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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 7-11 ، صفحه 1931زمستان  –، پاییز 1م، شمارة شتدوره ه

 
 ییل آمریکاو  رانیا یپرستار یدوره دکتر یو برنامه درس ینظام آموزش یقیتطب سهیمقا

 

 3(DhP، زهره نبی زاده قره قوزار)2(DhP، شهناز بلندیان بافقی)1* (DhPمحسن ادیب حاج باقری)

 

 کاشان. مرکز تحقیقات پرستاری تروما، دانشگاه علوم پزشکی . 1

 کاشان. دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات پرستاری تروما، . 2

 کاشان مرکز تحقیقات پرستاری تروما، دانشگاه علوم پزشکی .9

 

 31/32/98، پذیرش:33/32/98، اصالح: 33/6/98 دریافت:

 

 خالصه
نقهش هها و    یفها یدر ا یدرسه  ینامهه هها  بر تاثیربا توجه به  دارد.   یحرفه پرستار یروبر   زیادی ریتاث یپرستار یدکتر النیدانش و مهارت فارغ التحص هدف:سابقه و 

برنامهه آمهوزش  دکتهری پرسهتاری      یقیتطب سهیبه مقااست. لذا در این مطالعه  یضرور ینقاط ضعف و قوت برنامه درس ییشناسا یبرا  های متعدد پژوهشانجام   ،فیوظا

 پرداختیم. کایآمر لییدانشگاه ایران با برنامه اموزش دکتری پرستاری 

انجهام   2111در سال  سهیو  مقا یدر چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری است که با استفاده از مدل برد یا سهیمقا یفیپژوهش توص کیپژوهش  نیا مواد و روشها:

   nursing.yale.edu  تیاز سها  لجهت ییو درمان و آموزش پزشکی  وزارت و بهداشت تیاز  سا رانیا یدوره دکتر یبرنامه آموزش جهتشده است. اطالعات مورد نظر 

 به دست آمد.

فلسفه  برنامه دکتری پرستاری ایران با ییل وجود دارد. النیو نقش فارغ التحصمحتوای درسی  ت،یمانند فلسفه، مامور تفاوت های قابل توجهی بین عناصر اصلی یافته ها:

 رانیا دکتری پرستاری  رسالت. ارائه عادالنه خدمات سالمت است لدانشگاه یی و برای یسالمت یهدف اعتالبا  یاسالم یتوجه به ارزش ها رانیدر اپرستاری  یدکتر

 افراد است.  یسالمت بهتر برا لو برای دانشگاه یی پرستاران  ایحرفه رتمهاو  علم یتقاار

ن می تواند  عدم هم خوانی فلسفه، رسالت  و اهداف بیشتر فارغ التحصیالن دکتری پرستاری در ایران تمایل چندانی به کار کردن در بالین ندارند. علت آ نتیجه گیری:

در اهداف، رسالت و  محتوای برنامه درسی دکتری پرستاری  بازنگری بهتر است برنامه دکتری پرستاری باشد.   با در نظر گرفتن نقش و وظایف فارغ التحصیالن این دوره 

 شود.

 ی ایران، دکترای پرستاری ییلپرستار یدکتر ،یمدل برد ،یبرنامه درس ،یقیتطب یبررس :واژه های کلیدی  

                                                           
 نویسنده مسئول مقاله: محسن ادیب حاج باقری *

Email: adibhajbagheri_m@kaums.ac.ir                              19612621691تلفن: آدرس: ایران، کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات پرستاری تروما.

 مقدمه 
علم و فرهنگ  نهادهای آموزشی، مراکز تولید یندانشگاهها به عنوان مهمتر

و پیشبرد  دیجد نشو تولید دا لقموردنیاز کشور، خمتخصصان تربیت  ینو همچن

 اصلی دانشگاه شامل تیسه مأمور مطرح می باشند. نشمرزهای علم و دا

 تیمأمور لیناو از است. آموزش تهو خدمات مورد تأکید قرارگرف پژوهشش، :آموز

شده است.  فقمحسوب می شود که در بسیاری از کشورهای دنیا بر آن توا ییها

وظیفه هر مؤسسه  است . ادگیرییآموزش فعالیتی هدفمند در جهت ارتقای 

آموزش  . (1)است که به آن وارد می شوند انییآموزشی، آموزش و رشد دانشجو

در جهان با  ریاخ یها در دهه یاز نظام آموزش عال یبه عنوان بخش یپرستار

ی نگرانایجاد  توسعه باعث سرعت در   نیا .درحال توسعه است یادیسرعت ز

 ییبا چالش ها آموزش پرستاری رشته شده است . نیآموزش ا تیفیدرباره ک هایی

  رشته یدرس یهانامه آموزش و بر تیفیآموختگان، ک دانش یستگیازجمله شا

که با  سالمت مردم دارد  یکیارتباط نزد لیبه دل یاز طرف.  مواجه است یپرستار

  ماران،یب یازهایشدن ن تر دهیچیتوجه به پبا  . (2)برخوردار است یخاص تیاز اهم

 

