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 مقاله پژوهشی

  دانشگاه با  رانيا يپرستار يدکتر دوره يآموزش برنامه يقيتطب سهيمقا
  ا و منچستر انگلستانيفرنيکال UC Davisتورنتو در کانادا، 

  
  *٢يب حاج باقري، محسن اد١افرا يال قنبريل

 
  14/08/1399تاریخ پذیرش  24/05/1399تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 و سهيمقا ق،يتطب .هست يعال آموزش عرصه زانيبرنامه ر يهاتياولو و هادغدغه از يکي يدکتر آموزش ژهيوبه يعال آموزش تيفيک نيتضم :هدف و زمينهپيش
 رانيا يپرستار يدکتر برنامه يقيتطب سهيمقا باهدف مطالعه نيا لذا .است مؤثر اريبس دغدغه نيا رفع در کشورها، ريسا با يآموزش يهابرنامه مختلف ابعاد ليتحل

  .شد انجام ر انگلستانا و منچستيفرنيکال UC Davisتورنتو در کانادا،  دانشگاه و
 نظام سهيمقا و يجوارهم ر،يتفس ف،يتوص جهت يبرد مرحله چهار يالگو از. شد انجام ۱۳۹۹ سال در يقيتطب-يفيتوص روش به مطالعه نيا روش کار:مواد و 

و ) رن موريا يبت يدانشکده پرستارا (يفرنيکال UC Davis، در کانادا (دانشکده بلومبرگ)تورنتو  يپرستار يهادانشکده با رانيا يپرستار يهادانشکده آموزش
 اساس براستخراج شده  يهاداده ،سپس .رفتيپذ صورتمذکور  يهادانشگاه يهاتيسا در ينترنتيا يجستجو .شد استفاده يدکتر مقطع درانگلستان منچستر 

 .گرفت قرار سهيمقا مورد و يبندطبقه پژوهش، هدف

 آزموناز به ين يران ورود به دوره دکتريدر ا است. هاارزشو  اندازچشمرسالت،  يدارا کياستراتژ يزيربرنامه اصول اساس بر گاهدانش چهار هر برنامه :هاافتهي
 UCو ران يا يهادانشگاه. در شوديمبرگزار  UC DAVIS درنار يو سم يق حضورين واحد روش تحقيشتريبست. ين گونهنيا هانشگاهدار يدر سا يدارد. ول يورود

DAVIS ارائه شود.  بودجه به دانشگاه نيتأمدانشجو و  يت ماليحما يرسم هيدييتأد يدر دانشگاه منچستر با يول رديگيماز دانشجو صورت  يت ماليا حمايفرنيکال
و  قتومهين يهادوره يمنچستر داراهستند. دانشگاه  يو پژوهش يحضور هادورهگر يدر سه دانشگاه د يول را دارد ين زمان دوره پژوهشيشتريدانشگاه منچستر ب

  ز هست.ياز راه دور ن آموزش
 يدانشجو و برگزار يت ماليحما ،ياسالم يهاارزش نظام اساس بر برنامه يباورها و هاارزش بودن منطبق، رانيا در يدکترا برنامه قوت نقاط از :يريگجهينتبحث و 

توسط  يارياخت صورتبه، عدم امکان انتخاب دانشجو ينيبال يردکت يهادوره يبرگزاربر  توجهعدم  توانيماز نقاط ضعف آن  .است يحضور صورتبه هاکالس
 شرفتهيپ يکشورها تجارب اساس بر لذا،. است ين در دوره دکتريآنال يهاکالس، عدم استفاده از يعلمئتيهت يترب باهدف يدروس يبرا يزيربرنامهدانشکده، عدم 

  .ميکن تيتقو را قوت نقاط و اصالح را ضعف نقاطد يبا ،يرانيا جامعه يازهاين و
 ا، انگلستانيفرنيکال ران، کانادا،ي، ايآموزش نظام ،يقيتطب مطالعه ،يپرستار يدکتر ،يدرس برنامه :هادواژهيکل

  
 ۷۰۱-۷۱۴ ، ص۱۳۹۹ آذر، ۱۳۴ درپي، پينهمشماره ، هجدهم، دوره مجله پرستاري و مامايي

  
  ٠٩١٣٣٦٣٠٢٧٢: تلفن تروما، پرستاري تحقيقات مرکز کاشان، پزشکي علوم دانشگاه کاشان،: آدرس مکاتبه

Email: adib1344@yahoo.com 

 
  مقدمه

 آن واسطهبه که است يليتحص درجه نيباالتر يپرستار يدکتر
 مختص قيعم و دهيچيپ يهانقش کسب يبرا الزم تيصالح افراد

 عنوانبه کايآمر ايکلمب دانشگاه. )١( ندينمايم کسب را رشته به

 يدانشجو رشيپذ دوره نياول جهان سطح در دانشگاه نياول
 يدکتر آن از بلق .نمود شروع يالديم هشتاد دهه در را يپرستار

                                                             
  رانيکاشان، کاشان، ا ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما ي، دانشکده پرستاريپرستار يدکتر يدانشجو ١
  )سنده مسئولي(نو رانيا کاشان، کاشان، يپزشک علوم دانشگاه ،ييماما و پرستاري دانشکده تروما، پرستاري قاتيتحق مرکز ٢

 ادامه به مندعالقه افراد و نبود مستقل رشته کي عنوانبه يپرستار

 و وزشآم ،يولوژيزيف رينظ گريد يهاشاخه در يپرستار در ليتحص
  .)٢( نمودنديم اخذ را خود يدکتر درجه ،ياجتماع علوم

 ازيموردن يپرستار دانش توسعه يبرا يدوره دکتر آموزش 

 دانش نيپليسيشرفت ديپ يبرا را انيدانشجو دوره، نيا است،

 يبرا که دينمايم آماده ه،يتوسعه نظر و قيتحق قيطر از يپرستار
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 باقري حاج اديب محسن، افرا قنبري ليال
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 يضرور حرفه، رهبران ديتول و يپرستار دانش بدنه نمودن تريقو
 يهابرنامه است، معتقد کايآمر يپرستار کالج انجمن. )٤, ٣( است
 در کار يبرا انيدانشجو يسازآماده باهدف ديبا يپرستار يدکتر

 ينيبال و اقدامات ينيبال قاتيتحق آموزش، ،يبهداشت مشاغل
 را ، پرستارانيدکتر يهابرنامه اصوالً،. وندش يطراح شرفتهيپ

 فيوظا تواننديم آنان ،کنديم آماده حرفه نيا در متخصص عنوانبه
بر  قيو تحق کار ،ينيبال و يدانشگاه يهاطيمح انواع در را يرهبر
سؤاالت  با مقابله يبرا محقق عنوانبه انيدانشجو رند،يگ عهده

 انتظار .)٦, ٥( شونديم داده آموزش يبهداشت يهامراقبت دهيچيپ

 ، باعثذکرشده اهداف ساختن برآورده ضمن ،النيالتحصفارغ روديم

 ينسل بعد کنند، تيريمد را حرفه نيا شوند، يپرستار علم شرفتيپ
و  کنند حفظ را ياحرفه يکپارچگي دهند، آموزش را پرستاران
  .)٧, ٤( دهند ميتعل ندهيآ يبرا را يمحقق پرستاران

و  PhD قيتحق بر متمرکز شيگرا دو يدارا يپرستار يدکترا
 ق،يتحق بر متمرکز يهادوره .است DNPبالين  بر متمرکز يدکترا

 بر شتريب ،نيبر بال متمرکز يهادوره و قاتيتحق انجام بر شتريب

 بر يمبتن و خالقانه شامل کاربرد و بوده يمبتن ينيبال يهاتيفعال

  .)٥-٣( هستند نيالدر ب قاتيتحق جينتا شواهد
 ياديز تياهم از ،يپرستار يدکترا انيدانشجو تيترب و آموزش

 جهت يعوامل عنوانبه روديم انتظار هاآن از رايز است برخوردار

 دهندگانآموزش نيهمچن و حرفه مشاوران ،يپرستار علم شرفتيپ

 يآموزش علوم پزشک. )٩, ٨( ندينما ملع ،يپرستار ندهيآ محققان
ت آموزش يفيک کنندهنيتضماست که  يعال آموزشاز  يبخش

 انيم نيا . درباشديمحفظ سالمت جامعه  جهيدرنتان و يدانشجو

 يهادهه در يعال آموزش نظام از يبخش عنوانبه يپرستار آموزش
 نيا .است گسترش و توسعهدرحال ياديز سرعت با جهان در رياخ

 شده رشته نيادر  آموزش تيفيک درباره ينگران ثباع تنهانه توسعه

و  ،موختگانآدانش يستگيشا ازجمله ييهاچالش با بلکه است
 ،نيابرا. بن)١٠(است  مواجه يپرستار رشته يدرس يهابرنامه تيفيک

