
 http://ijme.mui.ac.ir )10(17: 1396ي / در آموزش علوم پزشك يتحول و نوآور يها بسته نامه ژهيمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/ و/  110

  گزارش تجربه 
  

 كي: گزارش يتوسعه علوم پرستار يو نقشه راهبرد ياتيبرنامه عمل نيتدو
  تجربه

  
  *، پروانه خراسانيپور رجيا رضايعل

  
  119تا  110): 10( 17؛ 1396/ يدر آموزش علوم پزشك يتحول و نوآور يها بسته نامه ژهيمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /و

  
مقدمه  
» طرح تحول نظام سالمت«كشور به عنوان گام چهارم  يها با تأكيد بر اولويت» تحول در نظام آموزش علوم پزشكي«

داند. تحقق اهداف اين  (و.ب.د.ا) خود را به تحقق اثربخش آن متعهد مي درمان و آموزش پزشكي ،مطرح و وزارت بهداشت
در سطح منطقه است كه بدون  يعلم تيكشور به مرجع يابيخدمات سالمت و دست يفيو ك يكمارتقاي برنامه شامل 

 يسالمت با تحول و توسعه آموزش علوم پزشك آموزش عالي حوزه ستميس ياعتال ميحركت عظ نيا يربنايز ديترد
  ). 1كشور است(

نظام سالمت را بر عهده دارد و از آنجا كه  يكارآمد برا يانسان يروين تأمينو  تيترب فهيوظ ،يآموزش علوم پزشك نظام
به  ييگو پاسخحوزه همراه با  نيجامعه در ا يازهايبه ن ييگو پاسخكشور،  يحوزه آموزش علوم پزشك يرسالت اصل
روز افزون علوم و  شرفتيكه لحظه به لحظه شاهد پ يكنون اييدر دن گريد يحوزه سالمت است و از سو ياهداف جهان

توسعه علوم «جامعه،  يازهايمشكالت و ن رييو تغ يتكنولوژ شرفتيبه موازات پ م،يگوناگون هست يها دانش در حوزه
 رتقايآن، ارتباط مستقيمي با ا يروهاين تيفيو ك تيكه كم يعلوم پزشك يها حرفه نيترمؤثراز  يكيبه عنوان  »يپرستار

  ). 2است( ژهيتوجه و ازمنديدرماني دارد ن يشاخصهاي خدمات بهداشت
روز به روز در حال گسترش و  ا،يدن يراپزشكيو پ يبه عنوان يك علم و هنر در كنار ساير علوم پزشك پرستاري
اند كه  نموده تأكيد. خبرگان و كارشناسان نظام سالمت همواره است خود مختلف يها شدن نقش در حوزه يتخصص

كالن تحول در نظام سالمت، بدون توسعه علوم و  فاست و تحقق اهدا يگروه پزشك يها رشته نيتر يپرستاري از علم
 راتييمتناسب با تغ ايو پو وستهيالزم است پرستاران به طور پ ليدل نيپذير نخواهد شد. به هم خدمات پرستاران امكان

. نديسالمت حفظ نما ميدر ت ديجد يها توسعه نقش قيخود را از طر ينظام سالمت حركت نموده و كماكان نقش محور
 هستند درماني -نظام بهداشتي خدمات در ارائهسالمت، در خط مقدم  مياي ت به عنوان بزرگترين نيروهاي حرفه ارانپرست

 ،يمختلف آموزش يها نقش يفايتوانند با ا مي جامعه يازهايبا توجه به ن ،يو درمان يمختلف بهداشت يها طهحي در و
                                                 

و  يدانشكده پرستار ،يكارگروه توسعه علوم پرستار ريدب ،يپرستار تيريمدو  يسالمت جامعه، سالمند يگروه پرستار ،)ارياستادني (روانه خراسادكتر پنويسنده مسؤول:  *
  khorasanip@nm.mui.ac.ir ، اصفهان، ايران.اصفهان يدانشگاه علوم پزشك ،ييماما

و  يپرستار يها مراقبت قاتيو مركز تحق ژهيو يها مراقبت يگروه پرستار ،يمطالعات و توسعه علوم پرستار يملشبكه سرپرست كارگروه و مركز  ،)اريدانش( پور رجيا رضايعلدكتر 
  )irajpour@nm.mui.ac.ir، اصفهان، ايران. (اصفهان يزشكدانشگاه علوم پ ،ييو ماما يدانشكده پرستار ،ييماما
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 انيمراقبت و درمان خدمات شا رهبري و مشاركت در ريت،يمشاوره، مد ،يكنندگ تيحما ،يگر ليتسه ،يهماهنگ ،يپژوهش
  ). 3و2دهند( ارائه يتوجه

پرستاري است كه  يا اي است؛ پرستار حرفه ساز تربيت پرستار حرفه پرستاري در سطح كارشناسي، زمينه آموزش
هاي مختلف به  ها را در عرصه رود بتواند بررسي و شناخت وضعيت سالمت، ارائه خدمات و هماهنگي مراقبت انتظار مي

مشكالت  گريتاران در طرح تحول سالمت و از طرف دپرس م). با توجه به نقش مه4دار شود( فرد، خانواده و جامعه عهده
با ابالغ  زمان همدر تمام مناطق كشور،  يپرستار يها دانشكده يگروه با در نظر گرفتن گستردگ نيخاص ا ليو مسا
كشور  يشيآما 7به منطقه  »يتوسعه علوم پرستار ژهيو تيمأمور« ،يدر آموزش علوم پزشك يتحول و نوآور يها بسته

