرایط برای شرکت در بخش کارشناسی سال دوم خود به نمراتی معادل ی یهایابیارزبرای سال چهارم: اگر در 

 واحدی است که شامل مطالعه ترکیبی از واحدها در مقطع کارشناسی ارشد است. 120( این دوره خواهد بود. این یک دوره 4ارشد یکپارچه )سال 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jn
m

p.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             7 / 16

https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-520-en.html


 لیال آبادیان و همکاران

 38  1401 یراپزشکی، دوره هشتم ،شماره سه ، زمستان و پی فصلنامه، پرستاری مامای   

 ایران

 در مجموع و سال 4 دوره طول است. بالینی و عملی تئوری، رتصو به ایران کشور در پرستاری کارشناسی آموزشی برنامه کلی ساختار

 21 و واحد کارآموزی 18 تخصصی، دروس واحد 54 پایه، دروس واحد 15 عمومی، دروس واحد 22 که گذرانندیم واحد 130 دانشجویان

 با دانشجویان و واحد 20 تا توانندیم ،قبل ترم در شدن مشروط عدم صورت در ترم هر طول در .دانشجویانباشندیم عرصه در کارآموزی واحد

 واحد 14 انتخاب به مجاز تنها قبل( در ترم 12 از کمتر )معدل شدن مشروط صورت در و نمایند اخذ واحد 24 تا توانندیم باالتر و 17 معدل

و دروس شامل دروس عمومی، دروس ترم  8سال یا  4کارآموزی و کارآموزی در عرصه است. طول دوره  . دوره به صورت نظری، عملی،باشندیم

 .باشدیم پایه، دروس اصلی، دروس اختصاصی

 
 

 آموزشی های : استراتژی 7 شماره جدول

 آموزشیی های استراتژ دانشگاه

 منچستر
گروهی و آنالین، آموزش در گروه کوچک، آموزش مبتنی بر  یهابحثو سمینارها،  هایشهماروش آموزش سخنرانی، پرسش و پاسخ، 

 .(23)دوره حضور داشته باشد %80أله،یادگیری از طریق همکار، دانشجو محوری است.  دانشجو باید در مس

 ایران

کوچک، خودآموزی، ژورنال کالب،  یهاگروه، تکالیف نوشتاری، بحث در هاکارگاهگروهی،  یهابحثسخنرانی، پرسش و پاسخ،  یهاروش

  .و یادگیری مبتنی بر شواهد سازیهشب هاییشگاهآزما، ایرشتهینبگزارش صبحگاهی، کنفرانس داخل بخشی، بین بیمارستانی و 

 .(22)ب نیاز و اهداف فراگیرو فنون بر حس هاروش

 
 

 : روش ارزشیابی8 شماره جدول

 روش ارزشیابی دانشگاه

 منچستر

مورد استفاده عبارتند از امتحانات نوشتاری و عملی، تکالیف درسی  یهاروشارزشیابی تکوینی و تراکمی دروس توسط اعضا هیئت علمی، از جمله 

موظف به تکمیل آن و کسب  آنان ینیبالبالینی و ارزیابی کارپوشه عملکرد  یافتهساختار یهاآزمونضبط شده  یهامصاحبه، ، مقاالتهاپروژهو 

 .گرددیماز این کارپوشه به عنوان یک ابزار آموزشی و نیز ارزشیابی در برنامه آموزشی استفاده  .بالینی الزم در هر برنامه هستند یهامهارت

 .  شودیمبالینی انجام  هاییطمحتوسط منتور در  ارزشیابی بالینی

 ایران
، ارزشیابی عملکرد در حین دوره و یا در پایان دوره ، انجام و ارایه تکالیف بالینی شامل کنفرانس های بالینی،  ترمیانپاو  ترمیانمکوتاه،  یهاآزمون

 .باشدیمتهیه جزوات یا پمفلت های آموزشی 

 
 

 نه تحصیل: هزی9 شماره جدول

 هزینه تحصیل دانشگاه

 منچستر
هزینه برای دانشجویان شامل  ثبت نام،   . شودیم پرداخت ترمی صورت به و باشدیم دانشجو خود عهده بر لیسانس مقطع در تحصیل هزینه

 است. 9,250£شهریه، نظارت، ارزشیابی و فارغ التحصیلی 

 ایران
 دانشجو برعهده الملل بین دوره در و رایگان روزانه دوره در بهداشت وزارت پزشکی علوم یهادانشگاه کارشناسی مقطع در تحصیل هزینه

