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فزؽتٍ مظُزی آساز ي َمکبران

دانشگبههبی ایزان و دانشگبه  UC Davisکبلیفزنیب
3

فزؽتٍ مظُزی آساز ،1محغه ازیت حبج ثبقزی ،*2ودمٍ ؽزیفی

تبرید زریبفت مقبلٍ98/08/20 :

تبرید پذیزػ98/11/12 :

چکیذه
مقذمه :ارسؽیبثی زر آمًسػ عبلی ثٍمىظًر ارتقبی کیفیت ثزوبمٍَبی زرعی زر زٍََبی اذیز مًرز تًخٍ ثزوبمٍریشان زرعی قزار گزفتٍ

روشهب :مطبلعٍ مقبیغٍای حبضز ثب اعتفبزٌ اس ريیکزز تًفییفی -تطجیقیی زر عیب  1397اودیب ؽیس ي اطاعیبت مًرزوییبس زر میًرز
ثزوبمٍَبی زرعی آمًسػ مسیزیت پزعتبری زر مقطع کبرؽىبعی ارؽس ثب خغتدًی ایىتزوتی ي کلیس ياصٌَبی پزعتبری ،پزعتبر ،آمًسػ
پزعتبری ،ثزوبمٍ زرعی UC Davis ،ي ایزان خمع آيری گززیس ي ثب اعتفبزٌ اس الگًی ثززی ( )Beredayي زر چُبر مزحلٍ تًفیف ،تفغیز،
َمخًاری ي مقبیغٍ مًرز تدشیٍ ي تحلیل قزار گزفت.
یبفتههب :وتبیح وؾبن زاز کٍ زر َز زي ثزوبمٍ اس ريػَبی مؾبثٍ خُت آمًسػ تئًری ي ثبلیىی اعتفبزٌ ؽیسٌ اعیت ثیب اییه تفیبيت کیٍ
ريػَبی یبزگیزی ي یبززَی اس طزیق َمغبالن ،آمًسػ اس راٌ زير ي پزعپتًرؽیپ زر زاوؾگبٌ  UC Davisثٍ چؾم میذیًرز .يایبیف
ؽغلی مطزح ؽسٌ ثزای زاوؼآمًذتگبن زر ثزوبمٍ آمًسؽی کبرؽىبعی ارؽس مسیزیت ایزان ي یًعیزیًیظ ویش مجیه ایه مطلت ثیًز کیٍ
يابیف "مسیزیت -رَجزی" زر َز زي ثزوبمٍ مؾبثٍ میثبؽس يلی ثبتًخٍ ثٍ محتًی آمًسؽی ،ثزوبمٍ ایزان ثیؾتز ثیبلیىی ثیًزٌ ي محًرییت
افلی آن مسیزیت ،رَجزی ي عیبعتگذاری زر امًر ثبلیىی اعت .زرحبلیکٍ زر زاوؾگبٌ  UC Davisآمبزگی پزعیتبران ثیزای وقیؼَیبی
رَجزی زر وظب مزاقجتی ي اعضبی َیبتعلمی زر زاوؾکسٌَب ي پزعتبر مترقـ زر عطح خبمعٍ میثبؽس.
نتیجهگیزی :زاوؾگبٌَبی ایزان ثٍ خىجٍ عملی ي ثبلیىی رؽتٍ کبرؽىبعی ارؽس مسیزیت پزعتبری تًخٍ ثیؾیتزی کیززٌ اعیت ي َیسف
افلی آن تزثیت مسیزان مترقـ اخزایی اعت .ثٍوظز میرعس گىدبوسن ياحسَبی کبرآمًسی ثٍ محتًای زيرٌ ثب تًخٍ ثیٍ ثیبلیىی ثیًزن
مبَیت ثزوبمٍ زرعی ،زر ارتقبی تًاومىسی زاوؾدًیبن مًثز ثبؽس.
کلیذ واژههب :ثزوبمٍ زرعی ،آمًسػ ،مسیزیت پزعتبری ،زاوؾگبٌَب

مقذمه
زاوؾگبٌَب ي مؤعغبت آمًسػ عبلی ثٍعىًان مدزی وظیب َیبی
آمًسؽی ثبیس ثیٍ تغیییزات عظیمیی کیٍ پیزامیًن آنَیب اتفیب
میافتس ياکىؼ وؾبنزَىس ( )1عس تطبثق آمًسػ ثیب ویبسَیبی
خبمعٍ ،میتًاوس مؾیکات سییبزی ثیزای آمیًسػ پزعیتبری ي
خبمعٍ ایدبز کىس ( .)2ثزوبمٍ زرعی اس مؤلفیٍَیبی افیلی ییک
وظیب تزثیت رعیمی اعت .چزا کٍ ثٍفیًرت َسفمىس ،تدیبرة
تزثیتی يیضٌای را ثزای ارتقبء ي تعبلی زر اثعبز ي ؽئًن مرتلف
نویسنذه مسئول :محغه ازیت حیبجثیبقزی ،مزکیش تحقیقیبت پزعیتبری تزيمیب،
زاوؾیکسٌ پزعیتبری ي مبمیبیی ،زاوؾیگبٌ علیً پشؽیکی کبؽیبن ،کبؽیبن ،اییزان
adib1344@yahoo.com
فزؽتٍ مظُزی آساز ،زاوؾکسٌ پزعتبری ،ياحیس ثىیسرعجبط  ،زاوؾیگبٌ آساز اعیامی،
ثىسرعجبط ،ایزان ي زاوؾدًی زکتیزی پزعیتبری ،زاوؾیگبٌ علیً پشؽیکی کبؽیبن،
کبؽبن ،ایزان
ودمٍ ؽزیفی  ،زاوؾکسٌ پزعتبری ،ياحس فايرخبن ،زاوؾگبٌ آساز اعامی ،فايرخبن،
ایزان ي زاوؾدًی زکتزی پزعتبری ،زاوؾگبٌ علً پشؽکی کبؽبن ،کبؽبن ،ایزان