هستند.  تیفیارائه مراقبت با ک یالزم برا یکسب مهارت ها ازمندیپرستاران ن

بر شواهد،  یعملکرد مبتن ق،یتحق ستم،یبهبود س ،یبهداشت یها استیس ،یرهبر

پرستاران هستند. از  ازیمورد ن یمهارت ها نیاز مهم تر یو همکار یکار گروه

 ستمیو س یفناور یکار کردن با ابزارها نهیتا در زم رودیانتظار م نیتاران همچنپرس

که منجر به توسعه  ندیالزم را کسب نما یاطالعات، مهارت ها تیریمد یها

در پاسخ به  یستیاپرستاران بلذا . گرددیم یحرفه ا نیب یو هماهنگ یهمکار

 خیرا ههدر د. (9)ندینماآموزش را کسب  یسطوح باال ،یروزافزون یازهاین نیچن

در حال گسترش است و همانند  نیاد متمادر  ریپرستا یکتردوره د یها برنامه

و پیشرفت در رشته هی  وپژ نشداسایر رشته ها این درجه باالترین مرحله 

 انجوو  نوپا ،ممالک سایریسه با مقادر  انیرا ریپرستا یکترد. (1)پرستاری است

 ،مریکاآ یها هنشگادا ههب قهمتعل ریتاهپرس یکترد برنامه ترین یمیقد ست.ا

در 1971 لسادر  رانیا ریپرستا یرهکتدوره د ینهلاست .  او داکاناو  لیااسترا

 ههباز آن  سهپ.   دهش زاهغآ نشجودا 9 شپذیر اهب زهتبری کیهپزش موهعل هگاهنشدا
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 1931ستان زم - پاییز/ 1شماره  تم/شه، دوره بابل نشگاه علوم پزشکیدوفصلنامه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات توسعه و آموزش علوم پزشکی، دا                                        1  

 و همکاران محسن ادیب حاج باقری؛  یپرستار یدوره دکتر یو برنامه درس ینظام آموزش

 

 ان،تهرو  انیرا پزشکی معلو یهاهنشگادا رس،مد تربیتهای  هگاهنشدا بهترتی

نمودند  زاههغرا آ ریتاههپرس یرههکتدوره د ازیرههشو  نفهاههصا ،تیههبهش هیدهش

ی اجرا م ییکایو مدل آمر ییبه صورت دو مدل اروپا یپرستاربرنامه دکتری  .(2)