 ،يپزشک علوم يهادانشگاه از يبخش عنوانبه ،يپرستار يهادانشکده
, ٥( کنند حرکت ارتقاء و مداوم يابيارز ت،يفيک نيتضم سمت به ديبا

 يان گر آن است که ضمن طراحينما يرات نظام آموزشييغت .)١١
 زين يکارکرد آموزش يتوجه به بهبود و ارتقا يآموزش يهابرنامه

از عهده  يدر صورت يآموزش مؤسسات کهيطوربهت دارد. ياهم
ت يوضع يت آموزشيفيک ازلحاظ، که نديآيمف و اهداف خود بر يوظا

  .)١٢( داشته باشند يمطلوب
 يدکترا برنامه يقيتطب يبررس نهيزم در يمتعدد مطالعات

 يرفعت است. گرفته صورت کشورها ريسا با رانيا يپرستار يتخصص
 يپرستار يدکترا دوره يدرس برنامه يقيتطب يبررس به همکاران و
 که کننديم انيب و پرداخته کايدر امر (widner) دنريو دانشگاه با

 مانند ييهاقسمت در فقط رانيا يارپرست يدکترا دوره يدرس برنامه

 دوره يدرس برنامه با مشترك وجوه دوره ساختار و مشخصات

 جامعه ازين به توجه با و داشته دنريو دانشگاه يپرستار يدکترا

سه يمقاز به ينمطالعه ک ي. )١٣( رديبگ صورت آن در يبازنگر يستيبا
رش پرداخته و گزا ران با آلبرتايا يپرستار يبرنامه دکتر يقيتطب

 کياستراتژ يزيربرنامه اصول اساس بر دانشگاه دو هر برنامه داده که
 ارتباط دانشگاه آلبرتا است. در هاارزش و اندازچشم رسالت، يدارا

 رنامه. بود داردوج جامعه مشکالت و ازهاين با درس طرح نيب مناسب

 مشخصات مانند ييهاقسمت در رانيا يپرستار يدکترا دوره يدرس

 يپرستار يدکترا دوره يدرس برنامه با يمشترک نقاط دوره ساختار و
 مدرك يدارا افراد درخواست سهيمقا نيهمچن .دارد آلبرتا دانشگاه

 در دانشجو رشيپذ نحوه در که داد نشان يپرستار ارشد يکارشناس

 ييکانادا ريغ افراد يبرا و قيتحق روش و آمار مدرك و آلبرتا گاهدانش

 در اما .شوديم يبررس يدکترا دوره يبرا ن،يبال سابقه و زبان مدرك
 ارشد يکارشناس مدرك داشتن به منوط دانشجو رشيپذ رانيا

روشن، خوش کشت، يتوسط گل شدهانجامدر مطالعات  .)١٤( باشديم
 يياجرا و ييمحتوا يهاچالش يبررس به که ييو بقا يدالور

 پاسخگو اعالم ضمن پرداختند، رانيا يپرستار يدکتر کولوميکور

 يازهاين با يپرستار کولوميکور يواحدها تناسب عدم نبودن و
 يدکتر رنامهب دروس سرفصل داشتند، اذعان نظام سالمت، و جامعه
  .)١٥, ٥, ٣, ٢(کند  رييتغ ديران بايا در يپرستار
 يپرستار يدکتر آموختگاندانش از انتظارات نکهيا به توجه با

 نظام روندهشيپ و عيسر راتييتغ و است دهيچيپ و عيار وسيبس

 جاديا متخصص يورين تيترب يبرا را يروزافزون يازهاين سالمت،

 و يدکتر يهابرنامه ارائه تيفيک به ياژهيوتوجه  ديبا ،کنديم
 با رسديم نظر به .)١٦, ١٤( داشت جامعه يازهاين با آن تناسب

 به يحدود تا توانيم ق آنيتطب و يآموزش يهابرنامه يبازنگر

. کمک کردامور  اصالح و نهيزم نيا در مشکالت ييشناسا
 ران نوپاستيا در يپرستار يدکتر دروس ديجد سرفصل کهييازآنجا

 با آن يقيتطب يهاسهيمقا است، نگرفته قرار يابيارزش مورد هنوز و

 شيرا پ برنامه قدرت و ضعف نقاط توانديم جهان مطرح يهادانشگاه
ارتقاء  موجبات آن ياحتمال نواقص رفع با و دينما مشخص شيپ از

 يبازنگر يهاروش از يکي .آورد فراهم را برنامه تيفيک و يمحتو
 در با مطالعات نيا در است. يقيتطب مطالعات يآموزش يهابرنامه

 تفاوت و تشابه وجوه يبررس و تلفمخ يهادهيپد دادن قرار کنار هم

 عوامل ليوتحلهيتجز امور، اصالح به گرانيد تجارب از با استفاده و

 شوديم پرداخته نوآور و خالق يهانمونه از يالگوبردار و ا موانعي مؤثر
)١٧(  

س بزرگ ين پرديا دوميفرنيدر کال UC Davis دانشگاه
 نيرمعتبرتن و يتربزرگا، دانشگاه تورنتو يفرنيکال يهادانشگاه
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 انگلستان منچستر و کاليفرنيا UC Davis، کانادا در تورنتو دانشگاه با ايران پرستاري دکتري دوره آموزشي برنامه تطبيقي مقايسه
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دانشگاه کانادا و دانشگاه منچستر رتبه پنجم در انگلستان و هفتم در 
به  يپرستار يدکتر يهاکوريکولوم ليوتحلهيتجز لذااروپا را دارد. 

 کشورها به توانديما يمطرح و به روز دن يهادانشگاهبا  يقيتطب روش

 ،اساس نيا بر. ديکمک نما يدکتر يهابرنامهتوسعه و تکامل  در
 يپرستار يدکتر برنامه يقيتطب سهيمقاحاضر،  مطالعه از هدف

ا و يفرنيکال UC Davisتورنتو در کانادا،  دانشگاه يپرستار دانشکده
 در ييماما و يارپرست يهادانشکدهدر انگلستان و  منچستر

 يافهحردانش  يارتقا يدر راستا رانيا يپزشک علوم يهادانشگاه
  .باشديم

  
  روش کار
 يقيتطب -يفينوع توص از و يکاربرد پژوهش کي حاضر مطالعه

 ياز الگوها .است شده انجام و ١٣٩٩مه دوم سال يدر نکه  است
 ,George, F( يبرداف روش جرج  يقيمورد استفاده در روش تطب

s method’Brady٢ري، تفس١في) است که در چهار مرحله توص ،
 يهادادهف، ي. در مرحله توصشوديمانجام  ٤هسيو مقا ٣يهمجوار

 يبراو و تدارک  يادداشت برداريق بر اساس شواهد و اطالعات، يتحق
 ر،ي. در مرحله تفسشوديمدر مرحله بعد آماده  يو نقاد يبررس

. در مرحله گردديمل يو تحل يسف شده بررياطالعات توص
 منظوربهکه در دو مرحله قبل اماده شده است،  ي، اطالعاتيجوارهم

 و در يبندطبقه هاتفاوتو  هاشباهتسه يمقا يبرا يجاد چارچوبيا
 ق با توجه بهيسه، مساله تحقي. در مرحله مقارديگيمکنار هم قرار 

و دادن پاسخ به  يبندطبقه هاتفاوتو  هاشباهتنه يات در زميجزئ
 عوامل کهييازآنجا. )١٨( گردديمسه يو مقا يق بررسيتحق سؤاالت

 يآموزش يهاستميس يزيه ريپا بر ياجتماع و يمختلف فرهنگ
 تياهم از مطالعه مورد بافت شناخت نيبنابرا مؤثر است، متفاوت،

 موجود تيوضع و خچهيتار ابتدا اساس، نيا بر .برخوردار است ياديز

 نيهم ادامه، در شد. يبررس رانيا در يدکتر در يپرستار آموزش
 UC، )٥(دانشکده بلومبرگ دانشگاه تورنتو در کانادا در تيوضع

Davis و منچستر ) ٦رن موريا يبت يدانشکده پرستار(ا يفرنيدر کال
افتراق  و اشتراك وجوه سپس گرفت. قرار مطالعه مورد سيدر انگل

 يدکتر دوره يآموزش برنامه .گرفتند قرار سهيمقا مورد هابرنامه نيا
 تيسا از) 1395 / 12 / 14 سال به مربوط برنامه ( رانيا يپرستار
 دوره يآموزش برنامه زين و ،)١٩(ران يا درمان و بهداشت وزارت

 )۲۱(ا يفرنيکال UC Davis، )٢٠(تورنتو  دانشگاه يپرستار يدکتر
 د.يگرد اخذ مذکور يهادانشگاه يهاتيسا از )۲۲(و منچستر 

                                                             
1 Description 
2 Interpretation 
3 Juxtaposition 

بودند که حداقل شامل  ياطالعاتورود به مطالعه شامل  يارهايمع
، هاارزشفلسفه و ، ياهداف کل خچه،يتار ف،ياز موارد تعر يکي