فزاَم میکىس ( .)2ارسؽیبثی زر آمًسػ عبلی ثٍمىظًر ارتقیبی
کیفیت ثزوبمیٍَیبی زرعیی زر زَیٍَیبی اذییز میًرز تًخیٍ
ثزوبمٍریشان زرعی قزار گزفتٍ اعت ( )3ي َیسف آن تًخیٍ ثیٍ
ؽبذـَبی کیفی ي ارتقبی کیفیت آمًسػ زر ثریؼ آمیًسػ
عبلی ي زروُبییت تزثییت ویزيَیبیی اعیت کیٍ اس قبثلییتَیبی
اذاقی ،علمی ي عملی کبفی ثزذًرزار ثبؽیىس (َ .)4 ,5یسف اس
ثزوبمٍ زرعی آمًسػ پزعیتبری ،تزثییت پزعیتبران تًاومىیسی
اعت کٍ زر محیط مزاقجت عامتی تغییز مثجت ایدبز کیززٌ ي
زر راعتبی ارتقبی کیفیت سوسگی افزاز ،ذبوًازٌَیب ،گیزيٌَیب ي
ثٍطًرکلی خبمعٍ قس ثززاروس (.)6،7
تغییزات وظب آمًسؽی ومبیبنگز آن اعیت کیٍ ضیمه طزاحیی
ثزوبمٍَبی آمًسؽی تًخٍ ثٍ ثُجًز ي ارتقبی کبرکزز آمًسؽی ویش
اَمیت زارز ،ثٍطًریکٍ مؤعغبت آمًسؽی زرفًرتی اس عُیسٌ
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اعت .مقبیغٍ ثزوبمٍَبی مًخًز ثب ثزوبمٍَبی مؾبثٍ زر زاوؾگبٌَبی ثزتز خُبن ثب ريیکزز تطجیقی یکیی اس ريػَیبی میًرز اعیتفبزٌ زر
ارسیبثی ثزوبمٍَب میثبؽسَ .سف ایه مطبلعٍ مقبیغٍ ثزوبمٍَبی زرعی آمًسػ مسیزیت پزعتبری زر مقطع کبرؽىبعی ارؽس زاوؾیگبٌَیبی
ایزان ي زاوؾگبٌ  UC Davisکبلیفزویب ثًز.

] [ DOI: 10.29252/rme.12.1.44
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ثزوبمٍَبی زرعی آمًسػ مسیزیت پزعتبری ي ...

مطبلعٍ مقبیغٍای حبضز ثب اعتفبزٌ اس ريیکزز تطجیقی زر عیب
 1397اودب ؽسٌ اعت .ريیکزز تطجیقی ثزگزفتٍ اس ريػ خزج
افثززی ( )George, F, Brady,s methodاعیت ،کیٍ زر چُیبر
مزحلییٍ تًفیییف ) ،(Descriptionتفغیییز )،(Interpretation
َمدییًاری ) )Juxtapositionي مقبیغییٍ ) )Comparisonاودییب
گززیسٌ اعت .ایه ريػ زر مزحلٍ تًفیف ،پسیسٌَبی تحقییق
ثزاعبط ؽًاَس ي اطاعبت ،یبززاؽتثززاری ي تسارک یبفتٍَبی
کبفی ثزای ثزرعی ي وقبزی زر مزحلٍ ثعیس آمیبزٌ مییؽیًز .زر
مزحلٍ تفغیز ،اطاعیبت تًفییف ؽیسٌ زر اي قیس يارعیی ي
تحلیل میگززز .زر مزحلیٍ َیمخیًاری ،اطاعیبتی کیٍ زر زي
مزحلٍ قجل آمبزٌ ؽسٌ اعت ،ثٍمىظیًر ایدیبز چیبرچًثی ثیزای
مقبیغٍ ؽجبَتَب ي تفبيتَب طجقٍثىیسی ي زر کىیبر َیم قیزار
میگیزز .زر مزحلٍ مقبیغٍ ،مغبلٍ تحقیق ثب تًخٍ ثٍ خشئییبت
زر سمیىٍ ؽجبَتَب ي تفبيتَب ي زازن پبعد ثٍ عًاالت تحقیق
ثزرعی ي مقبیغٍ میگززز ( .)17ثزاعبط ريػ مطبلعیٍ ،اثتیسا
تبریرچٍ ي ثزوبمٍ آمًسؽی کبرؽىبعی پزعتبری زر ایزان ثزرعی
ي زر ازامٍ ،يضعیت ثزوبمٍ زرعی آمیًسػ زاوؾیگبٌ UC Davis
کبلیفزویب مًرز مطبلعٍ ي عیپظ يخیٍ اؽیتزاک ي افتیزا اییه
ثزوبمٍَب مًرز مقبیغٍ قزار گزفت.
زاوؾگبٌ  ،UC Davisپظ اس  UCLAي  UC Berkeleyعیًمیه
زاوؾگبٌ تبعیظؽسٌ زر عزاعیز کبلیفزوییب اعیت کیٍ زر عیب
 1909ثىیبنگذاری ؽس .مسرعٍ پزعتبری Betty Irene Moore
زر  UC Davisزر مبرط  2009تبعیظ ي زر پبییش  2010پیىح
ثزوبمٍ تحقیات تکمیلی اس خملٍ "کبرؽىبعی ارؽس رَجزی زر
پزعتبری ي وظب مزاقجتی" زر ایه مسرعٍ پیذیزػ زاوؾیدً را
آغبس کزز ( .)18زر ایزان زر عب  1354ثزوبمیٍَیبی آمًسؽیی
کبرؽىبعی ارؽس وبپیًعتٍ پزعتبری ثب زي ؽبذٍ افلی مسیزیت
ذسمبت پزعتبری ي آمیًسػ پزعیتبری ثیٍ تقیًیت رعییس .ثیب
پیزيسی اوقاة اعامی ي ثبسوگزی ثزوبمٍَبی کبرؽىبعی ارؽیس
زر عب  1365مدًس ازامٍ آمیًسػ اییه مقطیع تحقییلی ثیٍ
زاوؾگبٌَبی زرذًاعتکىىسٌ عزاعز کؾیًر زازٌ ؽیس ي وُبیتیبً
ایه ثزوبمٍ زر ؽقت ي پىدمیه خلغٍ ؽًرای عبلی ثزوبمٍریشی
علً پشؽکی مًرخ  1395/12/14مًرز ثیبسوگزی قیزار گزفیت
(.)19

یبفتههب
وتبیح ثٍزعتآمسٌ اس مقبیغٍ ثزوبمیٍ زرعیی کبرؽىبعیی ارؽیس
پزعتبری زر ایزان ي زاوؾگبٌ  UC Davisزر راثطیٍ ثیب فلغیفٍ،
چؾم اوساس ي رعبلت (خیسي  ،)1اَیساف راَجیززی (خیسي ،)2
ؽزایط ي وحًٌ پذیزػ زاوؾدً (خسي  ،)3مؾرقبت ي عیبذتبر
ي زيرٌ (خسي  )4ي راَجززَبی آمًسؽی (خسي  ،)5ارائٍ ؽیسٌ
اعت.

