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 مقاله پژوهشی

 

 یخیمطالعه تار کیدر اصفهان:  یتحوالت آموزش پرستار ریس

 یاریمحسن شهر، یطالقان بایفر، *ییبابا مایس، ییایالهه سادات ض

 

 

 چكيده

 ندهیآ یبرا نشیب جادیو ا یجار باعث فهم ما از آنچه قبال اتفاق افتاده است و فهم اتفاقات، رشته کیو تحوالت  خچهیدانستن تارمقدمه: 

 یضرور زین یدر رشته پرستار تحوالت یخیفهم تار رو نیاز ا. گرددمی رشته منجر یو بازساز جادیدانش شده و به ا جادیباعث ا، گرددمی
 ریاز س یادیگذرد و اطالعات زمی در اصفهان یو آموزش پرستار هاآموزشگاه تأسیسسال از  50از  شیکه ب نیبا وجود ا. رسدمی به نظر

 1397تا  1347ل از سا دراصفهان یتحوالت آموزش پرستار این مطالعه با هدف بررسی .نیست رشته در دسترس نیتحوالت آموزش ا
  انجام شد.

 یخیعکس تار 350، یمیدکتابچه و کتاب ق، مجله 80انجام گرفت و  قیمصاحبه عم 12 یخیبا روش تار یفیپژوهش ک در این ها:روش

نار هم قرار گرفتند تا کموارد حاصل شده از متون در  نیو همچن هابه دست آمده از مصاحبه یکدها. قرار گرفت یمورد بررس یمیو قد
 . نوشته شود در اصفهان یتحوالت آموزش در حرفه پرستار رینشان دهنده س تیواساختار ر

هداری و بهزیستی اصفهان بمجتمع آموزشی وزارت ، 62تا  56و  56تا  47از سال  یپرستار یآموزشگاه عال، به دست آمده تیروانتايج: 

 . دهدمی اصفهان در زمان انقالب و پس از آن را ارائه ییو ماما یدانشکده پرستار و تحوالت

به  یرسد آموزش پرستارمی ظرنبه ، داشته یعیرشد سر گرید یدر کشورها یپرستار یهامراقبتکه آموزش و  ییاز آنجاگيري: نتيجه

ای حرفه یر جهت ارتقارو دارد و د شیپ ندهیرا در آ یادیز یهافرصت رانیبزرگ و مهم ا یازشهرها یکیدر اصفهان به عنوان خصوص 
 . خواهد رفت شیپ یساز یشدن و تخصص

 

 ،اصفهانیخیتار قیتحق، یآموزش پرستار، یتحوالت اجتماع ریسی كلیدی: هاهواژ
 177تا  168 (:15)21؛ 1400 خرداد علوم پزشكي/آموزش در مجله ايراني 

 
 

  مقدمه

 یاز منظرها، یمورخان و محققان مطالعات برنامه درس

)رشته( توجه نشان  نیپلیسیبه مباحث مرتبط با د یمتفاوت

 خیدارند و مطالعه تار یخیهمه علوم ابعاد تار. (1اند)داده

                                                 
رگساالن، آموزش سالمت بز وهگر( اری)استاد، ییبابا مایدکتر س نویسنده مسؤول: *

دانشگاه ، ییو ماما یپرستار یهامراقبت قاتیمرکز تحق، ییو ماما یپرستار هنشكددا

  babaee@nm.mui.ac.ir. رانیاصفهان، اصفهان، ا یو خدمات درمان یعلوم پزشك

دکتر الهه سادات ضیایی، )دکترای تخصصی آموزش پرستاری(، مرکز مطالعات و 

. ایران اصفهان، پزشكی اصفهان، علوم دانشگاه توسعه آموزش علوم پزشكی،

(esziaee@yahoo.com؛) آموزش سالمت  وهگر، )استاد( یطالقان بایفر دکتر

و  یپرستار یهامراقبت قاتیمرکز تحق، ییو ماما یپرستار هنشكدبزرگساالن، دا

( در واقع 2)کندمی جادیافراد ا یجهت کسب علم برا یراه

باعث فهم ما از آنچه ، رشته کیو تحوالت  خچهیدانستن تار

 نشیب جادیو ا یقبال اتفاق افتاده است و فهم اتفاقات جار

و  جادیدانش شده و به ا جادیباعث ا، گرددمی ندهیآ یبرا

 یخیفهم تار رو نیاز ا. (3)گرددمی رشته منجر یبازساز

. رانیاصفهان، اصفهان، ا یو خدمات درمان یدانشگاه علوم پزشك، ییماما

(taleghani@nm.mui.ac.ir؛ دکتر محسن شهر)آموزش  وهگر، )استاد( یاری

 یپرستار یهامراقبت قاتیمرکز تحق، ییو ماما یپرستار هنشكددازرگساالن، سالمت ب

. رانیاصفهان، اصفهان، ا یو خدمات درمان یدانشگاه علوم پزشك، ییو ماما
shahriari@nm.mui.ac.ir  

 26/12/99تاریخ پذیرش: ، 15/11/99تاریخ اصالحیه: ، 23/9/99مقاله:  تاریخ دریافت
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 به نظر یضرور زین یتحوالت در رشته پرستار