 نيب ها مأموريت عيواگذار شد و در توز و كاشان زدي يصدوق دياصفهان، شهركرد، شه يعلوم پزشك يها دانشگاهشامل 
با تحول و توسعه  سو همتا  ديگرد اصفهان واگذاريي ماما يبه دانشكده پرستار تيمسؤول نيا منطقه، يها دانشگاه

مورد توجه  تر يبه طور اختصاص يعلوم پرستار هو نظام سالمت، توسع يعلوم پزشك يها طهيح ريدر سا يآموزش عال
 نيتدو ،يعلوم پرستار يفيو ك يكم يارتقا يبرا ازيمورد ن يها ها و ضرورت به چالش ييگو پاسخو امكان  رديقرار گ

ي ها پيشرفترغم  علي ني). بنابرا2گردد( عيرشته تسر نيا يتخصص يگسترش عملكردها و يانسان يروين تيبرنامه، ترب
مهم  نيمنابع انساني پرستاري دارد كه ا داريبه توسعه پا ازيدر علوم و خدمات مختلف حوزه نظام سالمت، ن جهقابل تو

 نيتدو "از  يكارگروه توسعه علوم پرستاري  مقاله گزارش تجربه نياست. هدف از ا ريمناسب امكان پذ يزير با برنامه
مرتبط با  ييشرح تجارب اجرا ياست كه در راستا "يتوسعه علوم پرستار انداز چشمبا  ياتيملو برنامه ع ينقشه راهبرد

  .شود يارائه م ،»يتحول آموزش پزشك يشيگرا و آما تيمأمور ،يبسته توسعه راهبرد«
  

  شرح تجربه
  يزير برنامه ي، راهبردها و اركان اصلها چالش نييتع ت،يمأمور يواگذار

منطقه هفتم  يآموزش نيمعاون يجلسه شورا نيدر آموزش نظام سالمت و اول يتحول و نوآور هاي ابالغ بسته رويپ
با  يشيبه منطقه هفتم آما يتوسعه علوم پرستار تيمسؤولو  تيمأمور يبر واسپار يمبن 7/8/94كشور مورخ  يشيآما

تا  ديگرد ليتشك »يتوسعه علوم پرستار«كارگروه  ن،اصفها يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يدانشكده پرستار تيمحور
 هاي دانشكده يبا همكار ازيو برحسب ن يشيمنطقه هفتم آما يپرستار هاي دانشكده ريبا جلب و توسعه مشاركت سا

معاونت  نينامه منعقده ب ه را به انجام برساند. بر اساس تفاهملمحو تيمأموركشور،  يشيمناطق آما ريسا يپرستار
 ياصفهان)، محورها يمحترم دانشگاه علوم پزشك استيمنطقه (ر رخانهيوزارت متبوع و سرپرست دب يمحترم آموزش

  :ديگرد نييتع ريبه شرح ز يعملكرد كارگروه و توسعه علوم پرستار
  طهيح نيتوسعه ا يمتخصص مرتبط برا يروهايو ن علمي هيأت ياعضا تأمينتالش در جهت  -1
  مرتبط يآموزش يا كولوميو توسعه كور يبازنگر ن،يدر تدو يهمكار -2
  منطقه و كشور ازيمورد ن يانسان هيسرما تيترب يالزم برا يها ساخت ريگسترش ز -3
  كشور  يعلوم پزشك يها دانشگاهمراكز و  ريسا يو جلب همكار ييشناسا -4

ابالغ  يها مأموريتمنطبق بر  ياتيعمل يها برنامه ينقشه راه و اجرا نيبه منظور تدو يتوسعه علوم پرستار كارگروه
استاد و  -1يبر اركان اصل بيابالغ شده را به ترت تيمأمورسه محور  ،يتوسعه علوم پرستار يشده، سه چالش اصل

(چالش سوم) قرار  يسازمان آموزش و خدمات پرستار -3(چالش دوم) و  يآموزش يها برنامه- 2دانشجو (چالش اول)، 
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به عنوان "كشور يعلوم پزشك يها دانشگاهمراكز و  ريسا يو جلب همكار ييشناسا" تيمأمورر چهارم داد و محو
  .)1(شكل  ديگردانتخاب  ياتيدر برنامه عمل ييراهبرد اجرا

  

  

  ها و اركان اصلي توسعه علوم پرستاري چالش -1شكل 

  
  يتوسعه علوم پرستار يو اركان اصل ها چالش
 يها دانشكده يمنطقه (روسا ندگانيشامل نما يكارگروه توسعه علوم پرستار ياعضان و مسؤوال نيياز تع پس

توجه به  يازسنجيحركت ن ني) در اولدهيو صاحب تجربه و ا مند عالقه علمي هيأت ياعضا منطقه و ييو ماما يپرستار
استفاده از  ليدل نيبه همنمود.  مي ريناپذ كاران ين دلسوز و متعهد، ضرورتمسؤوالانديشمندان و  ديمف يراهبردها

از جامعه  يبازخورد يها و گروه يمشورت يها تهيكم ،يتخصص يها كارگروه لياز جمله تشك انه،يمشاركت جو يها مدل
 3و  يا نشست منطقه 4 يكه با برگزار يا مورد توجه قرار گرفت به گونه يازسنجيمشكالت، نبندي  تياولو ،يپرستار

و با اشتراك  ديگرد آوري جمع كشور نظرات ين پرستارمسؤوالو  ندگانيو نما كارگروه يتوسط اعضا ينشست مل
حل مشكل و  يبرا يياجرا يهاكار راهبندي  تيگسترده در سطح كشور، اولو يها يدر نظرسنج يافتيدر يها تياولو

