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Abstract
Introduction: Nursing education in various fields, including psychiatric nursing as a part of the higher 
education system is developing rapidly in recent decades in the world and also in Iran. Comparing 
the curriculum of Iranian psychiatric nursing with the curriculum of leading countries can be useful 
in understanding its strengths and weaknesses and providing solutions for its improvement. This 
study aimed to compare the curriculum of the psychiatric nursing master's degree program in Iran 
and Wayne, USA.
Methods: This descriptive-analytical study was performed in 2020 at Semnan University of 
Medical Sciences using Bereday four-stages including description, interpretation, juxtaposition, and 
comparison.
Results: The comparison of the master's degree program in mental health in both environments has 
similarities and differences. Admission of students to the master's degree in psychiatric nursing in 
Iran is criterion-based and in the United States is normative. In none of the universities hasn’t defined 
specific field of study goals. Studying for a master's degree in mental health in Iran is free of charge 
and face to face and in the United States is by paying tuition in both In-person training and part-time 
with a suitable platform for virtual and evidence-based education.
Conclusions: Due to the growing needs of patients with mental disorders, increase in the incidence 
of these disorders in the current society, the complex nature of mental health interventions and the 
needs and expectations of students, there is a need to review and improve the conditions of student 
admission, defining the real position and role of graduates, explaining the specific objectives of the 
field, reviewing the teaching methods and introducing new teaching methods.
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چکیده
ــی در                                        ــوزش عال ــام آم ــی از نظ ــوان بخش ــه عن ــتاری ب ــه روان پرس ــف از جمل ــای مختل ــته ه ــتاری در رش ــوزش پرس ــه: آم مقدم
دهــه هــای اخیــر در جهــان و همچنیــن در ایــران بــا ســرعت زیــادی درحــال توســعه و گســترش اســت. مقایســه برنامــه درســی رشــته 
روان پرســتاری ایــران بــا برنامــه درســی کشــورهای پیشــرو مــی توانــد در درک نقــاط ضعــف و قــوت برنامــه کنونــی و ارائــه ی راهکارهایی 
بــرای بهبــود آن مفیــد باشــد. ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه برنامــه درســی دوره کارشناســی ارشــد رشــته روان پرســتاری در ایــران و 

واینــه آمریــکا انجــام شــده اســت. 
روش کار: ایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی در نیمــه دوم ســال 1399 در دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان بــا روش چهــار مرحلــه ای 

بــردی شــامل توصیــف، تفســیر، همجــواری و مقایســه انجــام گرفــت. 
یافتــه هــا: مقایســه برنامــه آموزشــی کارشناســی ارشــد بهداشــت روان در هــر دو محیــط دارای شــباهت هــا و تفــاوت هایــی اســت. 
ــک از  ــچ ی ــکا هنجــاری مــی باشــد. در هی ــران مالکــی و در امری ــرش دانشــجو در مقطــع کارشناســی ارشــد روان پرســتاری در ای پذی
ــدون  ــران ب ــل در مقطــع کارشناســی ارشــد بهداشــت روان در ای ــف نشــده اســت. تحصی دانشــگاه هــا اهــداف اختصاصــی رشــته تعری
ــا بســتر مناســب  ــه دو صــورت حضــوری و نیمــه حضــوری ب ــا پرداخــت هزینــه و ب پرداخــت هزینــه و کامــال حضــوری و در امریــکا ب

آمــوزش هــای غیــر حضــوری و مبتنــی بــر شــواهد مــی باشــد.
نتیجــه گیــری: رشــته کارشناســی ارشــد بهداشــت روان بــه دلیــل نیازهــای در حــال رشــد بیمــاران بــا اختــالل روانــی و افزایــش ابتــال 
بــه ایــن اختــالالت در جامعــه ی کنونــی و ماهیــت پیچیــده مداخــالت بهداشــت روان و نیازهــا و انتظــارات دانشــجویان، نیــاز بــه بررســی 
و بهبــود در زمینــه هــای شــرایط پذیــرش دانشــجو، تعریــف جایــگاه واقعــی و نقــش فــارغ التحصیــالن، تبییــن اهــداف اختصاصــی رشــته 

و بازنگــری در شــیوه هــای آموزشــی و ورود شــیوه هــای آموزشــی نویــن دارد.
کلیدوازه ها: روان پرستاری،  برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد،  ایران، واینه، مطالعه تطبیقی.

مقدمه
ــز  ــي، مراک ــاي آموزش ــن نهاده ــوان مهمتری ــه عن ــگاه ها ب دانش
تولیدکننــده علــم و فرهنــگ و همچنیــن تربیــت متخصصــان مورد 
نیــاز کشــور، خلــق و تولیــد دانــش جدید و پیشــبرد مرزهــاي علم و 

دانــش مطــرح مــي باشــند ]1[. در نظام آمــوزش دانشــگاهي منظور 
از آمــوزش ایجــاد تغییــرات مناســب و روزافــزون در محصــول ایــن 
ــي و  ــام آموزش ــت ]2[، نظ ــگان اس ــش آموخت ــي دان ــتم یعن سیس
برنامــه درســي یکــي از مهــم تریــن ابزارهــا جهــت ایجــاد تغییرات 
ــت  ــي اس ــادي و فرهنگ ــي، اقتص ــي، سیاس ــه اجتماع ــه جانب هم
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ــا نیازهــاي جامعــه  ــن برنامــه ب ــا بایســتي توجــه نمــود کــه ای ام
مطابقــت داشــته باشــد ]3[.

ــه  ــی پرســتاری، ن توســعه و گســترش ســریع نظــام آمــوزش عال
ــن رشــته شــده  ــاره کیفیــت آمــوزش ای ــی درب تنهــا باعــث نگران
اســت، بلکــه بــا چالش هایــی ازجملــه شایســتگی دانش آموختــگان 
و برنامه هــای  درســی رشــته پرســتاری مواجــه اســت ]4[، از طــرف 
دیگــر، آمــوزش عالــی در توســعه همــه  جانبــه و پایــدار کشــو رها، 
نقــش تعییــن  کننــده ای داشــته و تربیــت نیــروی انســانی کارآمــد و 
ــتاری،  ــکده های پرس ــن دانش ــده دارد ]5[، بنابرای ــته را بر عه شایس
ــه  ــد ب ــکی، بای ــوم پزش ــگاه های عل ــی از دانش ــوان بخش ــه عن ب
ســمت تضمیــن کیفیــت، ارزیابــی و ارتقــاء مــداوم حرکــت کننــد 

.]6[
ــه ی درســی مجموعــه ای اســت کــه در آن فرصــت هــای  برنام
ــا  ــران فراهــم مــی شــود، ت ــرای فراگی ــزی شــده ای ب برنامــه ری
ــد و  ــه کنن ــری را تجرب ــی، یادگی ــای تعامل ــا رویکرده ــران ب فراگی
ایــن مجموعــه توســط مســئولین حــوزه آمــوزش تهیــه و تنظیــم 
ــا  ــی ب ــای آموزش ــتم ه ــر سیس ــال حاض ــود ]7[. در ح ــی ش م
چالــش هــای بســیاری رو بــه رو  مــی باشــند، بحــث صالحیــت 
ــوزش از  ــی آم ــاد کم ــد ابع ــو و رش ــک س ــگان از ی ــش آموخت دان
ســوی دیگــر نیازمنــد برنامــه ریــزی دقیــق و توجــه بــه کیفیــت 
برنامــه آموزشــی و آگاهــی از شــیوه هــای نویــن آموزشــی اســت 
ــوده و  ــا ب ــه پیشــرفت دانشــگاه ه ــی آین ــای درس ــه ه ]8[. برنام
در توفیــق یــا شکســت ایــن مؤسســات نقــش تعییــن  کننــده ای 
ایفــا مــی کننــد، بنابرایــن بررســی برنامــه هــای درســی موجــود در 

ــی باشــد ]9[. ــوردار م ــژه ای برخ ــت وی ــا از اهمی دانشــگاه ه
ــا  ــت ت ــروری اس ــی، ض ــد علم ــای جدی ــاس رهیافت ه ــر اس  ب
برنامه ریــزی آموزشــی کشــور، مــورد بازنگــری مســتمر در بخــش 
متــون، محتــوا و برنامه ریــزی درســی قــرار گیــرد تــا گســترش و 
ــدار، پرســش محور  ــی، تفکر م ــت آموزش هــا، محتوای ــای کیفی ارتق
و بــا اســتفاده از فناوری هــای نویــن آموزشــی صــورت گیــرد ]10[، 
ــی، الزم  ــداوم در اصــول مراقبت ــرات م ــا تغیی ــگام ب ــن، هم بنابرای
ــل  ــوان عام ــه عن ــز ب ــتاری نی ــوزش پرس ــای آم ــت برنامه ه اس
تغییــر، عمــل نماینــد. دانشــکده های پرســتاری مســئولیت تربیــت 
پرســتاران حرفــه ای را بــر عهــده دارنــد کــه بــه عنــوان یکــی از 
اعضــای گــروه ســالمت، قــادر بــه ارائــه خدمــات و شــکل دهــی 
سیاســت های بهداشــتی بــوده و بــا از میــان برداشــتن موانعــی کــه 
قابلیــت هــای حرفــه ای شــان را محــدود مــی ســازد، مــی تواننــد 

فعالیــت هــای حرفــه ای خــود را توســعه دهنــد ]11[.
کلیــه برنامــه هــای درســی از نقطــه نظــر مســیری کــه ســاخته، 

ــر از  ــرف نظ ــتند. ص ــاوت هس ــوند متف ــی ش ــه م ــرا و تجرب اج
ــا و  ــری، فرآینده ــداف یادگی ــداوم اه ــی م ــا، ارزیاب ــه ی آن ه زمین
محتــوای درون برنامه هــای درســی بســیار مهــم اســت ]7[. برنامــه 
هــای درســی پرســتاری توســط اســاتید بــا توانائی هــای خــاص و 
ــف  ــی تعری ــای آموزش ــب در جایگاه ه ــع مناس ــتفاده از مناب ــا اس ب
ــرای  ــی ب ــک آموزش ــزار کم ــایل و اب ــتفاده از وس ــا اس ــده و ب ش
تربیــت دانشــجویانی خــاص، طراحــی مــی شــود کــه مجموعــه                      
آن هــا، توســط ســاختار برنامــه مدیریتــی هدایــت و تنظیــم                                                                        
مــی شــود ]12[. در ســال هــاي اخیــر، تغییــرات در ســازمان هــا و 
نحــوه ارائــه مراقبــت هــاي بهداشــتي- محیطــي، تقاضــاي زیــادي 
بــراي آمــوزش پرســتاري در همــه ســطوح را ایجــاد کــرده اســت. 
ــي  ــتي فراخوان ــت بهداش ــاي مراقب ــط ه ــریع در محی ــرات س تغیی
ــي و  ــه منظــور راهنمای ــدگاه هــاي دانشــگاهي را ب ــراي تغییردی ب