 پروژه ن،یبا کمک ناظر ای یبه صورت انفراد انیدانشجو یی. در مدل اروپاشود

 کی دیبا انیدانشجو ،یشمال یکای. اما در مدل آمردینمای را ارائه م یقاتیتحق یها

شده و در امتحان گرفته  انیاز دانشجوسپس بگذرانند.  را یدرس یواحدها یسر

 یعلم أتیه یو اعضا نیرساله خود با نظارت ناظر یرور ب صورت موفقیت

. بررسی مقاالت مختلف در رابطه با الگوی مورد استفاده در (6)شوندی م تیهدا

ایران، نشان دهنده تناقض در این زمینه است. در بعضی مقاالت الگوی مورد 

 (7, 2)ایران را الگوی آمریکایی می دانند استفاده جهت تربیت دکتری پرستاری در 

چرا که نسبت  و برخی دیگر آن را ترکیبی از دو الگوی فوق الذکر، بیان کرده اند؛

تمرکز آن بر  نیشتریبرخوردار بوده و ب یکمتر یاز دوره آموزش ییکایبه مدل آمر

 . (6, 9, 2)باشد  یپژوهش م یرو

 کیاز  فیبهتر نقش ها و وظا یفایر اد یدرس یبرنامه ها تاثیربا توجه به  

 یاز سو یآموزش عال یبه اهداف و رسالت ها دنیتحقق بخش نیسو و همچن

نقاط ضعف و قوت  ییو شناسا یبررس  یمتعدد برا یجام پژوهش هاان ،گرید

 یمنظور به کار م نیکه به ا ییاز روش ها یکی. (1)است یضرور یبرنامه درس

این  است.  یلیمختلف تحص یها ستمیسبرنامه های اموزشی در  سهیرود مقا

کمک کند. نظام آموزش  یبرنامه درس تیفیو ک یتواند به بهبود محتوا می سهیمقا

جهت توسعه  ندهینسل آ یبرا یگذار هیسرما کیبه عنوان  یو پرورش هر کشور

 یها ستمیراستا توجه به س نیشود در هم یدرنظر گرفته  م یانسان یها ییتوانا

در حوزه  افتهیتوسعه  یکشورها اتیموفق در جهان و استفاده از تجرب یآموزش

و  یاقتصاد ،یاسیس ،یفرهنگ نهیبا در نظر گرفتن زم ،یلیمختلف تحص یها

برنامه  ودو بهب یآموزش عال ستمیما را قادر به حل مشکالت س ران،یا یاجتماع

 . (3)خواهد کرد یدرس یها

در مقطع دکتری  النیفارغ التحصدانش و مهارت   تیه اهمبا توجه ب

تخصصی رشته پرستاری و تاثیر آن ها بر روی حرفه پرستاری بر آن شدیم تا در 

این مطالعه به مقایسه تطبیقی دکتری  پرستاری در ایران با دانشگاه ییل آمریکا 

ا قدمت بر می گردد و تقریبا ب 1329رشته پرستاری در آن به سال   که قدمت

 اینیرجیو رینظ یشکسوتانیپ و عالوه بر این پرستاری در ایران برابر است،

.  (11)، بپردازیمدانشگاه آغاز کرده اند نیجانسون کار خود را از ا نیهندرسون و  ج

 نیاست. ا کایآمر ونیوهین التیدر ا یخصوص یقاتیدانشگاه تحق کی لییدانشگاه 

 االتیدر ا یآموزش عال یموسسه عال نیشد و سوم سیتاس 1711موسسه در سال 

شده است.  سیتاس کایاست که قبل از انقالب آمر یاز نه کالج استان یکیمتحده و 

 یآن و به ریاستراکفلر  داینبا بودجه ب 1329در سال  لیی یدانشکده پرستار

 یبازرس پرستار (Annie Warburton Goodrich) چیواربورگ گودر

تاسیس اول  یجنگ جهان انیمتحده در جر االتیارتش ا ینظام یها مارستانیب

 . (11) شد

بررسی متون نشان می دهد تاکنون مطالعه ای به بررسی مقایسه ای بین 

مدرسه پرستاری ییل و سایر دانشکده های پرستاری چه در ایران و یا سایر 

کشورها انجام نشده است. لذا در این مطالعه بر آن شدیم تا دریابیم چه تفاوت ها و 

ا ایران با قدمتی یکسان  مقطع دکتری پرستاری این دانشگاه ب  شبا هت هایی بین

 وجود دارد.

 مواد و روشها 
این پژوهش یک پژوهش توصیفی مقایسه ای است که با استفاده از مدل 

انجام  1937مقایسه در سال  و  یچهار مرحله توصیف، تفسیر، همجوار بردی در

مقایسه بین نظام  وجهت تحقیق  الزم  یها در مرحله توصیف، دادهشده است. 

مرحله بعد آماده شد. در ارزیابی  بررسی و  ران و ییل آماده و جهتآموزشی ای

به  تحلیل شد.و شده در مرحله اول، بررسی  یآور جمع یها مرحله تفسیر، داده

این منظور اطالعات به دست آمده در مرحله توصیف مورد تفکر و استدالل قرار 

ی بر اساس حله همجواردر مر گرفته و با توجه به استراتژی هر دانشگاه تفسیر شد.

  و پیاده سازی آن نحوه اجرا ومورد مطالعه  یها یشباهتها و تفاوتها ، استراتژ

از نظر  شده،ی بنده طبق یها در نهایت  در مرحله مقایسه، داده. شدند یطبقه بند

 ند. شباهتها و تفاوتها مقایسه شد

مقطع  بر این اساس ابتدا تاریخچه و وضعیت موجود آموزش پرستاری در

مورد  ییل و ایرانآموزش دانشگاه  تیدر ادامه، وضعدکتری در ایران بررسی شد. 

   قرار گرفت. سهیبرنامه ها  مورد مقا نیمطالعه و سپس وجه  اشتراک و افتراق ا

در مورد آموزش دکتری پرستاری در دو کشور مذکور  از طریق   ازیاطالعات موردن

مع آوری، به فارسی روان ترجمه و مورد سایت دانشگاه ها و موسسات معتبر ج

مطالعه دقیق قرار گرفت. در این مطالعه اطالعات مورد نظر در  برنامه آموزشی 

درمان و آموزش پزشکی و  وزارت و بهداشت تیسادوره دکتری ایران از  سایت 

به دست    nursing.yale.eduبرنامه آموزشی دکتری پرستاری ییل از سایت  

 آمد.

 

 

 هایافته 
نتایج به دست آمده در خصوص برنامه درسی شامل : تاریخچه دوره مورد 

، نقش ها و نظر، ارزش ها، رسالت، چشم انداز، اهداف، شرایط پذیرش و مشخصات

با مطالعه و بررسی ( خالصه شده است. 1هر برنامه در جدول ) مورد نظر فیوظا

اهت ها ، موارد زیر به دقیق هر یک از عناصر و تحلیل و مقایسه تفاوت ها و شب

 دست آمد :                          

(  و ییل به سال 1332)  1971زمان شروع دکتری پرستاری ایران به سال 

بوده است. ولی در   PHDبر می گردد. شروع دکتری پرستاری ایران با  1331

  2116شروع و سپس  در سال   DNPییل ابتدا برنامه دکتری پرستاری با 

PHD   .دهد فلسفه  یفلسفه دو دانشگاه نشان م سهیمقانیز به اجرا در آمد

 قیاست که از طر یاسالم یانسان و ارزش ها تیتوجه به کل رانیدر ا یدکتر

 یو هدف آن اعتال ردیگ یصورت م و ارتباط بین حرفه ای قیو تحق هشپژو

 نظیری مواردی بررو شتریب لییاست که تمرکز   یدر حال نیاست. ا یسالمت

در ارائه عادالنه خدمات  استیممارست و س ق،یآموزش، تحق یکپارچگی، ینوآور

 منابع ،گرانیها و نظرات د دهیا شه،یتنوع اندبدین منظور از  . استسالمت 

توجه به   استفاده می شود. قیتحق ی وا فهحر نیب تیو ترب میتعل مختلف،

 ، خود یبرنامه مراقبتدر افراد  و مشارکت  یریگ میحق تصم یفرد یتفاوتها

از  ینیلقضاوت با ی وتعهد به توسعه دانش پرستاری، انسان یاحترام به ارزشها

 موارد دیگری است که در فلسفه دانشگاه ییل بیان شده است.