   انجام شد. يتوسعه علوم پرستار
  

  يكاربرد يها دهيو ا ها طرح افتيتبادل نظر و در روها،ين يده سازمان
 يكارگروه از رؤسااعضاي  نيي)، ضمن تع26/8/1394-(اصفهان ينشست كارگروه توسعه علوم پرستار نياز اول پس

) دانشكده EDO( يكارگروه در دفتر توسعه آموزش علوم پزشك هياولي  رخانهيدب ليمنطقه و تشك يپرستار هايدانشكده
نشست طرح  نيكشور ارسال شد. در ا يپزشك ومعل هاي	به دانشگاه ياصفهان، فراخوان همكار ييو ماما يپرستار

جهت اظهار نظر به متخصصان  ،»هامارستانيپرستار در ب تيوزارت در مورد ترب يابالغ نامه آيين«و  »يهمكار آموزش«
. متعاقب ديارسال گرد يپرستار يها سازماننهادها و  ندگانيمنتخب و نما ييو ماما يپرستار هاي در دانشكده يپرستار
 هايتهيكم نييبه توافق با تع يابينامه دست وهيو ش يموضوعات راهبرد سنجيتيو ارسال پرسشنامه اولو ياحآن، طر

رؤسا و  نيو همچن يشآماي گانهمنتخب مناطق ده يپرستار هايدانشكده يانجام و با دعوت از رؤسا يبانيو پشت يياجرا
 3 يو رؤسا يبورد پرستار ياعضا ،ياز جمله نظام و انجمن پرستار ،يپرستار ييرااج يعلم يان نهادهانظر صاحب

توسعه علوم  يكشور ييگردهما نياول«كشور،  يشيگانه آما از مناطق ده كياز هر  ييو ماما يدانشكده پرستار
ن مسؤوالو  ندگانيتوسط نما يكاربرد يها و طرح ها دهيبرگزار و ا1394ماه  يد 17و  16 يها خيدر تار »يپرستار

استاد و دانشجو: 1چالش 

برنامه های آموزشی-2چالش سازمان آموزش و خدمات پرستاری-3چالش
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  كشور به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.  يشيآما در مناطق ده گانه يمهم و اثرگذار پرستار يانهاده يپرستار
 http://nm.mui.ac.ir/db/nsdدانشگاه به آدرس  تيكارگروه در سا رخانهيدب نكيمهم، ل داديرو نيبا ا زمان هم 

 ريپذ كارگروه امكان تيدر سا ليمتن و فا يبارگذار اي ليميا قينظرات از طر افتيتا ارسال اخبار و در ديگرد يانداز راه
با  ياجتماع يها شبكه و يو مكاتبات معمول ادار ونياتوماس امك،يتلفن، پ ل،يميمختلف از جمله ا يارتباط يها از راه .شود

نظرات و  آوريز جمعسراسر كشور ارتباط برقرار شد تا پس ا ين و كارشناسان و متخصصان پرستارمسؤوال
-آيين يگراجماع و بازن« ،يو واقع يمجاز يها گروه يشبكه ساز قياز طر يو استفاده از خرد جمع يگروه يشنهادهايپ

  گفت انجام شود.  شيپ نامه
به  شيكارگروه كه بعد از هما يمرتبط با سه محور عملكرد يشنهادهايها و پ بحث دركنار ،ييگردهما نيا يخروج

بود كه » پرستار تيترب يبرا ها مارستانيب تيو استفاده از ظرف يتوسعه همكار نامه آيين« نيگذاشته شد، تدو ينظرخواه
بند و دو تبصره در  17 يدارا ماده 5 و فيدر سه بخش مقدمه، تعار مواد و اتيدر كل يريگ يو رأ نظرجلسات تبادل  يط
 يبا امضا نامه مورد اجماع نييمفصل، آ يگزارش يو ط ديكنندگان رس قاطع شركت تياكثر بيبه تصو ،ييگردهما نياول
كشور و سرپرست كارگروه توسعه  يپرستار نظامكل سازمان  سيرئ ،يرشته پرستار يابيممتحنه و ارزش أتيه ريدب

توسط معاونت  منعكس و متعاقباً يوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك يبه معاونت آموزش يعلوم پرستار
و  يپرستار يها دانشكده ينيو معاونت بال نيبال علمي هيأت هاي طرح ييگردهما ني. در اديگرد تأييدامضا و  زين يپرستار

 يكنندگان گذاشته شد. طرح همكار آموزش به بحث و تبادل نظر شركت ياز جمله طرح همكار آموزش گريد يها دهيا يبرخ
  . ديبه وزارت متبوع منعكس گرد يپس از انجام كارشناس »ينيبال علمي هيأتطرح «منطقه و  ياجرا يبرا
  

  ياتيعمل يها برنامه نيتدو تا يكاربرد يها دهيو ا ها طرح لوتيو پا ،اجرايطراح
 يتوسعه علوم پرستار يشنهاديپ يها طرح ارائهعالوه بر  )،5/12/1394 -نشست كارگروه (اصفهان نيسوم در

قرار  يدر سطح منطقه مورد بررس »يطرح همكار آموزش«شدن  يياجرا شنهاديمناطق مختلف كشور، پ يها دانشگاه
 ريروش اجرا شده در اصفهان، در سا يجلسه، بر مبنا نيمورد توافق در ا راتييطرح با اعمال تغ نيگرفت و مقرر شد ا