و  راتییتغ یکه پرستار نیبا توجه به ا. (5و4و2)رسدمی

را در جهت توسعه پشت سر  یادیو ز تیاهم تحوالت با

آن  یو حوزه عملکردها یپرستار یهاگذرانده است و نقش

آگاهی از تاریخچه  نیبنابرا. (6و4)است افتهیتکامل 

سطح درك و فهم نسبت به این رشته را افزایش ، پرستاری

مدرن  یتوسعه آموزش پرستار، یبه طور کل. (7)دهدمی

( 8)صورت گرفته است، کشورها ریبه موازات سا رانیدر ا

را  یدگرگون کی یتحوالت آموزش پرستار ریو در واقع س

 . (9)تجربه کرده است

 یغن یخیتار نهیشیاز پ زیدر کشور ما ن یپرستار آموزش

موجود در آموزش  لیمسا ییبرخوردار است و شناسا

 تیو ترب یبه اهداف آموزش یابیموجب بهبود دست یپرستار

در  یو بهداشت یخدمات درمان تیفیک یافراد ماهر و ارتقا

 رانیخم یاساس تبر نیبر ا. (10)سطح کشور خواهد شد

(Tabari Khomeiranمطالعه ) و  یخیبا روش مرور تارای

از ابعاد  رانیدر ا یآموزش پرستار خچهیبا هدف مرور تار

. انجام داده است یاجتماع -یاسیو س یاقتصاد، یخیتار

، یسیبه زبان انگلای موضوع که مقاله نیمحقق با طرح ا

 میمطالعه را تنظ نیرا ارائه نداده است ا رانیا یآموزش ستمیس

 ستمیس لیاز قب یمقاله به موضوعات نیو در ا ستکرده ا

 یپرستار نیآموزش نو خچهیتار، رانیدر ا یآموزش پرستار

 نیهمچن. (11)پرداخته است یپرستار ندهیو آ رانیدر ا

و  راتییتغ یفر با هدف بررسیسییتوسط ر یگریپژوهش د

 نیا. انجام گرفته است، رانیدر ا یحرفه پرستار یهاچالش

 قیانجام شده است و از طر یخیتار قیتحق وشپژوهش با ر

 یطبقه اصل 3، مستندات موجود یانجام مصاحبه و بررس

انقالب ، دیاست که عبارتند از: انقالب سف دهیاستخراج گرد

از  زین یو فارس یآزرم. (12)و عراق رانیجنگ ا، یاسالم

به تاریخ پرستاری ایران و جهان و  یمطالعه مرور قیطر

دانشکده پرستاری ارتش جمهوری  تاریخچهبررسی  نیهمچن

در مقاله خود به  زین یدریح. (13اند)اسالمی ایران پرداخته

اول و  یدر طول جنگ جهان رانیا یتحوالت پرستار یبررس

. (14)مستندات پرداخته است یو بررس یخیدوم با روش تار

و  یروزکوهیتوسط ف یگرید یخیپژوهش تار نیهمچن

 اتتأثیر یمطالعه بررس نیا هدف. است ههمکاران انجام گرفت

در دوران جنگ و بعد از  رانیدر ا یبر پرستار یلیجنگ تحم

که نشان دهنده توسعه  تیآن بوده است و ساختار روا

تنها مطالعه . (7)نوشته شده است، است رانیدر ا یپرستار

در  یشده توسط پژوهشگر که مربوط به پرستار افتی

با  انیاست که اسالمای مطالعه، اصفهان انجام گرفته است

مطالعه  کی: یآموزش مداوم پرستار یهاچالش"عنوان

آموزش  یهاچالش یانجام داده است و هدف آن بررس "یفیک

اصفهان بوده  یدانشگاه علوم پزشک یهابیمارستانمدام در 

 . (15)است

 تأسیسسال از  50از  شیب، که مشخص است همچنان

گذرد و می در اصفهان یو آموزش پرستار هاآموزشگاه

 نیدر ا زین یو پژوهش نیست در دسترس یادیاطالعات ز

موضوع که رشته  نیبا توجه به ا. رابطه انجام نگرفته است

برخوردار است و از  یو ارزش خاص تیاز اهم یپرستار

تحوالت آموزش  ریدر رابطه با س یشپژوه چیه یطرف

 یرهااز شه یکیبه عنوان ) در اصفهان یحرفه پرستار

 نیبا توجه به ا نی( صورت نگرفته است و همچنرانیبزرگ ا

 یبه صورت رسم دیرشته با نیا گذارانانیموضوع که بن

 رسدمی به نظر، رندیشده و مورد احترام قرار گ ییشناسا

منظور  نیاست و بد یضرورالزم و  یپژوهش نیانجام چن

 در یتحوالت آموزش پرستار این مطالعه با هدف بررسی

 انجام شد. اصفهان

 

 هاروش

که تحوالت  بود یخیاز نوع تار یفیمطالعه ک کیپژوهش  نیا

پرستاران  اتیرا از ابتدا بر اساس تجرب یآموزش پرستار

در واقع . داد قرار یو مستندات در اصفهان مورد بررس

از  یانتقاد یابیو ارز کیستماتیس یآورجمع یخیتار قیتحق

 قیپرستاران از تحق. گذشته است عیمربوط به وقا یهاداده

در حال حاضر  دهیپد یگستردگ زانیم یجهت بررس یخیتار
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 قیتحق یبه طور کل. کنندمی و در گذشته دور استفاده