ــد ]4[. ــه اي مــی طلب ــراد حرف ــت اف تربی
در ایــن میــان، رســالت آمــوزش و پــرورش تطبیقــي ایــن اســت که 
ــي  ــه تفاوت هــا و شــباهت هاي نظام هــاي گوناگــون آموزشــي پ ب
بــرده و دالیــل موفقیــت و ناکامــي نظــام هــا را مشــخص نمــوده 
ــان در پیشــبرد و توســعه نظــام آموزشــي اســتفاده  و از تجــارب آن
کنــد ]13[، بــرای چندیــن ســال اســت کــه نیــاز بــه اصــالح برنامه 
ــوم  ــتاری و عل ــون پرس ــترک در مت ــوع مش ــک موض ــی، ی  درس
ــوده و بســیار ضــروری اســت ]14[. یکــی از اهــداف  بهداشــتی ب
و فعالیت هــای مســئوالن برنامــه ریــزی آموزشــی در جهــت 
گســترش کیفــی ابعــاد آموزشــی و بهینه ســازی برنامه هــای 
تدویــن شــده و ارزیابــی مــدون ایــن برنامه هــا از الگوهــای قدیمــی 
ــق،  ــد ]15[ و تطبی ــده می باش ــه روز ش ــای ب ــمت برنامه ه ــه س ب
مقایســه و تحلیــل ابعــاد مختلــف برنامه هــا بــا ســایر کشــورها، در 

رفــع ایــن دغدغــه بســیار مؤثــر اســت ]16[.
هــدف رشــته بهداشــت روان تامیــن ســالمت روان اســت کــه از 
طریــق ایجــاد محیــط ســالم بــه منظــور برقــراری روابــط صحیــح 
انســانی و پیشــگیری از ابتــال بــه بیمــاری هــای روانی  )پیشــگیری 
بــه موقــع و مناســب  اولیــه (، تشــخیص زودرس و درمــان 
بیماری هــای روانــی  )پیشــگیری ثانویــه( و پیشــگیری از برگشــت 
بیمــاری هــای روانــی و عــوارض ناشــی از آن هــا )پیشــگیری ثالثیــه( 
بــه نتیجــه مطلــوب برســد ]17[. حــرف مرتبــط بــا بهداشــت روان 
ماهیتــی منحصــر بــه فــرد دارنــد و در دو دهــه گذشــته تغییــرات 
چشــمگیری داشــته انــد و در ایــن بیــن روان پرســتاران نیــز نقــش 
خــود را گســترش داده انــد ]18[، در حــوزه ی بهداشــت روان 
ــترش  ــه گس ــطح جامع ــده ای در س ــور فزاین ــه ط ــا ب ــت ه مراقب
یافتــه اســت، در ایــن محیــط پیچیــده و چالــش برانگیز، پرســتاران 
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بهداشــت روان نقــش کلیــدی در تهیــه و هماهنگــی انــواع خدمات 
بــه افــرادی کــه مشــکالت بهداشــت روانــی را تجربــه مــی کننــد، 
از جملــه کســانی کــه از نظــر روانــی بــا بیمــاری شــدید و پایــدار 
ــاخه ای  ــتاری ش ــته روان پرس ــد ]19[. رش ــد، دارن ــی برن ــج م رن
از رشــته پرســتاری اســت کــه بــا تلفیــق آموختــه هــای آموزشــی 
ــای روان  ــه ه ــری اصــول ارتباطــات انســانی و نظری ــه کارگی و ب
ــی در  ــر کاف ــارت و تبح ــب مه ــا کس ــن ب ــم چنی ــتاری و ه پرس
زمینــه مراقبــت هــای پرســتاری، بــه افــرادی کــه بــه اختــالالت 
روان پزشــکی، ناتوانــی هــای یادگیــری و هوشــی دچــار می باشــند 

خدمــت رســانی مــی کنــد ]20[. 
از ســال 1356 انســتیتو روان پزشــکی تهــران اقــدام بــه گزینــش 
ــل  ــت تحصی ــل جه ــارغ التحصی ــتاران ف ــن پرس ــجو از بی دانش
ــه  ــون برنام ــم اکن ــت. ه ــوده اس ــد نم ــی ارش ــته کارشناس در رش
ــته اختصاصــی در  ــک رش ــوان ی ــه عن ــتاری ب ــوزش روان پرس آم
ــه طــور مســتقل  ــه مــدت دو ســال ب مقطــع کارشناســی ارشــد ب
در حــال اجــرا اســت و افــراد فــارغ التحصیــل در ایــن رشــته بــه 
ــته  ــوند. رش ــی ش ــناخته م ــتاری ش ــص روان پرس ــوان متخص عن
ــی از  ــوان گرایش ــه عن ــال 92 ب ــا س ــران ت ــتاری در ای روان پرس
ــاً از  ــدان صرف ــه من ــود و عالق ــرح ب ــتاری مط ــد پرس ــته ارش رش
طریــق ورود بــه رشــته پرســتاری مــی توانســتند وارد ایــن  رشــته 
شــوند، امــا از کنکــور کارشناســي ارشــد ســال 92، ایــن رشــته بــه 
ــوم پزشــکی  ــه رشــته های ارشــد عل صــورت مســتقل در مجموع

ــه  اســت ]21[. ــذب دانشــجو پرداخت ــه ج ب
ــان             ــان نش ــی جه ــای آموزش ــام ه ــول نظ ــخ تح ــی تاری بررس
مــی دهــد کــه بــرای تحقــق توســعه و پیشــرفت برنامــه آموزشــی 
رشــته، بیــش تــر کشــورهای پیشــرو از پژوهــش هــای تطبیقــی 
در زمینــه آمــوزش و پــرورش بهــره گرفتــه انــد ]22[. بــا در نظــر 
گرفتــن ایــن امــر کــه توجــه بــه نظــام هــای آموزشــی موفــق در 
جهــان، روشــي بــراي رســیدن بــه یــک نظــام آموزشــی اثربخــش 
اســت ]23[ و مقایســه نظــام هــای آموزشــی مختلف باعــث ارتقای 
کیفیــت برنامــه آموزشــی مــی گــردد و مطالعــات تطبیقــی یکــی 
ــه  ــا توج ــن ب ــم چنی ــت ]24[ و ه ــیابی اس ــای ارزش از روش ه
ــه ای در  ــه کــه طبــق جســتجوی گســترده کتابخان ــن نکت ــه ای ب
پایــگاه هــای مختلــف پژوهشــی، مطالعــه ای در رابطــه با مقایســه 
تطبیقــی برنامــه درســی کارشناســی ارشــد روان پرســتاری ایــران 
ــا هــدف  ــذا مطالعــه حاضــر ب ــا ســایر کشــورها یافــت نشــد،  ل ب
ــوزش  ــه آم ــه برنام ــف و مقایس ــوت و ضع ــاط ق ــایي نق شناس
ــه  ــکا و ارائ ــران و آمری ــتاري در ای ــد روان پرس ــي ارش کارشناس
ــه  ــت برنام ــود کیفی ــت بهب ــاز جه ــی و کارس ــنهادات عمل پیش

ــه  ــر اســاس رتب ــی کــه ب آموزشــی انجــام شــده اســت. از آنجای
بنــدی موسســه اعتبارســنجی، دانشــکده پرســتاری واینــه آمریــکا 
در ســال 2020 جــزء 40 دانشــکده برتــر ارشــد پرســتاری اســت 
]25[، ایــن دانشــکده جهــت بررســی و مقایســه تطبیقــی انتخــاب 

شــد.

روش کار
ــه  ــت ک ــی اس ــی تحلیل ــه توصیف ــک مطالع ــر ی ــه حاض مطالع
ــمنان  ــکی س ــوم پزش ــگاه عل ــال 1399 در دانش ــه دوم س در نیم
انجــام شــده اســت. همانطــور کــه پیــش تــر توضیــح داده شــد در 
ایــن پژوهــش برنامــه درســی دوره کارشناســی ارشــد رشــته روان 
پرســتاری در ایــران و واینــه آمریــکا بــا یکدیگــر بــه روش تطبیقــی 
مقایســه شــد. بررســي تطبیقــي روشــي اســت کــه طــي آن دو یــا 
چنــد پدیــده در کنــار هــم قــرار گرفتــه و وجــوه اختــالف و تشــابه 
آن هــا تجزیــه و تحلیــل مــي شــود ]13[. بررســی تطبیقــی عملــی 
اســت کــه در آن دو یــا چنــد پدیــده درکنــار هــم قــرار مــی گیرنــد 
و وجــوه اختــالف و تشــابه آن هــا تجزیــه و تحلیــل مــی شــود. در 
ایــن مطالعــه جهــت بررســی تطبیقــی از روش بردی اســتفاده شــد، 
روش بــردی شــامل چهــار مرحلــه توصیــف، تفســیر، همجــواری و 

ــد ]26[. ــه می باش مقایس
بــرای دســتیابی بــه اطالعــات مــورد نیــاز در ایــن پژوهــش یــک 
جســتجوی گســترده از متــون انگلیســی بــا اســتفاده از واژه هایــی 
 Nursing Curriculum, Mental Health Nursing, ماننــد 
School of Nursing انجــام شــد. در ادامــه رتبــه بنــدی دانشــکده 

 Report U.S News & World  های پرســتاری از طریــق ســایت
بررســی گردیــد و دانشــگاه هایــی کــه پرســتاری ارشــد ســالمت 
روان داشــتند، انتخــاب شــدند و ســپس جهــت دسترســی بــه برنامه 
ــل  ــتجو در داخ ــالمت روان، جس ــد س ــی ارش ــی کارشناس آموزش
 Master ســایت هــر یــک از دانشــگاه هــا بــا اســتفاده از کلیــدواژه
of Mental Health انجــام شــد. ســپس کوریکولــوم دانشــگاه هــا 

ــه  ــن دانشــگاه بررســی شــده، برنام ــن چندی بررســی شــد و از بی
آموزشــی دانشــگاه واینــه آمریــکا هــم بــه دلیــل پیــش رو بــودن 
در دانشــکده هــای ارشــد پرســتاری و هــم بــه دلیــل تشــابه نســبی 
ــه  ــا برنام ــه ب ــت مقایس ــوا، جه ــاختار و محت ــوان، س از لحــاظ عن