 هايدانشكده ينشست ارائه گردد. آمادگ نياجرا شود و گزارش آن در چهارم لوتيمنطقه به صورت پا يها دانشكده
موارد  گرياز د» مربوط به آن يازسنجيو گزارش ن يتوانمندساز يها برنامه يبرگزار«كشور در خصوص يپرستار

) كه در دو سطح 1395 بهشتيارد 26-27 - زديآن در نشست چهارم كارگروه ( يبود كه بر مبنا سهجل نيمطرح شده در ا
 رخانهيبزرگ كشور، توسط دب يها دانشگاه ريبا مشاركت سا دياسات يتوانمندساز يها شد، برنامه برگزار يو مل يامنطقه

 يريز برنامه مصوب و سپس 1394 -95يلياول و دوم سال تحص مهيدر دو ن بيبه ترت يكارگروه توسعه علوم پرستار
  اجرا درآمد. به يپزشك معلو يها دانشگاه ريبا مشاركت سا و

 يمشكالت برگزار«نشست  نيا ي. طدگردي لي)، در سطح منطقه با تشك1395 وريشهر 9-10پنجم (شهركرد،  نشست
و  ،»يدر مراكز درمان يپرستار ندينمودن فرا يينمونه اجرا كيمرور نظام مند و « ،»دياسات يتوانمندساز يها كارگاه
در  علمي هيأتاستقرار «نظر در مورد دستورالعمل  بادل(كمپ)، به همراه تيسامانه كاوش در مطالعات پرستار يمعرف
 13«مطرح و  گريموضوعات د يو برخ» عرصه يقبل از كارآموز انيدانشجو ينيبال تيآزمون صالح يبرگزار« ،»نيبال
 نيشد. پس از ا يمعرف يدر سال آت يكارگروه توسعه علوم پرستار ياتيعمل ي، به عنوان راهبردها»عنوان برنامه -كد
 يزير مقدمات برنامه ،يكاربرد يها و طرح ها دهيابندي  كارگروه، با جمع ياتيعمل يها برنامه تيبا توجه به اولو ست،نش
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  نهيبر هز تأكيدبا )» يسامانه كمپ(كاوش در مطالعات پرستار يطراح«آن از جمله  يها ساختريو توسعه ز ياتيعمل
حركت به سمت  ،ياز انجام مطالعات تكرار يريشگيپ ملهو اهداف مختلف (از ج يليتكم التياثربخش نمودن تحص 

ارتقاي  ن،يپرستاران بال يها برا پژوهش يكاربرد جياز نتا يمند بهره تيقابل جاديبر شواهد، ا يمبتن يها يريگ ميتصم
  ) فراهم شد. يپرستار يها و پژوهش ها نامه انيدر پا ياز سرقت و تقلب علم يريشگيآموزش، پ تيفيك

 يتوسعه علوم پرستار يها تياولو يكارگروه در راستا يها فوق، برنامه يها و طرح يكاربرد يها دهيا ليبا تكم زمان هم
 يابيو در سامانه ارز نيتدو 1396سال  يبرا ياتيبرنامه عمل 10ادامه و  1395سال  انيها تا پا و برنامه افتيگسترش 

مختلف مرتبط با  يها بخش يحاو بيبه ترت ياتيعمل يها برنامه ي(آتنا) ثبت شد. محتوا يتحول و نوآور يها بسته
عنوان برنامه، سطح برنامه،  -سالمت (شامل كد يتحول در نظام آموزش عال يها ابالغ شده متناظر با بسته يعملكردها

از آن در  يكه بخشمورد انتظار) است   يو خروج شيپا يمقاطع زمان از،ياعتبارات مورد ن ها، تيفعال ،يزمان  اهداف، بازه
العمل به مركز ملي براي تدوين دستور"WHOالمللي از سو  اولين گرنت بين" كهاست الزم به ذكر  آمده است. 1جدول 

  اختصاص داده شده است.تخصصي شدن پرستاري 
  

  1395سال  يدرابتدا يتوسعه علوم پرستار ياتيعمل يها و مشخصات برنامه نيعناو - خالصه كد :1جدول 

  در» مأموريت ويژه كارگروه توسعه علوم پرستاري«برنامه ناظر بر   سطح برنامه  برنامهعنوان 
  »هاي تحول و نوآوري درآموزش علوم پزشكي ستهب«

بومي سازي و اجرايي نمودن فرايند پرستاري در  .1
  ملي  كشور(در دو حوزه آموزش و خدمات پرستاري)

   ي)ورودهاي  تأمين برنامه(محتوا محورهايبسته
آموزش عالي  هاي اي برنامهگر مأموريتو  مند هدفتوسعه راهبردي، 

  سالمت
  آموزش پزشكي يها ساختتوسعه و ارتقاي زير اي:زمينههايبسته  ملي  پرستاري رشته بومي هاي درسنامه تدوين و تهيه .2
ارزشـيابي   (Log Book) الگ بوك تدوين و تهيه .3

  باليني دانشجويان پرستاري
  ملي

ي ها آزمونارتقاي سنجش و  :نظارت و ارزيابي محورهايبسته
  علوم پزشكي

 clinicalتهيه و تدوين راهنمـاي آمـوزش بـاليني    .4
study guide رشته پرستاري  

  ملي
ارتقاي سنجش و  : بسته نظارت و ارزيابي محورهايبسته

  ي علوم پزشكيها آزمون
ســــال  دانشــــجويان نمــــودن مقــــيم فرآينــــد .5

  طرح اينترنشيپ) ارتقاي(ها  بيمارستان در آخر
  ملي

  آموزش پزشكي يها ساختتوسعه و ارتقاي زير اي:زمينههايبسته

تــدوين دســتورالعمل برگــزاري آزمــون پــيش      .6
  پرستاري كارشناسي كارورزي(صالحيت باليني)