گذشته  یهادادیرو ایت درباره علت اثرات سؤاالبه ، یخیتار

حاضر باشد  یعملکردها ایرفتارها ، آن جهیکه ممکن است نت

بر خالف  یخیتار قیدر تحق گرید انیببه . (16دهد)می پاسخ

است و نه خالصه  دیهدف آن کشف دانش جد، مرور متون

 . (17)دانش موجود یساز

هدفمند و سپس گلوله ، پژوهش نیدر اگیری نمونه روش

از نحوه  یکه اطالعات یمنظور افراد نیبد. بود یبرف

و  تنددر اصفهان داش یآموزش رشته پرستارگیری شکل

رشته  نیا انیدانشجو ای دیاسات، انیمرب نیجزء اول ای

 نیکه جزء اول یدر واقع به افراد. شدند ییشناسا، ندبود

و در حال حاضر  اندبوده یپرستار انیو مرب انگذار هیپا

توسط  زین گریمراجعه شد و افراد د، شناخته شده هستند

پژوهش را  نیدر ا کنندگانمشارکت. دندیگرد یآنان معرف

 تأسیس ییابتدا یهاسالدادند که در  لیتشک یافراد

را به  انی( آموزش دانشجو1347) یآموزشگاه پرستار

مورد  هاسال نیا انیدانشجو نیهمچن. اندعهده گرفته

 انیو دانشجو دیمصاحبه قرار گرفتند و سپس اسات

 یفعل دیاسات نیهمچن. شدند ییبعد شناسا یهاسال

و ، استیاصفهان )شامل ر ییو ماما یدانشکده پرستار

تا گیری نمونه. بودند کنندگان( جزء مشارکتهامعاونت

 یهاصاحبهکه در م معنا نیبد افتیبه اشباع ادامه  دنیرس

متون ، کتب نیهمچن. امدیبه دست ن یدیجد یهاداده یبعد

 یمورد بررس یمرتبط با رشته پرستار هاو اسناد و رسانه

 یگانیصورت که با مراجعه به اسناد با نیبد. قرار گرفت

اصفهان و  یدانشگاه علوم پزشک یشده در کتابخانه مرکز

مدارك  ویو آرش یاسناد موجود در کتابخانه مل نیهمچن

 نیبه ا در دانشکده و دانشگاه یآموزش پرستار یگانیدر با

پژوهشگر پس از کسب مجوز از . شد دایپ یمنابع دسترس

 یدانشگاه علوم پزشک ییماو ما یدانشکده پرستار

پژوهش مراجعه  طیبه مح، (297115اصفهان )کد طرح 

بر هدف به انتخاب  یمبتنگیری کرده و بر اساس نمونه

 .کنندگان پرداختمشارکت

 افتیخود و اهداف پژوهش و در یپژوهشگر ضمن معرف 

زمان انجام مصاحبه را با موافقت ، آگاهانه نامهتیرضا

 قیمصاحبه عم 12تعداد. مشخص ساخت کنندگانشرکت

در  یمصاحبه در منزل افراد و مابق 2صورت گرفت که 

شد که  داده نانیاعضا اطم هیبه کل. محل کار انجام شد

هر زمان  نیذکر شده محرمانه خواهد ماند و همچن بمطال

به هر مشارکت . خارج شوند قیاز تحق توانندمی که بخواهند

اتمام  و پس از شد داده صیکننده در مصاحبه کد تخص

نوار ضبط شده توسط محقق به دقت گوش داده ، مصاحبه

 لیشد و با استفاده از روش تحل ادهیسپس در متن پ شد و

 هاتم تیقرار گرفت و در نها لیو تحل هیمورد تجز، محتوا

 . دگردی استخراج

انجام گرفت و در  افتهیساختار  مهیبه صورت ن هامصاحبه

 سؤال نیبا ا، یتحوالت آموزش پرستار نییتع یراستا

و اتفاقات آن در رشته  لیاز شروع تحص "آغاز شد: 

ن که یا لیاز قب یتسؤاال نیو همچن "دیصحبت کن یپرستار

 یچه زمان"، "بود یو آموزش به چه شکل سیتدر ندیفرا "

شروع به  یو مدرس پرستار یو به چه شکل به عنوان مرب

که از روند تحوالت ای نکته ایهر مطلب "، "د؟یکار کرد

 یاساس سع نیا بر "د؟ییرسد را بفرمامی رشته به ذهنتان

 یهامختلف در مکان و زمان کنندگانبا مشارکت دیگرد

آنان  حیبر اساس ترج، محل کار(، مختلف )در منزل

 105تا  60 نیب هاطول مدت مصاحبه. دومصاحبه انجام ش

به . شدمی بود و با استفاده از ضبط صوت انجام قهیدق

شد که حوادث و می فرصت داده کنندگانمشارکت

به آنان  نیهمچن. آورند ادیگذشته را به  یدادهایرو

که پس از انجام  ید که در صورتیگردمی یادآوری

را به خاطر آوردند با پژوهشگر تماس  یدادیرو، مصاحبه

موضوع  نیبا توجه به ا. ندیمان انیگرفته و مطالب خود را ب

نکات ، مطالب یحوادث ممکن است برخ یادآوری یکه در ط

 انیب ضیتوسط افراد به صورت ضد و نق گریو موارد د

صورت با  نیدر ا، نباشد گریکدی تأییددر جهت  ایگردد و 

با متون )در صورت موجود بودن( مورد  هان آنددا قیتطب
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به  نانیدر صورت عدم اطم ایگرفت و  قرار شتریب یبررس