] [ DOI: 10.29252/rme.12.1.44
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يابیف ي اَساف ذًز ثزمیآیىس ،کٍ اس لحیب کیفییت آمًسؽیی
يضیعیت مطلییًثی زاؽییتٍ ثبؽییىس( .)8،9معمییًالً َییز ثزوبمییٍ،
پظ اس طزاحی ي تًععٍ ،ویبس ثیٍ ارسییبثی زارز .ارسییبثی ثزوبمیٍ
یکی اس مُمتزیه راَجززَبی کغت ثیبسذًرز ي تیزيیح آمیًسػ
پًیب اعت (.)10
اس زیگز اَساف زاوؾگبٌَبی علً پشؽکی ،کغت مًقعیت علمی
ثبال زرمیبن کؾًرَبی مىطقیٍ ثیٍمىظیًر افیشایؼ رتجیٍثىیسی
خُبوی اعت .ثیسين تززییس ،اییه مُیم زر خُیبن امکیبنپیذیز
ورًاَییس ثییًز ،مگییز ایییهکییٍ يضییعیت ثزوبمییٍَییبی مؾییبثٍ زر
زاوؾگبٌَبی ثزتز خُبن را زروظیز ثگییزز .مقبیغیٍ ثزوبمیٍَیبی
زرعی مًخًز ثب یکسیگز ثب اعتفبزٌ اس ريیکزز تطجیقیی یکیی اس
ريػَبی مًرز اعتفبزٌ زر ارسیبثی ثزوبمٍَب اعت .اییه ريیکیزز
یکی اس ريػَبی تحقیقیبتی زر علیً اختمیبعی اعیت ي آن را
میتًان زر ثریؼَیبی گًویبگًن مًعغیبت آمًسؽیی ،ثزوبمیٍ
زرعی ،ارسػَب ،فزَىگ ،وتبیح ،مکیبنَیب ،سمیبن ي ريػَیبی
آمییًسػ اعییتفبزٌ کییزز ( .)11وتییبیح مطبلعییٍ کزمبوؾییبَی ي
َمکبران ( )1390کٍ ثٍمقبیغٍ ثزوبمٍ آمًسػ کبرؽىبعی ارؽس
کًزکبن زر ایزان ي کبوبزا پززاذتٍ ،ثیبوگز ایه ثًز کٍ ياحسَبی
عملی ثزوبمٍ ثغیبر محسيز ثًزٌ ي عبیز محتًی ویش متىبعت ثیب
خبمعٍ ومیثبؽس ،يابیف ،فلغفٍ ،اَیساف ي رعیبلت ثزوبمیٍ وییش
ویبس ثٍ ثیبسثیىی ي افیاح زارویس ( .)12وییک فزییس ي َمکیبران
( )2013زر مطبلعیٍ ذیًز تغیییزات سیزثىیبیی زر حیطیٍَیبی
آمًسػ ثبلیىی ،مسیزیت ثبلیىی ي تًاومىسعبسی حزفٍای را ثزای
تضمیه مًفقیت رؽتٍ پزعیتبری مزاقجیتَیبی يییضٌ ویًسازان
ضزيری زاوغتٍ ي لشي تغیییزات زر ثزوبمیٍ زرعیی را پیؾیىُبز
کززٌاوس (.)13
تًخٍ ثٍ وظب َبی آمًسؽی مًفق زر خُبن ،مجیه وُبزیىٍؽسن
یک وظب کبرآمس ي اثزثرؼ اعت ( .)14وتبیح مطبلعٍ عیدبزی
ي َمکبران وؾبن زاز کیٍ مقبیغیٍ وظیب َیبی آمًسؽیی ،لیشي
طزاحی ثزوبمٍَبی زرعی اوعطبفپذیزتز ي مجتىیثز ویبس خبمعٍی
ایزان را ثیؼ اس پیؼ ومبیبن میعیبسز ( .)15آرییه ي َمکیبران
( )1397وظب آمًسؽی کبرؽىبعی ارؽس پزعیتبری اییزان را ثیب
زاوؾکسٌ پزعتبری خبوشَبپکیىش آمزیکب مقبیغٍ کززوس ي طزاحی
ثزوبمٍَبی آمًسؽی تکمیلی ،ثب تمزکش ثز زريط متىبعت ثب ویبس
خبمعٍ ي ثیمبریَبی ؽبیع محل ذسمت را ثزای ثُجیًز ثزوبمیٍ
کبرؽىبعی ارؽس پزعیتبری زر اییزان ضیزيری زاوغیتىس (.)16
زاوؾگبٌ  UC Davisخشء ثزتزیه زاوؾگبٌَبی خُبن ي مًفق زر
امز آمًسػ پزعتبری اعت ثٍَمیه مىظًر ایه مطبلعٍ ثب َسف
مقبیغٍ ثزوبمٍ زرعیی آمیًسػ میسیزیت پزعیتبری زر مقطیع
کبرؽىبعییی ارؽییس زر ایییزان ي زاوؾییگبٌ  UC Davisکبلیفزویییب
اودب ؽسٌ اعت.

فزؽتٍ مظُزی آساز ي َمکبران

ثزوبمٍَبی زرعی آمًسػ مسیزیت پزعتبری ي ...

فزؽتٍ مظُزی آساز ي َمکبران

دانشگبه

UC Davis
کبلیفزنیب

فلسفه ،چشمانذاس و رسبلت
فلسفه :ثزوبمٍَبی آمًسؽی زر زاوؾکسٌ پزعتبری ثتی ایزنمًر ثب تبکیس ثز حلمغئلٍ ي تفکز مغتقل ثبعث تًاومىس عبسی زاوؾدًیبن ي
آمبزگی آنَب ثزای اودب مزاقجتَبی ثُساؽتی میؽًزَ .یئت علمی ي زاوؾدًیبن ثبَم کبر میکىىس تب محیطی ایدبز کىىس کٍ رَجزی،
آمًسػ ثیه حزفٍای ي تحقیقبت را ارتقبء زَىس.
چشمانذاس :اس ثیهثززن مزسَبی عىتی ،ایدبز مؾبرکت وًآيراوٍ ي تزثیت رَجزان پزعتبری کٍ ثبعث ارتقبء مزاقجتَبی ثُساؽتی ؽًوس.
رسبلت :تعبلی علمی را اس طزیق آمًسػ ،تحقیقبت فزاگیز ي ثیه رؽتٍای ي َمکبری ثب خًامعی کٍ زر آن ذسمت میکىىس ،ارتقبء میزَىس.
اعضبی َیئت علمی ،کبرکىبن ي زاوؼ آمًذتگبن زاوؼ را ثزای پیؾجزز عامت ،ثُجًز کیفیت مزاقجت ي عیبعتگذاری ثٍکبر میثزوس.