آموزشــی ارشــد ســالمت روان ایــران انتخــاب شــد.
ــی  ــه آموزش ــف، برنام ــه توصی ــه در مرحل ــام مطالع ــت انج جه
دوره کارشناســی ارشــد روان پرســتاری در ایــران و دانشــگاه واینــه 
ــن  ــم چنی ــت. ه ــرار گرف ــی ق ــتجوی اینترنت ــورد جس ــکا م آمری
عــالوه بــر ایــن مطالــب، مقــاالت مربــوط بــه بررســی وضعیــت 
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ــز  ــط نی ــن دو محی ــی در ای ــتی و درمان ــام بهداش ــی و نظ آموزش
مــورد بررســی قــرار گرفــت. مطالــب پــس از گــردآوری بــه صورت 
روان ترجمــه شــده و توســط محققیــن بــه دقــت مطالعــه شــدند. 
در مرحلــه تفســیر، کلیــه اطالعــات جمــع آوری شــده در مرحلــه 
اول، بــا توجــه بــه جزئیــات مــورد نظــر جهــت دســتیابی بــه اهداف 
ــه  ــزا طبق ــور مج ــه ط ــاختار، ...( ب ــالت، س ــداف، رس ــه )اه مطالع
ــات  ــه اطالع ــه همجــواری کلی ــل شــدند. در مرحل ــدی و تحلی بن
ــا  ــه ب ــت مقایس ــل، جه ــه قب ــده در مرحل ــل ش ــه و تحلی تجزی
یکدیگــر در قالــب یــک چارچــوب کلــی شــکل گرفتنــد. ایــن کار 
ــای مدنظــر جهــت پاســخ  ــباهت ها و تفاوت ه ــکان بررســی ش ام
ــه  ــه مقایس ــی آورد. در مرحل ــم م ــش را فراه ــؤاالت پژوه ــه س ب
ــورد  ــا م ــباهت ها و تفاوت ه ــر ش ــده از نظ ــت آم ــه دس ــج ب نتای
ارزیابــی و تفســیر قــرار گرفتنــد. جهــت بررســی محیــط آموزشــی و 
نظــام آموزشــی دو کشــور نیــز جســتجوی اینترنتــی بــه زبان هــای 
فارســی و انگلیســی در ســایت های پایــگاه اطالعــات علمــی 
 Google( گــوگل اســکالر ، )PubMed( پابمــد ،)SID( ایــران

ــت. ــورت گرف Scholar( ص

مطالعــه حاضــر بــا کســب تاییدیــه کمیتــه اخــالق دانشــگاه علــوم 
 IR.SEMUMS.REC.1399.063 ــه شــماره پزشــکي ســمنان ب
ــات  ــه مالحظ ــن مطالع ــگران در ای ــت. پژوهش ــده اس ــام ش انج
ــا  ــداری در رابطــه ب ــت امانت ــه رعای ــی اساســی الزم از جمل اخالق
ــزارش                     ــت در گ ــع و صداق ــل از مناب ــات حاص ــا و اطالع داده ه
ــد  ــی ارش ــی دوره کارشناس ــای آموزش ــه ه ــا از برنام ــه ه یافت
پرســتاری ســالمت روان ایــران و دانشــگاه واینــه آمریــکا را مدنظــر 

ــد.  ــرار دادن ق

یافته ها
ــه  ــوص برنام ــه در خص ــن مطالع ــده در ای ــت آم ــه دس ــج ب نتای
ــالت،  ــا، رس ــه دوره، ارزش ه ــف و تاریخچ ــامل تعری ــی ش درس
چشــم انــداز، اهــداف و توانمنــدی هــای مــورد انتظــار، نقــش هــا 
و وظایــف دانــش آموختــگان، شــرایط پذیــرش، و مشــخصات دوره 
ــه  ــت دو دانشــگاه پرداخت ــه تاریخچــه و قدم ــدا ب ــد. ابت ــی باش م
شــده و ســایر مــوارد بــه صــورت مقایســه ای در جــدول ذیــل آن 

ــه شــده اســت. ارائ
قدمت دانشکده ها:

دانشــکده پرســتاری واینــه در ســال1930به عنــوان یکــی از 
بخــش هــای کالــج هنرهــای لیبــرال آغــاز بــه کار کــرد. در طــی 
پانــزده ســال اول برنامــه هــای پرســتاری بســیار متنــوع شــد. در 
ســال1944بنا بــه درخواســت دانشــکده هنرهــای لیبــرال، هیئــت 

آموزشــی مجــوز ایجــاد دانشــکده پرســتاری را صــادر کــرد. ایــن 
کالــج بــه عنــوان یکــی از بخــش هــای دانشــگاه در بهــار ســال 
ــه رهبــری کاتریــن  ــه کار کــرد. در ســال 1947 ب 1945 شــروع ب
ــای  ــوزش دوره ه ــئولیت آم ــکده، مس ــاون اول دانش ــل، مع فاوی
پرســتاری بالینــی را بــر عهــده گرفــت. ایــن اولیــن بــار بــود کــه 
ــکده  ــه دانش ــتان ب ــان بیمارس ــی از کارکن ــس بالین ــوزش تدری آم
ــا و  ــکده ه ــون در دانش ــدل اکن ــن م ــد. ای ــول ش ــتاری مح پرس
مــدارس پرســتاری گنجانیــده شــده اســت. فــارغ التحصیــالن ایــن 
ــه رجیســتری  ــرای پروان برنامــه واجــد شــرایط دریافــت آزمــون ب
پرســتاری بودنــد. از ســال 1945، ایــن کالــج دارای برنامــه هایــی 
ــی  ــتاری م ــد پرس ــی ارش ــه کارشناس ــه درج ــر ب ــه منج اســت ک
شــود. ایــن برنامــه هــا تمرینــات پیشــرفته ای را بــرای متخصصان 
پرســتاری بالینــی ارائــه مــی دهنــد. در ســال 1975، دانشــکده ارائه 
برنامــه ای را کــه منجــر بــه دکتــری تخصصــی پرســتاری شــود، 
آغــاز کــرد. پذیــرش دکتــری پرســتاری در تابســتان ســال 1984 
ــه هــای کارشناســی ارشــد و کارشناســی ارشــد  ــاز شــد. برنام آغ
پرســتاری )MSN( از جملــه کارشناســی ارشــد ســالمت روان  
ــوزش دانشــکده  ــل توســط کمیســیون آم ــور کام ــه ط )PMH( ب
پرســتاری از آوریــل 2013 تــا آوریــل 2023 بــه رســمیت شــناخته 

شــده اســت ]25[.
ــران  ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــتاری و مامای ــکده پرس دانش
ــران« در  ــز پزشــکی ای ــتاری مرک ــوان »دانشــکده پرس تحــت عن
ــر اســاس تصمیمــات کمیســیون منتخــب یکصــد  ســال 1354 ب
و ســومین نشســت شــورای گســترش آمــوزش عالــی بــه منظــور 
تربیــت پرســتار در ســطوح کارشناســی، کارشناســی ارشــد و 
دکتــری تأســیس شــد. ایــن دانشــکده در مهــر 1355 بــا پذیــرش 
ــرای  ــتاری ب ــته پرس ــد رش ــی ارش ــع کارشناس ــجو در مقط دانش
اولیــن بــار در ایــران، فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و در ســال 1365 
پــس از ادغــام چنــد مؤسســه آمــوزش عالــی کــه قدیمــی تریــن 
ــام  ــا ن ــود، ب آنهــا انســتیتو پرســتاری فیروزگــر )تأســیس 1344( ب
ــود را  ــمی خ ــت رس ــران فعالی ــی ای ــتاری و مامای ــکده پرس دانش
ــع  ــدازی مقط ــوز راه ان ــال 1368، مج ــکده در س ــه داد. دانش ادام
کارشناســی ارشــد در رشــته مامایــی را اخــذ و از ســال 1369 اقــدام 
بــه پذیــرش دانشــجو در ایــن رشــته نمــود. پذیــرش دانشــجو در 
مقطــع کارشناســي ارشــد ســالمت روان در ســال 1392 بــه طــور 
ــرش  ــا کســب مجــوز پذی ــال 1378 ب ــد و در س ــاز ش رســمی آغ
دانشــجو در مقطــع دکتــری پرســتاری، فعالیــت هــای آموزشــی و 

ــعه داد ]27[. ــود را توس ــی خ پژوهش
ــداز،  ــم ان ــالت، چش ــا، رس ــته، ارزش ه ــف رش ــه تعری ــه ب در ادام
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ــگان،             ــش آموخت ــار دان ــورد انتظ ــای م ــدی ه ــداف و توانمن اه
ــخصات دوره در  ــرش، و مش ــرایط پذی ــف، ش ــا و وظای ــش ه نق

ــت. ــده اس ــه ش ــل پرداخت ــدول ذی ــب ج قال

آمریکاایرانخصوصیات

تعریف رشته

ــای  ــه ه ــق آموخت ــا تلفی ــتاری ب ــد روانپرس ــته کارشناســی ارش رش
ــه هــای  ــری اصــول ارتباطــات انســانی و نظری آموزشــی و بکارگی
ــی  ــر کاف ــارت و تبح ــب مه ــا کس ــن ب ــتاری و همچنی روان پرس
ــالالت  ــه اخت ــه ب ــرادی ک ــه اف ــای پرســتاری، ب ــه مراقبته در زمین
ــند  ــی باش ــار م ــی دچ ــری و هوش ــای یادگی ــکی، ناتوانیه روانپزش

ــد ]21[. ــی کن ــانی م ــت رس خدم

رشــته کارشناســی ارشــد روانپرســتاری دانشــجویان را در زمینــه 
هــای بیولوژیکــی، عصبــی، دارویــی و فیزیولوژیکــی آمــاده                  
مــی کنــد و آنهــا را بــرای انجــام ارزیابــی هــای جامــع و اســتفاده 
از طیــف وســیعی از مداخــالت روانشــناختی آمــوزش مــی دهــد 

.]25[

ارزش ها

ــه  ــکده ب ــرورش دانش ــوزش و پ ــد آم ــجویان در فراین ــر دانش تغیی
ــالق  ــرا، خ ــد، اخالقگ ــه ای، متعه ــتگی حرف ــا شایس ــتارانی ب پرس
ــرد و  ــالمت روان ف ــت س ــی وضعی ــناخت و ارزیاب ــد در ش و توانمن
ــی- اجتماعــی  ــر نیازهــای روان ــی ب ــه مراقبــت مبتن ــواده و ارائ خان

ــالی ]21[. ــا بزرگس ــی ت ــه از کودک ــرد و جامع ف

به صورت اختصاصی آورده نشده است.

چشم انداز

پیشــرو در امــر آمــوزش روانپرســتاری در ســطح دانشــکده و 
ــتاری،  ــم روانپرس ــج عل ــد و تروی ــدن در تولی ــهیم ش ــگاه، س دانش
و  ملــی  ســطح  در  روانپرســتاری  دانــش  مرزهــای  گســترش 
ــی،  ــایرگروههای آموزش ــا س ــازنده ب ــا و س ــل پوی ــای، تعام منطقه
دانشــگاهها، مراکــز علمــی و تحقیقاتــی در ســطح ملــی و فراملــی، 
ارتقــاء اســتانداردهای آموزشــی در تربیــت دانــش آموختــگان 

ــی ]21[. ــن الملل ــطح بی ــتاری در س روانپرس

به صورت اختصاصی آورده نشده است.