و  اتیتجرب، نظرات تیدر نها. از مطالعه خارج شد هاآن

تحوالت آموزش  نییدر جهت تع کنندگانکتخاطرات مشار

به موازات  نیهمچن. دگردی در اصفهان استخراج یپرستار

متون پرداخته شد و با توجه  یبه بررس هاانجام مصاحبه

 یمتون کم، موضوع که در مورد موضوع پژوهش نیبه ا

 80اساس  نیبر ا. آنها استفاده شد یاز تمام، وجود داشت

 یمیو قد یخیعکس تار 350، یمیقد ابکتابچه و کت، مجله

 زیو اصالت منابع ن یدرست تأیید. قرار گرفتند یمورد بررس

 قاتیدر تحق. قرار گرفت یپژوهش مورد بررس نیدر ا

و اعتماد  یو خارج یمنابع از نقد داخل یدتأیجهت  یخیتار

 قیتحق میت،  نیو بر اساس هم نیبنابرا. (2د)شومی استفاده

و  یدرست تأییدمنابع را در جهت  یو خارج ینقد داخل

از جمله پس از . انجام داد و به عهده گرفت هااصالت آن

 تأیید جهت گانبه مصاحبه شوند هاکردن مصاحبه ادهیپ

به  تیروا یینسخه نها نیهمچن، خود برگردانده شد اناتیب

جهت  دیاساتاز  گرینفر د و دو قیتحق میدست آمده توسط ت

 قرار گرفت.  یوضوح و صحت مورد بررس

در  هاداده یآورجمعو  یخیتار یهاداده لیتحلو  هیتجز

و  است زمانمداوم و هم تیفعال کی، یخیتار قیتحق

 هیروش تجز. است یفیک یکردهایرو گریبه د هیشب اریبس

و سپس  است محتوا لیتحل، یخیتار قیدر تحق لیتحل و

 یهاهیها و گوتم نیو ارتباط دادن ب ریتفس قیمحقق از طر

آنها به نوشتن  نیب یانسجام منطق جادیبه دست آمده و ا

 .(16)پردازدمی تیروا

 فیتعر یداستان، یخیرتا تیدرواقع در مرحله نوشتن روا

د که شومی وارد یخیبحث تار کید و خواننده در شومی

و به  ندشومیمهم متصل  یهاافتهی هاداده بیبا ترک

 . (2)ندیآیم کل در کیصورت 

 یمحتوا لیاز تحل یفیک یهاداده لیمنظور جهت تحل نیبد

به دست  یکدها، پژوهش نیدر ا. (18)استفاده شد یفیک

موارد حاصل شده از متون  نیو همچن هاآمده از مصاحبه

که نشان دهنده  تیدر کنار هم قرار گرفتند تا ساختار روا

است،  در اصفهان یتحوالت آموزش در حرفه پرستار ریس

 . شود نوشته

 

 نتايج

پرستاران مشارکت کننده در این مطالعه در دامنه سنی 

خانم و نیم دیگر  کنندگاننیمی از مشارکت. بودند 75تا 45

 کنندگانهای مشارکتسایر ویژگی. را آقایان تشکیل دادند

 . آورده شده است 1در جدول 

 

 در مصاحبه کنندگانمشخصات مشارکت :1جدول 

 جایگاه شغلی مدرك سابقه خدمت جنس سن ردیف

 علمیهیأت دکترای پرستاری 35 مرد 65 1

 علمیهیأت دکترای تخصصی پزشکی )متخصص بیهوشی( 35 مرد 73 2

 علمیهیأت ارشد پرستاری 35 مرد 65 3

 علمیهیأت ارشد پرستاری 35 مرد 65 4

 علمیاهیأت ارشد پرستاری 30 مرد 66 5

 علمیهیأت ارشد پرستاری 30 مرد 64 6

 علمیهیأت دکترای آموزش پزشکی 28 زن 56 7

 علمیهیأت پرستاریارشد  35 زن 65 8

 علمیهیأت کارشناسی پرستاری 32 زن 72 9

 علمیهیأت کارشناسی پرستاری 30 زن 70 10

 علمیهیأت دکترای پرستاری 30 زن 65 11

 علمیهیأت کارشناسی ارشد پرستاری 30 زن 65 12
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، مستندات یانجام شده و بررس یهابر اساس مصاحبه

 گردد:می اصفهان ارائه در یروند تحوالت آموزش پرستار

 

 اصفهان یپرستار یعال آموزشگاه

دو دوره کامالً  یاصفهان دارا یپرستار یعال آموزشگاه

و  یدانشکده پرستارگیری در شکل گذارتأثیرمجزا و 

 . اصفهان بوده است ییماما

 -1356 یهاسالدر  یپرستار یآموزشگاه عال خچهیتار

1347 

، شهر اصفهان به خصوصو  رانیکشور ا ازیتوجه به ن با"

