
 ويژه نامه آموزشي مجله علمي پژوهشي د انشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

جشنواره شهید مطهری   ارديبهشت 1391
فرایندهاي حیطه تدوین برنامه آموزشی

طراحي و اجراي برنامه آموزشي پرستاري نظامي
شيرين عاليخاني، سهيال برومند، اميرحسين پيشگويي، آرمين زارعيان، مريم روشندل

مقدمه
فارغ  پرستاران  مهارت  و  دانش  سطح  ارتقاء  کلي:  هدف 
التحصيل دانشكده پرستاري جهت آمادگي و پاسخ گويي و 
ارائه مراقبت هاي سريع و اصولي در حوادث تروريستي و 
صدمات حاصله از كاربرد سالح هاي غيرمتعارف و حوادث 

ش، م، ه و.... 

اهداف اختصاصي: 
1- آشنايي با تعليمات نظامي به منظور باالبردن حس اعتماد، 
جرأت، برانگيختن حس اشتياق خدمتي و توجه به امور 

نظامي
2- تبيين وآشناسازي دانشجويان با اصول و مباني انضباط و 

نظام آموزشي
3- آشناسازي و ارتقاء مهارت دانشجويان جهت استفاده از 

برخي سالح هاي مرسوم )كلت، ژ3( 
4- پرورش جسماني دانشجويان، جهت ايجاد توانايي خدمت 

در مناطق مختلف كشور
5- تبيين و آموزش پروتكل هاي درماني و مراقبتي در مصدومين 

ناشي از سالح هاي شيميايي، ميكروبي و هسته اي
6- اجراي مراقبتهاي صحيح پرستاري در حوادث ناشي از 
پرواز و ضايعات حاصل از غواصي و فشارهاي زير سطح.
7- تبيين و آشناسازي دانشجويان با اصول بهداشت مواد غذايي 
در مراكز نظامي و ميدان هاي نبرد و تغذيه در زمان بحران.

8- تبيين و آشناسازي دانشجويان با اجراي صحيح اصول 
كمك هاي اوليه، امداد و فوريت ها در جنگ و بحران هاي 

طبيعي، ترياژ و تخليه مجروحين در عمليات نجات.
9- تبيين و آشناسازي دانشجويان با اصول بهداشت رواني در 

جنگ و حوادث غير مترقبه. 

روش تدوين فرايند
جهت حصول به كاريكولوم آموزش پرستاري نظامي از فرايند 
 Participatory curriculum كاريكولوم  تدوين  مشاركتي 
development process (PCD) استفاده گرديد. اين روش 

داراي 4 گام اصلي به شرح زير است: 
اين مرحله  در   :Expert Involvment درگيرسازي مجربان 
كار گروهي متشكل از 6 نفر از اعضاي هيأت علمي دانشكده 
پرستاري ارتش و 2 نفر از دانشكده ش. م. ه ارتش، كليه 
شاخص هاي مربوط به پرستاري نظامي را مورد بررسي قرار 
دادند. بررسي هاي صورت گرفته در اين مرحله در قالب 12 

جلسه مشترك طراحي و به انجام رسيد.
جمع آوري اطالعات تحقيقي از منابع و متون: در اين مرحله 
كليه منابع و متون مرتبط با پرستاري نظامي بصورت كامل 
 (content مورد بررسي قرار گرفته و پس از انجام تحليل محتوا

(analysis معيار و شاخص هاي مرتبط استخراج گرديد.

تلفيق و ادغام شاخص هاي مستخرجه: در اين مرحله مجدداً 
با تشكيل پانل خبرگان شاخص هايي كه با توجه به ساختار 

محل اجراي فرايند: دانشكده پرستاري آجا، دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران
تاريخ اجرا: از سال 1380 اين برنامه طراحي گرديده است ليكن در طول زمان بر حسب ضرورت و نياز سنجي تغييرات الزم در كاريكولوم برنامه 

تفصيلي و محتواي درس به عمل آمده است. از سال 1381 در دانشكده پرستاري اجرا مي شود.
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فرهنگي و نظام آموزشي كشور همخواني بيشتري داشتند، 
معين شده و جهت هر كدام از موارد، برنامه درسي خاصي 

طراحي گرديد.
تدوين نهايي کاريكولوم: در اين مرحله برنامه درسي و اهداف 
كلي و رفتاري، تعداد واحدها، محتوا، روش هاي تدريس و 
تنظيم  كتابچه اي  بصورت  و  بررسي  مورد  ارزشيابي  روش 

گرديد.