فلسفه

آمــوزش و تربیــت دانشــجویان ماهــر، توانمنــد، فرهیختــه، متعهــد 
ــم و  ــه از تعلی ــهای واالی انســانی نشــات گرفت ــا ارزش ــد ب و کارآم
ــا  ــه ب ــای ســطح ســالمت جامع ــتای ارتق ــت اســالمی در راس تربی
ــی،  ــمی، روان ــای جس ــن نیازه ــت تامی ــر در جه ــرد جامعنگ رویک
اجتماعــی و معنــوی مددجویــان بــا تاکیــد بــر حفــظ ســالمت روان 

ــراد ]21[. اف

فلســفه ایــن رشــته در دانشــگاه واینــه آمریــکا اختصاصــی ذکــر 
نشــده بــود. 

رسالت آموزشی

تربیــت و توانمندســازی دانــش آموختــگان رشــته هــای پرســتاری، 
ــالالت  ــا اخت ــان ب ــه مددجوی ــتاری ب ــات پرس ــه خدم ــت ارائ جه
روانــی در حیطــه هــای مراقبتــی، آموزشــی، حمایتــی و توانبخشــی 

.]21[

ــوزش  ــش و آم ــان دان ــاد و ترجم ــکده ایج ــن دانش ــالت ای رس
دانشــجویانی متفــاوت اســت کــه بــه عنــوان پرســتاران، 
ــی و  ــع محل ــود ســالمت روان در جوام ــران بهب ــان و رهب محقق

جهانــی بدرخشــند ]25[. 
به صورت اختصاصی آورده نشده است.به صورت اختصاصی تعریف نشده است.اهداف

نقش دانشجویان:

مراقبتهــای روانپرســتاری را مبتنــی بــر فرآینــد پرســتاری: بررســی 
و ارزیابــی، تشــخیص، برنامــه ریــزی، اجــرا و ارزشــیابی در عرصــه 

هــای روان پرســتاری ارائــه دهنــد.
وضعیــت ســالمت مددجــو را در موقعیــت هــای مختلــف پایــش و 

پیگیــری نماینــد.
اقدامــات الزم در راســتای آمــوزش، حمایــت و مشــاوره بــه مددجــو 

و خانــواده را رائــه نماینــد.
بــرای شناســایی و حــل مســائل ســالمت مددجویــان تــوان 

باشــند. را داشــته  تصمیمگیــری مناســب 
توانایــی کار تیمــی در شــرایط گوناگــون در نظــام ســالمت را داشــته 

. شند با
ــوردار  ــردی برخ ــای کاب ــش ه ــور پژوه ــای الزم در ام از مهارته

ــند. باش
ــاء  ــر شــواهد در جهــت ارتق ــی ب ــش روز مبتن ــاوری هــا و دان از فن

ــد. ــرداری نماین ــی بهــره ب ــاران روان ــت از بیم ــت مراقب کیفی
یادگیرنده مادام العمر باشند ]21[.

نقــش دانشــجویان، در راســتای دســتیابی بــه صالحیــت بالینــی 
اســت. برنامــه هــای پرســتاری فــارغ التحصیــالن ایالــت واینــه 
بــه اســتاد راهنمــا نیــاز دارد تــا دانشــجو را واقعــا تشــویق کنــد 
کــه مهارتهــای خــود را بــه عنــوان مترجــم علــوم/ شــواهد بــرای 
ــتر  ــری، و درک بیش ــعه رهب ــد. توس ــف کن ــن کش ــه در بالی ارائ
ــج بهداشــت  ــر نتای ــا ب ــر آنه ــتی و تأثی ــای بهداش از سیســتم ه

مددجــو و جامعــه و همچنیــن افزایــش مهارتهــای بالینــی. 
ــارت و  ــزی، نظ ــه ری ــی در برنام ــت علم ــو هیئ ــتاد و عض اس

ــد ]25[. ــی کنن ــکاری م ــجو هم ــی دانش ارزیاب
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نقش فارغ التحصیالن:

ــامل:  ــش ش ــه نق ــد در س ــته میتوانن ــن رش ــالن ای ــارغ التحصی ف
عضــو هیئــت علمــی و اســتاد دانشــگاه، پژوهشــگر و پرســتار بالینــی 

مشــغول بــه فعالیــت شــوند.
در زمینه پژوهشی:

– تحقیــق و توســعه در زمینــه روش هــای نویــن مراقبتهــای 
روانپرســتاری

ــاران دارای  ــه بیم ــتاری ب ــات پرس ــه خدم ــام ارائ ــل نظ – تحلی
ــی ــالالت روان اخت

در زمینه آموزشی:
در  تواننــد  مــی  التحصیــالن   فــارغ   آمــوزش   بخــش   در   –
دانشــکده های  پرســتاری  وظیفــه  سرپرســتی  دانشــجویان  پرســتاری 

ــد. ــده  گیرن ــه  عه ــوزی  ب را در کارآم
– تدریــس در زمینــه هــای مرتبــط بــا پرســتاری در ســطوح 

ــی. ــز علم ــر مراک ــا دیگ ــگاهی ی دانش
– طراحــی و تدویــن روش هــای بهینــه جهــت آموزش دانشــجویان 

و انجــام نوآوریهــا و خالقیــت هــای الزم در ایــن رابطه.
در زمینه خدماتی:

ــاران  ــه بیم ــتاری ب ــات پرس ــه خدم ــد ارائ ــودن رون ــه نم – بهین
دارای اختــالل روانــی و خانــواده آنــان از طریــق طراحــی و اجــرای 

ــالت؛ مداخ
– بکارگیــری ابزارهــا و روش هــای مدیریتــی جهــت ارتقــاء عوامــل 

موثــر بــر مراقبــت پرســتاری دارای اختــالل روانــی؛
ــران و سیاســتگذاران نظــام ســالمت در  ــه مدی ــه مشــاوره ب – ارائ

ــی. ــا بخشــهای روان درمان ــط ب ــم گیریهــای مرتب ــه تصمی زمین
در زمینه مدیریتی:

ــه   ــد ب ــد می توانن ــی  ارش ــای  کارشناس ــالن  دوره ه – فارغ التحصی
عنــوان  سرپرســت  و مدیــر بخشــهای  مختلــف  درمانــی  و ســوپروایزر 
آموزشــی  در ســطح  بیمارســتانها مشــغول  بــه  کار شــوند همچنیــن  
مــی تواننــد در پســتهای  مدیریتــی  و ســتادی  در مراکــز بهداشــتی  

درمانــی  فعالیــت  کننــد ]21[.

ــری  ــات یادگی ــه تجربی ــتاری ارائ ــکده پرس ــی دانش ــط مش خ
مبتنــی بــر عمــل بالینــی تحــت نظــارت هیــات علمــي بالینــی 
ــتاری  ــد روانپرس ــناس ارش ــتاران کارش ــرای پرس ــه ب ــت ک اس
فــارغ التحصیــل واجــد شــرایط، شــرایط الزم بــرای کار در 
ــوان روانپرســتار تازهــکار  ــه عن ــه ب یــک مرکــز مراقبتهــای اولی
عالــی، مترجمــان شــواهد، رهبــران و سیاســت گــذاران را فراهــم             

ــد ]25[. ــي کن م

واحدهای درسی:

تعــداد کل واحدهایــی کــه دانشــجویان کارشناســی ارشــد 
روانپرســتاری بایــد بگذراننــد 32 واحــد اســت کــه از ایــن تعــداد 
ــان نامــه  ــه پای ــوط ب 28 واحــد دروس تخصصــی و 4 واحــد مرب

ــد. میباش
سیستم های اطالع رسانی پزشکی: 1واحد

آمار و روش تحقیق پیشرفته: 3 واحد
اخالق، حقوق و قانون در روان پرستاری: 1/5واحد
نظریهها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها: 2واحد

مدیریت پرستاری در بخشهای روانپزشکی: 1/5واحد
روشهای آموزشی: 1/5واحد

داروشناسی اختصاصی: 1/5واحد
اصول سالمت روان و روانپرستاری: 1/5واحد

اصول مشاوره در روان پرستاری: 1واحد
اختــالالت روانــی بزرگســاالن و مراقبتهــای روانپرســتاری: 

ــد 2واح
مداخالت روانپرستاری فردی:2واحد

مداخالت روانپرستاری گروهی و خانوادگی:2واحد
مداخالت روانپرستاری کودکان و نوجوانان:2واحد

اختالالت روانی سالمندان و مراقبتهای روانپرستاری:
1/5واحد

پرستاری اعتیاد: 1واحد
فوریتهای روانپرستاری: 1واحد

کارورزی: 6واحد
پایان نامه: 4واحد ]21[.

همــه دانشــجویان در بهداشــت روان )PMH( دانــش الزم در 
ــه  ــی و فیزیولوژیکــی ک ــی، داروی ــی، عصب ــای بیولوژیک ــه ه زمین
آنهــا را بــرای انجــام ارزیابیهــای جامــع و اســتفاده از طیــف وســیعی 
از مداخــالت روانشناســی آمــاده کنــد، بــه دســت مــی آورنــد. دوره 
تکمیلــی پرســتاری بالینــی )PMHNP(  بــر موضوعــات ارزیابــی 
روانپزشــکی، تریــاژ و مداخلــه در بحــران، الگوهــای زیســتی 
روانشــناختی ســالمت روان و بیمــاری، دورههــای تئــوری و بالینــی 
ــاد، اختــالالت  ــال اعتی ــوان مث ــه عن ــر حســب عالقــه فــردی )ب ب
ــده  ــای عم ــدز، بیماریه ــی، ای ــائل جنس ــواب، مس ــوردن و خ خ
روانــی، خشــونت( و بــا جمعیــت بالینــی مــورد عالقــه، تمرکــز دارد. 
ــتی  ــای بهداش ــهای مراقبته ــد نقش ــد دارن ــه قص ــجویانی ک دانش
اولیــه را بــر عهــده بگیرنــد، دورههایــی را طــی میکننــد کــه آنهــا 
ــاده  ــی2 در سراســر طــول دوره آم ــرای پرســتار بهداشــت روان را ب
ــن  ــای بی ــه صــدور گواهینامهه ــه منجــر ب ــی ک ــد. دورههای میکن
ــی در رشــد  ــاد، حــل تعــارض، ناتوان رشــتهای در موضوعــات اعتی
ــد انتخــاب  ــز مــی شــوند مــی توانن ــوزاد نی ــی ن ــا ســالمت روان ی