آموزشگاه ، یدانشگاه کرده لیپرستاران تحص تیجهت ترب

 در 1347 ماه بهمن ازدهمیاصفهان در  یپرستار یعال

کار نمود و ه آغاز ب میشاهزاده ابراه ابانیخ، آذر ابانخی

و به  میتنظ یپرستار یآموزشگاه عال لینامه تشکاساس

 یآموزش پرستار مسؤولو  یبهدار رتدفتر آموزش وزا

امتحان  نیاول 1347 ماه یو در د دیکل کشور ارائه گرد

، دوره نیدر اول. و انجام مصاحبه انجام گرفت یکتب یورود

دوره با  نیشرکت و اول ینفر در امتحان ورود 47تعداد 

ساله و  3در ابتدا  یبرنامه آموزش. دینفر به اتمام رس 22

و به عنوان  سانسیبا مدرك معادل ل نالتحصیالفارغ

 التحصیلفارغRegistered Nurse (RN )پرستار 

کادر ، انیمرب یدانش و توانمندارتقای با هدف . دندیگردمی

با  1354در سال ، هابیمارستان یپرستار یهاتیریو مد

 ندهیو نما یپرستار سانسی)فوق ل یخانم گلسپ یهمکار

WHO کسالهی( دوره B. S یواحد آموزش 40با  یپرستار 

 B. Sدوره  انیدوره دانشجو نیدر ا. دیگرد یریزبرنامه

خود را در  ینیبال یاز کارآموز یاصفهان مدت یپرستار

 هیبورس به صورتکشور انگلستان  یدرمان یمرکز آموزش

بار در  نیاول یبرا. دنددیمی با مخارج دانشگاه آموزش

 اهآموزشگ. شدند رشیپذ زیپسر ن انیدانشجو 1353سال 

، فروشگاه، هادر آن زمان شامل خوابگاه یپرستار یعال

سالن ورزش و ، ونیزیو تلو نمایس، ن رستورانسال

قسمت فوق برنامه و ، خانهیرختشو، کتابخانه، کیمناستیژ

  .(12و9و5)مشارکت کننده  (19)"درس بود یهاکالس

 

-1362 یهاسالدر  یپرستار یآموزشگاه عال خچهیتار 

1356 

روز شنبه ، ییو ماما یدانشکده پرستار یمحل فعل کلنگ"

ماه  ریزده شد و در ت نیبه زم، 1353سوم اسفند ماه 

 یآموزشگاه عال، ساخت آن دنیبا به اتمام رس، 1356

شاهزاده  ابانیاز محل سابق خود )واقع در خ یپرستار

و  افتیدر دانشگاه انتقال  یآموزشگاه پرستار( به میابراه

 ینامگذار یمعتمد یپرستار یعال زشگاهبه نام آمو

  .(9و6)مشارکت کننده (20)"دیگرد

 

 آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی  مجتمع

و  یپرستار یمجتمع از ادغام دو مرکز آموزشگاه عال نیا

 نییمهرآ یپرستار یو مدرسه عال دیرخورشیش ییماما

 . دیگرد لیتشک

در  دیخورش ریش ییو ماما یپرستار یعال آموزشگاه"

 3 ینمود و در ابتدا رشته پرستار آغاز به کار 1347سال 

 ییرشته ماما زین 1349در سال . دادمی ساله را آموزش

نمود و  رشیپذ پلمدی در دوره دوساله به صورت فوق

ساله و به  4به صورت  ییدوره ماما 1352سپس در سال 

در سال  زین یدوره پرستار. دگردی ائهار سانسیصورت ل

 یمدرسه عال. دگردی ارائه سانسیل به صورت 1354

تحت نظر وزارت  1347از سال  زین نییمهرآ یپرستار

ساله با  3 یپرستار یهادوره. آغاز بکار نمود یبهدار

اقامت . شدمی و مصاحبه انتخاب و برگزار یامتحان ورود

. بود روزی انهشب به صورتدر آموزشگاه  انیوجدانش

از  ینیبال یهاآموزش مهارت یبرا انیدانشجو

، یفاراب، سابق( یخواب)هزار تخت یعتیشر یهابیمارستان

ندرت به سابق( و انیحی)مس ممری ابن یسیو ع

 (21)"نمودندمی دانشگاه اصفهان استفاده یهابیمارستان

 . (12و9)مشارکت کننده 
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 دانشجو: تیترب یهایریزبرنامه

با  یمراکز آموزش پرستار اندازیراه هیاول یهاسال در"

