همذم جْیٌذگبى هظیزًْراًی ػلن
ّهؼزفت را ثَ طبدت همذص داًؼگبٍ
تجزیک ػزف هیٌوبئین

گزٍّ اتبق ػول







در طزاطز دًیب ثزًبهَ اتبق ػول ثَ دّ ؿْرت ارائَ هی ػْد :در دبلت اّل داًغ
آهْختگبى رػتَ کبرػٌبطی پزطتبری (پض اس کظت هذرک لیظبًض)در یک دّرٍ 1-2
طبلَ ثزای ّرّد ثَ اتبق ػول آهْسع هی ثیٌٌذ .در دبلت دّم داًؼجْیبى در همغغ
کبرداًی آهْسػِبی ػوْهی دّرٍ اتبق ػول را هی گذراًٌذ ّ ثزای ایفبی ًمغ ثَ ػٌْاى
فزد طیبر ّ اطکزاة (دطت ػظتَ) آهبدٍ هی ػًْذ ّ طپض در ؿْرت توبیل در یک
دّرٍ  5/1 -5/2طبلَ ثزای ایفبی ًمغ ثَ ػٌْاى کوک جزاح آهبدٍ هی ػًْذ.
ثَ ػٌْاى هثبل ثب ًگبُی ثَ اًجوي پزطتبراى داًؼگبٍ کبرّلیٌظکب هؼخؾ هی ػْد کَ
پزطتبراى پض اس دّرٍ کبرػٌبطی ّ اخذ پزّاًَ کبر ثَ ؿْرت  RNهی تْاًٌذ ثب
گذراًذى یک دّرٍ داًؼگبُی هـْة ثب گذراًذى  27هْضْع درطی ثَ ؿْرت پزطتبر
هتخـؾ لجل  ،دیي ّ ثؼذ اس ػول در ًمغ ُبی پزطتبر ثیِْػی  ،پزطتبر طیزکْلیت ،
پزطتبر ثجت ،پزطتبر تجِیشات  ،کوک جزاح  ،پزطتبر ریکبّری ّ ثؼذ اس ػول ّ
پزطتبر ثزرطی ّ ػٌبخت ّ آهْسع ثَ ثیوبر لجل اس ػول فؼبلیت کٌٌذ.
ثب ًگبُی ثز اطتبًذاردُبی اًجوي تکٌْلْژیظت ُبی جزادی )ً (ASTیش هؼبُذٍ هی
ػْد کَ افزاد ػبغل در اتبق ػول دارای هذارک هتفبّتی هی ثبػٌذ .ثَ ػٌْاى هثبل
تکٌْلْژیظت ُبی جزادی ثزای ایفبء ًمغ اطکزاة در طَ طغخ  3 ّ 2 ،1آهْسع هی
ثیٌٌذ  .در طغخ اّل فزد در ػولِبی ػوْهی ّارد هی ػْد  .در طغخ دّم هی تْاًذ در
ػولِبی تخــی تز ایفبء ًمغ ًوبیذ ّ در طغخ طْم فزد در دْسٍ هذیزیت ًیش ّارد
هی گزدد

 همغغ کبرداًی اتبق ػول ثیي طبلِبی  1366تب  1380در داًؼکذٍ
ُبی هختلف طغخ کؼْر راٍ اًذاسی گزدیذ ایي رػتَ در داًؼکذٍ
ُبی پیزاپشػکی ّ یب پزطتبری ثَ داًؼجْیبى ارائَ گزدیذٍ ّگزٍّ اتبق
ػول هتْلی ادارٍ داًؼجْیبى ایي رػتَ هی ثبػذ.
 اس طبل  86ثَ ثؼذتزثیت داًؼجْیبى در همغغ کبرداًی هتْلف
ّداًؼجْیبى دردّ همغغ کبرػٌبطی ًبپیْطتَ ّ پیْطتَ اتبق ػول ثَ
تذـیل پزداختَ ّ در ؿْرت توبیل ثَ ارتمبء ػلوی خْد ثب ػزکت
در کٌکْر کبرػٌبطی ارػذ هی تْاًٌذ در ثز اطبص ػالئك اًتخبة
رػتَ ًوبیٌذ