 .(11)باشدیم

 

 بحث

 

کارشناسی  مقطع آموزشی برنامه مقایسه باهدف حاضر مطالعه

 شد پرستاری منچستر انگلستان انجام مدرسه و ایران اریپرست
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   1401 ی و پیراپزشکی، دوره هشتم ،شماره سه ، زمستان فصلنامه، پرستاری مامای   39

 برنامه کیفیت بهبود جهت پیشنهاداتی حاصله براساس نتایج و

در ایران دروس و گردید. در حوزه اهداف و رسالت  ارائه

آموزشی به طریقی نیست که بتواند  یهاروشو  یمحتوا

موجب گسترش صفاتی از قبیل توانایی حل مشکل، تفکر 

قادی، قضاوت بالینی، توانایی رهبری کارامد، ارتباط مؤثر با انت

در حالیکه در  .دیگران و خالقیت و ابتکار در فراگیر گردد

، اهداف موردمطالعهآموزشی  یهابرنامهدانشگاه منچستر 

برنامه درسی مشتمل بر دانش سازمان یافته، کسب شایستگی 

حل  توانایی) ، گسترش صفات انسانیهامهارت خاص و

ارتباط با  (،…مشکل، تفکر انتقادی، قضاوت بالینی، رهبری و

و بر این  باشدیمنیازها و عالیق فراگیران  بهجامعه و توجه 

 یهاتیفعالمحتوای آموزشی و  هاآناساس، در بیشتر 

که اهداف آموزشی را به  اندشدهطراحی  یاگونهیادگیری به 

 آموزش هفلسف مقایسه در .دهندیمطور کامل پوشش 

 دو هر در معنوی و اصول اخالقی اینکه رغمیعل پرستاری

 ذکر رشته این و باورهای هاارزش در اصلی مبنای کشور

 این دارد، وجود دو کشور بین زیادی یهاشباهت و شده

 بسیار شفاف و عملی بیان آموزشی منچستر برنامه در عامل

 است. شده

دوره دبیرستان و  النیالتحصفارغاز  شدگانرفتهیپذدر ایران 

 صورتپذیرش بر اساس کنکور سراسری و سیستم کامپیوتری 

که مشکالتی از قبیل عدم عالقه و انگیزه نسبت به . گرددیم

را به دنبال دارد. نتایج مطالعات مختلف نشان  شدهیرفتهپذرشته 

گاهی منجر به انصراف از  انگیزهیبداد که پذیرش دانشجویان 

انجام مصاحبه باعث  .(24)گرددیمشته تحصیل و تغییر ر

 عالقهیبکه در صورت امکان از ورود داوطلبان  شودیم

تا  سازدیمه فرصتی را فراهم جلوگیری شود. برگزاری مصاحب

 هانگرششخصیتی، اخالقی، عالیق،  یهایژگیوبا بررسی 

و بازبینی سابقه تحصیلی، زمینه جذب افراد  هاارزشباورها، 

در صورتی که در  .مستعد و عالقمند به رشته فراهم شود

کشور انگلیس برای ورود به رشته پرستاری نیاز   یهادانشگاه

با گذراندن یکسری دروس و کسب نمره و به کنکور نیست و 

گواهی عدم وجود سوء پیشینه جنایی و نیز گواهی سالمت 

. زیرا شوندیموارد رشته پرستاری  توانندیمشغلی متقاضیان 

چرا  دارد، نیاز ویژه توانایی با مندعالقه افراد به رشته پرستاری

 ارائه خدمات هایشرطیشپ از یکی حرفه به مندی عالقه که

 ارزیابی این عالوه بر.باشدیم مددجویان به مناسب کیفیت با

 یهاآزمون اساس فردی بر بین یهامهارت و ارتباطی توان

 لذا.باشدینم میسر هاآزموناین  در شدهکسب رتبه و ورودی

 به نیاز پرستاری رشته دانشجویان در پذیرش رویکرد

 را ودموج شکاف تواندیممصاحبه  انجام و دارد بازنگری

 برنامه مقایسه در همکاران دهد. بقایی و قرار پوشش تحت
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 لیال آبادیان و همکاران