روش اجراي فرايند
برنامه تدوين شده پرستاري نظامي به دو بخش برنامه آموزش 
نظامي و پرستاري در جنگ و بحران تقسيم مي شود. بخش 
اول در 3 مرحله اجرا مي شود كه مرحله اول اين بخش در 
طول ترم يك و مرحله دوم آن در طول تابستان سال اول و 
مرحله سوم نيز در طول تابستان سال دوم، مجموعًا به ارزش 
5 واحد ارائه خواهد شد. همچنين دانشجويان به مدت 12 
ساعت برنامه كار عملي آموزشي اسلحه ژ3 و كلت را نيز 
آموزش مي بينند. برنامه آموزش پرستاري در جنگ و بحران 
نيز به اجزاء مراقبت، درمان و مديريت مصدومين ناشي از 
عوامل شيميايي، ميكروبي و هسته اي، پرستاري پرواز و زير 
سطح، بهداشت تغذيه در مراكز نظامي و ميدان هاي نبرد، امداد 
و انتقال، تخليه مجروحين، فوريت ها در جنگ، بهداشت رواني 
در جنگ، آشنايي باجنگ هاي نامتقارن و ناهموار، به ارزش 5 
واحد طبقه بندي مي شود. همچنين در اين بخش دانشجويان 50 
ساعت كارعملي، معادل 2 واحد در صحنه جنگ شبيه سازي 
شده، صحرا، فضاي باز رودخانه اي، انتقال هوايي مصدومين 
و خالقيت و ابتكار عمل پرستاري در صحنه را نيز مي آموزند. 

پيامدهاي اجراي فرايند
پرستاري نظامي علمي است كه به مراقبت از بيماري ها و 
ايجاد  نظامي  عمليات  جريان  در  كه  مي پردازد  آسيب هايي 
مي شود. همچنين شكل خاصي از سازماندهي را در بر مي گيرد 

كه براي ارائه پشتيباني نيروهاي نظامي و انتقال و مراقبت سريع 
بيماران در طول نبرد بكار مي رود. در برنامه پرستاري نظامي، 
نيروهاي متخصصي در زمينه آموزش، مديريت و پژوهش 
تربيت مي شوند كه با اتكاء به دانش پايه علم پرستاري، رويكردي 
نظامي در ارائه خدمات خود خواهند داشت. دانش آموختگان 
پرستاري نظامي ضمن رفع كمبود كيفي و كمي نيروي انساني در 
بخش هاي مختلف فرماندهي بهداشت و درمان آجا و نيروهاي 
مسلح، قادر خواهند بود تا دوره هاي آموزشي متناسب با رويكرد 
نظامي را درحوزه هاي كاري خويش برنامه ريزي نمايند. مضافًا 
داراي اين توانمندي هستند كه با نيازسنجي مدون و علمي 
مبتني بر پژوهش مي توانند خدمات نوين را در حوزه سالمت 
و نظاميان و پرستاري نظامي ارائه نمايند. از دانش آموختگان 

كارشناس پرستاري با رويكرد نظامي انتظار مي رود: 
سيستم هاي  در  موجود  مشكالت  سنجي  نياز  توانايي  1ـ 
راه حل هاي  ارائه  و  مسلح  نيروهاي  درماني  بهداشتي- 