رطبلت آهْسع رػتَ اتبق ػول در همغغ کبرػٌبطی پیْطتَ ًّبپیْطتَ
تزثیت ًیزُّبی اًظبًی آگبٍ  ،هتؼِذ ّ کبرآهذ اطت کَ ثب کظت تْاًبییِبی
دزفَ ای در اتبق ػول ّ ثِزٍ هٌذی اس داًغ ّ تکٌْلْژی رّس خذهبت
هْرد ًیبس هزالجتی ّ آهْسػی همزّى ثَ ؿزفَ را در ثبالتزیي طغخ
اطتبًذارد جِت تؼوین  ،دفظ ّ ارتمبء طغخ طالهت ثیوبر ّ جبهؼَ ارائَ
دٌُذ .
ایي اهز اس عزیك تْطؼَ داًغ اس عزیك تْطؼَ داًغ  ،آهْسع ّ پژُّغ
در رػتَ کبرػٌبطی اتبق ػول هیظز هی ثبػذ  .ثب تزثیت ایي ًیزُّب هزالجت
هغلْة ّ اثز ثخغ اس ثیوبراى در هزادل لجل  ،دیي ّ ثؼذ اس ػول ثَ
خـْؽ در جزادیِبی تخــی ّ اًْاع اطکْپی ُب  ،کٌتزل ّ پیؼگیزی
اس ػفًْتِبی ثیوبرطتبًی  ،ایجبد ػزایظ هٌبطت رّدی ثزای ثیوبراى ّ
ًگِذاری هٌبطت اس دطتگبُِب ّ تجِیشات پشػکی همذّر خْاُذ ثْد

 ثز اطبص ایي ثزًبهَ آهْسػی در  10طبل آیٌذٍ ُوگبم ثب پیؼزفت
طزیغ تکٌیکِبی جزادی ّ اًجبم اػوبل جزادی رّثبتیک فزاگیزاى
ایي رػتَ عجك اطتبًذاردُبی اًجوي جِبًی تکٌْلْژیظتِبی جزادی
آهْسع خْاٌُذ دیذ  .داًغ آهْختگبى ایي رػتَ جبیگبٍ خْد را در
ػزؿَ ُبی هختلف جزادی هؼخؾ ّتثجیت خْاٌُذ ًوْد ّ ًَ تٌِب ثَ
ػٌْاى یک کبرػٌبص هظبئل ػوْهی اتبق ػول ثلکَ ثَ ؿْرت
اختـبؿی ًیش لبدر ثَ ارائَ خذهبت اثز ثخغ ّ همزّى ثَ ؿزفَ در
جِت اػتالی طغخ طالهت جبهؼَ ّ ثِجْد کیفیت اػوبل جزادی
خْاٌُذ ثْد  ّ.در طغخ کؼْر ّ ثیي الوللی هغزح خْاٌُذ ػذ.

 ثب تْجَ ثَ ایي ًکتَ کَ ثیوبر ثَ ػٌْاى یک اًظبى لبدر اطت ثَ عْر هظتمل رّع
درهبًی هْرد ًظز خْد را اًتخبة کٌذ داًغ آهْختگبى لبدر خْاٌُذ ثْد ثب تأکیذ ثز
ػذالت اجتوبػی ّ ثزاثزی اًظبًِب ّ ثب تْجَ ثَ ارسػِبی دبکن ثز جبهؼَ اطالهی ،
اؿْل اخاللی ّاػتمبدی دزهت ثیوبر را ثَ ػٌْاى یک اًظبى ّیژٍ کَ دارای
خـْؿیبت جظوی ،رّاًی ّ ػبعفی خبؽ خْد هی ثبػذ در طزتبطز عْل ػوز
جزادی اس اثتذای پذیزع تب تزخیؾ اس اتبق ػول دفظ کٌٌذ ّ ثب جلت اػتوبد ثیوبر
ثَ ػٌْاى یک دبهی  ،یک ارتجبط ػگفت اًگیش اًظبًی را دفظ کٌٌذ .
 کبطتي اس طغخ اضغزاة ثیوبر لجل اس جزادی ّ رفغ ًیبس ُبی ُوَ جبًجَ اّ کلیذ
پیؼگیزی اس ثظیبری اس ػْارف ًبػی اس دریبفت ثیِْػی هی ثبػذ ّ ایي اهز تٌِب
اس دطتِبی پز تْاى ًیزُّبی آگبٍ ّ هتجذز اتبق ػول ثز هی آیذ.