زر ایزان ثزای َز مقطع ي رؽتٍ تحقیلی فلغفٍ ،چؾیماویساس ي
رعبلت مدشاییی ثییبن ؽیسٌاعیت امیب زر زاوؾیگبٌ UCDavis
کبلیفزویب فلغفٍ ،چؾماوساس ي رعیبلت ثیزای کلییٍ رؽیتٍَیبی
زاوؾکسٌ ي مقبطع یکغبن اعت.
ارسػَب ي ثبيرَبی ثزوبمٍ زر اییزان ثزاعیبط وظیب ارسػَیبی
اعامی حبکم ثز خبمعٍ اثزاسؽسٌ ي پزعتبری زر فزَىگ اعامی

زر حکم عجبزت ي زر راعتبی رضبیذسا اعت .زر زاوؾیگبٌ
 Davisثز مجىبی تفکز ي تًاومىس عبسی زاوؾدًیبن ثیزای اودیب
ویبسَییبی آمًسؽییی ي آمییبزٌؽییسن آنَییب ثییزای َییسایت زر
مزاقجتَبی ثُساؽتی ثیبن گززیسٌ اعت.
UC

جذول  :2اهذاف راهبزدی در دانشگبههبی مورد مطبلعه
دانشگبه

اهذاف راهبزدی

UC Davis
کبلیفزنیب

ثزوبمٍ کبرؽىبعی ار ؽس رَجزی یک ثزوبمٍ آمًسؽی تمب يقت اعت کٍ فبرغالتحقیان را ثزای وقؼَبی رَجزی زر وظب مزاقجتی زر
عبسمبنَبی مرتلف ي ثٍعىًان اعضبی َیبت علمی ي پزعتبر مترقـ زر عطح خبمعٍ آمبزٌ میکىس .
تزثیت ویزيی اوغبوی کبرآمس ي مترقـ ثٍمىظًر ارتقبء ذسمبت آمًسؽی ،پضيَؾی ي ثُجًز مسیزیت کیفی ارائٍ ذسمبت پزعتبری زر عطًح ي
مزاکش مرتلف وظب عامت .ارتقبی عملکزز حزفٍای پزعتبری .کمک ثٍ ثُجًز اقتقبز عامت ي رؽس ثُزٌيری زر ارائٍ ذسمبت پزعتبری

ایزان

َیسف کلیی اس زيرٌ کبرؽىبعیی ارؽیس رَجیزی پزعیتبری زر
زاوؾگبٌ UC Davisآمبزگی پزعتبران ثزای وقیؼَیبی رَجیزی
زر وظییب مزاقجتییی ي اعضییبی َیییبت علمییی زر زاوؾییکسٌَییب ي
پزعتبرمترقـ زر عطح خبمعٍ میثبؽس ي َیسف اس اییه زيرٌ
زر ایزان تزثیت ویزيی اوغیبوی کبرآمیس ي مترقیـ ثیٍمىظیًر

ارتقبء ذسمبت آمًسؽی ،پضيَؾی ي ثُجًز مسیزیت کیفیی ارائیٍ
ذسمبت پزعتبری زر عطًح ي مزاکش مرتلیف وظیب عیامت ي
ارتقبی عملکزز حزفٍای پزعتبری اعت کٍ زر ایه مًرز مؾیبثٍ
میثبؽىس.

جذول  :3شزایط و نحوه پذیزش دانشجو دانشگبه هبی مورد مطبلعه
دانشگبه

UC Davis
کبلیفزنیب

ایزان

شزایط و نحوه پذیزش دانشجو
مسرک ( ،)RNمسرک کبرؽىبعی ،زاؽته حساقل معس  ،GPA(Grade Point Average) = 3عٍ تًفیٍوبمٍ
ثیبویٍ َسف ،عًاثق ؽرقی ،عًاثق پضيَؼ حزفٍای ي اَساف آیىسٌ
فبرغالتحقیان ثیهالمللی ویبس ثٍ مسرک  TOEFLزاروس.
پذیزػ رقبثتی اعت مسارک ارعب ؽسٌ ثٍفًرت آوایه تًعط تحقیات تکمیلی  UC Davisپززاسػ میؽًوس ي پذیزػ وُبیی ثٍفًرت
مقبحجٍ حضًری اعت.
زارا ثًزن مسرک کبرؽىبعی پزعتبری اذذ ؽسٌ اس زاذل یب ذبرج اس کؾًر مًرز تبییس يسارت ثُساؽت زرمبن ي آمًسػ پشؽکی
پذیزػ زر آسمًن يريزی مطبثق ثب ضًاثط ي مقزرات يسارت ثُساؽت زرمبن ي آمًسػ پشؽکی
زاؽته حساقل  2عب عبثقٍکبر ثب مسرک کبرؽىبعی پزعتبری زر عزفٍَبی ثبلیىی ثب تبییس معبيوت زرمبن زاوؾگبٌ مزثًطٍ

تفبيت ایه زي زاوؾگبٌ زر ثزگشاری آسمًن يريزی اعیت کیٍ زر
ایزان ثیٍفیًرت کتجیی ي زر  UC Davisکبلیفزوییب ثیٍفیًرت

مقبحجٍ اودب مییؽیًز .زاؽیته ومیزٌ تبفیل َیمؽیز يريز
زاوؾدًیبن ثیهالمللی ثٍ زاوؾگبٌ  UC Davisمیثبؽس.
پژوهش در آموزش علوم پزشكي  /بهار9911؛ / )9( 91
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ایزان

فلسفه :اوغبن ثٍ عىًان خبوؾیه ذسا ،زارای ؽبن ،کزامت ،قساعت ،حزمت ي مىشلت ياالیی ثًزٌ ي عامت اس حقً اعبعی ايعت .لذا اوغبن
عبلم محًر تًععٍ پبیسار اعت ي مسیزیت عامت اوغبن اس ايلًیتَبعت .عامت محًری ي عسالت زر ارائٍ ذسمبت ثبلیىی ي ثبکیفیت
چشمانذاس :زر 20عب آیىسٌ رؽتٍ مسیزیت پزعتبری متىبعت ثب اعتبوسارزَبی آمًسؽی خُبن رؽس کززٌ ي ویبس عامت کؾًر را ثٍمسیزان
پزعتبری ثب مُبرتَبی ازراکی ،اوغبوی ي فىی تب حسيز سیبزی مزتفع ذًاَس عبذت.
رسبلت :تزثیت مسیزان پزعتبری عبلم ،تًاومىس متعُس ،اذا مسار ،مغئًلیتپذیز ي پبعدگً خُت ایفبی وقؼَبی مسیزیت ي رَجزی زر
عطًح مرتلف پزعتبری اعت کٍ ثب تلفیق علم ي َىز مسیزیت مىدز ثٍ ارتقب کیفیت ذسمبت پزعتبری ؽًوس.