 40  1401 ،شماره سه ، زمستان  شتمی و پیراپزشکی، دوره هفصلنامه، پرستاری مامای 

 و ترکیه و اردن کشورهای پرستاری با کارشناسی آموزشی

 کارگیری به در مشابهی نتایج همکاران به و سجادی همچنین

. (25, 22)یافتند دست پذیرش دانشجویان روند در مصاحبه

 در مصاحبه ذکر شده انجام فینچ و همکاران در پژوهش

مندی  عالقه میزان و نفساعتمادبه آمادگی، فرآیند پذیرش

و  دهدیم قرار ارزیابی مورد را پرستاری رشته به افراد

ارتقاء  را پرستار وظایف و نقش به نسبت متقاضیان آگاهی

. برزو و همکاران نیز در مقایسه نظام پذیرش (26)بخشدیم

دانشجو در ایران و استرالیا بیان نمودند که نیاز به بازنگری 

 .(11)نحوه پذیرش دانشجویان در دو کشور وجود دارد

 هاآنمحتوای درسی در ایران بین دروس ارایه شده و محتوای 

با اهداف آموزشی تا حدودی عدم تطابق وجود دارد؛ بدین 

خاص علمی را  یهامهارتصورت که دروس تنها دانش و 

توانایی رهبری، مدیریت، برقراری مثال  طوربه .انتقال می دهند

بالینی  یریگمیتصمبا سایرین، پرورش تفکر انتقادی و اط ارتب

، با وجود تأکید بر تحقیق و پژوهش در   آموختگاندانشدر 

دانشجو به سمت تحقیق کشیده  اهداف ایران در برنامه اجرایی

و درس پژوهش در پرستاری و پرستاری مبتنی بر  شودینم

اصلی  گاهشواهد در برنامه آموزشی ایران در این مقطع جای

 منچستردر دانشگاه  کهیدرحال. خود را پیدا نکرده است

 شدهینتدومحتوای برنامه درسی طوری انتخاب، سازماندهی و 

که اهداف برنامه درسی تحقق یابد و کشور انگلیس  بر اساس 

محتوا را طوری برانگیزد که بیشترین هم کرده  اهداف خود 

 . مقایسهدباشخوانی بین اهداف و محتوا وجود داشته 

که در  دهدیم نشان دو کشور در دوره ساختار و مشخصات

واحد و در  130ترم با تعداد  8سال و  4ایران پرستاری در 

سال اول که در  شودیمداده  آموزشمنچستر در سه سال 

عنوان درسی  8های اصلی دانش پرستاری که شامل جنبه

دانش  سعهکه باید گذرانده شود. سال دوم بر تو باشدیم

پرستاری و کاربرد مداوم علوم زیستی در عمل پرستاری خاص 

. سال سوم باشدیمعنوان درسی  13رشته تمرکز دارد و شامل 

برای بالین است و  نفساعتمادبهدرباره تثبیت دانش و ایجاد 

اختصاصی شدن واحدهای . باشدیمعنوان درسی  7شامل 

 هاییشگراجو در انشاولیه د نامثبتدرسی بر اساس انتخاب و 

برنامه آموزشی دانشکده ( در اطفال، بزرگسال و روان)خاص

واحد درسی پایان نامه به . شودیمپرستاری منچستر مشاهده 

که دانش  دهدیمدانشجویان سال آخر این دانشکده اجازه 

تئوری و عملی کسب شده برنامه آموزشی خود را به هم پیوند 

ورد یک زمینه از عملکرد ر مد یانقادانهداده، ارزیابی 

قوت برنامه درسی پرستاری در  نقاط از پرستاری داشته باشند

در  اطالعات فناوری همچون دروسی ارائه به توانیمایران، 

پرستاری  پرستاری، اخالق بیمار، به آموزش فرایند پرستاری،
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 ...  مقایسه تطبیقی نظام آموزشی کارشناسی پرستاری ایران