 اًتظبر هی رّد کَ طبل  2012هیشاى ًیبس ثَ تکٌْلْژیظتِبی اتبق
ػول طزیؼتز اس دذ هتْطظ افشایغ یبثذ (یک افشایغ 21-25
درؿذی) ػلت ایي اهز افشایغ تؼذاد ّ ا ًْاع اػوبل جزادی ّ
رػذ جوؼیت ّ ًیش افشایغ هیشاى طبلوٌذی اطت (سیزا افزاد طبلوٌذ
ًیبس ثَ اػوبل جزادی ثیؼتزی دارًذ)  .اس طْیی افشایغ هیشاى
طبلوٌذی اطت (سیزا افزاد طبلوٌذ ًیبس ثَ اػوبل جزادی ثیؼتزی
دارًذ).

 اهزّسٍ ثیغ اس پیغ ًمغ پزطٌل جزادی آهْسع دیذٍ در طیظتن ثِذاػتی –
درهبًی هؼخؾ ػذٍ اطت  .تکٌْلْژیظتِبی اتبق ػول ػضْ هِوی اس تین ثِذاػتی
ثْدٍ کَ در توبص ًشدیک ثب جزادبى ،هتخــبى ثیِْػی ّ پزطتبراى در راطتبی
تأهیي هزالجتی هغلْة ثزای ثیوبراى فؼبلیت هی کٌٌذ  .ػولکزد اًظبًی ّ ػبیظتَ
دزفَ ُبی هزالجتی  ،داًغ ّ هِبرت ّطیؼی هی علجذ ّ اس آًجب کَ طٌگ سیزثٌبی
رػذ ّ تْطؼَ یک دزفَ آهْسع آى دزفَ هی ثبػذ پزطٌل اتبق ػول ًیش هبًٌذ طبیز
اػضبء طیظتن ثِذاػتی درهبًی ًیبسهٌذ اجزای اطتبًذاردُبی آهْسػی هی ثبػٌذ
 اس طْیی پیؼزفت طزیغ تکٌْلْژی پشػکی هْجت تغییزات چؼوگیزی در سهیٌَ
تکٌْلْژی جزادی هی گزددّ پیؼزفتِبی تکٌیکی هبًٌذ تکٌْلْژی فیجزُبی ًْری ّ
یب لیشر هْجت ایجبد تکٌیکِبی جزادی جذیذی هی ػْد ّ در اتبق ػولِبی آ یٌذٍ
ثزای تغبثك ثب کبهپیْتز ُب  ،لیشرُبّ فیجزُبی ًْری الکتزًّیک ّ رثبعِب ثَ
هٌظْر اًجبم ًمؼِب ّ ّظبئف جذیذ تکٌْلْژیظتِبی اتبق ػول ثبیذآهبدٍ ػًْذ





 ثزًبهَ دّرٍ کبرػٌبطی پیْطتَ ًّبپیْطتَ اتبق ػول ثَ هٌظْر تزثیت
افزادی هتؼِذ ّ هظئْل اطت کَ ثتْاًٌذ ُوگبم ثب گظتزع ّ تْطؼَ تؼذاد
جزادی ُب ّ تکٌْلْژی جزادی ثب ارائَ ثِتزیي خذهبت هٌغجك ثب اؿْل
ػولی پیؼزفتَ پبطخگْی ًیبسُبی ثِذاػتی درهبًی جبهؼَ ثبػٌذ.
 لذا ُذف اس ایي دّرٍ آهْسػی ارتمبء داًغ ً ،گزع ّ هِبرت افزاد
(تکٌْلْژیظتِبی اتبق ػول) ثزای ایفبء ًمغ دزفَ ای خْد در سهیٌَ ُبی
سیز هی ثبػذ:
تْاًبیی آهبدٍ طبسی هذیظ اتبق ػول ثب تکٌیکِبی آطپتیک (اطتزیل ّ ضذ
ػفًْی) را داػتَ ثبػذ.
اؿْل ؿذیخ پْسیؼي دادى(ّضؼیت دادى ثَ ثیوبر) را ثَ کبر ثزد.
دیذ کبفی اس هذل ػول در عْل جزادی (ثب کوک رتزکتْرُب  ،گبسُب ّ
طبکؼي) فزاُن کٌذ