تا انقالب ، (1347پرستار ) تیترب یهاعنوان آموزشگاه

 122پرستاران با گذراندن  تی( ترب1357) یشکوهمند اسالم

 3و  یلیتحص مسالین 6 یدر ط یو عمل یتئور یواحد درس

سال آموزش  3پس از  انیدانشجو. گرفتمی تابستان صورت

 لیالتحصفارغ دوره انیامتحان جامع در پا کی راندنو گذ

 یساعات واحدها لیتکم یبرا زین یتابستان یهاترم. شدندمی

 یهر واحد تئور. دیگردمی ارائه یاجبار به صورت یکارآموز

ساعت و هر واحد  36 یو هر واحد عمل ساعت 18

ترم  انیدر پا. شدمی درنظر گرفتهساعت  90یکارآموز

امتحان  کی 1353و از سال  نالیسوم امتحان ف الس یتابستان

 4 انیدر هر سال دانشجو. شدمی گرفته زین کیدر پرات یعمل

داشته و در فواصل دو ترم اول و  یتابستان التیهفته تعط

در ، به مالقات خانواده توانستندمی هفته کیبه مدت  دوم

 یزشآمو برنامه، 1355در بهمن ماه . خود بروند یشهرها

 یبرنامه آموزش. دیگرد نیواحد تدو 140حداقل  راساسب

 تأییدمورد  یمدارس پرستار یه از ابتدا براساس الگوورد

 یاز پرستار یریو الگوگ یبازنگر ینوعه و ب یوزارت بهدار

 ییابتدا یهاسالدر . بود کایو آمر سیانگل یو کشورها رازیش

 یهایماریمربوط به ب یدروس تخصص، یآموزش پرستار

و کودکان توسط پزشکان  ییزنان و ماما، یجراح یلداخ

 نیاز ا یو پرستار شدمی سیمتخصص دانشگاه تدر

 آموزشگاه ارائه انیجداگانه توسط مرب به طور هایماریب

برنامه  یو با بازنگر 1355بعد از  یهاسالو در  دگردیمی

را متقبل  هایماریب سیخود تدر انیمرب، یپرستار یآموزش

دانشگاه و  نیمطابق قوان انیدانشجو یابیرزشا وهیش. شدند

ـ )عدم قبولیبراساس نمرات الف تا د )قبول  بی( و به ترتی( و ه

( Cج ) 80تا  71، (Bپ ) 90تا  81، (Aالف ) 100تا  91نمرات 

( و عدم F) هـ 60( گزارش و نمره کمتر از Dد ) 70تا  61و 

()مشارکت 22)"شدمی محسوب یواحد درس یقبول

 . (10و9و8کننده

 :ینیبال آموزش

مثل  یو دروس نظر کیاتاق پرات، ماه اول سال اول 5 در"

 یو جامعه شناس اتیو زبان و ادب یپرستار خیاخالق و تار

 .(11)مشارکت کننده  "شدمی هم ارائه

روز در هفته  کیاز ترم دوم  انیدانشجو ینیآموزش بال" 

 ساعت آغاز 90هفته و معادل  18ساعت در  5بمدت 

خاص  یهامهارت ترهرچه به یریادگی یبرا. گشتمی

و  قاتیتزر، دارو دادن یهاکیتکن یریو فراگ یپرستار

را  یپرستار یدانشجو کیهفته  کیپانسمان به مدت 

 مارانیب هیکل یفوق برا یهاکیاز تکن یکی یاجرا مسؤول

به  یپرستار یجرهایپروس. نمودندمی (ماریب 40)حدود 

 به اجرا در یپرستار انیتحت نظارت مرب میمستق طور

 یجرهایاز پروس کیو پس از کسب مهارت در هر آمدمی

 در بخش برحسب هاکه نام مهارتای دفترچه، یپرستار

 و امضاء تأییدمربوطه  مربی توسط، بود شده ذکر آن

ت ک)مشار "(انیدانشجو یکنون Log book)مشابه  شدمی

 .(9کننده 

عصر و شب  یهافتیدر ش انیآخر دانشجو یهادر ترم" 

. نمودندمی یکارآموز زنی هابخش رپرستاراننظر س ریو ز

( تی)ارشد تیحق تقدم و اولو ینوع یپرستار ستمیدر س

به . شدمی سال باالتر درنظر گرفته انیدانشجو یبرا

رهبر  به عنوانسال باال  ینفر دانشجو کیاغلب  طوری که

 انیو نظارت بر دانشجو تیهدا یبرا Team Leader میت

 کردمی کمک یپرستار یراه به مرب نیو در ا شدمی انتخاب

 یهاو اداره مراقبت تیریمد یهاحال مهارت نیو در ع

. گرفتمی قرار یمورد بررس زین یدر گروه و یپرستار

به ، حاکم بود ینوعهب زین انیمرب نیموضوع در ب نیا

 مربی نظر آنان تحت، گری یماه اول مرب 6در  طوری که

 راندارشد  یدر بخش توسط مرب یارشد بوده و حت

سال سوم( که  معموالًآخر ) یهاترم انیدانشجو. شدندمی

به عنوان  گذراندندمی را یپرستار تیریمد یکارآموز

امور بخش و  هیکل تیریو مد یرهبر تیمسؤول، ربخشیمد

اجرا شده توسط  یاز جمله نظارت بر اقدامات پرستار

را بعهده داشتند و مشابه سرپرستار بخش  انیدانشجو
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 یکارآموز فتیو سه ماه در سه ش نمودندمی فهیانجام وظ

 .(11و9)مشارکت کننده"شدمی انجام

خاص  یهادر فرم انیدانشجو یکارآموز یابیارزش"

مانند  یکه در آن مسائل گرفتمی انجام ینیبال یابیارزش

حضور ، مارینحوه ارتباط با ب، یعالقمند، ظاهر دانشجو

مورد  یرستاراقدامات پ یاجرا، یریانتقاد پذ، یکیزیف

 .(10و8)مشارکت کننده "گرفتمی قرار یبررس

 

اصفهان در زمان  ییو ماما یدانشکده پرستار تحوالت

 انقالب و پس از آن

رخ  یکه پس از انقالب فرهنگ یدوران اتفاقات مهم نیا در"