  1401 ی و پیراپزشکی، دوره هشتم ،شماره سه ، زمستان فصلنامه، پرستاری مامای  41

 و حضور یبندزمان برنامه و یرمترقبهغ حوادث و هابحران در

 ارتباطی،کنترل یهامهارت مانند ییهارگاهکا در اجباری

 ،یاحرفهاخالق  ارتباطی، یهامهارت مددجو، ایمنی عفونت،

 اشاره یرعاملغ پدافند در پرستار نقش و مددجو به آموزش

 کارشناسی آموزشی برنامه نتایج به نگاهی . با(10)نمود

پرستاری منچستر با گذراندن واحدهایی در سه حوزه پرستاری 

 و هامهارتروان  هاییماریبساالن، کودکان و زرگب

 کسب شامل که نمود کسب خواهند را بیشتری هاییستگیشا

 توانایی خاص، مهارت شایستگی و کسب ،یافتهسازمان دانش

 با ارتباط و بالینی، رهبری قضاوت تفکرانتقادی، مشکل، حل

 یبرنامه آموزش با مقایسه در . اما(23)باشدیم جامعه

داشتن  انتظار رسدیم نظر به ایران پرستاری ارشناسیک

 صحیح برقراری یهامهارت صرفاً که یالنیالتحصفارغ

 درك و پرستاری فرآیند اساس بر مراقبت ارتباط، ارائه

 برنامه، پیامد عنوان به باشند، داشته را العمرمادام یادگیری

 خدمات تمسیس در پرستاران ویژه به جایگاه ینگرساده بیانگر

 و خدمات کیفیت ارتقای باشد. کشورمی درمانی بهداشتی

 گرفتن عهده به برای دانشجویان پرستاری سازی آماده

 تعریف عدم .(12)وظایف است انجام و شغلی هاییتمسئول

 پرستاری برنامه درسی در استانداردها این از یک هر واضح

 یالنالتحصفارغ بلکه دانشجویان تنها نه که شده باعث ایران

 استانداردها مراقبتی این کسب جهت الزم هاییستگیشا نیز

 یه پرستاری را یهادانشکده ایفوظ ترین چالش پر از یکی

در  نیز همکاران و سجادی زمینه این در .نیاورند دست

 ذکر ژاپن و ایران پرستاری کارشناسی آموزش مقایسه

 با ژاپن کشور در پرستاری کارشناسی آموزش که اندنموده

و  توانمندی به منجر ویژه، بالینی تجارب و علمی موازنه دقیق

تفکر  بیمار، از مراقبت مدیریت الینی،ب یهامهارت در ارتقاء

از  هیچکدام در اما (.22)شودیم گیرییمتصم و انتقادی

خدمت  ارائه خصوص در آموزشی محتوی نقص به مطالعات

 انسان یرفتارشناس و مختلف یهافرهنگ با مددجویان به

 که عامل دروسی خالی جای است. همچنین نشده اشاره

 فلسفه پرستاری، مانند گرددیم پرستاران در هویت تقویت

 حرفه تکامل شدن و اجتماعی فرایند پرستاری، های تئوری

 ارائه و است کامالً مشهود پرستاری ماهیت و دانش پرستاری،

 بسیاری کهیدرحال موکول شده باالتر مقاطع به واحدها این

 خدمات کارشناسی مقطع کاری در عمر پایان تا پرستاران از

 تمهیدات انجام لذا .(27)کنندیمطرف  بر ار هجامع نیاز مورد

 یرفتارشناس و خلق تفکر انتقادی، پرورش سازینهزم

 رویکرد تقویت همچنین عملیاتی و صورت به مددجویان

 کنار در مختلف یهافرهنگای بر پرستاری خدمات ارائه

 هویت و پرستاری حرفه جهت تکامل در بسترسازی زمینه
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 لیال آبادیان و همکاران

 42   1401 ن ی و پیراپزشکی، دوره هشتم ،شماره سه ، زمستافصلنامه، پرستاری مامای 

 .رسدیم نظر به ضروری پرستاری ایران آموزش در پرستاران

شیوه آموزش در ایران به روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، 

، تکالیف هاکارگاه، سمینارها، هایشهماگروهی،  یهابحث

وهی، استفاده از وسایل گر فردی و یهاپروژهنوشتاری، 

صوتی و تصویری، یادگیری به کمک اینترنت و کامپیوتر، 

 هاییشگاهآزما، بخش ها، هایشگاهآزماآموزش در 

، جلسات عملی در بالین و یادگیری خودمحور است سازییهشب

در دانشگاه منچستر سیستم آموزشی منتورینگ  کهیدرحال

ه وسیله دانشجویان ه باست که شامل عنوان برنامه آموزشی ک

 نفساعتمادبهداوطلب سال دوم و سوم و با هدف باال بردن 

مربیگری  یهامهارتو نیز ارتقای  کارتازهدانشجویان 

. در  برنامه آموزشی هر دو شودیمدانشجویان باالتر انجام 

، ارایه ترمیانپاو  ترمیانم یهاآزموندانشکده برگزاری 

دانشجویی و کنفرانس  یهاژهپرومقاالت، پوستر، تکالیف، 

های علمی و ارزشیابی عملکرد با مشاهده عملکرد دانشجو، 

دانشجو در کالس  هاییتفعالنظارت بر انجام اعمال و ارزیابی 

در  هاتفاوت. گیردیمو جلسات کنفرانس های بالینی صورت 

منچستر از کارپوشه عملکرد   یهادانشکدهاینست که  در 

بالینی دانشجو استفاده  یهامهارتابی زشیبالینی برای ار

 . شودیم

( به عنوان یک روش ارزشیابی دانشجو کارپوشهپورت فولیو ) 