ثب پیغ ثیٌی ًیبسُبی جزاح ثَ ػول جزادی طزػت ثخؼذ.
داًغ السم در هْرد آًبتْهی ّ فیشیْلْژی ًزهبل ّ پبتْلْژیک داػتَ ثبػذ.
داًغ السم در هْرد ػزایظ اّرژاًض داػتَ ثبػذ.
ثب رػبیت ًکبت ایوٌی اتبق ػول دبفظ ّطبیل ّ تجِیشات اتبق ػول ثبػٌذ ّ ػزایظ
ایوٌی ثزای ثیوبر ّ طبیز افزاد اتبق ػول فزاُن ًوبیٌذ.
هِبرتِبی طبسهبًذُی ثبالیی داػتَ ثبػذ.
داًغ ّ ػولکزد کبفی در هْرد هفبُین پبیَ هزالجت اس ثیوبر ّ تکٌیکِبی جزادی
داػتَ ثبػٌذ.
ثَ هٌظْر فزاُن ًوْدى هزالجت هغلْة اس ثیوبر اؿْل آطپتیک (اطتزیل )را ثَ
عْر ػولی ثکبر ثزًذ .تْاًبیی ایفبی ًمغ فزد اطکزاة(دطت ػظتَ )را در ُوَ
اػوبل جزادی پبیَ ّ اػوبل جزادی تخــی داػتَ ثبػذ
رفتبر پبطخگْیبًَ ّ ًگزع دزفَ ای هْرد اًتظبر اس یک فزد در دزفَ ثِذاػتی –
درهبًی را داػتَ ثبػذ.
داًغ ّ تْاًبیی السم در هْرد اًجبم هِبرتِبی هزتجظ ثَ فزد طیبر را داػتَ ثبػٌذ



داًغ آهْختگبى هی تْاًٌذ در ًمؼِبی هزالجتی  ،ارتجبعی ،
پژُّؼی اًجبم ّظیفَ ًوبیٌذ

استراتژی اجرای برنامه آموزشی

اطتزاتژی آهْسع تلفیمی اس اطتبد هذْری ّ داًؼجْ هذْری اطت  .کَ دارای
هؼخـبت سیز هی ثبػذ:


ادغبم درّص تئْری ّ ػولی ّ ثِجْد طغخ هِبرتِبی داًؼجْیبى در راطتبی پیؼگیزی اس
ثیوبریِب ّ ارتمبء طالهت
تذاّم فؼبلیت داًؼجْیبى ثزای اجزای طویٌبر  ،پزّژٍ ّ کٌفزاًظِبی هزتجظ ثب رػتَ
کوک ثَ تأهیي دمْق ثیوبراى ّ دفظ ّ ارتمبء طالهت آًبى در دذ هغلْة
کبرثزدی ًوْدى رػتَ در سهیٌَ ُبی تذمیمبتی  ،تذاّم آهْسػِب  ،پزّژٍ ُب ّ ......



ایجبد سهیٌَ رلبثتِبی ػلوی ثزای داًغ آهْختگبى رػتَ اتبق ػول
ایجبد اًگیشع ثزای داًغ آهْختگبى رػتَ اتبق ػول














 دّرٍ ُبیی ثزای ایي، ثزخی اس هزاکش داًؼگبُی کَ در دبلت اّل
:رػتَ ارائَ هی دٌُذ ػجبرتٌذ اس
Mohawk college of applied arts technology
George brown college
Algonquin college
Centennial college
Community college of Allegheny county



ّ ثزخی اس هزاکش داًؼگبُی کَ ثَ ؿْرت کبرداًی داًؼجْ هی پذیزًذ
:ػجبرتٌذ اس
 Indiana county technology center adult
education
 University of Minnesota creeks ton
 Madisonville community college
 Southern meine community college
 Western nevada community college