مناسب را داشته باشند.
و  تخصصي  ريزي هاي  برنامه  در  مشاركت  افزايش  با  2ـ 
حرفه اي اصول مراقبت پرستاري نظامي را به اجرا درآورند. 
بهبود فرايند مديريت پرستاري يكي از مأموريت هاي اصلي  3ـ 
كارشناسي پرستاري نظامي است كه به دليل نظامي بودن 
بيمارستان هاي تحت تابعه ارتش، شرايط منحصر به فردي 
را طلب مي كند. ارتقاء كيفيت مراقبت، افزايش بهره وري، 
افزايش رضايت بخشي و آموزش مداوم به مدد تربيت 
نظامي  پرستاري  كارشناسي  دوره  در  متخصص  نيروي 

توسط دانشكده پرستاري آجا حاصل مي گردد. 

سطح اثرگذاري: كشوري

نتيجه گيري
ارزيابي فرايند: ارزشيابي هاي دوره اي كاريكولوم توسط كميته 
ارزيابي دروني دانشكده بر حسب نيازسنجي سيستم خدمات 
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دياگرام روش اجراي فرايند مشارکتي تدوين کاريكولوم

  زمان                                                 مراحل                                               برون داد     

  ماه 1  

    

  

  ماه 2  

    

  

  

  
  ماه1  

    

  

  

  ماه 1  

      

  

  

  ماه 1  

    

  
  ماه 1  

    

 

 بررسي و مطالعه كاريكولوم قبلي

 تشكيل كارگروه اوليه با متخصصان پرستاري

تدوين پيش نويس اول

تشكيل كارگروه مشورتي با متخصصان طب

دومتدوين پيش نويس

 بررسي جامع متون مرتبط با كاريكولوم پرستاري نظامي

 انجام تحليل محتوا

 تشكيل پانل خبرگان

 بررسي مقايسه اي شاخص هاي مستخرجه و تدوين پيش نويس سوم

تدوين نهايي كاريكولوم

 تدوين طرح درس

خص شدن مش
 چارچوب

نويس  پيش  تأييد 
 اول

نويس  پيش  تأييد 
 دوم

استخراج شاخص هاي 
برجسته مرتبط با 
 پرستاري نظامي

نويس  پيش  تأييد 
 سوم
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بهداشتي و درماني، آگاهي و شناخت سالح هاي جديد و....
برنامه آموزشي فوق و كليه عوامل مداخله گر آن به صورت 
دوره اي مورد ارزشيابي قرار مي گيرند كه اين امر توسط كميته 
ارزيابي دروني دانشكده انجام مي پذيرد. اين كميته نيز ضمن 
بازديد از محيط و امكانات و فضاهاي آموزشي با مدير گروه، 
مدرسين، اعضاي هيأت علمي مرتبط و كارشناسان دپارتمان 
طب نظامي و نمايندگاني از دانشجويان مشمول آموزش و فارغ 
التحصيالن اين برنامه جهت جمع آوري اطالعات و تعيين ميزان 
پايبندي و موفقيت گروه در نيل به اهداف آموزشي برنامه و 
ميزان رعايت استانداردها به شرح مندرج در كاريكولوم تدوين 
شده، كفايت منابع مالي و آموزشي موجود براي حمايت از 
برنامه و ميزان موفقيت در رفع مشكالت و نارسايي هاي قبلي، 

اصالح برنامه و كسب دانش، نگرش، مهارت و تجربيات 
آموزشي مورد نياز دانشجويان، جلساتي را تشكيل مي دهند. 
نتايج اين بازديدها و بررسي ها طي يك گزارش رسمي به 
گروه آموزشي، رياست دانشكده و ديگر سلسله مراتب مرتبط 
منعكس مي گردد و نقاط قوت و ضعف برنامه مورد نقد و 

بررسي قرار مي گيرند. 
چالش ها و مشكالت اجراي برنامه و راه حل انتخابي آن: 
برآورد اعتبار مالي مضاعف، صرف زمان بيشتر جهت آموزش 
 Skill Lab دانشجويان، نياز به تجهيزات خاص آموزشي مثل

نظامي و......، نياز به هيأت علمي متخصص و مجرب و.... 

تأييد هاي مربوطه
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