که این روش تمرکز بر روی  باشدیممحور مورد پذیرش 

تجربیات قبلی و دستیابی به پیامدهای دوره را با تفکر انتقادی، 

درگیر کردن ست. ادغام تئوری و عمل هماهنگ کرده ا

شجویان در ارزشیابی خود، توأم کردن ارزشیابی تئوری و دان

که دانشجویان به عنوان یک ارزشیاب،  شودیمعملکرد، سبب 

 و مهارت سنجش یهاآزمون از استفاده .نقش ایفا کنند

 ارزشیابی المللیینب یهابرنامه همچنین و بالینی صالحیت

 رچستدانشگاه من کوریکولوم آموزشی قوت نقاط از بالینی

 یریگاندازهبرای  عینی معیار . نبود گرددیم محسوب

 ایران پرستاری در آموزشی برنامه در بالینی یهامهارت

. بردیم زیر سوال را پرستاری یالنالتحصفارغ بالینی صالحیت

 ارزیابی جامع برای ارزشیابی معیار یک طراحی بنابراین

 معیار ینا ردر ساختا .رسدیم نظر به ضروری بالینی عملکرد

 یهاآزمون بالینی و سازییهشب یهاروش از توانیم

 مشابه نتایج مطالعات متعددی کرد.  استفاده بالینی یافتهساختار

 در ایران آموزشی ضعف برنامه زمینه در حاضر مطالعه با

, 28)اندآورده دست دانشجویان به بالینی عملکرد سنجش

 برای انتظار مورد شغلی هاییگاهجا مقایسه و . بررسی(29

 بر عالوه منچستر در که دهدیم نشان پرستاری کارشناس

 هاییدگاهد اهنیمارستاب در پرستاران یریکارگبه
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 ...  مقایسه تطبیقی نظام آموزشی کارشناسی پرستاری ایران

  1401 ی و پیراپزشکی، دوره هشتم ،شماره سه ، زمستان فصلنامه، پرستاری مامای  43

 و داشته پرستاری یالنالتحصفارغ بکارگیری در ترییتخصص

 پرستار پرستار مدرسه، مانند اجتماعی پرستاری همچنین

 جایگاه بالینی کنندههماهنگ پرستار یا و منزل در مراقبت

 بر تاکید رغمیعل ایران در اما .(20)است کرده پیدا را خود

 دیدگاه دروس با برخی گنجاندن و رپرستا اجتماعی نقش

 شغلی پرستاری، عمال جایگاه آموزشی برنامه در نگری جامعه

 و Awadhalla است. درمانی مراکز یالنالتحصفارغ اکثر

 تغییر در عنوان تحت خود مطالعه در (2018) همکاران

هماهنگی  که رسیدند نتیجه این به پرستاری آموزش

 ضروری انتظار ردمو یهانقش با آموزشی کوریکولوم

 یهاتخت محدودیت در به توجه با رسدیم نظر . به(30)است

 به حرکت کشور در درمان و بهداشت سیستم نیاز و درمانی

 اجتماعی، تعیین ریستاپر و منزل در مراقبت سمت

کوریکولوم  در زمینه این در آموزشی هاییرساختز

بنابراین پیشنهاد  باشد. یرناپذاجتناب امری پرستاری آموزش

جهت گزینش دانشجویان پرستاری عالوه بر کنکور  شودیم

نظر رشته کارشناسی پرستاری در سراسری، مصاحبه نیز در 

جذب  مناسب در یاهبنابراین سرما یه گذاری .گرفته شود

شغلی، ادامه  نیروی کارآمد و با انگیزه مانند اطمینان از آینده

 تواندیمشته ر تخصصی در این یهارشتهتحصیل و ایجاد 

پرستاری فراهم  یاحرفهبستری مناسب برای توسعه هویت 

اولویت برنامه درسی به ارتقای سالمت و پیشگیری از   نماید.