] [ DOI: 10.29252/rme.12.1.44

جذول  :1مقبیسه فلسفه ،چشمانذاس و رسبلت در دانشگبههبی مورد مطبلعه

فزؽتٍ مظُزی آساز ي َمکبران

ثزوبمٍَبی زرعی آمًسػ مسیزیت پزعتبری ي ...

دانشگبه

مشخصبت و سبختبر و دوره

UC Davis
کبلیفزنیب

زيرٌ کبرؽىبعی ارؽس رَجزی پزعتبری یًعیزیًیظ ؽبمل  5تز عٍمبٍَ اعت .کٍ ؽبمل  39ياحس افلی 12-13( ،ياحس اوتربثی) ي 12
ياحس پبیبنوبمٍ اعت .کٍ زيرٌَبی افلی زر پبییش ،سمغتبن ي ثُبر زر زاوؾگبٌ عبکزامىتً زاوؾگبٌ زیًیظ ارائٍ میؽًوس.

ایزان

زيرٌ کبرؽىبعی ارؽس مسیزیت ،ؽبمل  4ویمعب تحقیلی 32 ،ياحس زرعی ( 28ياحس زرط اذتقبفی ي 4ياحس پبیبنوبمٍ) میثبؽس کٍ
زريط اذتقبفی ثٍفًرت وظزی ( 18/5ياحس) ،عملی ( 1ياحس) ي کبريرسی (  8/5ياحس) ارائٍ میگززز.

جذول  :5راهبزدهبی آموسشی دانشگبههبی مورد مطبلعه
دانشگبه

راهبزدهبی آموسشی

UC Davis
کبلیفزنیب

یبزگیزی زاوؾدً محًر ،یبزگیزی مجتىی ثز کیظ متس ،ريػ َبی یبزگیزی ي یبززَی اس طزیق َمغبالن ،آمًسػ اس راٌ زير ،ثحث گزيَی
ي پزعپتًرؽیپ

ایزان

یبزگیزی مجتىیثز يایفٍ ،یبزگیزی مجتىی ثز مؾکل ،یبزگیزی خبمعوگز ،یبزگیزی تلفیقی (مسرط محًر -زاوؾدً محًر) ،یبزگیزی
خبمعٍوگز ،یبزگیزی عیغتمبتیک ،یبزگیزی ثیهرؽتٍای ي یبزگیزی مجتىی ثز ؽًاَس

زر کلیییٍ ثزوبمییٍَییبی آمًسؽییی مییًرز ثزرعییی ،اوترییبة ريػ
تسریظ ثٍویً ي مًضیً زريط ثغیتگی زاؽیت ي زر ثعضیی
مًارز اس تزکیت ريػَب ثزای تسریظ اعتفبزٌ میؽس .تقزیجبً زر
َز زي کؾًر اس ريػَبی مؾبثٍ خُت آمیًسػ اعیتفبزٌ ؽیسٌ
اعت ثب ایه تفبيت کٍ ريػَبی یبزگیزی ي ییبززَی اس طزییق
َمغبالن ،آمًسػ اس راٌ زير ي اعتفبزٌ اس پزعیتبران ثیٍعىیًان
الگًَبی وقؼ ثبلیىی ( )Preceptorshipزر زاوؾگبٌ UC Davis
اخزا میگززز.
زر َز زي زاوؾگبٌ اس آسمًن میبنتز ي پبیبنتز  ،ارسیبثی فعبلیت
زاوؾدً زر کاط ،ارائٍ عمیىبرَب ي کبرَبی گزيَی ي اوفیزازی
ي ارائٍ پزيصٌ خُت ارسؽیبثی زاوؾدًیبن اعتفبزٌ مییؽیًز .زر
زاوؾکسٌَبی پزعتبری ایزان ارائٍ گیشارػ میًرزی ثیٍفیًرت
صيروب کاة یکی زیگز اس ريػَبی ارسؽیبثی اعت زرحبلیکٍ
44
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زر زاوؾییگبٌ  UC Davisاعییتفبزٌ اس پًرتفًلیییً ،فعبلیییتَییبی
کاعی زر قبلت یبزگیزی مجتىی ثز يایفٍ ي ثبستبةَبی کتجیی
ي یبزگیزی آوایه میثبؽس.

بحث و نتیجهگیزی
َسف اس ایه مطبلعٍ ،مقبیغٍ ثزوبمیٍ زرعیی آمیًسػ میسیزیت
پزعتبری زر مقطع کبرؽىبعی ارؽس زاوؾگبٌَیبی اییزان ي UC
 Davisکبلیفزویب ي ارائٍ پیؾىُبزات عملی ي کبرعبس خُت ثُجًز
کیفیت ثزوبمٍ ثًز .فلغفٍ رؽیتٍ ارؽیس میسیزیت پزعیتبری زر
ایزان ثزاعبط وظب ارسػَبی اعامی حبکم ثیز خبمعیٍ ثیًزٌ ي
عامت محیًری ي عیسالت زر ارائیٍ ذیسمبت ثیبلیىی ،حفی ي
گغتزػ ارسػَبی اذاقی زر وظیب عیامت ،تیبمیه حفی ي
ارتقبی حقً مسزخًیبن ،تزثیت افزاز ذا ي متفکز ي تقًییت
ريحیٍ ییبزگیزی میبزا العمیز اؽیبرٌ زارز .زر ثزوبمیٍ آمًسؽیی

Downloaded from rme.gums.ac.ir at 18:06 +0330 on Sunday December 5th 2021

زر زاوؾگبٌ  UC Davisزاوؾدًیبن ثبیس حساقل زي ريس زر َفتٍ
زر زاوؾگبٌ حضًر زاؽتٍ ثبؽیىس .اکثیز کیاطَیبی افیلی زر
ريسَبی پىحؽىجٍ ي خمعٍ ثزگشار میؽًز .اس زاوؾدًیبن اوتظبر
میريز کیٍ زر ثعضیی اس تیز َیب زر آذیز َفتیٍ ي ؽیتَیب زر
زعتزط ثبؽیىس .ياحیسَبی اوتریبثی تًعیط زاوؾیدًیبن ي ثیب
راَىمبیی اعتبز مؾبير اوتربة میگززوس کاطَیب زر زاوؾیگبٌ
عبکزامىتً یب زیًیظ ثزگشار میؽًوس.
اس خملٍ تفبيتَبی قبثل تًخیٍ ثییه زاوؾیکسٌَیبی پزعیتبری
ایزان ثب  UC Davisکبلیفزویب ،تعساز ياحس زرعی ثیؾتز زر اییه
مقطع زر مقبیغٍ ثب ایزان ( 64ياحس زر مقبیغیٍ ثیب  32ياحیس)
میثبؽس .اس خملٍ زريعی کٍ زر زاوؾگبٌ  UC Davisارائٍ ؽسٌ
اعت ؽبمل 10ياحس عمیىبر پزعتبری 12 ،ياحس اوتربثی ي 12
ياحس پبیبنوبمٍ اعت .ياحسَبی اذتقبفی ؽبمل يضعیت وظیب
عامت ،ارتجبطبت اختمبعی ي زاوؼ عبسمبنیبفتیٍ زر زاوؾیگبٌ