رش يط و نحوه پذيف، شراي، وظايتوانمند، اندازچشمرسالت، 
 برنامه بود. يياجرا يشجو، مشخصات و ساختار دوره و استراتژدان
 قرار قيدق مطالعه مورد و ترجمه روان يفارس به يسيانگل يهاافتهي

 يبرا يجداول قالب در هاداده اطالعات، يجمع آور از پس .گرفت
 نظم با بيترت نيا به و شد داده قرار يآموزش برنامه عناصر ک ازي هر

 و شنهادهايپ و ن،ييتع هاتفاوت و هايهمانند ،هادادهبه  دادن
  .ديآشکار گرد راهکارها

  
  هاافتهي

 برنامه عناصر از کي هر مورد در سهيمقا و مطالعه از حاصل جينتا
 ،اندازچشم و رسالت فلسفه، دوره، خچهيتار و فيتعر :ازجمله يدرس

 مورد يهايتوانمند ،ياحرفه فيوظا و نقش رشته، يکل اهداف

و  دوره اختارس و مشخصات دانشجو، رشيپذ نحوه و طيشرا انتظار،
 تا کي جداول در کيتفک به يآموزش برنامه يياجرا يهاياستراتژ

 منچستردانشگاه  دهديمنشان  ۱جدول شماره  .است شده ارائه هفت
  .باشديم يپرستار ينه دکترين قدمت در زميشتريب يدارا

 اساس بر دانشگاه دو هر برنامه که دهديم نشان ٢ شماره جدول

 هاارزش و اندازچشم رسالت، يدارا کياستراتژ يزيربرنامه اصول

 روشن و درك قابل خالصه، دانشگاه هر چهاردر  اندازچشماست. 

 دهيا تيوضع کي و شده عنوان رسالت يراستا در قاًيدق و شده انيب

 اساس بر رانيا در برنامه يباورها و هاارزش .کنديم نييتب را آل

 بر آن ديتأک و شده ابراز جامعه بر حاکم ياسالم يهاارزش نظام

 استقرار ،يانسان کرامت حفظ ،يانسان تکامل و تقوا فرهنگ توسعه

 نظام استقرار يبرا تالش ،يپزشک اخالق تيرعا ،ياجتماع عدالت

 خدمت و رندگانيگ خدمت تيرضا نيتأم ،يساالر ستهيشا

 يانت، جهيز بر اصول انسانيگر نيدر سه کشور د. باشديم دهندگان
 يهاچالشبهبود و حل ، يريت پذيمسوول، قبت و سالمتمرا شدن
  .کننديمد يت تاکيو خالق ينوآور و يسالمت

 UC DAVISدر دانشگاه  يهدف کل، ٣جدول شماره بر اساس 
 يبهداشت و يستم سالمتيو بهبود س ، اصالحر شکلييا تغيفرنيکال

. باشديم آمدکار  يانسان يرويت نيترب گريدر سه کشور د ياست. ول
 واضح چهار کشور هر در فيوظا و هانقش ،٤بر اساس جدول شماره 

 .اندشده نيتدو اندازچشم و رسالت فلسفه، يراستا در بوده و روشن و
 طهيح و يليتحص با مقطع و بوده جامعه ازين با متناسب هانقش

4 Comparison 
5 Bloomberg Faculty 

6 Betty Irene Moore Faculty 
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 انيب يروشن به زين فيوظا نقش هر يبرا .دارد تناسب حرفه تيفعال

 پژوهشو  آموزشن، ي، باليت و رهبريريمد يهاطهيح و انواع شده
  مد نظر قرار گرفته است.

 يدوره دکتر در دانشجو ورود رانيا در ،٥بر اساس جدول شماره 
 نمره کسب ،يورود در آزمون يقبول به منوط و متمرکز صورتبه

 بدون کشورهار يسادر زبان است.  آزمون و مصاحبه از قبول قابل

 مدارک ارائه (رش يپذ طيشرا بودن حداقل دارا به توجه با و آزمون

 داشتن عنوان نظر در با مصاحبه انجام و زبان شده، مدرک دييتأ

 نيا به توجه ر است. البتهيپذ امکان دوره به ورود ،)يقاتيتحق پروژه
ا ي يپرستار ارشد يکارشناس مدارک هيکه کل است يضرور نکته
در و تورنتو  رانيا يهادانشگاهدر ست. ا رشيپذ قابل ش مرتبطيگرا

 UCدر  يول ارشد داشته باشد يد فرد مدرک کارشناسيباکانادا 

DAVIS يهارهدواز  توانديمفرد در انگلستان ا و منچستر يفرنيکال 
شرط حداقل  UC DAVISدر ن مقطع گردد. يز وارد اين يکارشناس

به ان نشده است.  يااشارهر کشورها يدر سا يمعدل مطرح است ول
از  يالمت يا حمايفرنيکال UC DAVISران و يا يهادانشگاهدر 

 يرسم هيدييتأد يدر دانشگاه منچستر با يول رديگيمدانشجو صورت 
  بودجه به دانشگاه ارائه شود. نيتأمدانشجو و  يت ماليحما

 کشور ٤هر  در يدکترمدت دوره  ،٦بر اساس جدول شماره  
ا يفرنيکال UC DAVISتو و ران، تورنيا. است سال ۴ طبطور متوس

 سيدر منچستر انگل يول هستند يو پژوهش يحضور يهادوره يدارا
 يراب ين بازه زمانيشتري. باست پژوهش ن زمان مربوط بهيشتريب

 .استبرگزار مدت دو سال ه بران و تورنتو يا در هاکالس يبرگزار
 UC DAVISمربوط به دانشگاه  يدرس ين تعداد واحدهايشتريب

 انيران جهت ورود به مرحله پژوهش در پايدر ا. باشديما يفرنيکال
ز به اين . در تورنتورا بگذراندآزمون جامع د ي، دانشجو بايدوره آموزش

واحد  ۱۲گذراندن ا يفرنيکال UC DAVIS در ،يارائه مقاله مرور
شرفت ياز به ارائه گزارش کار از پيدر منچستر نو ق يروش تحق

 يهادانشگاهدر سه  وجود ندارد. يرسم يابيارزش و باشديمقات يتحق
د دفاع پروپووزال تا يبا ايفرنيکال UC DAVIS تورنتو و ،رانيا

 شتر وقتيبدر دانشگاه منچستر چون  يرد وليصورت گ ۴ ترمانيپا
، از سال اول عنوان شوديم يق سپريان به مطالعه و تحقيدانشجو

 UCدر . شونديمه کار بان نامه را انتخاب نموده و مشغول يپا

DAVIS است که  يارياختواحد مربوط به دروس  ۲۶ ايفرنيکال
. دشويم يانتخاب و سپر يليالت تکميتحت نظارت مشاور تحص

ر نار در هين دانشگاه، دو واحد سمينار در اين سميشترين بيهمچن
در است.  يارياختواحد مربوط به دروس  ۶ران يدر ا. باشديمترم 

ط ورود به دانشگاه ياز عضو شرايش نيدروس پ UC DAVIS و تورنتو
دانشگاه منچستر در . در تاشاره شده اس يو فقط دروس اصل است

در دانشگاه  .شونديمه برگزار يزبان با شهر يهاکالساز يصورت ن
ارائه  ٧يفلسفه پرستار يدکتر يهادوره صرفاًران و منچستر يا
 يهادوره UC DAVISو  تورنتو يهادانشگاهدر  يول شونديم

 .شونديمارائه  ٨يپرستار ينيبال يو دکتر يفلسفه پرستار يدکتر
 يمجاز صورتبهو  ترفشردهدر تورنتو در مدت زمان  يعمل يهادوره

 ،يحضور صورتبهجلسات کوتاه  يدر ط پس از آن .گردديمبرگزار 
. شونديما يو ابهامات خود را جو سؤاالتد ياساتمحضر از ان يدانشجو

 UCر د يپرستار يو فلسف ينيبال يدکتر يهادوره ينحوه برگزاردر 

DAVIS افت نشد.ي يتفاوت  
 کشور ٤در هر  يدکتر يهادوره ،۷ه بر اساس جدول شمار

وره د يز داراي. البته منچستر نهستند يتمام وقت و حضور صورتبه
ر ول از راه دين دانشگاه تحصيا ن دري. همچنباشديمز ين وقتمهين

 يراب ينه ابتکارين گزيار است. يان امکان پذيدانشجو يبرخ يبرا
ستند، يقادر به حضور در دانشگاه ن يکل طوربهاست که  يانيدانشجو
د. دارن يانجام دکتر يل، زمان و منابع الزم را برايل، پتانسياما تما

  .در درخواست دانشجو درج شود حتماًد ينه باين گزيا

  
  مطالعه مورد يهادانشگاه در يدکتر دوره خچهيارت و فيتعر ):١( جدول

  خچهيو تار فيتعر  دانشگاه

  رانيا

  فيتعر
 تواننديم دوره نيا آموختگاندانش. است رشته نيا يليتحص مقطع نيباالتر پرستاري دکتري دوره