و  علم یتقاار رانیرسالت امقایسه رسالت دو دانشگاه نشان می دهد؛  

 یشافزا وعلم  تولید ،یعلم تهیأ یعضاا زیسا یغن ،پرستاران ایحرفه رتمها
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بر توسعه دانش  دیتاکییل  رسالت  است.  لمللی ا بینو  ملی سطحدر  علمی تعامل

 .است یبهداشت یمراقبت ها تیفیهبود کجامعه و ب یسالمت برا ارتقای به منظور

 

 پرستاری ایران و ییل : مقایسه مشخصات دوره دکتری3جدول 

  ایران ییل

شد. هرچند  انیب 1323اول در سال  تیرا به عنوان اولوبرنامه دکترا  کیبه  ازین

شده است. بر اساس  انیب چیگودر یتوسط آن 1321نبود و در سال  دیجد دهیا نیا

فلورانس والد درباره گسترش برنامه  نید 1323در سال   یخیسند تار کی

 لیی یپرستار شکدهدان 1361تا دو سال بحث کرد. در سال  MSN یشنهادیپ

برنامه  نیکرد و ا نییخود تع یها تیاز اولو یکیرا به عنوان  یمه دکتربرنا کی

 یو رهبر قیو تحق نیبال یدوره بر رو نیاجرا شد. در ابتدا تمرکز ا 1331در سال 

شدن به  لیدوره تبد نیشد. هدف ا یشناخته م DNP بود و تحت عنوان

 در سال  PHD بهDNP سال بود. تبدیل یدر ط PHD ایکامل  یدکتر

 شد. تمرکز لیفارغ التحص 2113آن در سال  یدانشجو نیو اول دییتا 2116

PhD  یدرمان یدر مراقبت ها استیو پژوهش، آموزش و س قیتحق یبر رو 

 .(19)است

 رانیدر ا 61هاز ده یپرستار یمقطع دکتر جادیاخذ  مجوز  ا یتالش برا

عمال در   یبرنامه درس میشروع شد. مکاتبات و مواقت نامه ها و تنظ

 1971در سال  یپرستار یدکتر نیاول .دیآغاز گرد یبه طور عمل 71دهه 

    1972دانشجو آغاز و پس از آن در سال  9با  تبریز دانشگاه در 

 یپرستار یدکتر یدانشجو تیمدرس با چهار دانشجو ترب تیه تربدانشگا

 تیفقط دو دانشگاه دانشگاه ترب   1971تا  1971را آغاز نمود. از سال 

 یسال دانشگاه ها نیدانشجو داشتند و در ا رشیپذ زیمدرس و تبر

را در مقطع  یپرستار یدوره دانشجو نیاول یبرا زین رانیا و نتهرا

 .(2)دند نمو رشیپذ  یدکتر

 خچهیتار

از سالمت دارد و  یگسترده ا دگاهیاست که د یجامعه ا لیی یمدرسه پرستار

است.   یباال حق اجتماع تیفیبا ک یبهداشت یبه مراقبت ها یعتقد است دسترسم

ارائه عادالنه خدمات  ق،یآموزش، تحق یکپارچگی ت،یبر خالق یمبتن ینوآور

 تیهدا و قضاوت بالینی گرانیها و نظرات د دهیا شه،یاحترام به تنوع اند، سالمت

متعهد به و  میده یم تیابع اهمما است.  ما به استفاده عاقالنه از من یگر کارها

.  ما میهست ندهیاز رهبران نسل آ تیو حما قیتحق   ،یا فهحر نیب تیو ترب میتعل

در برنامه ی، حق تصمیم گیری و مشارکت افراد فرد یبه تفاوتها دیکه با میمعتقد

. دانشگاه متعهد به توسعه دانش ی احترام گذاشتانسان یارزشها، خود یمراقبت

تفکر  ق،یآماده تحق دیبااست و دانشجویان  ماریآموزش مراقبت از ب و  یپرستار

 .(11)باشند یو کمک به توسعه دانش در پرستار یانتقاد

 یبعد چند دیموجو انعنو به ننساا سالمت با سوییاز  که ریپرستا

 مملز  ،سالمیا یهاارزش  منظا سساا بر یگرد یسودارد و از  رکا وسر

از  بایستی ،ستا جتماعیا لتاعد اریبرقرو  ها ننساا قحقو عایتر به

 با ینظر تمطالعا تقویتو  کیفی دیبررکا دی،بنیا یها هشوپژراه 