 UC Davisمیثبؽس امب زر ایزان ثب اییه عىیًان زرعیی يخیًز
وسارز .اس تفبيت چؾمگیز ثییه اییه زي ثزوبمیٍ آمًسؽیی ياحیس
پبیبنوبمٍ اعت کٍ زر زاوؾگبٌ  12 ،UC Davisياحس پبیبنوبمیٍ
ي 10ياحس عمیىبر ارؽس ارائٍ میگززز ي ایه ثبعث قًیتزؽیسن
زاوؾدًیبن زر امز تحقیق ي پضيَؼ میؽًز زرفًرتی کیٍ زر
ایزان تىُب  4ياحس پبیبنوبمٍ يخیًز زارز .اس تفیبيتَیبی زیگیز
زرط خجزاوی آمبر ي ريػ تحقیق پیؾزفتٍ اعت کیٍ زر اییزان
ثٍفًرت  2ياحس وظزی ي  1ياحس عملی ارائٍ میگیززز ي کلییٍ
زاوؾدًیبن ملش ثٍ گذراوسن آن َغتىس زرحبلیکٍ زر زاوؾگبٌ
 UC Davisريػ تحقیییق  4ياحییس خییشء ياحییسَبی افییلی
میثبؽس .زر زاوؾیگبٌَیبی اییزان زر رؽیتٍ کبرؽىبعیی ارؽیس
مسیزیت  8/5ياحس کبرآمًسی خشء زريط اذتقبفی ي اخجیبری
میثبؽس زرفًرتیکٍ زر  UC Davisياحیس کیبرآمًسی زر وظیز
گزفتٍ وؾسٌاعت.