  .دنينما فهيوظ انجام کشور يقاتيتحق و يآموزش مراکز ،هادانشگاه در يعلم أتيه اعضاي عنوانبه

  خچهيتار

 مورخ يعال آموزش گسترش شوراي نشست نيسوم و کصدي در پرستاري دکتري دوره سيتأس
 در و گرفته صورت ١٣٦٠ سال در يزيربرنامه يعال شوراي در آن بيتصو و نيتدو مراحل و ٥/٦/١٣٥٤

 رشيپذ اب ١٣٧٤ سال در و ديرس يعال آموزش و فرهنگ وزارت يزيربرنامه يعال ب شوراييتصو به ١٣٧٠

  .آغاز شد زيتبر در دانشجو

                                                             
7 .Doctor of philosophy (PHD) 8. Doctor of nursing practice (DNP) 
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  تورنتو
  فيتعر

 مورد يپژوهش و يليتحل يهامهارت با يمحققان و دانشمندان جاديا براي، پرستاري فلسفه دکتري دوره

  است. شده يطراح يسالمت يهاستميس دگاهيد و تئوري و ينيبال دانش توسعه براي ازين

  خچهيتار
 سال در يمال کمک افتيدر جهينت و در شد جاديا شگاه تورنتودر دان دکتري برنامه ١٩٩١ سال در

  شد. دهينام نام نيا به بلومبرگ الورنس از ٢٠٠٧

UC DAVIS 
  ايفرنيکال

  فيتعر

 يانکس .شوديمن دانشگاه اعطا يل در اياست که پس از گذراندن دوره تحص ين مدرک دانشگاهيباالتر
ش را دان يهستند که مرزها يقات اصليد تحقيملزم به تول معموالً کننديمل يمقطع دکترا تحص يکه برا

 ن حوزهيو از کار خود در برابر متخصصان ا دهديمان نامه گسترش يا پايک رساله يمعمول در قالب  طوربه
از  ياريا دانشمند در بسياستاد دانشگاه، محقق  عنوانبهاشتغال  ي. اتمام دوره دکترا اغلب براکننديمدفاع 

  .از استيمورد ن هانهيزم

  خچهيتار

شده در سراسر  سيتأسدانشگاه  سومين UC Berkeley و UCLAپس از  UC DAVISدانشگاه 
ق و توسعه گشوده شد. در يدانشگاه، تحق عنوانبه ۱۹۰۸ن بار در سال ياول يبران دانشگاه يا است. ايفرنيکال

در مارس سال  Betty Irene Moore School of Nursingمدرسه ل شد. يس تبديبه پرد ۱۹۵۹سال 
  برگزار شد. ٢٠١٠سال ز ييپادر  سه،رن مديدر ا يپرستار يدکتر يهاکالسن ياول. ر شديدا ۲۰۰۹

منچستر در 
 سيانگل

  فيتعر
 يدارنده مدرک را برا يپرستار يمدرک دکتر است. ياحرفهو  يک مدرک دانشگاهي يپرستار يدکتر

واجد  خود يدر رشته انتخاب يت تخصصيک موقعيا کار در يانشگاه خود در سطح د يس موضوع انتخابيتدر
  .کنديمط يشرا

  .گرفتدر دانشگاه منچستر شکل  ۱۹۷۰در سال  يپرستار يدکتر  خچهيتار
  

  مطالعه مورد يهادانشگاه در اندازچشم و رسالت ها،ارزش فلسفه و سهيمقا ):٢( جدول
  اندازچشم و رسالت ،هاارزش  دانشگاه

  رانيا

  فلسفه و ارزشها

 بر گريد سوي از و دارد کار و سر بعدي چند موجودي عنوانبه انسان سالمت با ييسو از که پرستاري
 ياجتماع عدالت برقراري و هاانسان حقوق تيرعا به ملزم جامعه، بر حاکم ياسالم يهاارزش نظام اساس
 جامعه و جامع کردييرو با نظري مطالعات تيتقو و يفيک کاربردي ادي،يبن يهاپژوهش راه از يستيبا است،

 کرديرو نيا تحقق در دکتري دوره در دانش يهاشاخص ريسا با تعامل و مداوم آموزش تفکر جاديا و نگر

  .بکوشد يفلسف

  رسالت
Mission 

 سالمت، يمل استانداردهاي ارتقاي جهينت در و پرستاري خدمات کارگزاران ياحرفه مهارت و علم ارتقاي
 و يمل سطح در يعلم تعامل شيافزا آوري، فن انتقال علم، ديتول ،يعلم أتيه اعضاي يدائم سازييغن
 دکتري دوره سيتأس عمده يهاتيمأمور از روشمندي و يعلم هيروح ختنيبرانگ و ييايپو جاديا ،يالمللنيب

  .است

 اندازچشم

Vision  

 و يمل استانداردهاي ارتقاي کاربردي، و ادييبن يهاپژوهش گسترش و ديتول در راهبردي مشارکت
 يتخصص و يمل کارآمد روهايين جذب براي بسترسازي ،پرستاري آموزش يجهان استانداردهاي با سازگاري

  منطقه کشورهاي از دانشجو جذب و جلب و کشور داخل در

  تورنتو

  ارزشهافلسفه و 
 يدادخواه و متقابل يهارشته و يمشارکت کار ت،يخالق و نوآوري انتقادي، قيتحق و يليتحص بورس از

  .کنديمت يحما ياجتماع عدالت براي

  رسالت
 ،ياحرفه عملکرد در النيالتحصفارغ شرفتي، پآموزش و قيتحق در يالملل نيب رهبري به بودن متعهد

 يعلم أتيه اعضاي قيطر از يجهان و يمحل يسالمت و بهبود يليتحص بورس و پرستاري قيتحق در تيهدا
  .است يپرستار يدوره دکتر يهارسالتاز  نوآور، و هبرجست

  پرستاري عملکرد و پژوهش آموزش، به دادن شکل  اندازچشم
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UC DAVIS 
  ايفرنيکال

  فلسفه و ارزشها
  

 و ينين، آموزش، اقدامات باليقات نويق تحقيت باال از طريفيبا ک يبهداشت يهامراقبتعدالت و 
راه ، يرهبر، تنوع و گنجاندن، ارتباط با جامعه: شامل ياصل يهاارزش .ابديارتقا  يبهداشت يهااستيس

  .باشديم يهمکارو  نوآورانه يهاحل

  رسالت
قات، آموزش و عمل نوآورانه ي، منجر به تحقيبهداشت يهارشتهر يو سا يت پرستاريادغام علم و انسان

را  ينينورات ييو تغ يبهداشت يهامراقبت، دهنديم ارتقاکه سالمت را  کنديمت يتربرا  يو رهبران شوديم
  .آورنديمبه وجود  يو جهان ي، مليحلم صورتبه

  همه يمطلوب برا يبهداشت يهامراقبتعدالت و   اندازچشم

منچستر در 
 سيانگل

  فلسفه و ارزشها
  

، جوامع را شکل شوديمد يق و آموزش توليق تحقيکه از طر يمنچستر، دانش فراواندانشگاه در 
س و يدر انگل يعموم يهااستيسب ين ترتيبه ا. کنديمت يتقو ياس جهانيو توسعه را در مق دهديم

  .ابدييماشائه سراسر جهان 
ت در يکه بشر ياعمده يو پرداختن به چالشها يت اجتماعياز تعهد خود به مسئول يبخش عنوانبه
است گذاران، متفکران، يکه س ود داردوجرو به رشد  ياشبکهکم با آن روبرو شده است، يست و يقرن ب

  .کنديمر يخود درگ يو مردم را با کارها هارسانهمحققان، 

  رسالت

 ياشتهرن يقات بيتحق ين الملليرهبر ب عنوانبهن است که دانشگاه منچستر يا يدوره دکتر تيمأمور
د، تعامل انجام دهرا  يجهاندر سطح قات يتحق .ديعمل نما IHPO( ١(بهداشت است و سازمان يدر مورد س

هدف فراهم  .دينمات يترب ين الملليو محققان برجسته ب ديبرقرار نما ير دانشگاهينفعان غيبا ذ ييباال
ر ابعاد د يمرجع اصل عنوانبهدانشگاه منچستر شرفت يپ يبرا يارشتهان يقات ميتحق يبرا يآوردن بستر

  .باشديمت يري، سازمان و مديبهداشت يهااستيس
  به مکان بهترا يدن ل کردنيتبد  اندازچشم

  
  مطالعه مورد يهادانشگاه در رشته يکل اهداف ):٣( جدول

  يهدف کل  دانشگاه

  رانيا
 يانسان رويين نيتأم ،يو پژوهش يآموزش تيصالح با نيمدرس تيتربشامل  پرستاري يتخصص دکتري دوره برنامه يکل اهداف

  .باشديم ياحرفه ييخودکفا به لين و کشور يهادانشگاه ازين مورد

  تورنتو
 براي ازين مورد يو استدالل يپژوهش يهامهارت با دانشمندان و محققان تيترب براي پرستار، دانشکده پرستاري دکتري اهداف