 سایر با تعاملو  اوممد زشموآ تفکر دیجاو ا نگر جامعهو  جامع دییکررو

 فلسفی دیکررو ینا تحققدر  یکتردر دوره د نشدا یها شاخه

 . (1)بکوشد

 فلسفه

طول  شیهمه و افزا یبر توسعه دانش است به منظور سالمت بهتر برا ژهیو دیتاک

 یمراقبت ها تیفیبهبود ک ،یبهداشت یعمر سالم است ، کاهش تفاوت ها

  .(11)است یبهداشت یها استیس یریو شکل گ یبهداشت

 نتیجهو در  ریپرستا تخدما ارانگزرکا ایحرفه رتمهاو  علم یتقاار

 تهیأ یعضاا ئمیدا زیسا یغن ،سالمت ملی یهااردستاندا یتقاار

و  ملی سطحدر  علمی تعامل یشافزا  ،یانتقال فناور ،علم تولید ،یعلم

از  یمندو روش  علمی حیهرو نگیختنابرو  پویایی دیجاا لمللیا بین

  .(1)ستا یکتردوره د تأسیس هدعم یها یترمامو

 رسالت

 یها استیو پژوهش و س قیقتح نهیمقطع را در زم نیا انیدانشجو لییدانشگاه 

مورد  نینو در ا یها دهیبتوانند ا انیدهد تا دانشجو یآموزش م یمراقبت بهداشت

ها،  یسخنران قیخود را از طر یها دهیآموزند ا یم انیارائه دهند. دانشجو

 نیمنظور مطالعات ب نیمنتقل کنند. به ا گرانیبه د یها و رهبر سیتدر ات،ینشر

شود. اهداف  یافراد قرار داده م اریمنابع در اخت هید و کلشو یم قیتشو یرشته ا

تعهد م ییل یدانشکده پرستار .(19) دانشگاه است تیمامور یدانشگاه در راستا

در یکپارچگی  و هماهنگی  کلی  دگاهیداست.  همه افراد یبه سالمت بهتر برا

 بخش سازماندهی شده و  3به  برنامه  نیاست. ا برنامه های تحقیقی و عملی 

برآورده  2122اهداف تا سال  . ایناست یهدف جزئ 21و   یهدف کل 91  یدارا

 .(12) شود یم

دوره در کشور از لحاظ مشارکت  نیا نده،یسال آ 11چشم انداز : در 

و  یادیبن یو گسترش پژوهش ها  یش و فناورندا دیدر تول یراهبرد

 یمل یارتقاء  استانداردها ،یخدمات حرفه پرستار تیفیارتقاء ک ،یکاربرد

 یروهایجذب ن یبرا یبسترساز ،یجهان یبا استانداردها یو سازگار

 یدر داخل کشور و جلب و جذب دانشجو یو تخصص یمکارآمد عل

   .برتر   و مطرح در منطقه خواهد بود یکشورها  فیدر رد یخارج

در حوزه  یتخصص یروین تیمقطع ترب نیا یاهداف کالن راه انداز 

در حوزه آموزش، پژوهش،  ازیمورد ن یروهاین نیجهت تام یپرستار

  .(16)است یپرستار یو خدمات تخصص تیری، مد یفناور

چشم انداز 

 و اهداف

معادل آن را به شرط گذراندن  ای یارشد پرستار  یمدرک کارشناس دیبا انیمتقاض

واحد متجانس با رشته داشته باشند.  داشتن  1و  قیواحد در آمار و روش تحق 11

 یبرگزار م  GEPN  است که پس از گذراندن دوره یآزمون )  GRE  نمره

 یداشتن دانشنامه کارشناس ،یورود به آموزش عال یعموم طیداشتن شرا

کسب  ،یورود به دوره دکتر یدر آزمون اختصاص یقبول د،ییارشد مورد تأ

 .(1) و مصاحبه است یسیزبان انگل یاز آزمون ها یکیدر  ینمره قبول

نحوه 

 رشیپذ

 دانشجو
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 1931ستان زم - پاییز/ 1شماره  تم/شه، دوره بابل نشگاه علوم پزشکیدوفصلنامه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات توسعه و آموزش علوم پزشکی، دا                                        11  

 و همکاران محسن ادیب حاج باقری؛  یپرستار یدوره دکتر یو برنامه درس ینظام آموزش

 