  ملي
ي ها آزمونارتقاي سنجش و  :نظارت و ارزيابي محورهايبسته

  علوم پزشكي
هــاي  گــروه علمــيتوانمندســازي اعضــاي هيــات  .7

   1396پرستاري در سال 
  ملي

  ها تمركززدايي و توانمندسازي دانشگاه بسته :فرآيند محورهايبسته
  آموزش پزشكي يها ساختتوسعه و ارتقاي زير اي: زمينههاي  بسته

  آموزش پزشكي يها ساختتوسعه و ارتقاي زير اي:زمينههايبسته  اي منطقه پرستاري خدمات كادر توانمندسازي .8
 و ارشـد  كارشناسـي هـاي   نامه پايان يده سازمان .9

  پرستاري دكتراي
  ملي

  آموزش پزشكي يها ساختتوسعه و ارتقاي زير اي:زمينههايبسته

رشته  آموزشي كوريكولوم بازنگري و تحليل نقد، .10
  ارشد پرستاري ويژه

  ملي
آموزش ي ها ساختتوسعه و ارتقاي زيري  بسته :ايهاي زمينهبسته

  پزشكي
  كياستراتژ كرديراه با روساختار و نقشه  يريگ شكل

رود به  مي آن ميبه خود اختصاص خواهد داد، ب يكالن نهيوقت و هز كه قاعدتاً انهيجو مشاركت يريز برنامهوجود  با
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نمودن هر كدام از  يياجرا يمتخصص) كه برا يرويموجود (از جمله كمبود وقت و كمبود ن يها تيخاطر محدود
  تياهم ليدل نينداشته باشد. به هم يكاف يياجرافوق ضمانت  يها برنامه شود، يم يبين پيش ياتيعمل يها برنامه

انكار و رفع موانع و  رقابليفوق، غ يها برنامه ياجرا يبرا يساختار يازهاين شيپ يو ابقا جاديا ،يريكارگبه
نقشه راه « ليدل ني. به همشود ياحساس م داًيشد يعلوم پرستار كيستماتيو س مند هدفجهت توسعه  ها تيمحدود

 كياستراتژ كرديبا رو »يمطالعات و توسعه علوم پرستار يمركز مل يانداز راه« يهيو طرح توج »يتارتوسعه علوم پرس
 ياتيعمل يها برنامه يهم زمان با طراح يالملل نيو ب يا رشته نيب يها يشامل توسعه همكار يا حرفه نيب انداز چشمو با 
توسعه علوم  ژهيو تيمأمور يبرا ازيها، اصول و اهداف مورد ن ارزش ،يفلسف يانداز و مبان شد كه در آن چشم ارائه

از  يشده است. بخش نييقابل انتظار تب يندهايو برآ جيبه نتا يابيدست يمتناسب برا يها تيساختار و فعال ،يپرستار
 يانانداز، باورها، مب شامل، چشم يمطالعات و توسعه علوم پرستار يمركز مل يهينقشه راه و طرح توج كياستراتژ يمبان

  آمده است. 2شده است در جدول  ارائه يراهبرد كرديرو نيكه در ا اصول و... ،يارزش
  

  (خالصه) يمطالعات و توسعه علوم پرستار يمركز مل يهينقشه راه و طرح توج كياستراتژ يمبان :2جدول
 هاي حاكم بر مركز مطالعات و توسعه علوم پرستاري): مباني فلسفي(باورها و ارزش

، محوريت انسان در سالمت و توسعه كشور،دانايي محوري، عدالت محوري ، اخالق مداري ، مباني اعتقادي ديني، فرهنگي و ايراني
آموزش ادغام يافته ، مشاركت گروهي و كار تيمي ، خرد جمعي و اجماع آرا ، علمي مديريت آموزشيمباني ، اجتماعي شدن حرفه اي 

  يي به نياز جامعهگو پاسخ، بخشي هماهنگي درون، مبتني بر شواهدگيري  تصميم، اي گرايي و بين حرفه گرايي حرفه، نگر جامع و جامعه
  

 انداز مركز مطالعات و توسعه علوم پرستاري:چشم
  هيل توســعه علــوم پرســتاري و اطالعــات و شــواهد مــورد نيــاز بــه منظــور داشــتن پرســتاراني برخــوردار از نقــش فعــال و بــاانگيزه در كليــه  تســ

ارتقــاي ســالمت و ســواد  - بــازتواني- تــوان بخشــي - درمــان - هــاي پيشــگيري ســطوح خــدمات ســالمت كشــور و منطقــه؛ فعــال در تمــام عرصــه 
رشــد و شــكوفايي، تــأمين معيشــت و امنيــت   خــدمات كيفــي بــا شــأن و جايگــاه اجتمــاعي شايســته، داراي فرصــتي  دهنــده ارائــه   ســالمت جامعــه،

خالقيــت و نــوآوري، داراي روحيــه تحقيــق و پــژوهش، مجهــز ، هــاي معنــوي و اخالقــي گــري و سرشــار از شايســتگي اي شــغلي، مبتنــي بــر حرفــه
  ي باليني و بهداشتي روزها مهارتها و  به تخصص

 
 اصول حاكم بر مركز مطالعات و توسعه علوم پرستاري:

نگـري   ي، جـامع نگـر  جامعـه ، چهـار اصـل سـالمت محـوري،     »1404نقشـه جـامع پرسـتاري در افـق      نـويس  پـيش سـند  «بـا اصـول منـدرج در     سو هم
  و نوگرايي به شرح زير اصول حاكم بر مركز ملي مطالعات و توسعه علوم پرستاري است:

تــر از درمــان اســت. بــه تبعيــت از ايــن اصــل، بــا تبــديل پــارادايم بيمــارمحوري بــه             محــوري: پيشــگيري، همــواره هوشــمندانه    ســالمت 
 تري در حفظ و ارتقاي سالمت جامعه ايفا خواهند كرد. پرستاران نقش پررنگ محوري، سالمت

ــه ــروه   جامع ــراد، ســاير گ ــر اف ــالوه ب ــري: ع ــه  نگ ــاعي، ب ــاي اجتم ــا و نهاده ــ ه ــه وي ــه مثاب ــه ب ــانواده و جامع ــژه  ژه خ ــت وي ــل از اهمي ــك ك اي  ي ي
ــزه،  ــد. پرســتاران پرانگي ــا  برخوردارن ــش      ب ــاي نق ــور ايف ــه منظ ــد داشــت، و ب ــه حضــور خواهن ــار جامع ــرتالش در گوشــه و كن ــارت و پ ــاي  مه ه

 نيز حضور فعال خواهند داشت. ها  چون مساجد، مدارس، دانشگاه ها هم هاي درماني، در ساير محيط ي خود، عالوه بر محيط چندگانه

ي پرســتاري  گيــرد. جامعــه روانــي، اجتمــاعي و معنــوي افــراد الزم اســت مــد نظــر قــرار   - نگــري: ابعــاد مختلــف ســالمت جســمي، روحــي  جــامع 
تربيـت   ي ابعـاد و سـطوح آن فعـال اسـت. جـامع نگـري در       نگـري، بـه دنبـال حفـظ و ارتقـاي سـالمت جامعـه در همـه         جانبـه  كشور با پرهيـز از يـك  

 به ابعاد آموزش، پژوهش، خدمات و مديريت پرستاري مطلوب است. زمان همپرستاران از طريق توجه 

در  خــدمات پرســتاري ارزشــمند اســت.ي  هــاي پرســتاري و ابعــاد چهارگانــه ي ســطوح و عرصــه در همــه پويــايينــوآوري، خالقيــت و  نــوگرايي:
هــا، قــوانين و مقــررات و ســاير  هــا و رويكردهــا گرفتــه تــا فنــاوري از روش(مــه چيــز هــاي بنيــادين، ه محــدوده پرســتاري بــه جــز اصــول و ارزش

  هاي پرستاري) قابل تغيير است.  همؤلفابعاد و 
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  :مركز ملي مطالعات و توسعه علوم پرستاريمأموريت 
ي مــديريت آموزشــي و هــا مهــارتگيــري از  مركــز ملــي مطالعــات و توســعه علــوم پرســتاري مأموريــت دارد بــا اســتعانت از خداونــد متعــال، بهــره

ريـزي توسـعه علـوم پرسـتاري در راسـتاي دانـايي محـوري را بـا اسـتفاده           هـاي بـين حرفـه اي و برنامـه     اي گرايـي، تـرويج همكـاري    اصول حرفـه 
ــر همــاهنگي درون   ــه ب ــر شــواهد، تكي ــه برنامــه  بخشــي و  از رويكــرد مبتنــي ب ــه اســناد باالدســتي (از جمل ش در هــاي تحــول آمــوز توجــه ويــژه ب

انجــام دهــد و در توســعه علــوم پرســتاري، ارتقــاي توانمنــدي   )1404ســند نقشــه جــامع پرســتاري كشــور در افــق   نــويس پــيشعلــوم پزشــكي و 
ــا   دانــشي آموزشــي، تربيــت هــا اســاتيد و دانشــجويان پرســتاري، ســازمان آمــوزش و خــدمات پرســتاري و برنامــه   آموختگــان وظيفــه شــناس ب

  .وانمند به ايفاي نقش موثر در سالمت جامعه با محوريت مددجو را به عهده گيردي جامعه و تگو پاسخوجدان و 

  :مركز ملي مطالعات و توسعه علوم پرستارياهداف 
 هاي آموزشي پرستاري ريزي، اجرا، ارزشيابي و بازنگري برنامه ارتقا فرايندهاي مرتبط با نيازسنجي، برنامه

 ي بهينه از آموزش تحصيالت تكميليبردار بهرهارتقاي كيفيت آموزش پرستاري به ويژه از طريق 

 هاي توسعه عمل و مشاركت در طرح- ارتقاي كيفيت خدمات پرستاري از طريق توسعه راهبردهاي كاهش گسست تئوري

 پرستاري دكتراي و ارشد كارشناسيهاي  نامه پايان هيد سامانهاي پرستاري با  ارتقاي كيفيت پژوهش

  مبتني بر شواهدگيري  پرستاري و حركت به سمت تصميم ريزي در ارتقاي كيفيت مديريت و برنامه
  ها جهت ارتقاي كيفيت آموزش   ي از نتايج كاربردي پژوهشمند بهرهايجاد قابليت براي پرستاران باليني براي 

 ه خدمات در نظام سالمت  پرستاران در ارائ نگر جامعهاي تخصصي و  هاي حرفه گسترش نقش

 هاي پرستاري و مشكالت مرتبط با كمبود نيروي پرستاري هاي رفع چالشكار راهبررسي، شناسايي و ارائه 

  درماني - هاي آموزشي، بهداشتي اي و سازمان ارائه مشاوره تخصصي به نهادهاي حرفه
  

  نكات آموخته شده/ بحث
و  يآموزش يها برنامه در سه محور دانشجو و استاد، يخدمات پرستارتوسعه علوم و  يبه اركان اصل زمان هموجه ت