  .است شده يطراح يبهداشت ستميس موضوعات و نظري ،ينيبال دانش
UC DAVIS 

  ايفرنيکال
 يهامهارتق ياز طر يبهداشت يهاستميسر شکل ييبهبود سالمت و تغ يبرا يپرستارجاد علم يا يپرستار يدکترا اهداف

  .باشديمو مشارکت جامعه  يتيريمد، ينيبال ،يپژوهش
منچستر در 

 سيانگل

ا کار با يوستن يپ ياست و سازمان بهداشت براينه سين سطح در زميت محققان با باالتريترب، يدانشکده پرستار ياهداف کل
  .است يواقع يايده دنيچيپ يهاچالشبه  ييپاسخگو يگر برايد مؤسسات

  
  آموختگاندانش انتظار مورد يهايتوانمند ،ياحرفه فيوظا و نقش ):٤( جدول

  انتظار مورد يهايتوانمند ،ياحرفه فيوظا و نقش    دانشگاه

  يتوانمند  رانيا

 يهادوره بود خواهند قادر ،يانسان رويين يفيک و يکم کمبود رفع ضمن دوره نيا آموختگاندانش
 پرستاري در تيريمد و خدمات آموزش، يهانهيزم در پژوهش به و نموده اداره و يزيربرنامه را يآموزش

 راه و کرده ليوتحلهيتجز را حرفه به مربوط مسائل بود خواهند قادر آموختگاندانش نيهمچن. بپردازند
  .ندينما ارائه مناسب يهاحل

                                                             
1.Institute for Health Policy and Organisation 
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  فيوظا
 رشته در يکارشناس و يليتکم التيتحص مقاطع در سيتدرشامل  آموختگاندانش ياحرفه فيوظا

 ق،يتحق جينتا انتشار و جامعه ازين اساس بر قاتيتحق مجري و مشاوره ن،ينو يهاروش از استفاده پرستاري با

  است. ياحرفه و يتخصص يهايزيربرنامه در مشارکت ،يآموزش يزيربرنامه انجام

  تورنتو
  يتوانمند

علم  نيب روابط فهم و درک پرستاري، علم نظري يمبان باالي رکددوره قادر به  نيا آموختگاندانش
پرستاري،  علم مشخص طهيح کي با ارتباط در تخصص و قيعم دانش ،هاحرفه ريسا يعلم هيپا و پرستاري

در  همکاري و ياخالق تعهدات پرستاري، علم براي مرتبط و مهم يقاتيتحق مطالعات ديتول و طرح ييتوانا
و  يکارشناس انيدانشجو آموزش در مشارکت ييتوانا و قيتحق در هدفمند و انتقادي دگاهيد با دانش شبرديپ

  خواهند بود. ارشد

  فيوظا
 عملکرد ،يليتحص بورس و پژوهش پرستاري، آموزش درت يشامل فعال آموختگاندانش ياحرفه فيوظا

  .باشديم يبهداشت يمراقبتها تيريمد و ينيبال

UC DAVIS 
  ايفرنيکال

  يتوانمند

قات يق آموزش و تحقياز طر يبهداشت يهامراقبت جاد تحول دريبه ان دوره قادر يا النيالتحصفارغ
 يکه خدمات بهداشت ييهاستميسشرفت بهداشت و بهبود ينه پيق کار در زميطرقادرند از  هاآن. باشنديم

 يبرا يلاص يداهايکاند ن افراديا. جامعه تمرکز کنند يوعات مهم بهداشتموض ي، بر رودهنديمارائه 
 يکردهايق روياز طر نيهمچنهستند.  ينيک و باليمختلف آکادم يهانهيزمدر  يرهبر يرسم يهاسمت

زانه و ار کارآمد، دلسويبس يبهداشت يهامراقبت ،و تعهد ي، کار گروهيفرهنگ يرينش، ابتکار، فراگي، بيعلم
قات و اقدامات يت بهداشت، آموزش، تحقيريمشاغل مد ين افراد برايا را ارائه خواهند نمود.ترس در دس

  هستند. يبهداشت يهامراقبتده يچيپ سؤاالتبه  ييقادر به پاسخ گو هاآنشرفته مناسب هستند. يپ ينيبال

  فيوظا

خصصان و محققان متن، آموزش يقات تحول آفريتحقشامل انجام  آموختگاندانش ياحرفه فيوظا
  ،بهداشت
 بر يمراقبت مبتن، تمرکز بر هادانشکدهس در ي، تدريميت يکارها يت اجرايري، مدهااستيس ياجرا

اختالفات ، تالش در جهت کاهش شبرد سالمتيپ يتمرکز بر جامعه سالمند کشور، تالش برا شواهد،
 يارپرست صورتبهن يو حضور در بال هاحرفهر يارتباط با سا ي، برقرارکم برخوردار يهاتيجمعدر  يبهداشت
  .باشديمدر هر رشته  يتخصص

منچستر در 
 سيانگل

  يتوانمند
ر يبا سا يو همکارپژوهش  ياجرا ،ي، هماهنگيت و رهبريهدان رشته قادر به يدر ا آموختگاندانش
  .باشنديم نفعانير ذياست گذاران و سايبا سن قادر به تعامل يهمچن، باشنديم مؤسسات
     

  فيوظا
س ير مقاطع، تدريپژوهش سات يق و پژوهش، هدايانجام تحقشامل  آموختگاندانش ياحرفهف يوظا

  است. يارشتهن يب يجاد همکارير مقاطع و ايدر سا
  

  مورد مطالعه يهادانشگاهدر  دانشجو رشيپذ نحوه و طيشرا ):٥( جدول
  دانشجو رشيپذ نحوه و طيشرا  دانشگاه

  رانيا

 يهاشيگرا اي هارشته اي و پرستاري خدمات تيريمد اي آموزش يهارشته از يکي در ارشد يکارشناس دانشنامه دنبو دارا
 .است يزيربرنامه يعال شوراي مصوب يتخصص دکتري دوره به ورود طيشرا ريسا بودن دارا و مربوطه

 دکتري اي ارشد يکارشناس دانشنامه اشتند ،يعال آموزش به ورود يعموم طيشرا شامل داشتن مقطع نيا به ورود طيشرا

 ياختصاص امتحانات در يقبول و يخارج يهازبان از يکي امتحان در تيموفق تقاضا، مورد يليتحص رشته با متناسب باالتر اي ياحرفه
  .ديآيمبه عمل  يان دکترياز دانشجو يت ماليحما .باشديم دکتري دوره به ورود

  تورنتو
 کيشامل داشتن  مقطع نيا به ورود طيشرا. شونديم رشيپذ يليتکم التيتحص دانشکده يعموم نيانقو تحت انيدانشجو

و کسب  يسيانگل زبان مدرک، داشتن قبول مورد دانشگاه کي در مرتبط شيگرا اي پرستاري در آن با معادل مدرک اي ارشد مدرک
  .باشديم مصاحبهت در يموفق
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UC DAVIS 
  ايفرنيکال

ان يب ،ه نامهيسه توص )، داشتن۳,۰(سانس يحداقل معدل ل ، کسبيمدرک کارشناسشامل داشتن  مقطع نيا به ودور طيشرا
ن يب النيالتحصفارغ(فقط  IELTS اي TOEFLکسب ، ندهيو اهداف آ ياحرفهقات يتحقدر مورد خچه يتار، يشخص چهخيهدف، تار

 ت در مصاحبهيکسب موفق) و ياحرفها ي يمثال دانشگاه عنوانبه( ن نوع مدرکيه براساس اقامت و همچني)، پرداخت شهريالملل

و  ستياز نيمورد ن )GRE)Graduate Record Examinations اي يليالت تکميتحص يهاآزمون نمره به ذکر است الزم .باشديم
  دارد. يان دکترياز دانشجو يت ماليدانشکده حما

دانشگاه 
 سيمنچستر انگل

ک ي ،يدو مقاله رسم، داشتن نيآنال يدرخواست رسم ارسال، / ارشديمدرک کارشناسشامل داشتن  مقطع نيا به ورود طيشرا
رائه امورد عالقه شما،  يقاتيطه تحقي، حيات پژوهشيل، تجربيشامل هدف شما از ادامه تحص يه شخصيانيب، ارائه يقاتيتحق طرح
ا ي دانشجو يمال ياز طرف حام يانامهمثال  عنوانبه(ت بودجه يضعو يد رسمييتأ ، ارائهدر صورت لزوم يليتحص يمرخص يگواه

نمرات کسب شده  ازجمله( يليرونوشت مدارک تحص ، ارائهرزومه ارائه)، هانهيهزه ين کليدر تأمدانشجو  يينامستند از توا يشواهد
ت در يکسب موفق و )۵/۶ش از يب لتسيآ(نمره  معتبر يسينمره زبان انگل)، کسب ين نمره کليجداگانه، و همچن يحدهاوا يبرا