 ریبان غداوطل یرای لتسیداوطلبان و نمره آزمون تافل و آ هیکل یبرا( شود

مقاله  و ارسال  اینامه  انیاز پا یاست. ارسال نمونه کار یزبان الزام یسیانگل

به مصاحبه  طیواجد شرا انیاست. متقاض یالزام زیارشد  ن یرزومه نمرات کارشناس

 joint degree که تحت عنوان گریروش د کیشوند. در  یدعوت م

program   بیبا هم ترک یپرستار یدکتر سال 9ارشد با  یدو سال کارشناس  

ارشد  یکارشناس یانیدر مراحل پا انیسال است. دانشجو 2شود و  مدت آن  یم

 .(19)باشنددر علوم و هنر گذرانده  ییواحدها دیخود عالوه بر مدرک ارشد،  با

 کدر طی ی. است ینیبال قاتیتحق یبر رو آن  تمرکز بوده و ساله  9دوره  نیا

 میتقس فیخوب و ضع ،یبه  چهار گروه نخبه، عال انیدانشجو یرده بند ستمیس

را  یبار رتبه عال کیبار رتبه نخبه و  کیحداقل  دیبا انیشوند. دانشجو یم یبند

در  و  واحدها هیکل یدر سال اول برا یب رتبه عالکس  ند.در دو واحد  کسب کن

ی اصل یاواحده هیدر بق رتبه عالیو   یواحد اصل کیدر  رتبه خوب سال دوم

 ییل یکند.  برنامه دکترا یم تیواحدها رتبه خوب کفا هیبق ی. براالزامی است

کمک  نارها،یسم ،یرسم یآموزش یشامل دوره هاو برنامه تمام وقت است  کی

دانشکده و تعامالت  یرسم ریغ تیمشاوره،  فعال س،یهش ها ، تدربه پژو

 ازیمورد ن یاصل یاست. واحدها یبا رساله اصل بطمرت  قاتیو تحق انیدانشجو

  II یقاتیتحق ی(، روش هایکم ی)روش ها  I قیتحق یعبارتند از: روش ها

ش (، رویرهایمتغ یری) اندازه گ III یقاتیتحق ی(، روش هایفیک ی)روش ها

) توسعه مداخله(،  V قیتحق یها وش(، ریبیترک ی) روش ها IV قیتحق یها

 ی،مبان  I یعلم قیتحق ی، مبانI ،II ،III ،IV  علوم، پژوهش و ارتباط علوم

سالمت  یها ی)تئورII یعلم قیتحق ی، مبان یپرستار یبرا یو نظر یفلسف

 ،ینیبال قاتیتحقاخالق  در  شرفته،ی(، آمار پیتیریو خود مد تیریمد  م،عالئ

در  انیدو سال اول دانشجو یها . در ط ستمیو س یدر سالمت و رهبر استیس

در  یشدست آوردن تجارب آموز و جهت به مشغول به کار هستند قیتحق نهیزم

 یپردازند. گذراندن سه آزمون برا یارشد م انیسال سوم به آموزش دانشجو یط

نشان دادن  یسال اول برا انیپا است : آزمون اول در یالزام انیدانشجو نیا

شدن واحدها  لیسال دوم و بعد از  تکم انیتسلط دانشجو، آزمون دوم در پا

مرحله را نگذرانده باشد مشروط و اگر  نیا 6شود )اگر دانشجو تا ترم  یبرگزار م

 کیپروپوزال در مورد  کیشود  یانجام نشود دانشجو موظف م 7ترم   انیتا پا

 .(19). نامه است انیپا ارائهآزمون سوم و  (هدموضوع ارائه د

 Doctor of   فقط به صورت رانیدر ا یپرستار یدوره دکتر

philosophy   ارشد  یبا مدرک کارشناس انیدانشجو نیاست که از ب

. سال است 2/1نامه   نییطبق آ لیاست. حداکثر مدت تحص یپرستار

 یتواند به درخواست استاد راهنما  /شورا یم یلیتکم التیتحص یشورا

 یمدت اضافه کند. محتوا نیرا به ا مسالین 9  ثرحداک یزیبرنامه ر یعال

واحد و  13 یاجبار یاختصاص یواحد است شامل: واحدها 12شامل 

 یواحد. واحدها 21نامه  انیواحد و پا 6 یاریاخت یاختصاص یواحدها

 یپرداز هیواحد، نظر 2 یعلم وپرستار فلسفه: شامل یاجبار یاختصاص

واحد  2واحد، آمار  2/9وهش و نقد پژ یواحد، روش شناس 9 یدر پرستار

ها و  نظام، واحد 2/1  یدر پرستار یاستگذاریو س یو رهبر تیری، مد

و  واحد 2/1 یدر پرستار ژهیو میواحد، مفاه 2 یبرنامه آموزش در پرستار

و  یسالمت جامعه و خانواده، پرستار یشامل: پرستار یاریدروس اخت  

 ،یسالمند ،یناسسرطان و خون ش ،یجراح یبهداشت مدارس، داخل

 یو تروما، پرستار ایدر بال یپرستار ،یکودکان و نوزادان، روان پرستار

 ژه،یمراقبت و ت،یریو مد یرهبر ،یآموزش پرستار ،یاورژانس، توانبخش

 یواحد نظر 9واحد )  6کنترل عفونت، قلب و عروق. هر کدام از دروس 

وس فوق را واحد از در 6 ستیبا ی( هستند. دانشجو میواحد عمل 9و 

موضوع رساله مورد نظر در عرصه  ایارشد و  یمتناسب با رشته کارشناس

 تهرش نیب یمختلف با نظارت استاد راهنما و همکاران عرصه ها یها

(. 16)(11)دانشکده بگذراند یلیتکم التیتحص یشورا دییمرتبط و تا یا

در  وشود  یآزمون جامع برگزار م کی یتئور یواحدها انیپس از پا

از  دیبا تینامه ادامه داده و در نها انیدانشجو کار را با پا تیصورت موفق

 د.نامه خود دفاع کن انیپا

مشخصات 

 یو  محتوا

 دوره

خانواده،  بهداشت مادر و کودک،  تیریمزمن، مد یها یماریب نهیبا آموزش در زم

حاد،  یها یماری، مراقبت از ب ریپذ بیآس تیالت خواب،  مراقبت از جمعاختال

و  یطیو مح یکیژنت یها یماریدر شرف مرگ، مرقبت از ب مارانیمراقبت ار ب

بر شواهد   یمبتن لکردو پژوهش قادر به عم قیبهداشت مدارس و جامعه و تحق

جهت   ینشمندان پرستارتوانند به عنوان دا یگروه م نیخواهند بود. لذا ا نیدر بال

 .(19)بپردازند نیبه کار در بال ایها به کار مشغول شوند و  یتوسعه تئور

قادر  ،یانسان یروین یفیو ک یدانش آموختگان ضمن رفع کمبود کم

و اداره نموده و به پژوهش  یزیرا برنامه ر یآموزش یخواهند بود دوره ها

 نیبپردازند. همچن یدر پرستار تیریآموزش، خدمات و مد یها نهیدر زم

کرده و  لیتحل و هیقادر خواهند بود مسائل مربوط به حرفه را تجز آن ها 

 یمشاور و مجر س،ی: تدر آن ها فی. وظاندیمناسب ارائه نما یاه حلهار

 یزیدر برنامه ری و مشارکت زیبرنامه ر ق،یتحق جیو انتشار نتا قاتیتحق

 .(2)ی و حرفه ا یتخصص یها

نقش ها و 

 فیوظا

دانش 

 آموختگان

 

 ی،ش و فناورندا دیتول نده،یسال آ 11 جهت ایران دانشگاه چشم انداز

ی است. مل یارتقاء  استانداردها ی و و کاربرد یادیبن یگسترش پژوهش ها

در حوزه آموزش، پژوهش،  یدر حوزه پرستار یتخصص یروین تیاهداف کالن ترب

  لییدانشگاه . چشم انداز است یپرستار یو خدمات تخصص تیری، مد یفناور

 

 یمراقبت بهداشت یها استیپژوهش و س، قیتحق نهیدر زم انیدانشجو پرورش

 اریمنابع در اخت هیشود و کل یم قیتشو یرشته ا نیمنظور مطالعات ب نیبه ااست. 