ــده شــوند. شــده و گذران
ــی  ــالق بالین ــتی و اخ ــتهای بهداش ــتی، سیاس ــتمهای بهداش سیس

ــد ــرفته: 3واح پیش
 روش تحقیق برای پرستاری مبتنی بر شواهد 1 و2: 7 واحد

مبانی نظری پرستاری: 3 واحد
فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی پیشرفته در طول عمر: 4واحد

دارودرمانی بالینی: 3واحد
داروشناسی روانپزشکی برای پرستاری پیشرفته: 5واحد

روشــهای درمانــی مکمــل و جایگزیــن پزشــکی و اســتفاده از آن در 
پرســتاری حرفــه ای: 3واحــد

ــی و  ــرد اجتماع ــکل؛ عملک ــدر و ال ــواد مخ ــا و م ــرات داروه اث
ــد ــمی: 3واح جس

ارزیابی پیشرفته پرستاری: 4واحد
روانپرستاری بالینی پیشرفته با افراد و انجمنها:   6 واحد

مداخالت روانپرستاری با گروهها: 6 واحد
مداخالت روانپرستاری در خانواده: 6 واحد ]25[.
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نحوه پذیرش:

رشــته روانپرســتاری تــا ســال 1392 بــه عنوان گرایشــی از رشــته 
ارشــد پرســتاری مطــرح بــود و عالقمنــدان صرفــًا از طریــق ورود 
بــه رشــته پرســتاری مــی توانســتند وارد ایــن رشــته شــوند، امــا 
از کنکــور کارشناســي ارشــد ســال 1392، ایــن رشــته بــه صــورت 
مســتقل در مجموعــه رشــتههای کارشناســي ارشــد علــوم 
ــی 93-92  ــال تحصیل ــرای س ــجو ب ــذب دانش ــه ج ــکی ب پزش
پرداختــه اســت. در ایــران فــارغ التحصیــالن مقطــع کارشناســی 
پرســتاری پــس از شــرکت در کنکــور مقطــع کارشناســی ارشــد 
وزارت بهداشــت و کســب نمــره قبولــی مــی تواننــد پــس 
ــگاههای  ــی از دانش ــرش در یک ــهر و پذی ــته ش ــاب رش از انتخ

ــد ]21[. ــل کنن ــه تحصی ــن رشــته شــروع ب ــده ای پذیرن

ــرای  ــیر را ب ــکا دو مس ــه آمری ــگاه واین ــی در دانش ــه آموزش برنام
دارد،  روانپرســتاری  رشــته  تکمیلــی  تحصیــالت  متقاضیــان 
ــوم پرســتاری  ــه کارشناســی ارشــد عل ــد گزین دانشــجویان میتوانن
ــون ورودی انتخــاب  ــدون آزم ــتاری را ب ــی پرس ــرای بالین ــا دکت ی

ــد ]25[.  کنن

شرایط مالی

ــرای  ــی ب ــوده ول ــگان ب ــی رای ــا ملیــت ایران ــان ب جهــت متقاضی
ــه  ــت هزین ــد پرداخ ــی نیازمن ــر ایران ــت غی ــا ملی ــجویان ب دانش
ــه واحــد بیــن الملــل واگــذار مــی شــود. تحصیــل اســت کــه ب
ــا  ــدگان ب ــت کنن ــه درخواس ــرای کلی ــل: ب ــن المل ــگاه بی دانش
ــت  ــه اس ــت هزین ــد پرداخ ــی نیازمن ــر ایران ــی و غی ــت ایران ملی

.]21[

بــا وجــود دولتــی بــودن دانشــگاه بــرای کلیــه متقاضیــان پرداخــت 
هزینــه اجبــاری اســت، کــه براســاس واحدهــای تئــوری و عملــی 
عــالوه بــر شــهریه ثابــت هزینــه اضافــه هــم پرداخــت مــی گــردد 

.]25[
 

به صورت اختصاصی اشاره نشده است.به صورت اختصاصی اشاره نشده است.برنامه ریزی آموزشی

قوانین حضور دانشجو

ــوری،  ــه دروس تئ ــوط ب حضــور دانشــجو در تمــام جلســات مرب
کارآموزیهــا و کارورزیهــا الزامــی اســت و عــدم حضــور داشــنجو 

بــه منزلــه غیبــت محســوب میشــود.
ــد از 4/17 در دروس نظــری،  ــت هــر دانشــجو نبای ســاعات غیب
کارآمــوزی و کارورزی 1/10 تجــاوز کنــد و در غیــر ایــن صــورت 

نمــره درس مربوطــه صفــر احتســاب مــی شــود.
نحــوه برخــورد بــا غیبــت دانشــجو بــا نظــر اســتاد مربوطــه و بــا 

تاییــد دانشــکده خواهــد بــود.
ــن  ــزان تعیی ــش از می ــجو بی ــر دانش ــت ه ــه غیب ــی ک در صورت
ــه  ــکده موج ــخیص دانش ــه تش ــت وی ب ــا غیب ــد ام ــده باش ش
ــال  ــن ح ــد، در ای ــد ش ــذف خواه ــود آن درس ح ــوب ش محس
رعایــت حداقــل 12 واحــد در هــر نیمســال الزامــی نیســت، ولــی 
نیمســال مذکــور بــه عنــوان یــک نیمســال کامــل جــزء ســنوات 

ــد شــد. دانشــجو محســوب خواه
ــه  ــه منزل ــا کارآمــوزی ب غیبــت در امتحــان هــر درس نظــری ی
نمــره صفــر در آن واحــد میباشــد و غیبــت موجــه بــا تشــخیص 
ــش  ــا بخ ــذف آن درس ی ــث ح ــان باع ــکده در آن امتح دانش

ــد ]21[. ــد ش خواه

حضــور در 100% تجربیــات بالینــی از هــر دانشــجو انتظــار می رود. 
در صــورت ایجــاد مــوارد اســتثنا بــه تشــخیص دانشــکده بالینــی، 
اســتاد راهنمــا و هماهنــگ کننــده، دوره مجــدد اعمــال مــی شــود 

.]25[

شرایط ورود

ــت روان  ــد بهداش ــی ارش ــه کارشناس ــی ورود ب ــرایط عموم ش
داشــتن دانشــنامه کارشناســی پرســتاری از یکــی از دانشــگاههای 
ــد  ــه تایی ــورد ب ــب م ــه حس ــت ک ــارج از کشوراس ــا خ ــل ی داخ
وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی و وزارت علــوم 

ــد. ــیده باش ــاوری رس ــات فن تحقیق
برخورداری از سالمت جسمی و روانی.

ــت  ــد بهداش ــی ارش ــون ورودی دوره کارشناس ــت در آزم موفقی
روان

ــا  ــه تحصیــل هــم زمــان در همــان دانشــگاه ی عــدم اشــتغال ب
ــی  ــی و پژوهش ــات آموزش ــایر موسس ــر و س ــگاههای دیگ دانش

.]21[

داشــتن مــدرک لیســانس از یــک مؤسســه معتبــر ایــاالت متحــده 
آمریــکا یــا مــدرک معــادل دوره چهــار ســاله لیســانس پرســتاری از 

کالــج یــا دانشــگاه معتبــر دولتــی. 
برخــی از مــدارک عمومــی ســه ســاله )از کانــادا، هنــد، پاکســتان، 
ــانس  ــدرک لیس ــادل م ــت مع ــن اس ــان و ...( ممک ــه، لبن فرانس
چهارســاله در ایــاالت متحــده نباشــد. امــا اگــر مــدرک افتخــاری 
یــا دورههــای کارشناســی اضافــی را فراتــر از دوره لیســانس ســه 
ســاله گذرانــده باشــد، ممکــن اســت بــرای پذیــرش در نظــر گرفتــه 

شــوند.
داشتن معدل حداقل 3 )معادل 16(.

ــه صــورت  ــام در دوره کارشناســی ارشــد بهداشــت روان ب ــت ن ثب
ــا  ــل ی ــن تحصی ــه کار در حی ــتغال ب ــدون اش ــت ب ــام وق دوره تم
دوره پــاره وقــت همــراه بــا اشــتغال بــه کار و بــر اســاس امــکان 
ــر وجــود دارد. ــه دو صــورت زی انتخــاب زمــان شــروع کالســها ب
ــي  ــاه م ــاری در م ــهای به ــتان2020 )کالس ــار/ تابس ــف( به  ال

ــن( ــاه ژوئ ــتانی در م ــهای تابس ــوند؛ کالس ــروع میش ش
 ب( پاییز 2020 )کالسها از ماه اوت شروع شوند( 

ثبت نام به صورت آنالین بدون امتحان ورودی است.
بدون نیاز به ارائه مدرک می باشد.

ــا آیلتــس  ــاالی 110 )حداقــل100( ی ــان تافــل ب ــه مــدرک زب ارائ
ــاالی7 )حداقــل6/5( الزامــی اســت. ب

بعــد از تاییــد اعضــای کمیتــه پذیــرش )براســاس فــرم آنالیــن پــر 
شــده شــامل مشــخصات دموگرافیــک، معــدل کل پایــه تحصیلــی 
ــدت 15  ــی در م ــدم پیشــینه جنای ــابقه پژوهشــی، ع لیســانس، س
ــه از  ــی نام ــتن دو معرف ــت و داش ــخ درخواس ــل از تاری ــال قب س
ــی،  ــد اخالق ــت تایی ــل جه ــی محــل تحصی ــت علم اعضــای هیئ

ــرد: ــه صــورت میگی ــی و..( مصاحب پیشــرفت تحصیل
مصاحبهــی اختصاصــی حداکثــر بــه مــدت30 دقیقــه بــه صــورت 

حضــوری یــا غیــر حضــوری بــه صــورت آنالیــن.
نتیجــه آزمایــش ســوء مصــرف مــواد و تاییدیــه واکسیناســیون بایــد 

قبــل از ورود بــه دانشــگاه ارائــه شــود ]25[.
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قوانین 
پوشش دانشکده

تهیــه روپــوش ســفید بلنــد )در حــد زانــو و غیرچســبان و آســتین 
ــد  ــوش بای ــوزی ضــروری اســت، روپ ــد( در بخشــهای کارآم بلن
دارای آرم دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی 
مربوطــه باشــد. تمامــی دکمههــای روپــوش بایــد در تمــام زمــان 

حضــور در محیــط بالینــی بــه طــور کامــل بســته باشــد. 
اســتفاده از کارت شناســایی معتبــر عکســدار در برگیرنــده )حــرف 
اول نــام و نــام خانوادگــی، عنــوان، نــام دانشــکده و نــام رشــته( 
بــر روی روپــوش، در ناحیــه ســمت چــپ ســینه در تمــام زمــان 

هــای حضــور در محیطهــای آموزشــی الزامــی اســت.
 دانشــجویان خانــم بایــد تمــام ســر، گــردن، نواحــی زیرگــردن و 

موهــا را بــا پوشــش مناســب بپوشــانند.
ــارف ســاده و غیرچســبان باشــد )شــلوار  ــد متع ــد بلن  شــلوار بای
جیــن پــاره و ماننــد آن غیرحرفــه ای محســوب شــده و ممنــوع 
ــا را  ــا و ســاق پ ــی پ اســت(. پوشــیدن جــوراب ســاده کــه تمام
ــن  ــب راه فت ــت و مناس ــش راح ــت. کف ــروری اس ــاند ض بپوش

ــدون صــدا پوشــیده شــود.  ب
تمامــی روپــوش، شــلوار و کفــش نبایــد دارای رنــگ تنــد و زننــده 

. شد با
ــد، گوشــواره و  ــه دســتبند، گردنبن ــرار دادن هرگون  در معــرض ق
انگشــتر )غیــر از حلقــه ازدواج( در محیــط بالیــن ممنــوع اســت. 
ــه غیــر از بخــش هــای ویــژه و  اســتفاده از دمپایــی و صنــدل ب

اتــاق عمــل ممنــوع اســت ]21[.