  .يا تلفني ييويديپ / کنفرانس ويکااس اي يمصاحبه حضور
  

  مورد مطالعه يهادانشگاهدر  دوره ساختار و مشخصات ):٦( جدول
  دوره ساختار و مشخصات  دانشگاه

  رانيا

 موافقت با توانديم يول است سال ٥/٤ هورد طولاست.  Doctor of philosophy صورتبه فقط رانيا در يپرستار يدکتر دوره

 يپژوهش و يآموزش مرحله دو شامل دوره .شود اضافه آن به زين مسالين ٣ استاد راهنما درخواست اليدن به يليتکم التيتحص شوراي
 يصاصواحد اخت ٦، ياجبار ياختصاص واحد ١٩ يآموزش واحدهاي کل عدادت .است سال دو حداکثر يآموزش مرحله مدت طول .است
 در پردازيه ينظر واحد، ٢ يعلم و پرستار فلسفه :عبارتند از ياجبار ياختصاص يواحدها. باشديمان نامه يواحد پا ٢٠و  يارياخت

واحد، روش  ٥/٣ يدر پرستار يفيو ک يکم يهاپژوهشو نقد  يروش شناس واحد، ٢ يآموزش در يت و رهبريريمد واحد، ٣ پرستاري
است يو س يت، رهبريريواحد، مد ٢شرفته ييپ يواحد، آمار استنباط ٥/١پرستاري در  يو ابزار ساز يبيترک يهاپژوهشو نقد  يشناس
 گذراندناز  پس .واحد ٥/١ يژه در پرستاريواحد، مباحث و ٢ يدر پرستار يآموزش يهابرنامهو  هانظامواحد،  ٥/١ يدر پرستار يگذار

 پروپوزال دفاع .شوديم ان نامهيپا يپژوهش مرحله وارد فردپس ازان  .دينما شرکت جامع آزمون در يستيبا فرد ،يآموزش دوره موفق

 ي، پرستارينيت بالين دوره عبارتند از: استرس و کنترل آن، حاکمياز ايکارگاه مورد ن ٧ .رديبگ صورت چهارم ترم انتهاي تا يستيبا
  .متون يو نگارش علم ي، اخالق و حقوق در پرستاريزه پرستار، انتقال دانش در حوياطالعات در پرستار يبر شواهد، فناور يمبتن

  تورنتو

 و سال ٤ دکتري دورهاست.  Doctor of nursingو  Doctor of philosophy صورتبهن دانشگاه يا در يپرستار يدکتر دوره
 يستيبا سال ٢ يط در رانيفراگ و است دو سال يآموزش دوره طول .است يپژوهش و يآموزش مرحله دو املش .است سال ۶ حداکثر
 و يسالمت در انتقادي يهادگاهيد با نيعناو و موضوعات نار،ي، سميبهداشت مراقبت در علم کاربرد يدرس دوره 5 موفق طوربه بتوانند
 کي ردف يستيبا نيهمچن .بگذرانند را ينيبال قيتحق يهاانيبن پرستاري، يهامراقبتخدمات  قيتحق يهاروش ،يبهداشت مراقبت

 .دينما ارائه دوم ان ساليپا تا را مروري مقاله

 خود دفاع دوره دوم ان ساليپا تا که روديم انتظار انيدانشجو از .رديگيم انجام ٢ سال انيپا تا نرمال طوربه پروپوزال موفق دفاع

 يکتب يبررس و يشفاه دفاع بخش دو املش زين پروپوزال يبررس .بکشد طول ٣ سال انتهاي از شيب موضوع نيا دينبا و دهند انجام را
  .شوديم داده دوره ٣ سال انيپا تا گريد فرصت کي نماند، دفاع خود پروپوزال از موفق طوربه اول نتوانند بار که يانيدانشجو به. باشديم

در دانشگاه در هر  يگن و اقامت هفتيانال يهاکالسب يترک صورتبهن دوره ي. ااستساله  ۳ فشرده و doctor of nursingدوره 
 ٣ان ترم يبر متون تاپا يک مقاله مروريارائه ، يدو دوره کاراموزنار، يدوره سم ٤ ف به شرکت درموظان يدانشجو .شوديمبرگزار دوره 

ان نامه و يپا ليد، تکميبا اسات يشيوم و هم انديان نامه در سمپوزي، ارائه پا)٢سال ( ٥ ترمانيپاان نامه تا يپاعنوان ارائه  (سال اول)،
  .باشنديم وميپس از سمپوز يينها يشرکت در آزمون شفاه

UC DAVIS 
  ايفرنيکال

 يدوره دکتر .است practice Doctor of nursingو  Doctor of philosophy صورتبهن دانشگاه يا در يپرستار يدکتر دوره
 حداکثر يمرحله آموزش مدت طول است يپژوهش و يآموزش مرحله دو شامل دوره. استسال  ٥ حداکثر وسال  ٤ يرستارپفلسفه 

هر ترم است.  ١٢در مجموع . شوديمل يز، زمستان و بهار تشکييدر سه فصل پا .باشديم واحد ٩٨واحدها  کل تعداد .است سال کي
واحد)،  ٤سالمت ( مراقبت يهاستميسو  يت بهداشتيدوس سال اول شامل وضعست. اواحد  ١٤ که دومترم واحد است بجز  ١٢ترم 
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واحد)،  ٤( يبهداشت يهامراقبتدر  يرهبر، واحد) ٤( يبر پزشک يامقدمه يواحد)، دوره آمار ٢(ق يتحق يطراح ياجمال يبررس
علم واحد)،  ٤( يکاربرد يک بهداشتيانفورمات)، در دو ترم زمستان و بهار واحد ٤( يبهداشت يهامراقبتق در پرستار و يتحق يطراح

دروس سال دوم . باشديمواحد در هر ترم)  ٢نار (يو سم واحد) ٢( يا موارد انتخابيق يروش تحق يهادوره واحد)، ٤( ياده سازيپ
نار يسال سوم و چهارم شامل سمهستند. واحد)  ٢٦( يارياختو برنامه واحد)  ٤( يبر آمار پزشک يامقدمهواحد)،  ٦(منار يشامل س

مورد عالقه  طهيحدر  يدانشکده پرستار يان از دروس انتخابيدانشجو يارياختدر برنامه . باشديمواحد)  ٢٠ان نامه (يو پا) واحد ٤(
در سال سوم و چهارم  .کننديمد شده است، انتخاب ييتأ يليالت تکميکه توسط مشاور تحص UC Davis ا از هر دورهيخود و 
  .رديگيم انجام ٢ سال انيپا تا نرمال طوربه پروپوزال موفق دفاع. کننديمان نامه خود کار يپا يان رويدانشجو

س يانگل
 دانشگاه منچستر

 ۴ا ي ۳معمول  طوربهتمام وقت  يدکترادوره  .است Doctor of philosophy صورتبهن دانشگاه يا در يپرستار يدکتر دوره
 تا چهار توانديمد موسسه يبا صالحدان نامه يمهلت پا. کشديما هفت سال طول يشش  وقتمهين يکه دکترا ي، در حالاستسال 

ان نامه خود را فقط در سال ي، پاکننديمکه در مقطع دکترا سه ساله ثبت نام  يانياز دانشجو ياريدر واقع، بس .د شوديسال تمد
  .شوديم يق سپريان به مطالعه و تحقيشتر وقت دانشجويب .رساننديمان يچهار به پا

 يبراشوند.  يد سپريباان نامه يانتخاب عنوان پا و هياز با شهريزبان در صورت ن يهاکالسق، يدروس روش تحقدر سال اول 
مرحله ن يا .ا باالتر را پشت سر بگذارندي ٪۵۰با نمره  ٢MRes واحد ۴د يباان ي، همه دانشجو۲شرفت در سال يه و پيل سال پايتکم

 يينهاکار  ياب خارجي. دو ارزدنينمارا ارائه  کار از پژوهش خودش گزارد يدو سال اول با يطدانشجو  .شودينم يابيارز يرسم طوربه
توسط استاد  يابيارز يراب يقاتيکار تحقشرفت يک گزارش پي دانشجو، ۳ان سال يدر پا د.تا به سال سوم وارد شو کننديم يرا بررس

قرار  يمورد بررس يو خارج يازرسان داخلتوسط ب يان نامه دکتري، پا۴ان سال يدر پا .ارسال خواهد کرد ،قيتحق يراهنما و مرب
  .رديگيم

  
  مورد مطالعه يهادانشگاهدر  يآموزش برنامه يياجرا يهاياستراتژ ):٧( جدول

  ياموزش برنامه يياجرا يهاياستراتژ  دانشگاه

  رانيا
 حل روش به ارائه دروس ي،محور دانشجو صورتبه دروس ارائه .شوديم برگزار حضوري صورتبه و بوده وقت تمام دکتري دروه

 و يعلم يهاافتهي نگارش به انيدانشجو موظف کردن انتقادي، تفکر تيتقو با دروس ارائه ،يگروه بحث روش به دروس ارائه مسأله،
  .رديگيم انجام درس هر با رابطه در يپژوهش

  تورنتو
 و کارگاه نار،يسم صورتبه شتريب دروس انشکدهد نيا در .شوديم برگزار حضوري صورتبه و بوده وقت تمام دکتري دوره

  .شونديمو از راه دور برگزار  يمجاز صورتبه DNP يهادوره يبرخ .گردديم برگزار يخارج و يداخل نيمدرس از استفاده نيهمچن

UC DAVIS 
  ايفرنيکال

ن ي. اشونديمبرگزار  يو حضور يهنار و کارگايسم صورتبه. دروس باشديم يحضورتمام وقت،  يپرستار يبرنامه دکتر
ک مناطق يدر هر سه ماهه به تفک هادوره يهابرنامه. شوديمفت صبح و عصر برگزار يحداقل سه روز در هفته و در دو ش هاکالس

ان متفاوت استيمورد عالقه دانشجو . 