 91  یدارابوده و  همه افراد یسالمت بهتر برا لیی هدفشود.  یداده م افراد قرار

مقایسه دو  باید برآورده شود. 2122که تا  است یهدف جزئ 21و   یهدف کل

 ،یعموم طیداشتن شرا  رانیدر در ا دانشجو رشیپذدانشگاه  نشان می دهد نحوه 

کسب نمره  ،یاصدر آزمون اختص یقبول د،ییارشد مورد تأ یدانشنامه کارشناس
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جهت ورود به این مقطع  و مصاحبه یسیزبان انگل یاز آزمون ها یکیدر  یقبول

معادل  ای یارشد پرستار  یمدرک کارشناس دیبا انیمتقاض لدر یی  است.  الزامی

 GRE Graduate) Record آزمونآن را داشته باشند.  داشتن نمره 

Examination-General Test ( و GEPN  The Graduate 

Entry Prespecialty in Nursing) ( داوطلبان و نمره آزمون  هیکل یبرا

پایان نامه،  نمرات    است. یزبان الزام یسیانگل ریداوطلبان غ یرای لتسیتافل و آ

از مواردی دیگری است در پذیرش دانشجو در  کارشناسی ارشد و انجام مصاحبه

 دانشگاه ییل تاثیر دارد.

سال است.  2/1دوره دکتری پرستار   لیحداکثر مدت تحص در دانشگاه ایران 

واحد و  13 یاجبار یاختصاص یشامل واحدها وواحد  12شامل  ی دورهمحتوا

 یواحدها انیپس از پا. واحد 21نامه  انیواحد و پا 6 یاریاخت یاختصاص یواحدها

 دانشجو کار را با تیشود که در صورت موفق یآزمون جامع برگزار م کی یتئور

نامه خود دفاع کند که در صورت  انیاز پا دیبا تینامه ادامه داده و در نها انیپا

 بوده و ساله  9دوره  کیدوره  نیادر ییل  شود. ینائل م یبه درجه دکتر تیموفق

مقطع وجود  نیدر ا یرده بند ستمیس کی. است ینیبال قاتیتحق یتمرکز بر رو

 یم یبند میتقس فیخوب و ضع ،یالبه  چهار گروه نخبه، ع انیدارد و دانشجو

 بیشترین واحدها در زمینه روش تحقیق، پژوهش و ارتباط علوم می باشد. شوند.

. دو آزمون در است یالزامدر طی این دوره   انیدانشجو  یگذراندن سه آزمون برا

                                              پایان سال اول و دوم و آزمون سوم دفاع از پایان نامه است.                            

اما در مورد ایفای نقش مقایسه دو دانشگاه حاکی از آن است در ایران فارغ 

انجام وظیفه  قاتیتحق یمشاور و مجر س،درالتحصیالن می توانند به  عنوان م

 به عنوان دانشمند جهت توسعه ایمقطع  نیا النیفارغ التحص لییدر نمایند. اما 

 .پردازند یم نیبه کار در بال ایشوند و  یمشغول به کار م یتئور

 

 

 و نتیجه گیری بحث
هدف مطالعه مقایسه برنامه دکتری پرستاری ایران و ییل آمریکا  بود. این  

مانند فلسفه،  مطالعه نشان داد تفاوت های قابل توجهی بین عناصر اصلی

ر برنامه دکتری پرستاری د النیسرفصل دروس و نقش فارغ التحص ت،یمامور

 یدو دانشگاه نشان م یپرستار یدکترایران با ییل وجود دارد.  بررسی تاریخچه  

با این که قدمت دو دانشگاه در  پذیرش دانشجو در این مقطع یکسان است،  دهد 

راه  نیکرده است و در ا یراه ط نیدر ارا   یمتفاوت ریمساما ییل نسبت به ایران 

به طور کلی   است. دهیرس  PHDروع کرده و سپس به  ش DNPابتدا از 

و متمرکز بر بالین  PHDدکتری پرستاری دارای دو گرایش متمرکز بر تحقیق 

DNP   و متمرکز بر  قاتیبر انجام تحق شتریب ق،یمتمرکز بر تحقاست.  دکتری

بر  یبوده و شامل کاربرد خالقانه و مبتن یمبتن ینیبال یها تیبر فعال شتریب نیبال

مانند کارشناسی ارشد  DNP . در ییل(9)ی باشدم نیدر بال قاتیتحق جیشواهد نتا

بر روی نوآوری و پیشرفت تمرکز کرده و به عنوان یک راهنما در  PHDو  دوره 

پرورش پرستارانی است که در بالین کار کرده و   DNPبالین است. هدف  برنامه 

ها پرستارانی تربیت می کنند  که  وظیفه آنها ارائه خدمات به افراد جامعه است. آن

دارای قدرت رهبری تحول گرا، دانش و مهارت بوده و بتوانند کیفیت مراقبت را در 

سیستم سالمت توسعه دهند. این دوره یک دوره سه ساله بوده و پرستارانی که در 

سطوح میانی قرار دارند )کارشناسان ارشد( را مورد آموزش قرار می دهند. 