 :داد عبارت بودند از

: رشته یو ادغام آن در پرستار یانحالل رشته علوم تندرست

بود که در آن دروس مشابه  ساله 4ای دوره یعلوم تندرست

که در واقع به عنوان ، دگردیمی ارائه ینور کنون امیدانشگاه پ

 نیساله و همچن 4از دوره  روستا مطرح بود که بعد-پزشک

 زیساله ن 3دوره  کی، سال کار در درمانگاه 4به مدت 

به کار خود  یو سپس به عنوان پزشک عموم شدیگذرانده م

 . (1)مشارکت کننده "دادمی ادامه

سازمان  لیسرخ و تشک دیرخورشیش تیانحالل جمع -2

 احمر هالل

جنگ : با شروع یپرستار یدوره کاردان اندازیراه" -3

در ، هادانشگاهمجدد  ییکشور و با باز گشا ازیو ن یلیتحم

اصفهان با کنکور  ییو ماما یدانشکده پرستار1362سال 

دانشجو در مقطع  100 انهیسال رشیاقدام به پذ یسراسر

 دوره کیآموزش صرفا  یط 1364در سال . نمود یکاردان

 رشیپذ زین یبه کارشناس یدر مقطع کاردان، یکاردان

 . (9)مشارکت کننده  "انجام شد یدانشجو پرستار

در  یاقمار یهاو سپس ادغام دانشکده اندازیراه" -4

 . (7)مشارکت کننده "اصفهان ییو ماما یدانشکده پرستار

 یاریبه یهاو سپس ادغام آموزشگاه اندازیراه" -5

 .(7)مشارکت کننده " وابسته به دانشگاه در دانشکده

 "در اصفهان یمدارك پزشک یکنگره سراسر نیاول" -6

 .(2)مشارکت کننده 

)مشارکت کننده  "یلیحضور دانشکده در جنگ تحم" -6

 .(6و3

: اولین دوره یلیتکم التیتحص یهادوره اندازیراه" -7

دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری از سال 

 1369و در مقطع کارشناسی ارشد مامایی در سال  1368

 1382در سال . در این دانشکده به تحصیل مشغول شدند

دوره دکتری  اندازیراهز مجو مستمر هایگیری با پی زین

و اولین دوره دانشجویان  دیاخذ گرد اریتخصصی پرست

 "دندیپذیرش گرد 82-83( از نیمسال دوم PhDاین مقطع )

 .(5و4و2)مشارکت کننده 

نوشته شدن ، علمیهیأتبه  انیمرب تیوضع لیتبد" -8

 یهابحث، هاگروه رانیتوسط مد، یآموزش یهاندیفرا

جلسات  یمشارکت دانشکده درتمام، آموزش جامعه نگر

)مشارکت  ".ینواب صفو کینیکل اندازیراه، جامعه نگر

 . (7کننده 

بخش  تیکتاب و تقو دیتوسعه کتابخانه از نظر خر" -9

  .(7و1)مشارکت کننده  ".مجالت

 

 بحث

سطح درك و ، تاریخ تحوالت آموزش پرستاریآگاهی از 

 نای هدف و (13)دهدمی رشته را افزایش فهم نسبت به این

اصفهان  یتحوالت در آموزش پرستار یبررس زیمطالعه ن

 انیدر مطالعه خود ب یدریح رابطه نیدر ا. بوده است

در ، هیاول یهاسالدر  رانیمدرن در ا یکند پرستارمی

 ی( ول14)از جمله اصفهان شروع شده است هاشهر یبرخ

تحوالت آموزش  ریس نهیشد در زم انیکه ب یطورهمان

 نیست در دسترس یادیاطالعات ز، در اصفهان یپرستار

رابطه انجام نگرفته است و مطالعات  نیدر ا زین یو پژوهش

در کل  یتحوالت پرستار ریانجام گرفته در رابطه با س

در مطالعه خود به  رانیخم یاز جمله تبر. است کشور

آن در ابعاد  یریپذتأثیرو  رانیدر ا یتحوالت پرستار

اشاره داشته است و  یو اقتصاد یفرهنگ، یمذهب، یخیتار
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در تحوالت آموزش  یانقالب اسالم تأثیربه ای اشاره