ــکده  ــه ای دانش ــی و حرف ــط آموزش ــناختن محی ــمیت ش ــه رس ب
ــا ایــن موسســه انتظــار  پرســتاری واینــه، از همــه افــراد مرتبــط ب
ــند.  ــته باش ــز داش ــب و تمی ــری مرت ــه ظاه ــه همیش ــی رود ک م
دانشــجویان نبایــد تعــداد زیــادی از وســایل شــخصی را بــه محیــط 
ــای  ــه ه ــگام تجرب ــد هن ــجویان بای ــام دانش ــد. تم ــی بیاورن بالین
ــاس  ــد. لب ــه دهن ــتاری را ارائ ــای از پرس ــر حرفه ــری، تصوی یادگی
حرفــه ای بــرای دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی بایــد متناســب 

ــا نقــش حرفهــای آنهــا باشــد.  ب
لبــاس بایــد مرتــب و تمیــز باشــد، دامنهــای مناســب )حداقــل تــا 
روی زانــو( بــرای زنــان یــا شــلوار حرفهــای، کفشــهای حرفهــای، 
بــدون پاشــنه بیــش از 1 اینــچ، و روی کفــش بســته باشــد. بــرای 
آقایــان: شــلوار، کفــش حرفهــای و پیراهــن یقهــدار. شــلوار جیــن و 

کفــش تنیــس قابــل قبــول نیســت.
ــط  ــه توس ــت ک ــی اس ــامل لباس ــول ش ــل قب ــر قاب ــاس غی لب
ــی  ــر م ــب تعبی ــای و نامناس ــر حرفه ــا غی ــواده ه ــاران/ خان بیم
ــاند،  ــتان را نپوش ــا و انگش ــنه پ ــه پاش ــب ک ــش مناس ــود: کف ش
ــن  ــلوارک، دام ــد، ش ــته باش ــچ داش ــر از 2 این ــای باالت ــنه ه پاش
هــای کوتــاه، چــاک قابــل رویــت، کاله یــا ســایر لبــاس هــای ســر 
)مگــر بــه دالیــل پزشــکی/مذهبی(، اســتفاده از عینکهــای آفتابــی، 
جورابهــای تــوری، لباســهای شــفاف، تــاپ و ســایر لباســهایی کــه 
ــان  ــه باشــد و قفســه ســینه و کمــر نمای ــی برهن قســمتهای باالی

باشــد، مجــاز نیســتند.
ــول  ــوالت در ط ــن محص ــک از ای ــچ ی ــو: هی ــا تنباک ــس ی آدام
تجربیــات بالینــی مجــاز نیســتند. بــوی دود موجــود در لبــاس بــه 

ــز اســت. ــن آمی ــیگار کشــیدن توهی ــدازه س ان
مــو: موهــا بایــد مرتــب باشــند. رنــگ مــو، مــدل مــو و زیــور آالت 
ــتفاده  ــه ای اس ــتی حرف ــای بهداش ــط مراقبته ــد در محی ــو نبای م

شــود. ریــش و ســبیل بایــد کامــاًل مرتــب و تمیــز باشــد.
ــا  ــند ت ــاه باش ــی کوت ــدازه کاف ــه ان ــد ب ــا بای ــا: ناخــن ه ناخــن ه
ــن در  ــگ روش ــا رن ــفاف ی ــن ش ــد. الک ناخ ــیب نبین ــار آس بیم
شــرایط خاصــي ممکــن اســت مجــاز باشــد، بــه شــرطی کــه مرتب 
ــری  ــارچ و باکت ــی ق ــای مصنوع ــند. ناخــن ه ــدون طــرح باش و ب

ــتند. ــاز نیس ــن مج ــد و بنابرای دارن
جواهــرات: جواهــرات بایــد بــه صــورت محافظــه کارانــه اســتفاده 
شــده و در حداقــل ممکــن اســتفاده شــوند. جواهــرات قابــل 
ــر از 1  ــواره )کمت ــا دو گوش ــک ت ــه ی ــوش ب ــر گ ــاهده در ه مش
اینــچ( محــدود مــی شــود. ســوراخ کــردن بــدن قابــل مشــاهده از 
ــرو بایــد  ــه گــوش/ حلقــه، میــخ بینــی یــا جواهــرات اب جملــه الل
ــاه،  ــد کوت ــک گردنبن ــار برداشــته شــود. ی ــت از بیم ــل از مراقب قب
یــک دســتبند تــک و ســاعت مچــی ممکــن اســت پوشــیده شــود، 

ــدد مجــاز نیســتند. ــتبندهای متع دس
عطــر و ادکلــن: ممکــن اســت از آرایــش و محصــوالت غیــر معطــر 
مــو اســتفاده شــود. هیــچ عطــر و ادکلنــی مجــاز نیســت. لوســیونها 
ــی  ــه عطرهای ــد محــدود ب ــده هــا )دئودورانتهــا( بای و خوشــبو کنن

باشــند کــه رایحــه ســبک دارنــد ]25[.

بحث
ــا هــدف تحلیــل و مقایســه تفــاوت هــا و  در ایــن مطالعــه کــه ب
شــباهت هــای برنامــه درســی کارشناســی ارشــد بهداشــت روان 
ــی و  ــنهادات عمل ــه پیش ــکا و ارائ ــه آمری ــگاه واین ــران و دانش ای
ــه درســی انجــام  ــت برنام ــود کیفی ــل و بهب ســازنده جهــت تکمی
ــتاری  ــه روان پرس ــه حرف ــه اگرچ ــان داد ک ــا نش ــه ه ــد، یافت ش
ــگاه  ــا در دانش ــت دارد دارد ام ــه قدم ــه ده ــش از س ــران بی در ای
واینــه ســال هــای بیــش تــری اســت کــه اقــدام بــه پذیــرش و 
پــرورش دانشــجویان در مقطــع کارشناســی ارشــد بهداشــت روان 

ــکا اســت،  ــش رو در آمری شــده اســت و جــزو دانشــگاه هــای پی
بنابرایــن مــی تــوان از نقــاط قــوت برنامــه هــای آموزشــی ایــن 
ــه  ــاء برنام ــتای ارتق ــت آن در راس ــه قدم ــه ب ــا توج ــگاه ب دانش
ــگاه  ــر دو دانش ــود. ه ــتفاده نم ــا اس ــور م ــی کش ــای آموزش ه
تعریــف واضــح و روشــنی از رشــته ارائــه داده انــد، بــه نظــر مــی 
رســد تشــابهات اساســی در ایــن تعاریــف وجــود دارد بــه طــوری 
کــه در دانشــگاه واینــه بــر مداخــالت و ارزیابــی و فعالیــت هــای 
تعریــف شــده مســتقل تاکیــد داشــته کــه در تمــام جوانــب صــورت                                                  
مــی گیــرد و در ایــران بــر مهــارت هــای ارتقــاء یافتــه پرســتاری 
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ــت. ــده اس ــد ش ــتاری تاکی ــه ی روان پرس در زمین
ــداز و فلســفه اختصاصــی رشــته روان  ــران، ارزش، چشــم ان  در ای
ــل دســتیابی مــی باشــد  ــان شــده کــه روشــن و قاب پرســتاري بی
ــه ارزش،  ــا دانشــکده واین ــی اســت، ام و نشــان از تخصــص گرای
ــرای  ــی ب ــورت عموم ــه ص ــفه را ب ــداف و فلس ــداز و اه ــم ان چش
ــه اختصاصــا  کلیــه رشــته هــای کارشناســی ارشــد پرســتاری و ن
بــراي رشــته روان پرســتاري بیــان کــرده اســت، ارزش پرســتاران 
متخصــص بالینــي در مقــرون بــه صرفــه شــدن خدمــات و 
کیفیــت ارائــه مراقبــت آنــان ثابــت شــده اســت ]LaSala .]28 و 
ــه پرســتاری  ــی در حرف همــکاران مــی نویســند: ”تخصــص گرای
ــص  ــتاران متخص ــرا پرس ــت، زی ــه اس ــات جامع ــی از ضروری یک
بالینــي از اعضــاي حیاتــي سیســتم خدمــات بهداشــتي هســتند و 
دانــش و مهــارت آنــان در کیفیــت مراقبتــي کــه بیمــاران دریافــت                    
ــر          ــه نظ ــن ب ــت” ]29[، بنابرای ــذار اس ــیار تأثیرگ ــد بس ــي کنن م
مــی رســد کوریکولــوم آموزشــی بایــد در راســتای بالیــن محــوری 
بازبینــی شــود تــا بتوانیــم پرســتاران بالینی ماهــری برای بهداشــت 
ــکاران  ــاهی و هم ــتا کرمانش ــن راس ــم. در ای ــت نمایی روان تربی
ــه کارشناســی ارشــد پرســتاری  ــه مقایســه برنام ــه ای ب در مطالع
ــه                                                                                           ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــه و ب ــادا پرداخت ــران و کان در ای
ــتاری  ــوزش پرس ــالت آم ــفه، رس ــر فلس ــد از نظ ــا بای ــه ه برنام
ــوند  ــالح ش ــی اص ــالت تکمیل ــطح تحصی ــداز در س ــم ان و چش
ــفه  ــداز و فلس ــم ان ــی ارزش، چش ــان اختصاص ــن بی ]30[، بنابرای
بــرای رشــته ی کارشناســی ارشــد بهداشــت روان از نقــاط مثبــت 
دانشــکده ایــران اســت کــه در آن بــه بافــت فرهنگــی و مذهبــی 
جامعــه ایرانــی نیــز تاکیــد شــده اســت. البتــه بــا توجــه بــه ایــن 
کــه ایــران کشــوری بــا تنــوع فرهنگــی و حضــور قومیــت هــای 
ــف  ــروه هــای مختل ــه گ ــذا توجــه ب ــف مــی باشــد ]31[، ل مختل
فرهنگــی، ســبب ارتقــاء و بهبــود کیفیــت مراقبــت هــای پرســتاری 