و  ديشده گرد يواسپار يها مأموريتو تالش همه جانبه در  يريز برنامهمنجر به  ،يسازمان آموزش و خدمات پرستار
هر  ييافزا هممنجر به  "كشور يعلوم پزشك يها دانشگاهمراكز و  ريسا يو جلب همكار ييشناسا "راهبرد  ريمس نيدر ا
، از "جلب مشاركت و استفاده از خرد جمعي"بيترت نيشد. با ا هيشدن سه راهبرد اول يياجرا ليو تسه روهاين تر بيشچه 
از  يكي ،ينيآموزش و بال يها طهينظر خبرگان و كارشناسان در ح و كسب يو مل يا منطقه يها نشست يبرگزار قيطر
 يها برنامه يبرخ لوتيپا يو اجرا نيتدو نيقبل و ح سم،يمكان نيكه با ا يتجربه بود، به طور نينقاط قوت ا نيتر مهم
پروژه « آنچه در  هيتجربه، شب ني. اشد يم فراهم  اصالح و تكامل برنامه يبرا يبازخورد و نظرخواه افتيامكان در ه،ياول

(به  تر كي(به هم) و نزد تر كينزد يسازمان يوالگ منجر به استخراج ،»رستارانپ يگسترش نقش آموزش ياقدام پژوه
 هياول ياز اصول و راهبردها يكي)، به 6و5(دي) گردNearer & NEAREAR organizational model( ميهدف) شو

اصول و  نيتر از مهم يكي هدر واقع ب كرديرو نيا .)10ات7شده به نام جلب مشاركت توجه نموده است( يزير برنامه رييتغ
 يها مدل نيكه در ب» ها و جلب مشاركت يريز برنامه قياقدام از طر يبرا جيبس نديفرا« و اختصاصاً به رييمراحل تغ

  .)12و11سالمت جوامع است توجه نموده است( يارتقا يو مبنا MAPP نديمعروف به فرا يبهداشت يريز برنامه
 ران،يمد ،يو كارشناسان پرستار دياسات ،اني(دانشجو ها ) و تنوع مخاطبان برنامهيتوجه به وسعت برنامه (كشور با

دانشكده  تيمختلف از جمله، سا يارتباط يها كانال ،يمربوطه)، جهت جلب مشاركت و همكار انگذار سياستن و مسؤوال
كارگروه فعال  يمجاز يها در شبكه يعلوم پرستار گروه توسعه و يمكاتبات ادار ونياتوماس ل،يميا ،ييو ماما يپرستار

ها و  و تبادل نظر در مورد چالش تيمأمورچهارگانه  محورهاي در هاو طرح شنهاداتينظرات، پ يآورشد و به جمع
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نظر مورد  نيمختلف از ا يارتباط يها پرداخته شد. انتخاب كانال، محتوا و روش ياتيعمل يمرتبط با محورها ليمسا
 كننده ليموضوعات تسه نيتر ياز اساس يكيمختلف مخاطبان،  يها ارتباط مناسب با گروه يقرار گرفت كه برقرار توجه

  ).14و13است( زيچالش برانگ راتييتغ يو رهبر تيهدا يبرا انهيمشاركت جو يها يزير در برنامه
 شده تأكيداز آن بر لزوم استفاده  تجربه بود كه در منابع معتبر نيا گرينقطه قوت د» بر شواهد يمبتن  ريزي برنامه«

بر شواهد با  يو مستندات عملكرد مبتن اتيبر اساس ادب يپرداز دهياز ا ينديفرا يزير در واقع قبل از برنامه .)16و15(است
  آغاز شد.  دياسات يتوانمندساز يها ارتقاي منابع انساني با دوره قياز طر يتمركز بر توسعه علوم پرستار

 توجه هم زمان به جامعه« نيو همچن »يوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك يمعاونت آموزش تيو حما يهمكار«
 يها مدل) در اكثر 16(يتجربه است كه با توجه به مفهوم همكار نيا گرينقطه قوت د ،»انيو دانشجو ديپرستاران، اسات

و كاهش  يراهبرد يها تهيكم لياثرگذار با تشك اننفع ذين و مشاركت مسؤوال تيو تحول، با عنوان كسب حما رييتغ
محدوده  نييوجود به علت تع ني). با ا17و5است( شده هيو كسب نظرات مشاركت كاركنان توص هيتوج ،رييمقاومت به تغ

وجود البته نبود،  ريپذ منابع مختلف به نحو كامل امكان آرا از و كسب يموارد ناكاف ينظرات در برخ تيكفا ،يزمان
كارشناسان  ان،يدانشجو د،يمختلف (اسات يها گروه يو همراه در جلب مشاركت شياز پ شيب يمختلف ارتباط يها كانال

نقطه  تواند مي ها ساختريتوسعه ز در يدانشگاه نيها و جلب مشاركت ب برنامه يبود و هماهنگ مؤثر) يو جامعه پرستار
  كند.  تأمينرا  ندهيآ يها برنامه يياتكا و ضمانت اجرا

مناسب  يو فضا يكمبود ملزومات ادار« ،»يانسان يرويكمبود ن« زياز هر چ شيب ريمس نيموجود در ا مشكالت
و  يپيگيربه  ازيرغم ن يعل يو كارشناسان پرستار ديوقت محدود اسات« نيهمچن ،»ها برنامه ياجرا و يريز برنامه