 زیدر ادامه ن. همانند پژوهش حاضر داشته است یپرستار

 تیبه تر ازیو ن یو عراق و کمبود پرستار رانیجنگ ا

 انیدر پا. داده است حیساله را توض 2پرستاران در دوره 

 تیترب روندو  دیپرستاران و اسات یریبه کارگ زین

 انیارشد و دکترا را ب، یکارشناس یهاپرستاران در دوره

 مشابه با زیپژوهش حاضر ن جیکه نتا (11)نموده است

هرچند ، بوده است رانیدر ا یآموزش پرستار یکل راتییتغ

 دهیگرد انیب رانیا یروند تحوالت پرستار یدر مطالعه تبر

جمله  و از یشهر چیدر ه یاما تحوالت پرستار، است

شامل محل آموزشگاه  راتییتغ اتییجز نیاصفهان و همچن

تعداد ، هایواحدها و روند کارآموز قیتعداد دق، یپرستار

. نشده است انیب مشارکت کننده یهابیمارستان، هایورود

 نیا سازدیمقاله را برجسته م نیکه ا یدر واقع موضوع

 یبه تحوالت آموزش پرستار یپژوهش چیاست که در ه

در  نینپرداخته است و همچن یبه خصوصشهر 

است که در  دهینگرد انیب اتییموجود جز یپژوهشها

تحوالت آموزش  هیکل دیگرد یپژوهش حاضر سع

 . شوند انیدراصفهان ب یپرستار

 -یاجتماع یدادهایرودر مطالعه خود به  زیفر ن یسییر

توسعه ، یشدن پرستار کیاز جمله آکادم یاسیس

و  رانیا جنگ، یورود مردان به پرستار، هابیمارستان

 یازهایمطابق با ن یپرستار کولومیکور راتییتغ، عراق

 قیهدف تلف با یتحوالت فرهنگ جادیا نیجامعه و همچن

و  کیفلسفه آموزش آکادم اب یاسالم یدئولوژیکردن ا

ها و عملکرد پرستاران در تحوالت در آموزش راتییتغ

 یو فارس یآزرم. (12)اشاره نموده است رانیا یپرستار

 یسرارتش را مورد بر یدانشکده پرستار خچهیتار زین

دانشکده  تأسیسو در مطالعه خود به اند هدقرار دا

و  یپرستار ینزاجا ارتش و گسترش علم یپرستار

و  وستهیو ناپ یشدگان مقاطع کاردان رفتهیپذ نیهمچن

و رسالت  فیوظا، نالتحصیالفارغ، یکارشناس وستهیپ

 یهاارشد مراقبت یمجوز کارشناس افتیدانشکده و در

در جهت  ینظام یارشد پرستار یو سپس کارشناس ژهیو

هرچند . (13)متخصص پرداخته است یروهایتوسعه ن

آموزش  یتحول کل ریس جینتاعات با مطال نیا جینتا

 ریس نهیدر زم یمطابقت دارد ول رانیدر ا یپرستار

 یهاهآموزشگا، اصفهان یتحوالت آموزش پرستار

 رشیپذ، یدانشکده پرستار تأسیسروند  یچگونگ، موجود

تعداد ، دیو عملکرد اسات یتحصیلالفارغ ندیفرا، انیدانشجو

. نشد افتی یمطلب یو عمل یتئور یهاواحدها و آموزش

مورد  زین یگرید یموارد ذکر شده در شهرها نیهمچن

جهت  ینظر اطالعات نیو از ااند و مطالعه قرار نگرفته یبرس

پژوهش ما را  نیا جینتا یبه طور کل. وجود نداشت سهیمقا

در اصفهان و منبع  یاز تکامل و توسعه رشته پرستار

 . سازدمی آن آگاه تیهو

 

 گيرينتيجه

 یخیتجربه تار کی دیبا یخیتار قیکه در تحق ییآنجااز 

 یو از آن در جهت آماده نمودن جامعه برا دگرد لیتحل

 دیجد ریو تفاس هادهیاستفاده شود و ا ندهیمشابه آ عیوقا

 ندهیآ ریو مس خیاز تار یاز گذشته به منظور ارائه مشروح

در اصفهان  یتوان گفت آموزش پرستارمی ،ارائه شود

 بوده یتحوالت اساس یدارا، رانیدر ا راتییبا تغ مگامه

ارتقا  ریاخ یهاسالدر  یهرچند آموزش پرستار است.

در  یپرستار یهامراقبتکه  ییاز آنجا یاست ول افتهی

رسد می به نظر، است داشته یعیرشد سر گرید یکشورها

 یکیدر اصفهان به عنوان خصوص  به یآموزش پرستار

را در  یادیز یهارصتف رانیبزرگ و مهم ا یشهرها از

شدن و ای حرفه یرو دارد و در جهت ارتقا شیپ ندهیآ

که  نیا لیبه دل نیهمچن. خواهد رفت شیپ یسازیتخصص

در حال  هامراقبتو به تبع آن ارائه  یآموزش پرستار

 یهاافتهیو  هاشرفتیپ نیاستفاده از آخراست،  توسعه

 یازهاینتوجه به  گریو از طرف د گرید یکشورها یعلم

 . رسدمی به نظر یضرور رانیجامعه ا
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 قدرداني

نظران که در مربیان و صاحب، تیم تحقیق از کلیه اساتید

کمال ، مصاحبه جهت انجام این تحقیق مشارکت داشته اند
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Examining the evolution of nursing education in Isfahan from 1968 to 

2018: A historical study 
 

Elaheh Sadat Ziaee1, Sima Babaee2, Fariba Taleghani3, Mohsen Shahriari4 

 

Abstract 

 
Introduction: Knowledge of the history and developments of a discipline paves the way for comprehension 

of what has happened before as well as understanding the contemporary phenomena and creating insight for 

the future; this way, it creates knowledge and leads to the creation and reconstruction of a discipline. 

Accordingly, understanding evolution from historical facet in nursing seems indispensable. Despite the fact 

that more than 50 years have passed since the establishment of schools and nursing education in Isfahan not 

much information is available and a very few studies have been done in this regard; in so doing, this study 

endeavors to examine the evolution of nursing education in Isfahan.  

Methods: The is a qualitative research with historical survey that 12 in-depth interviews were conducted and 

80 journals, booklets and old books, 350 historical and old photographs were examined. The codes obtained 

from the interviews as well as the items obtained from the texts were put together to develop the structure of 

the narrative, which shows the evolution of education in the nursing in Isfahan.  

Results: The obtained narratives were as follows: Higher School of Nursing from the years 1968 to 1976 and 

1976 to 1982, educational complex of Isfahan belonging to the Ministry of Health and Welfare and the 

evolution of the Isfahan faculty of Nursing and Midwifery during and after the Islamic revolution.  

Conclusion: Since nursing care and nursing education has grown rapidly in other countries, it seems that 

nursing education, especially in Isfahan as one of the metropolitan cities in Iran has many prospects in the 

future and can move towards promotion of professionalism and specialization.  

 

Keywords: Social Evolution, Nursing Education, Historical Survey 
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