منچستر در 
 سيانگل

دروس در سال اول  است.از راه دور  آموزشو  يحضور صورتبه وقتمهينو تمام وقت  يهادوره يدارا يپرستار يبرنامه دکتر
از راه  يليالت تکميتحص يقاتيتحق يهابرنامهالبته  .باشديم يبعد يهاسال يبرا يآمادگ يو نوعنار است يو سم يکارگاه صورتبه

ل، يماستند، اما تيقادر به حضور در دانشگاه ن يکل طوربهاست که  يانيدانشجو يبرا ينه ابتکارين گزير هستند. ايدور امکان پذ
ده مطالعه فشر صورتبهدر دانشگاه ساالنه نه شامل حضور ين گزيا .دکترا دارند گذراندن دوره يل، زمان و منابع الزم را برايپتانس

  .کنديمگر مالقات يان دين و دانشجوبا سرپرستا دانشجواست که در آن 
  
  بحث

 دوره يبرنامه درس يقيتطب سهيمقا رحاض مطالعه يکل هدف

 تورنتو يپرستار دانشکده ،رانيا يآموزش نظام در يپرستار يدکتر

                                                             
2 Master of Research 

 به توجه بود. با سيا و منچستر انگليفرنيکال UC DAVIS ،کانادا

 .است شنهاديپ و بحث قابل ريز مقاله موارد نيا در شده انيب جينتا
 اسيمق در رفتشيپکه  خورديمدر رسالت هر چهار کشور به چشم 
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 باقري حاج اديب محسن، افرا قنبري ليال
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 يلدر حا .تاسيتمام دن يس سالمت برايانگل اندازچشماست.  يجهان
در . شده است ييايجغراف يگر محدود به مرزهايکه در سه کشور د

 يليتکم دوره يهابرنامه در ينيبازباز به ي) ن٢٠٢٠روشن (يمطالعه گل
 در .)٥( اندداده قرار توجه مورد اهداف و رسالت ،فلسفه نظر از را

 دگاهيد يبررس باهدف که )٢٠١٤( همکاران و زمانزاده پژوهش

شد،  انجام يپرستار يدکتر دوره آموزش تيفيمورد ک در انيدانشجو
 ،يپرستار با حرفه يدکتر دوره دروس تناسب به مربوط نهيگز

 دست به را ازيامت نيترکم که بود يجزء موارد آن تعهد و رسالت

 يامطالعه در يفيشر و يحاج باقر بين اديهمچن .)٢٣(د آورده بو
 آموزش يليتکم سطوح يدرس برنامه و اهداف فلسفه، سهيمقا به

 يهابرنامهکه  است معتقد و است پرداخته جهان و رانيا در يپرستار
 رسالت فلسفه و يدارا يليتکم التيتحص سطح در ،يپرستار آموزش

 ت الزميفيک فاقد و ستين جامعه ازين با متناسب نبوده، يمشخص

 استفاده، گرفتن بدون ان نامهيپا ياديز تعداد زين آنها جهينت که است

 ر رفتارييتغ اب دانش، سطح در عمدتاً ينسب يريادگي جاديا و مدرک

 يريکارگ به امکان اي بوده، آموزش در يکاف مهارت فقدان و اندک
 رسالت و فلسفه آموزش ينيز معتقد به بازبين هاآنندارد.  را هاآموخته

  .)١٢( هستند يليالت تکميدر سطح تحص
محقق  يانانس يرويت نينقطه مشترک ترب يدر اهداف کل

 يزشت آموين با صالحيت مدرسين، تربيران عالوه بر اي. در اباشديم
تحقق آن صورت  يبرا ياما اقدام خاص استز مد نظر ين يو پژوهش

 يتارپرس يدکتر يهابرنامهز هدف ين ييدر مطالعه بقا نگرفته است.
ه ان شديبد و انتشار علم و دانش يه و اردن توليترک يکشورهادر 

ق اهداف يدر تطبران يروشن در ايدر مطالعه گلن يهمچن .)٣( است
وجود  يجامعه تطابق چندان يازهاينبا طرح درس و پوشاندن  يکل

  .)٥( ندارد
متوجه  يدکتر يدانشجو يدارا يهادانشگاه هب يبا نگاه 

 يسازآماده بر يپرستار يهادانشکده يفعل تمرکز ميشويم
 يپرستار يدکترا برنامه در ياز طرفاست.  پژوهش يبرا انيدانشجو

 در تمرکز هستند. ينظر يدرس ياکثر واحدها ران،يا کشور

 يبرا النيالتحصفارغ يسازآماده بر ديبا يپرستار يدکترا يهابرنامه
 .)٢٥, ٢٤( باشد ينيبال آموزش تيصالح کسب و ياستاد نقش

ان ي) معتقدند پرداختن دانشجو٢٠١٧همکاران ( و ياحب حقص
ت يق موجب دور شدن و غفلت از ماهيبه تحق يپرستار يدکتر

 يمبتن يپرستار رشته کهييازآنجا. )١( شده است يپرستار ينيبال
 نيا نيمتخصص و نيمحقق ن،يبنابرا است، يو مراقبت يعمل علوم بر

 ين در حاليا. )۲۶(ند ينما ريدرگ ينيبال امور در را خود ديرشته با
 يبا برگزار تورنتوو  UC DAVISمثل  ييهادانشگاهاست که در 

نشگاه در دا. پردازنديم ينين باليت متخصصي، به تربDNP يهادوره
م مراقبت و درمان از يدر ت يز همکاريکا نيدر امر يشمال ينايکارول

ه و ياما در ترک .)۵( باشديم يدکتردوره  آموختگاندانشف يوظا
و همکاران بر  يدر مطالعه فراهان .)۳(وجود ندارد  DNPاردن 

 ستشده اد يتاکران يدر ا ينيبال يپرستار يرشته دکتر سيتأس
با  يگر منافاتيکدي کنار در DNP و Ph.D شيگرا . ارائه هر دو)۲۷(

 حل به و بوده متمرکز نيبال بر DNPکرد ين رويندارند. با ا هم

 انجام بر يمبتن شتريبن يچن. همگردديم منجر نيبال مشکالت

 نيبال در قاتيتحق جيشواهد نتا بر يمبتن و خالقانه کاربرد ،قاتيتحق
با در نظر گرفتن گسترش علم در ابعاد مختلف ن يهمچن. )۵( است

 يپرستار يهامهارتو  هاتيفعال ،يو سالمند يک، آرام سازيمثل ژن
 با اقدامات توانيم رسديمبه نظر . )۲۷( از استيمورد ن يمتفاوت

 را آن يعلم بستر ،DNPگرايش  وجود يبررس لزوم و کارشناسانه

 .گام برداشت سمت نيا به نيبال مشکالت رفع جهت در و نمود فراهم
ران و يا يهادانشگاهدر  ودانشج يت ماليحما ،هاتفاوتر ياز سا

UC DAVIS در ليتحص نهيهزکه  يدر حال .باشديما يفرنيکال 

 عهده به ايکلمب شيتيبر دانشگاه در يپرستار يتخصص يدکتر ۀدور

 يدکتر دوره ين الملليب و يمل انيدانشجو که البته باشديم دانشجو
تنها  نيا و باشنديم هيشهر پرداخت از معاف ،يليه تحصيبورس يدارا

 . همهشوديم املش را انيدانشجو تيجمع از ياندک اريبس درصد

 ليتحص کنار در و استفاده کنند يليتحص وام از تواننديم انيدانشجو
با توجه  يت ماليحما رسديمبه نظر  .)۱۵(شوند  مشغول زين کار به

بر  انيتمرکز دانشجو توانديم ،يدکتر يکار دانشجو يبه حجم باال
  تقا بخشد.را ارآموزش و پژوهش 

ق ياز طر يران آزمون وروديدر ا صرفاًشده،  يکشور بررس ۴در 
 يطيبا در نظر گرفتن شرا کشورهار يوزارت بهداشت وجود دارد و سا