] [ DOI: 10.29252/rme.12.1.44

جذول  :4سبختبر دوره ارشذ مذیزیت پزستبری دانشگبههبی مورد مطبلعه

فزؽتٍ مظُزی آساز ي َمکبران
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ویبسَبی علمی ي حزفیٍای ثزذیًرزار ویغیتىس .زرَمییه راعیتب
مطبلعٍای وؾبن زاز کٍ فززی کٍ سثیبن اوگلیغیی ثُتیزی زارز،
مقبالت ي کتت معتجز ثیٍ سثیبن اوگلیغیی را مطبلعیٍ مییکىیس ي
زرقیبط ثب زاوؾدًیبوی کٍ ثسين زاؽته َیی میسرکی اس سثیبن
اوگلیغی يارز مقطع کبرؽىبعی ارؽس میؽًوس ،اعتفبزٌ ثُتیزی
اس زيرٌ ذًز ذًاَىس زاؽت (.)16
زاؽته حساقل  2عب عبثقٍکیبر ثیب میسرک کبرؽىبعیی ارؽیس
پزعتبری زر عزفٍَبی ثبلیىی ،کٍ ثعس اس ثبسوگزی عیب 1395
ثٍ ؽزایط يريز اضبفٍ گززیسٌ اعت .اس وقب قًت ایه ثزوبمٍ زر
ایزان میثبؽس ثب تًخٍ ثٍ ایه مًضً کٍ زر ثغییبری اس میًارز
زاوؾدًیبن کبرؽىبعی ارؽس ثٍاخجبر زر وقیؼ مزثییبن ثیبلیىی
قزار میگیزوس ،زاؽته عبثقٍکبر ثبلیه ثغیبر حبئش اَمیت اعت.
ثٍطًریکٍ  Bolickي َمکبران زر مطبلعٍ ذیًز ثیز اییه عقییسٌ
ثًزوس کٍ زاؽته عبثقٍ کبر ثبلیىی زر مزاکش مزاقجتی زر افشایؼ
کبرایی پزعتبران مًثز اعت ( )21کٍ َمغً ثیب مطبلعیٍ حبضیز
میثبؽس.
محتًی آمًسؽی ،ثزوبمٍ ایزان ثیؾیتز عملیی ثیًزٌ ي محًرییت
افلی آن میسیزیت ،رَجیزی ي عیبعیتگیذاری زر مکیبنَیبی
ثبلیىی اعت .مطبلعبت وؾبن زاز زر ایزان ثیه آنچٍ زر ثزوبمیٍ
زرعی مطزح ؽسٌ اعت ثب عیطح فعبلییت زاویؼآمًذتگیبن زر
خبمعٍ َمذًاوی يخًز وسارز ( .)5،15،16زر ثغییبری اس میًارز
زاوؼآمًذتگبن کبرؽىبعی ارؽس پزعتبری خبیگبٌ ؽغلی کبماً
متفبيت ثب گزایؼ تحقییلی ذیًز زارویس ( .)16وتیبیح پیضيَؼ
آرییییه ي َمکیییبران َیییم تعزییییف عیىیییی ياحیییس اؽیییتغب
فییبرغالتحقیییان ،تفکیییک ثزوبمییٍ متىبعییت ثییب فعبلیییت
فبرغالتحقیان را زر ثُجًزی ثزوبمٍ کبرؽىبعی ارؽس عبلمىسی
ایزان مًثز زاوغت ( )16کٍ زر راعتبی مطبلعٍ حبضز میثبؽیس.
اس تفبيت چؾمگیز زیگز ثیه اییه زي ثزوبمیٍ ياحیس پبییبنوبمیٍ
اعت کٍ زر زاوؾگبٌ  12 UC Davisياحس پبیبنوبمٍ ي  10ياحس
عمیىبر ارائٍ میگززز ي ایه ثبعث قًیتزؽسن زاوؾدًیبن زر امز
تحقیق ي پضيَؼ میؽًز َمچىیه زر زاوؾگبٌَبی ایزان تعساز
زريط ترققی مسیزیت ،رَجزی ي عیبعتگیذاری ثیٍمزاتیت
ثیؾتز اس زاوؾگبٌ  UC Davisمیثبؽس ي میتًان وتیدٍ گزفیت
کٍ زاوؾگبٌَبی ایزان ثٍخىجٍ عملی ي ثبلیىی ایه رؽیتٍ تًخیٍ
ثیؾتزی کززٌ اعت ي َیسف آنَیب تزثییت میسیزان مترقیـ
اخزایی میثبؽس زرحبلیکٍ زاوؾگبٌ  UC Davisثٍ امز تحقییق
ي پییضيَؼ تًخییٍ ثیؾییتزی ومییًزٌ اعییت ي َییسف آن تزثیییت
محققیه پزعتبری ي اعضبی َیئت علمی میثبؽیس .یبفتیٍَیبی
مطبلعٍ عدبزی ي َمکبران زر ایه راعتب وؾبن زاز کٍ زر وظیب
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 UC Davisفلغفٍ مغتقلی ثزای مقطع کبرؽىبعی ارؽس یبفیت
وؾس ،امب فلغیفٍ زاوؾیکسٌ پزعیتبری  UC Davisثیٍطیًرکلی،
ثزمجىبی تفکز اوتقبزی ،حلمغئلٍ ي تًاومىسعیبسی زاوؾیدًیبن
ثزای اودب ویبسَبی آمًسؽی ي آمبزٌ ؽسن آنَب ثیزای َیسایت
زر مزاقجتَبی ثُساؽتی ثییبن گززییسٌ اعیت .وتیبیح مطبلعیٍ
ازیت حبجثبقزی وؾبن زاز کٍ ثزوبمٍَبی آمًسػ پزعیتبری ،زر
عیطح تحقییات تکمیلیی زارای فلغیفٍ ،اَیساف ي رعیبلت
مؾرقی وجًزٌ ،متىبعت ثب ویبس خبمعیٍ ویغیت ي فبقیس کیفییت
الس اعت کٍ وتیدیٍ آن وییش تعیساز سییبزی پبییبنوبمیٍ ثیسين
اعتفبزٌ ،گزفته مسرک ي ایدبز یبزگیزی وغجی عمستبً زر عطح
زاوؼ ،ثب تغییز رفتبر اوسک ي فقسان مُیبرت کیبفی زر آمیًسػ،
مسیزیت ي پزعتبری ترققی ي اعیترسا فیبرغالتحقییان زر
حیطٍَبی آمًسػ ،مسیزیت ي عزفٍَبیی اعت کٍ فزز ترقـ
آن را وساؽتٍ یب امکبن ثٍکبرگیزی آمًذتٍَب را وسارز( .)20وتبیح
پضيَؼ کزمبوؾبَی ي َمکبران ویش وؾبن زاز کٍ ثزوبمٍ زرعیی
ثبیس اس وظز فلغفٍ ،اَساف ي رعبلت آمًسػ پزعیتبری زر عیطح
تحقییات تکمیلیی افیاح ؽیًز()12کیٍ ثیب مطبلعیٍ حبضیز
َمرًاوی زارز.
ؽزایط پذیزػ ي عیبعتَبی آمًسؽی کبلیفزویب وؾبن میزَیس
کٍ زاوؾگبٌَبی مرتلف ثٍفًرت مغتقل زر مقبطع تحقیات
تکمیلی پزعتبری ثٍ خذة زاوؾدً میپززاسوس ،زر زاوؾگبٌ UC
 Davisؽزایط يريز ؽبمل زاؽته معس ثبال ،عًاثق پضيَؾیی،
مقبحجٍَب ،عیًاثق ؽرقیی ،عیًاثق حزفیٍای ،تًفییٍوبمیٍ ي
مسرک  TOEFLمیثبؽس .پزعتبران خُت يريز ثٍ مقطع ارؽس
ثبییس زارای میسرک  RNثبؽیىس .تحقییل زر زاوؾیکسٌَیبی
پزعتبری ایزان ياثغتٍ ثٍ ؽزکت زر آسمًن عزاعزی اعت کیٍ
تًعط يسارت ثُساؽت ثزگشار میگززز .وتیبیح پیضيَؼ آرییه ي
َمکبران َم َمراعتب ثب مطبلعٍ حبضز وؾبن زاز کٍ اعیتفبزٌ اس
ريػَبی غیز متمزکش ي معیبرَیبی چىیس گبویٍ ثیزای پیذیزػ
زاوؾیدً ،تًخییٍ ثییٍ پیؾیییىٍ علمییی ي حزفییٍای متقبضیییبن زر
ثُجًزی ثزوبمٍ مًثز اعت .مطبلعٍ عدبزی ي َمکبران وؾبن زاز
کٍ آسمًن  RNکٍ ثزای تعییه فاحیت حزفٍای زر ثغیبری اس
کؾًرَب ثزگشار میؽًز ،زر عیغتم پزعتبری ایزان َم ثبیس میس
وظز قزار گیزز (.)15
یکی زیگز اس تفبيتَبی مًخًز زر سمیبن پیذیزػ زاوؾیدً زر
اییزان ثیب  UC Davisکبلیفزوییب ،زاؽیته میسرک معتجیز سثیبن
اوگلیغی اعت .زر ایزان تغلط زاوؾدً ثٍ سثبن اوگلیغی زر حس
سثبن عمًمی ثزای يريز ثٍ زيرٌ کبرؽىبعی ارؽس کفبیت میکىس
ي ثغیبری اس زاوؾیدًیبن اس مُیبرتسثیبوی الس خُیت ثیزآيرزن
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قذردانی
مطبلعٍ حبضز حبفل پزيصٌ تحقیقبتی ياحس وظب َبی آمًسؽیی
مقطع زکتزی پزعتبری زاوؾگبٌ علً پشؽکی کبؽبن میثبؽیس.
اس معبيویت محتییز پضيَؾیی زاوؾییگبٌ کیٍ امکییبن خمییعآيری
اطاعبت را ثزای اودب مطبلعٍ فیزاَم کززویس ،وُبییت تؾیکز ي
قسرزاوی را زاریم.