ــود ]32[. ــی ش م
ــان شــده  رســالت آموزشــی هــر دو دانشــگاه واضــح و شــفاف بی
اســت، در هــر دو دانشــکده در رســالت آموزشــی بــه نقــش دانــش 
ــه  ــی واین ــالت آموزش ــت، رس ــده اس ــه ش ــز توج ــگان نی آموخت
ــی و  ــن الملل ــی و بی ــی، پژوهش ــطح مدیریت ــر و در س ــترده ت گس
جهانــی اســت. در همیــن راســتا، آریــن و همــکاران نشــان دادنــد 
ــالت  ــدف و رس ــت، ه ــز ماموری ــز نی ــان هاپکین ــگاه ج ــه دانش ک
خویــش را بــا توجــه بــه پتانســل و ظرفیــت باال در ســطح ســالمت 
ــالت  ــه رس ــال آن ک ــرده اســت ]33[، ح ــان ک ــی بی ــه جهان جامع
ایــران تمرکــز بــه ارائــه خدمــات و مراقبــت دارد و از جنبــه هــای 
دیگــر غافــل اســت، همــان طــور کــه کرمانشــاهی و همــکاران نیز 

در مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه رســالت آموزشــی دانشــگاه هــا 
در ســطح کارشناســی ارشــد نیــاز بــه اصــالح دارنــد ]30[، لــذا نیــاز 
اســت کــه رســالت برنامــه هــاي آموزشــی ایــران نیــز بــه صــورت 

گســترده تــر تعریــف شــود.
اهــداف اختصاصــی در هــر دو دانشــکده بیــان نشــده بــود، بلکــه 
ــرای همــه  اهــداف آموزشــی بــه صــورت بســیار جامــع و کلــی ب
مقاطــع کارشناســی ارشــد پرســتاری ذکر شــده بــود. دهقــان زاده و 
همــکاران نیــز در مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه اهداف آموزشــی 
در رشــته کارشناســی ارشــد اورژانــس در ایــران نیــز بــه صــورت 
عمومــی و نــه اختصاصــی بیــان شــده اســت ]34[، در ایــن راســتا 
ــز را  ــان هاپکین ــی دانشــگاه ج ــکاران هــدف کل ــن و هم ــز آری نی
تربیــت پرســتار متخصــص بالینــی ذکــر کــرده انــد کــه بــه صورت 
عمومــی بیــان شــده اســت ]33[. امــا مطالعــه آقایــی و همــکاران 
ــر  ــتمل ب ــو مش ــگاه تورنت ــی دانش ــداف آموزش ــه اه ــان داد ک نش
ــای  ــارت ه ــا و مه ــه، کســب شایســتگی ه ــش ســازمان یافت دان
ــط مــی باشــد کــه  اختصاصــی و گســترش پژوهــش هــای مرتب
ــا  ــای آن طراحــی شــده اســت ام ــر مبن ــز ب محتــوی آموزشــی نی
اهــداف آموزشــی ایــران بیشــتر تمرکــز بــر تربیــت نیــروی انســانی 
دارد ]26[، بنابرایــن پیشــنهاد مــی شــود اهــداف آموزشــی ایــران 
ــن  ــف و تبیی ــی اختصاصــی تعری ــوی آموزش ــا محت ــتا ب ــم راس ه
شــود، کــه در ایــن راســتا نیــز مطالعــات تاکیــد بــر اثــرات مثبــت 
آمــوزش مبتنــی بــر شــواهد و توســعه و اختصاصــی ســازی اهــداف 

ــد ]26, 35, 36[. آموزشــی دارن
ــان  ــنی بی ــه روش ــگاه ب ــر دو دانش ــجو در ه ــش دانش ــف نق تعری
ــارات  ــا انتظ ــت. ام ــح اس ــش واض ــارات نق ــت و انتظ ــده اس ش
ــی  ــر و جزئ ــی ت ــران اختصاص ــی ای ــه آموزش ــجو در برنام از دانش
ــوت  ــوان نقطــه ق ــه عن ــوان ب ــان شــده اســت کــه مــی ت ــر بی ت
ــه آن توجــه کــرد. در تعریــف نقــش فــارغ التحصیــالن هــر دو  ب
دانشــگاه بــه تعریــف اختصاصــی پرداختــه انــد، نقــش دانشــجوی 
فــارغ التحصیــل از دانشــگاه واینــه تحــت نظــارت اســتاد راهنمــا در 
نقــش هــای اختصاصی ســالمت روان بالینــی، پژوهشــی و مدیریتی 
آغــاز مــی شــود امــا متاســفانه همــان طــور کــه مطالعــه بــرزو و 
همــکاران نشــان داد، در ایــران علــی رغــم ایــن کــه تعریــف نقش 
ــک  ــوان ی ــه عن ــالن وجــود دارد، روان پرســتاران ب ــارغ التحصی ف
ــد، ایــن در  پرســتار متخصــص جایــگاه مشــخصي در بالیــن ندارن
ــاي دوران  ــوزش ه ــا از آم ــار م ــدف و انتظ ــه ه ــت ک ــي اس حال
ــل  ــس از فراغــت از تحصی ــه دانشــجو پ دانشــجویي آن اســت ک
ــه  ــد آموخت ــف پرســتاري، بتوان ــاي مختل ــگاه ه و اشــتغال در جای
هــاي تئوریــک خــود را در عمــل بــه کار گیــرد، امــا فاصلــه بیــن 
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ــي  ــود و خدمات ــی ش ــوزش داده م ــه در کالس درس آم ــه ک آنچ
ــران  ــه عنــوان یــک مشــکل اساســي ای ــه مــي گــردد، ب کــه ارائ
ــه  ــی رود ک ــن انتظــار م ــتاري مطــرح اســت ]37[. بنابرای در پرس
نقــش روان پرســتاران نیــز پــس از فــارغ التحصیلــی طبــق تعریــف 
ارائــه شــده در برنامــه درســی در زمینــه هــای بالینــی، مدیریتــی و 
پژوهشــی بــه صــورت تخصصــی محقــق شــود، همــان طــور کــه 
در دانشــگاه واینــه ایــن نقــش هــا تحــت نظــارت اســتاد راهنمــا 

محقــق مــی شــوند ]25[.
ــه  ــران و واین ــی واحدهــای درســی دانشــگاه ای در مقایســه تطبیق
مشــاهده شــد کــه دانشــجویان دانشــگاه واینــه ملــزم بــه گذرانــدن 
ــن واحــد در  ــر شــواهد هســتند کــه ای ــی ب واحــد پرســتاری مبتن
ــه صــورت یــک کارگاه در طــول دوره کارشناســی ارشــد  ایــران ب
برگــزار مــی شــود و بــه آن توجــه چندانــی نشــده اســت، در حالــی 
ــر  ــر ذکــر شــد آمــوزش مبتنــی ب کــه همــان طــور کــه پیــش ت
شــواهد تاثیــرات مثبتــی بــر آمــوزش دارد ]26[. در هــر دو دانشــگاه 
محتــوی دروس ارائــه شــده بــر اســاس تعریــف و رســالت رشــته 
مــی باشــد و هــر دو دانشــگاه بــه آمــوزش تئــوری و بالینــی هــم 
زمــان توجــه داشــته انــد. دانشــگاه واینــه یــک دوره تکمیلــی نیــز 
بــرای دانشــجویان کارشناســی ارشــد بهداشــت روان در نظــر گرفته 
اســت کــه بــا توجــه بــه عالقــه دانشــجو و جمعیــت مــورد عالقــه  
ــاد، اختــالالت  ــد اعتی ــه مباحثــی مانن ــه طــور اختصاصــی ب وی ب
ــدز، بیمــاری هــای عمــده  خــوردن و خــواب، مســائل جنســی، ای
ــه  ــر ب ــه منج ــی ک ــردازد، دوره های ــی پ ــونت م ــی، و خش روان
ــاد،  ــات اعتی ــن رشــته ای در موضوع ــای بی ــه ه صــدور گواهینام
ــز  ــوزاد نی ــی ن ــا ســالمت روان ــد ی ــی در رش ــارض، ناتوان ــل تع ح
مــی شــوند مــی تواننــد انتخــاب شــده و گذرانــده شــوند، امــا ایــن 
امــر در دانشــگاه ایــران در خــالل واحدهــای درســی بــه صــورت 
مختصــر گنجانــده شــده اســت. ایــن دوره اختصاصــی در دانشــکده 
ــر اختصاصــی در  ــرای نقــش هرچــه بیــش ت ــه دانشــجو را ب واین
ــنهاد  ــوان پیش ــی ت ــن م ــد. بنابرای ــی کن ــاده م ــت روان آم بهداش
کــرد کــه در ایــران نیــز ایــن دوره تکمیلــی بــا توجــه بــه عالقــه 
فــرد ارائــه شــود. آمــوزش بالینــی نیــز در ایــن زمینــه بســیار مهــم 
مــی نمایــد، کــه در مطالعــات مختلــف بــه آن اشــاره شــده اســت 
ــد  ]40-38[، هــم چنیــن مطالعــه Delaney و همــکاران کــه رون
آمــوزش روان پرســتاری را بررســی کــرده اســت، نشــان داد برنامــه 
ــده ای از  ــه طــور فزاین هــای کارشناســی ارشــد بهداشــت روان ب
یــک مــدل مراقبتــی بهداشــت روان اولیــه و آمــوزش در یــک پایــه 

وســیع از مهــارت هــا الگــو گرفتــه انــد ]41[.
ــه صــورت مــالک محــور و در  ــران ب نحــوه پذیــرش دانشــگاه ای