 ورتصبهرش دانشجو يقادر به پذمصاحبه  و مانند داشتن مدرک زبان
رش يز پذين يشمال ينايدر کارولهستند.  يدر مقطع دکترمستقل 
وجود . )۵( رديگيمصورت توسط دانشکده مستقل  صورتبهدانشجو 

 با تسلط رسديمکشور بود. به نظر  ۴مدرک زبان از نقاط مشترک هر 
و بر معتاز منابع  يوشتر يب يشتر دانشجو در زبان امکان بهره وريب

  .)۲۸( وجود داردبه روز 
ا و منچستر يفرنيکال UC DAVISتورنتو، ن،رايا يهادانشگاهدر 

ا . اما بباشديمر مقاطع يس در سايتدر ،يدکتر يف دانشجويااز وظ
 الزم يان آمادگين رشته، دانشجويا يموزشکولوم آيورتوجه به ک

کسب  کشورهان يدر ارا  يعلمئتيهو  رش نقش مدرسيجهت پذ
طح ا در سيش کلمبيتيدانشگاه بر ،ياما در مطالعه دالور. کنندينم
 العهج مطينتا. )۱۵(ت مدرس پرداخته است يبه ترب ين الملليو ب يمل

 يدوره دکتر النيالتحصفارغ کهداده است  نشانز ين مقدم يقيحق
 ازين مورد يتها مهار و ينيبال يهاتيصالح يداراران يدر ا يپرستار

 ينيبال کارکنان و انيدانشجو انتظارات اندتوينم جهينت ستند. درين
ان يرا در م يت شغليرضا توانديم ين عدم آمادگيا .برآورده کنند را
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 س اثريکاهش داده و بر عملکرد آنها در نقش تدر يعلمئتيه اعضا
  .)۲۹(بگذارد  يمنف

 هارهدو يبرگزارران يدر ا يربرنامه دکت قوتگر از نقاط يد يکي
 در. باشديم هاکالسکالس درس و الزام حضور دانشجو در  صورتبه

 هستند و ترکمار يبس يحضور يهاکالسدانشگاه منچستر تعداد 
ن در يهمچنر است. ياز راه دور امکان پذ هاکالس ياحتمال برگزار

گزار ن بريو آنال يمجاز صورتبه هادوره يدانشگاه تورنتو برخ
 يمجاز يهادوره يزاده به برگزار ينبب و ياددر مطالعه . شونديم

 با شوديم هينه توصيزم نيا در. )١٤(نشده است  يااشارهدر آلبرتا 

 يفضا در يآموزش يهايتکنولوژ نهيدر زم الزم يهاساخت ريز جاديا
 در آموزش ديجد يهاروش از استفاده جهت در ،هادانشکده

 آماده با يستيبا يدکتر دوره. در شود استفاده يآموزش يهابرنامه

 ،يحضور ارائه بر عالوه دروس از يبرخ در ،آن يهارساختيز شدن
 نيا در )٢٠١٥( همکاران من ويوا. )٩( شود ارائه زين نيآنال صورتبه
 يدکتر دروه در روز يهايفناور از استفاده که اندکرده انيب نهيزم

، انيدانشجو و دين اساتيب اطالعات بهتر تبادل موجب يپرستار
 از استفاده، يحضور يهاکالس يهاتيمحدودکاستن 

 کي در متعدد نظر صاحب و خبره افراد حضور روز،ه ب يهايتکنولوژ
جه يالزم و در نت يهايهماهنگ ، کاهشرفت و آمد هاکاهش  ،درس

 رسديمبه نظر  .)٣٠( شوديمدر وقت دانشجو و استاد  ييصرفه جو
 يهاکالساز  يبيد ترکيبا يپرستار يدر مقطع دکتر هاکالسوجود 
از وجود دارد ين امتيا يحضور يهاکالسدر ن باشد. يو آنال يحضور

د است و يک و چهره به چهره با اساتيکه دانشجو در تعامل نزد
  د.يو ابهامات خود را برطرف نما سؤاالت توانديم

 هاداده يآور جمع منابع کمبود مطالعه، نيا ياصل تيمحدود 

 بهتنها ن مطالعه ين ايهمچن .بود نام برده يهادانشگاه مورد در

 يهابرنامهمختلف،  يهادانشگاه .پرداخت اشاره کشور ٤ يسه کليمقا
موجب  توانديم هاآنک از يهر به دارند که توجه  يمتفاوت يآموزش
 در مطالعات گردديم هيتوص لذا .گردد ين و مهمياديرات بنييبروز تغ

  رد.يگ صورت هاسهيمقان يا يشتريب يهادانشگاه با ندهيآ

  
  يريگجهينت

 يدرس برنامه که دهديم نشان مطالعه نيا از آمده دست به جينتا
و  مشخصات مانند ييهاقسمت در رانيا يپرستار يدکترا دوره

 نقاطو توجه به عرصه پژوهش  يانسان يرويت نيترب ،دوره ساختار

تورنتو  يهادانشگاه يپرستار يدکترا دوره يدرس برنامه با يمشترک
 ياز طرف دارد.س يو منچستر انگل ايفرنيکال UC DAVISدر کانادا،

 يرش دانشجو، محتوي، نحوه پذيدر رسالت، هدف کل ييهاتفاوت
ص واحدها به دروس يتخص، جامعه يازهاينو تناسب انها با  دروس
 يو توجه به دکتر هاکالس ي، نحوه برگزاريو نظر يپژوهش
  وجود دارد. ينيبال يپرستار
 يبرگزار ودانشجو  يمال تيران حماين رشته در اياز نقاط قوت ا 
به  توانيم. از نقاط ضعف آن باشديم يحضور صورتبه هاکالس
 صورتهب، عدم امکان انتخاب دانشجو ينيبال يهادورهبر  توجهعدم 

 باهدف يدروس يبرا يزيربرنامهعدم توسط دانشکده،  يارياخت
در دوره ن يآنال يهاکالسعدم استفاده از ، يعلمئتيهت يترب

 در با يآموزش زانير برنامه گردديم شنهاديپا لذ .باشديم يدکتر

 يکشورها تجارب و با استفاده از جامعه مشکالت و ازهاين گرفتن نظر
 برنامه يارتقا جهت در تريغن ينظام آموزش و تجربه يدارا ،شرفتهيپ

 هادانشگاه سهيمقابهتر است  .ندينما اقدام يدوره دکتر يآموزش

 يکشورها با سهيمقا و ک کشوري قاره ره از حداقل( ياقاره صورتبه
 يفيمطالعات کن يهمچن شود. انجام )توسعه سطوح نظر از مختلف

ه و ب گرددانجام  يپرستار يان دوره دکتريدگاه دانشجويدر مورد د
و  ابزارهااز با استفاده  يدکتر يموزشآ يهادوره يابيارزو  يبررس

  رداخته شود.پ) ١CIPP(پ يس يمانند الگو يابيارزش يالگوها
 که افرادي هيکل از سندگانينو لهينوسيبد :يقدردان و تشکر

 يقدردان و تشکر کمال کردند، همکاري ن مقالهيا نگارش مراحل در
 .دارند را

 که ندينمايم حيتصر سندگانينو لهيوس نيبد :منافع تضاد

  .ندارد وجود حاضر پژوهش خصوص در يتضاد منافع گونه چيه
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Abstract 
Background & Aims: Ensuring the quality of higher education, especially doctoral education, is one of 
the concerns and priorities of higher education planners. Adapting, comparing, and analyzing different 
dimensions of educational programs with other countries are very effective in addressing this concern. 
Therefore, this study tried to comparethe Iranian Nursing PhD program with the University of Toronto 
in Canada, UC Davis in California and Manchester in the United Kingdom. 
Materials & Methods: This descriptive-comparative study was conducted in 2020. The four-stage 
Beredy model of description, interpretation, neighborhood, and comparison was used to compare the 
Iranian nursing education system with the Nursing Faculty of Toronto in Canada, UC Davis in California 
and Manchester in the United Kingdom. Data were collected by the reputable websites of the 
universities. Then, the data were compared according to the aim of the research. 
Results: The program of all four universities has mission, vision, and values based on the principles of 
strategic planning. In Iran, entering the doctoral program requires an entrance exam. But this is not the 
case in other universities. Most face-to-face research methods and seminars are held at UC DAVIS. 
University of Iran and UC DAVIS in California provide financial support for students, but at the 
University of Manchester, official approval of student financial support and funding must be provided 
to the university. The University of Manchester has the most research time, but the other three 
universities offer face-to-face and research courses. The University of Manchester also offers part-time 
and distance learning courses. 
Conclusion: One of the strengths of the doctoral program in Iran is the compatibility of the values and 
beliefs of the program based on the system of Islamic values. However, it is not clinically oriented, and 
emphasizes only theory and research and requires the student to attend classes in person. Therefore, 
based on the experiences of developed countries and the needs of Iranian society, we should correct the 
weaknesses and strengthen the strengths. 
Keywords: Curriculum, PhD in Nursing, Comparative Study, Educational System, Iran, Canada, 
California, United Kingdom 
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