متحان جامع پرستاری به صالح ف احذ.تعلق گیرد هایماریب

بنابراین ترتیبی اتخاذ گردد  نبود. پرستاری ما آموختگاندانش

که صالحیت علمی و بالینی دانشجویان قبل از شروع به کار 

 .سنجیده شود

نوین  هاییوهشتکوینی و پایانی مناسب با  هاییابیارزشانجام 

اری رستپ یهادانشکدهمدرسین  هاییتاولوتدریس باید از 

در ابعاد آموزشی نیز با توجه به افزایش روزافزون .قرار گیرد

ی و پیشرفت تکنولوژی، ضرورت دارد که از ابتدا هاتخصص

تحصیل در این رشته به تربیت پرستاران متخصص در 

همچنین، به آموزش مبتنی بر  .مشخص پرداخته شود هایینهزم

ری مبتنی بر دگی، تدریس بالینی مبتنی بر شواهد، یاسازییهشب

همکار و یادگیری خودمحور توجه بیشتری معطوف گردد و 

 یهاگروهنوین آموزشی مانند آموزش در  یهاروشاز 

 بیشتر استفاده شود. ...کوچک، آموزش مبتنی بر حل مسأله و

نیازهای بهداشتی جامعه از طریق تحقیقات پرستاری شناسایی 

 .نتخاب شوندا یتریحصحگردد و در نتیجه، اهداف به طور 

هر یک از عناصر برنامه درسی  یادورهبررسی تطبیقی 

با   ارزشیابی هاییوهشتدریس و  یهاروشاهداف، محتوا، 

پیش رو صورت گیرد و در برنامه درسی کشور  یهادانشکده

و در نهایت، جهت آشنایی هرچه بیشتر پرستاران با  شود.لحاظ 
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مبتنی بر  هاییتفعالپژوهش و تحقیق و توسعه نگرش و 

تحقیق و علم، تعداد واحدهای درسی بیشتری به این مورد 

همراه  هایییتمحدودانجام این پژوهش بــا  .اختصاص یابد

آن، عدم دسترسی متمرکز بــه برنامه درسی  ینترمهمبود کــه 

 .کارشناسی پرستاری در سایت دانشــگاه منچستر بـود

درسی، لباس  یهابرنامهام همچنیـن در رابطـه بـا نـوع ادغـ

 .فــرم اطاالعات کامل نبود

 گیرییجهنت

و  هاتفاوتو  هاشباهتتصویـری از  تواندیمایـن مقایسه 

همچنین نقاط قـوت و ضعـف بیـن دو برنامه درسی کارشناسی 

پرسـتاری ایران و دانشـگاه منچستر انگلسـتان را بـرای طراحان 

در برنامه آموزش ـه نیاز است کـ .آموزشی مشخص کند

، موردمطالعهآموزشی  یهابرنامهکارشناسی پرستاری ایران 

، کسب افتهیسازماناهداف برنامه درسی مشتمل بر دانش 

توانایی ) ، گسترش صفات انسانیهامهارت شایستگی خاص و

 (،…حل مشکل، تفکر انتقادی، قضاوت بالینی، رهبری و

یق فراگیران باشد. عالنیازها و  بهارتباط با جامعه و توجه 

که در صورت امکان از  شودیمانجام مصاحبه باعث همچنیـن 

جلوگیری شود. برگزاری مصاحبه  عالقهیبورود داوطلبان 

شخصیتی،  یهایژگیوتا با بررسی  سازدیمفرصتی را فراهم 

و بازبینی سابقه  هاارزشباورها،  هانگرشاخالقی، عالیق، 

تعد و عالقمند به رشته فراهم مس تحصیلی، زمینه جذب افراد

 سازییبوماستفاده از تجارب این کشور و  رسدیمبه نظر .شود

آن، در جهت اعتالی سیستم آموزش پرستاری ایران کمک 

 .کننده باشد

 تشکر و قدردانی

آموزشی  یهانظاممطالعه حاضر حاصل پروژه درسی واحد 

. اشدبیممقطع دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

پژوهشگران ایــن مطالعه از محققانی کـه از  یلهوس ینبد

در این مقاله استفاده شده است تشـکر و  هاآنتحقیقات 

 .نمایندیمقدردانی 

 افعمن تعارض

 تعـارض منافعی توسط نویسندگان بیان نشده است. گونهیچه
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