ــه رشــته  ــرای ورود ب ــه صــورت هنجــار محــور اســت، ب ــه ب واین
ــی در  ــالک قبول ــد م ــی ارش ــع کارشناس ــت روان در مقط بهداش
ــه توســط وزارت بهداشــت در ســطح کشــوری  ــی اســت ک آزمون
برگــزار مــی شــود و ســایر جنبــه هــا از جملــه مهــارت علمــی و 
ســوابق علمــی نادیــده گرفتــه مــی شــود، همانطــور کــه در مطالعه 
آقایــی و همــکاران نیــز بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت ]26[، 
امــا در واینــه شــرط پذیــرش داشــتن شــرایط قیــد شــده، معــدل 
مقطــع قبــل و مصاحبــه مــی باشــد. از مصاحبــه ورودی مــی تــوان 
بــه عنــوان نقطــه قــوت شــرایط ورود در دانشــگاه واینــه نــام بــرد. 
در ایــن راســتا Perraud و همــکاران بیــان کــرده انــد دانشــجویان 
بــه طــور فزاینــده ای بــه مقطــع کارشناســی ارشــد بهداشــت روان 
رو مــی آورنــد و دانشــگاه هــا بایــد طــوری آن هــا را پذیــرش دهنــد 
و زمینــه ســازی نماینــد کــه بــرای مراقبــت هــای پیچیــده ی روان 
ــا  ــود ب ــی ش ــنهاد م ــن پیش ــوند ]42[. بنابرای ــاده ش ــتاری آم پرس
توجــه بــه اهمیــت نقــش پرســتاران بهداشــت روان در مداخــالت 
پیچیــده ی فــردی و خانوادگــی در ایــران نیــز مصاحبــه و ســوابق 

علمــی و بالینــی از جملــه شــرایط ورود در نظــر گرفتــه شــوند.
ــه مــی  ــدون پرداخــت هزین ــن مقطــع ب ــل در ای ــران تحصی در ای
ــی  ــجویان ایران ــل و دانش ــن المل ــجویان بی ــه دانش ــد. البت باش
پذیرفتــه شــده در سیســتم پردیــس خودگــردان بــا پرداخــت هزینه 
مــی تواننــد در ایــن رشــته ادامــه تحصیــل بدهنــد، در صورتــی کــه 
ــا پرداخــت  ــر صــورت ب ــه در ه ــل در دانشــگاه واین ــه تحصی ادام
ــاب  ــتا Ehrenberg در کت ــن راس ــت. در همی ــراه اس ــه هم هزین
خــود دانشــگاه هــای آمریــکا را جــز بهتریــن دانشــگاه هــای دنیــا 
نــام مــی بــرد کــه البتــه در مــورد پرداخــت هزینــه گــران تریــن 
نیــز هســتند ]43[. در ایــن بیــن یکــی از روابــط متــداول بررســی 
شــده در اقتصــاد آمــوزش و پــرورش، ارتبــاط بیــن افزایــش 
شــهریه و تقاضــای تحصیــالت عالــی اســت ]44[، بنابرایــن 
ــل در  ــه تحصی ــکان ادام ــد ام ــی رود دانشــجویان پردرآم انتظــار م
ایــن مقاطــع را داشــته باشــند و ایــن ســبب وجــود شــکافی بــرای 
پذیــرش دانشــجویان بــا درآمــد کــم و درآمــد زیــاد و موفقیــت و 
ارزندگــی مشــابه شــود. Dynarski در ســال 2018 بــه بررســی این 
ــه  ــد کمــک در پرداخــت هزین ــان مــی کن ــه و بی موضــوع پرداخت
بــه متقاضیــان کــم درآمــد بــه افزایــش ثبــت نــام آن هــا انجامیــده 
ــم  ــر انتخــاب و تصمی ــی ب ــرار از ضــرر مال ــان و ف ــدم اطمین و ع
دانشــجویان بــرای ادامــه تحصیــل تاثیرگــذار اســت ]45[. در مقابل 
ــی  ــرای دانشــجویان ایران ــن مقطــع ب ــرش دانشــجویان در ای پذی
رایــگان بــوده و تمامــی اقشــار قــادر بــه ادامــه تحصیــل خواهنــد 
بــود و ایــن شــکاف موجــود میــان قشــر پــر درآمــد و کــم درآمــد را 
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بــرای ادامــه تحصیــل در ایــن رشــته کــم رنــگ خواهد کــرد و می 
تــوان بــه عنــوان نقطــه قــوت بــه آن اشــاره کــرد.

از نقــاط قابــل تامــل برنامــه درســی دوره کارشناســی ارشــد روان 
پرســتاری در ایــران مــی تــوان بــه اســتفاده از شــیوه هــای ســنتی 
ــاره  ــای درس اش ــجو در کالس ه ــور دانش ــزام حض ــس و ال تدری
ــه  ــوری و نیم ــکا دو دوره حض ــه امری ــگاه واین ــت. در دانش داش
حضــوری جهــت دانشــجویان در نظــر گرفته شــده اســت. اســتفاده 
ــه غیرحضــوری  ــن ارائ ــس و هــم چنی ــن تدری ــای نوی از روش ه
دروس مــی توانــد تاثیــر مهمــی را بــا توجــه بــه رویکــرد جهانــی 
ــته  ــته داش ــن رش ــران ای ــوزش فراگی ــدن در آم ــرزی ش و فرام
ــردن  ــم ک ــد فراه ــم نیازمن ــن مه ــه ای ــیدن ب ــه رس ــد. البت باش
ــران  ــفانه در ای ــه متاس ــت ک ــی اس ــاخت های ــدات و زیرس تمهی
ــه رو  ــا چالــش هایــی رو ب هنــوز کامــال فراهــم نشــده اســت و ب
اســت. مطالعــات مرتبــط توجــه بــه امــر خالقیــت و نــوآوری را در 
سیســتم آمــوزش و روش هــای دانشــجو محــور تاکیــد کــرده انــد 
کــه رشــد تفکــر انتقــادی و خودآمــوزی را در دانشــجویان مقطــع 
ــور  ــت ]30, 46[. همانط ــد داش ــی خواه ــد در پ ــی ارش کارشناس
ــی  ــه بررس ــکاران در زمین ــی و هم ــه درگاه ــج مطالع ــه نتای ک
تطبیقــی آمــوزش الکترونیــک در رشــته هــای علــوم پزشــکی در 
کشــورهای منتخــب نشــان داد کــه سیســتم آمــوزش الکترونیکــی 
در دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کشــور در مقایســه بــا دانشــگاه 
هــای پیشــرو کاســتی هایــی دارد و الزمــه موفقیــت ایــن سیســتم، 
برقــراری زیرســاخت هــای فنــاوری و فرهنگــی و ارتقــای مهــارت 
ــه                                                                                           ــه توصی ــن زمین ــران اســت ]47[. در ای ــاز فراگی ــورد نی هــای م
مــی شــود بــا ایجــاد زیرســاخت هــای الزم در زمینــه تکنولوژی هــای 
آموزشــی در دانشــکده هــای کشــور، اســتفاده از روش هــای 
ــود.  ــده ش ــای آموزشــی گنجان ــه ه ــز در برنام ــوزش نی ــد آم جدی
ــتی  ــز بایس ــران نی ــتاری در ای ــد روان پرس ــی ارش دوره کارشناس
هماننــد ســایر کشــورها در صــورت آمــاده شــدن زیرســاخت هــای 
ــورت  ــه ص ــوری ب ــه حض ــر ارائ ــالوه ب ــی از دروس ع آن در برخ
آنالیــن )مجــازی( نیــز ارائــه شــود. در همیــن راســتا Wyman و 
همــکاران )2015( در ایــن زمینــه بیــان کــرده انــد کــه اســتفاده از 
ــالت  ــیابی دروه تحصی ــس و ارزش ــد تدری ــای روز در رون فناوری ه
ــد بســیاری از شــرایط تبــادل  تکمیلــی پرســتاری، خــود مــی توان
ــرده  ــهیل ک ــجویان را تس ــاتید و دانش ــن اس ــات بی ــر اطالع بهت
ــم  ــد. ه ــوری بکاه ــای حض ــای کالس ه ــال از محدودیت ه و عم
ــره  ــراد خب ــور اف ــه  روز، حض ــای ب ــتفاده از تکنولوژی ه ــن اس چنی

ــکان،  ــت دوری م ــه عل ــه ب ــک درس را ک ــر در ی ــب نظ و صاح
احتمــال حضورشــان در ســر کالس فراهــم نیســت، امــکان پذیــر               

ــازد ]48[. ــی س م
قوانیــن پوشــش هــر دو دانشــگاه بــا توجــه بــه زمینــه ی فرهنگــی 
و مذهبــی آن کشــور تبییــن شــده و بســیار دقیق و شــفاف شــرایط 
را بــرای دانشــجویان بــه صــورت عمومــی بیــان کــرده اســت کــه 
از نقــاط قــوت هــر دو دانشــگاه محســوب مــی شــود. در نهایــت 
پیشــنهاد مــی شــود مطالعــه تطبیقــی در رشــته کارشناســی ارشــد 
بهداشــت روان بــا ســایر دانشــگاه هــای پیشــرو نیــز انجــام شــود.
ــوت و ضعــف برنامــه  ــاط ق ــر نق ــات در درک بیــش ت ــن مطالع ای

آموزشــی حاضــر و بهبــود آن کمــک کننــده خواهنــد بــود. 

نتیجه گیری
ــت روان در  ــد بهداش ــی ارش ــی کارشناس ــه آموزش ــه برنام مقایس
ــت. در  ــی اس ــاوت های ــا و تف ــباهت ه ــط دارای ش ــر دو محی ه
ایــن جــا الزم بــه ذکــر اســت رشــته کارشناســی ارشــد بهداشــت 
ــالل  ــا اخت ــاران ب ــد بیم ــال رش ــای در ح ــل نیازه ــه دلی روان ب
ــی  ــه کنون ــالالت در جامع ــن اخت ــه ای ــال ب ــش ابت ــی و افزای روان
و ماهیــت پیچیــده مداخــالت بهداشــت روان و نیازهــا و انتظــارات 
ــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه تطبیقــی حاضــر، نیــاز  دانشــجویان، ب
بــه بررســی و بهبــود در زمینــه هــای شــرایط پذیــرش و در نظــر 
گرفتــن زمینــه علمــی، پژوهشــی و تجربــه بالینی متقاضــی، تعریف 
ــه تخصصــی  ــارغ التحصیــالن در زمین ــگاه واقعــی و نقــش ف جای
بهداشــت روان، هــم چنیــن تعریــف اهــداف اختصاصــی رشــته کــه 
ــوم حاضــر محســوس اســت و بازنگــری در  ــود آن در کوریکول نب
شــیوه هــای آموزشــی و بســتر ســازی بــرای آمــوزش غیرحضوری 

ــر شــواهد دارد. و مبتنــی ب
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ــوم  ــگاه عل ــکی دانش ــالق پزش ــه اخ ــش و کمیت ــی پژوه تخصص
                                                                                           IR.SEMUMS.REC.1399.063 ــه شــماره پزشــکی ســمنان ب
ــی  ــت پژوهش ــش از معاون ــن پژوه ــندگان ای ــد. نویس ــی باش م

ــد. ــی کنن ــکر م ــمنان تش ــکی س ــوم پزش ــگاه عل دانش

تضاد منافع
هیچ گونه تضاد منافعی بین نویسندگان وجود ندارد.
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