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اوتقبزی قضبيت ثبلیىی ،تًاوبیی رَجزی کبرآمس ،ارتجب میؤثز ثیب
زیگزان ي ذاقیت ي وًآيری زر فزاگیز گززز.
اعتفبزٌ اس مقبحجٍ ثزای پذیزػ زاوؾدًیبن ،الیشا ثیٍ زاؽیته
مسرک سثبن اوگلیغی ،تىً ي اوعطیبفپیذیزی ثزوبمیٍَیب ثیزای
زاوؾییدًیبن ؽییبغل ،تمزکییش ثییز فعبلیییتَییبی پضيَؾییی زر
زاوؾگبٌَب ،تًخٍ ثٍ پزعتبری مجتىیثیز خبمعیٍ ،اس پیؾیىُبزات
ارائٍ ؽسٌ زر مطبلعبت مرتلف ثًز ( .)11،15،16زاوؾیگبٌَیبی
ایزان ثٍ خىجٍ عملی ي ثبلیىی رؽتٍ کبرؽىبعی ارؽیس میسیزیت
پزعتبری تًخٍ ثیؾتزی کززٌ اعت ي َیسف افیلی آن تزثییت
مسیزان مترقـ اخزایی ثٍعىًان میسیزان عیتبزی پزعیتبری،
عزپزعییتبر ،عییًپزيایشر ثییبلیىی ي آمًسؽییی ،مییسیز ياحییسَبی
پزعتبری ي زفبتز پزعتبری زاوؾگبٌ َب میثبؽس .ثٍوظز میرعس
گىدبوسن ياحسَبی کیبرآمًسی ثیٍمحتیًای زيرٌ ثیب تًخیٍ ثیٍ
ثیبلیىیثیًزن مبَییت ثزوبمیٍ زرعیی ،زر ارتقیبی تًاومىیسی
زاوؾدًیبن مًثز ثبؽس.
ثبتًخٍ ثیٍ اییهکیٍ ثزوبمیٍ رؽیتٍ کبرؽىبعیی ارؽیس میسیزیت
پزعتبری زر ایزان ،ثٍتبسگی مًرز ثبسوگزی قزار گزفتٍ اعت ،لذا
پیؾىُبز میؽًز ثعس اس فبرغالتحقیلی زاوؼآمًذتگیبن ،اودیب
مطبلعبت تًفیفی زر مًرز تًاومىسیَیبی کغیتؽیسٌ تًعیط
آوبن ي وظزعىدی زرذقًؿ محتًی ثزوبمیٍ فیًرت گییزز تیب
ثتًان ثب رفع مؾکات احتمبلی ثزوبمٍ ثٍ ارتقبی َزچیٍ ثیؾیتز
آن کمک ومًز.
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آمًسؽی صاپه ،زاوؾدًیبن ياحسَبی تحقیقبتی ثیؾیتزی را ثیٍ
تقییًیت میییرعییبوىس ي سمییبن ثیؾییتزی را ثییزای فعبلیییتَییبی
پضيَؾی اذتقبؿ میزَىس (.)15
ثب تًخٍ ثٍ ياحسَبی اوتربثی ثٍوظز مییرعیس ثزوبمیٍ آمًسؽیی
زاوؾگبٌ  UC Davisاس اوعطبفپذیزی ي تىً ثیؾتزی ثزذیًرزار
اعت ي زاوؾدًیبن ثزاعیبط عاقیٍ ي راَىمیبیی اعیتبز مؾیبير
ياحسَبی اوتربثی را میگذراوىس زرحیبلیکیٍ زر زاوؾیگبٌَیبی
ایزان عبذتبر ثبثت ثًزٌ ي محتًای زيرٌ ثزای َمٍ زاوؾیدًیبن
یکغبن میثبؽس .يخًز کبرگیبٌَیبی آمًسؽیی (آمیًسػ ثیمیبر،
پییضيَؼ ي وگییبرػ مقبلییٍ علمییی ،ارسیییبثی ي مییسیزیت ذطییز،
مسیزیت ایمىی ،مسیزیت اعتزی ي میسیزیت ذؾیم) زر ثزوبمیٍ
زرعی ایزان کٍ زاوؾدًیبن مًاف ثیٍ گذراویسن آن زر َزتیز
میثبؽىس ویش خشء وقب قًت ثزوبمٍ زرعی ایزان مییثبؽیس کیٍ
عايٌ ثز مفیسثًزن مطبلت مطزحؽسٌ ،مییتًاویس کبعیتیَیبی
احتمبلی محتًای ثزوبمٍ را ویش ثزطزف ومبیسَ .مچىییه ثیٍوظیز
میرعس گىدبوسن ياحسَبی کبرآمًسی ثٍمحتًای زيرٌ ثب تًخٍ
ثٍ ثبلیىیثًزن مبَیت ثزوبمیٍ زر اییزان ،زر ارتقیبی تًاومىیسی
زاوؾدًیبن مًثز میثبؽس.
زر سمیىٍ ،راَجززَبی آمًسؽیی ي ريػَیبی تیسریظ ،پیزيرػ
مُبرتَبی یبزگیزی ذًز راَجز ي مبزا العمیز اسخملیٍ میًارزی
اعت کٍ َم زر اَساف ثزوبمٍ آمًسؽی اییزان ي َیم زر زاوؾیگبٌ
 UC Davisزیسٌ میؽًز .اَساف ثزوبمٍ زرعی زر زاوؾگبٌ UC
 Davisزرثزگیزوسٌ زاوؼ عبسمبنیبفتٍ ،کغت ؽبیغتگی ذبؿ
ي مُبرتَب ،تًاوبیی حلمؾکل ،تفکز اوتقبزی ،قضیبيت ثیبلیىی ي
رَجزی ،ارتجب ي تًخٍ ثٍ ویبسَبی خبمعٍ اعت ي ثیزایهاعیبط،
محتًای آمًسؽی ي فعبلیت َبی یبزگیزی ثیٍگًویٍای طزاحیی
ؽسٌاوس کٍ اَساف آمًسؽی را ثٍطًر کبمل پًؽیؼ مییزَیس ي
میتًان تفبيت را زر فبرغالتحقیان مؾبَسٌ کزز ،امب زر ایزان
زريط ي محتًا ي ريػَبی آمًسؽی ثٍطزیقی ویغت کٍ ثتًاوس
مًخت گغتزػ فیفبتی َمبوىیس تًاویبیی حیلمؾیکل ،تفکیز
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Introduction: Evaluation in higher education has been the focus of curriculum development in
recent decades to improve the quality of curricula. Comparing existing programs with similar
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programs at the world's top universities with a comparative approach is one of the methods used in
evaluating programs. The purpose of this study was to compare the Master of Nursing Management
curriculum in Iran with UC Davis University of California.
Methods: This descriptive-comparative study was carried out in 2018, data were collected by
searching the internet with the key words of nursing, nursing education, curriculum, California UC
Davis and Iran, and using Bereday’s four-stage model: description, interpretation, juxta position and
comparison were analyzed.
Results: Both programs showed similar approaches to theoretical and clinical teaching, except that
peer learning, distance learning, and preceptorship were found at Yves Davis University. The job
duties mentioned for graduates in the MA and US Davis Master's Degree Programs also indicate
that the "Management- Leadership" tasks are similar in both programs, but given the educational
content, the Iranian program was more practical and its main focus is management, leadership, and
policymaking in clinical settings. While at UC Davis University, nurses are prepared for leadership
roles in the care system and faculty at colleges and specialist nurses in community.
Conclusion: Iranian universities have paid more attention to the practical and clinical aspects of
MSc in Nursing Management and its main purpose is to train the Executive Specialists. It seems
that incorporating training units into the course content, considering the clinical nature of the
curriculum, is effective in enhancing students' ability
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