كارشناسان  و متخصص يروهايمند نازين يپرستار علومتوسعه  راياست. ز» كارگروه  يها برنامه يوستگياستمرار و پ
 ازين ليدل نيخود هستند. به هم يموظف در ساختار ادار يها تيفعال ريسا ريدرگ ييروهاين نيمتبحر است كه معموال چن

  قابل انكار است. ريضرورت غ كيها  برنامه يتر در مرحله اجرايرسم التيبه تشك
اختصاص كادر و «و )» يطالعات و توسعه علوم پرستارم ي(مركز مل ديو استقرار ساختار جد يانداز راه« شنهاديپ

 نياست. در ا يپيگيررفع مشكالت موجود در حال  يبرا» متخصص مربوط به آن يانسان التيو تشك يادار زاتيتجه
 يتيريمد يها و برنامه يابيكه در ارزش ني(مانند مدل دونابد تيفيبهبود ك يها مدلبه شواهد موجود از جمله  يرابطه نگاه

 يندهايو برآ يسازمان يندهايفرا تيفيبهبود ك "نكته مهم است كه نيدهنده ا نشان زي)، نرديگ مي مورد استفاده قرار
  .)19و18("است نديو برآ نديساختار متناسب با همان فرا منتظره، مستلزم

انجام شد، الزم » كارشناس و متخصص يها و جلب مشاركت گروه يخردجمع«با  يزير از آنجا كه مرحله برنامه نيهمچن
 ليتشك قيو افراد با تجربه از طر مند عالقهو جلب مشاركت متخصصان  روهاين جيبس«به  زين ياست در مراحل بعد

  .ابديادامه  يبر شواهد به درست يو مبتن يعلم ياتكا شود تا حركت بر اساس الگوها »يتخصص يها كارگروه
 مهين يورود ساختارها شنهاديپ« ،يدولت يساختار متمركز مراكز آموزش در يمراودات و مكاتبات ادار ليتسه يبرا 

هر كدام از  ي. واسپاردينما ليرا تسه يتخصص يها كارگروه ليتشك ارياخت ضيتواند با تفو مي »پروژه) متمركز(با عنوان
اقدامات  تواند يبرنامه، م يو متبحر در اجرا مند عالقه يم تخصصيت كيبه  يتوسعه علوم پرستار يتخصص يها برنامه
 يها ينظرسنج«با  »يراهبرد يها تهيكم« جاديا يراستا مشابه تجارب قبل نيكند. در ا ليو تسه عيرا تسر ييو اجرا يادار

در هر تواند  مي )،21و20و6و5(»تيفيبهبود مداوم ك يها چرخه«مربوطه و ي  جامعه اننفع ذياز كارشناسان و  يا دوره
دهندگان خود، برنامه را بازخورد يو جامعه اختصاص يراهبرد يها تهيها استفاده شود تا هر برنامه با كم كدام از برنامه
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   مطلوب برساند. جهيبه نت
  

 گيري نتيجه

و ملزومات فيزيكي، انساني و اداري كارگروه توسعه علوم پرستاري، جهت تسهيل  زمان به توسعه تجهيزات  توجه هم
ارتباط با متخصصان، تداوم استفاده از خرد جمعي و عملكرد مبتني بر شواهدعلمي بر اساس نظر متخصصان و نيازهاي 

 پيشنهاد ورود ساختاراداري نيمه متمركز وريزي  ادامه برنامه جامعه ، طراحي ساختار تخصصي متناسب با توسعه در
 در تعيين برايندهاي تخصصي مورد انتظار. خوردي مناسب استهاي باز پروژه) با كميته هاي مركزي، راهبردي و گروه(

  .تواند بهبود مداوم كيفيت برنامه را تضمين كند چرخه هاي اقدام پژوهي مي
  

  قدرداني
ها مشاركت نمودند و كادر  برنامه يسنج تيو اولو يپرداز دهيو ا ها ين و همكاران كه در نظرخواهمسؤوال د،ياسات هياز كل
جلسات  يكه در برگزار ياصفهان و معاونت آموزش ييو ماما يمختلف دانشكده پرستار يو كارشناسان واحدها يادار
كارگروه توسعه علوم  ين و اعضامسؤوالاز  نيشود. همچن مي نمودند تشكر يمربوطه همكار يها يريز برنامهو 

محترم دانشگاه علوم پزشكي  استي(ر يشود: دكتر غالمرضا اصغر مي يگزار سپاسو  ريتقد زيربه شرح  يپرستار
 يعطار (معاونت محترم آموزش انيكشور)، دكتر احمد موحد شيكالن منطقه هفتم آما رخانهياصفهان و سرپرست دب

 نيپرستاري و مامايي اصفهان)، دكتر حس محترم دانشكده سي(رئ يطالقان بايپزشكي اصفهان)، دكتر فر لومدانشگاه ع
 يعلو يمسعود ني)، دكتر نگزدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يمحترم دانشكده پرستار سيتوانگر (رئ

محترم دانشكده  سي(رئ ي)، دكتر رضا مسعودشانكا يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يمحترم دانشكده پرستار سي(رئ
 يمحترم دانشكده پرستار ي(معاون آموزش يمحمديشهركرد)، دكتر نصرا.. عل يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يپرستار
 يمحترم دفتر توسعه آموزش دانشكده پرستار ري(مد ياصفهان)، دكتر پروانه اباذر يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما
 يمحترم گروه پرستار ري(مد كني زدانيسالمت بزرگساالن) و دكتر احمدرضا  يگروه پرستار ريدو م ييوماما

  اصفهان). يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يدانشكده پرستار ژه،يو يها مراقبت
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