دوره به صورت ترکیبی از آموزش مجازی و حضوری  و عملی بوده  واحدهای این

واحد می باشند. دانش آموختگان می توانند در  7و دانشجویان ملزم به گذراندن 

( که در سیستم leadershipموسسات درمانی به عنوان محقق و یا رهبر)

.  این  مقطع در ایران وجود (19)سالمت آمریکا تعریف شده شروع به کار کنند

بوده و تمرکز آن بر روی  PHDندارد و ادامه تحصیل در مقطع دکتری به صورت 

هی پژوهش است. لذا از دانش آموختگان انتظار می رود که تنها در مراکز دانشگا

مشغول به کار شوند. این در حالی است که در ییل حتی در مقاطع باالتر تمرکز بر 

 روی ارائه مراقبت  با کیفیت باال به افراد جامعه است. 

مانند  یجهت مقطع دکتر رانیدهد ا یفلسفه دو دانشگاه نشان م سهیمقا

 یرافلسفه مشخص ب کی لییکرده است  اما  نییتع یمقطع ها فلسفه خاص ریسا

 رانیدر ا یمقاطع است. فلسفه دکتر یتمام رندهیکرده و در برگ نییدانشگاه تع

 یسالمت یهدف آن اعتالدر جهت   یاسالم یانسان و ارزش ها تیتوجه به کل

تنوع  ،یکپارچگی ت،یخالق یبررو شتریب لییاست که تمرکز   یدر حال نیاست. ا

ارائه خدمات  لییست. فلسفه ا  یو رهبر  یحرفه ا نیب تیو ترب میتعل شه،یاند

و منابع   یها شهیراه از اند نیداند. در ا یعادالنه به افراد است و آن را حق افراد م

دارد و  یپرستار ندهیدر پرورش رهبران جهت نسل آ یمختلف استفاده کرده و سع

 یرستاربه توسعه دانش در پ یستیشوند با یرشته وارد م نیکه به ا یهمه کسان

افراد و مشارکت در  یریگ میحق تصم ،یفرد یتوجه به تفاوتهاکمک کند. 

شده است.  انیب لییاست که در فلسفه  یگریخود از موارد د یمراقبت فرد

داشته  یفلسفه گسترده تر لییدهد دانشگاه  یفلسفه دو دانشگاه نشان م سهیمقا

دانش در رشته  عهتوس ،یفرد یتفاوت ها ،یانسان یچون ارزش ها یو موارد

 دگاهید رانیا یاست فلسفه پرستار یدر حال نیرا در نظر گرفته است. ا یپرستار

 بر انیرا ریپرستاموضوع دیگر توجه آموزش   رشته دارد. نیبه ا یمحدود و سطح

در  ماا یژه بر آن است.و تأکیدو  توجه جامعه بر حاکم سالمیا یهاارزش  منظا

.  در کشورهای  ستا هنشد گرفته نظردر  عموضو یندروس ا فصل سر قسمت

در سالمی ا فرهنگو  تعالیم به توجه زشموآ فلسفه تنظیمدر مذهبی مانند ایران 

 یها منظادر  د. اماسر می نظر بهی  ورضرای  حرفه یهاارزش  به توجهحین 

ست. ای ا حرفه یهااز ارزش  اجد مذهبیی  هاارزش  رسکوال یهارکشو شیزموآ

به صورت بی طرف عمل کرده  و هیچ فرقه  دولت و قوانین در مورد دین و مذهب

و مسلکی را رسما ترجیح نمی دهند. این  امر در مورد آمریکا نیز صادق است 

(17). 

 انیسازمان را ب تیبرنامه، علت ماه یاز عناصر اصل یکیبه عنوان  ،رسالت

در نظر  یآموزش یو برنامه ها یاهداف آموزش یبرا یا هیکند و به عنوان پا یم

و ارائه  قیتحق ،یمانند اهداف آموزش یبه عناصر دیبا تیشود. مأمور یگرفته م

فارغ  یانتظار برا ردمو جیو نتا می کنند افتیدر را که خدمات یتیخدمات، جمع

مقایسه رسالت دو دانشگاه ایران و ییل نشان می  . (11)اشاره کند النیالتحص

ارتقاء حرفه پرستاری، سالمت و غنی سازی اعضای هیئت  رانیرسالت ادهد؛ 

رسالت بر روی ارتقای کیفیت مراقبت علمی است. اما بیشترین تمرکز ییل در 

بهداشتی است. به نظر می رسد رسالت ییل در راستای فلسفه ییل بوده و همواره 

در تمامی سطوح و مقاطع تمرکز بر روی ارائه خدمات با کیفیت و ایمن، یکسان 

سازی خدمات برای افراد جامعه و سیاست گذاری در سیستم سالمت است و این 

. این در حالی است که رسالت پرستاری که همان (1)اری استرسالت اصلی پرست
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 و همکاران محسن ادیب حاج باقری؛  یپرستار یدوره دکتر یو برنامه درس ینظام آموزش

 

های ایران به مرور زمان و در مقاطع مختلف به  ارتقای سالمتی است در دانشگاه

 دست فراموشی سپرده شده است.

دو دانشگاه در تربیت دانشجو  چشم اندازمقایسه دو دانشگاه نشان می دهد  

تا حدودی شبیه به هم بوده و در راستای پرورش در زمینه تحقیق، پژهش، فناوری 

ائ علمی، تربیت مدرس، نو و خدمات پرستاری است. اهداف دانشگاه ایران ارتق

آوری و ایمنی بیمار  به عنوان اهداف بیان شده است در حالیکه در ییل اهداف 

هدف جزئی  21هدف کلی و  91مقطع دکتری اهداف کلی دانشگاه بوده و به 

 نینو ، نشر آن  و مطالعات و ارتباط ب یها دهیتوجه به ا لییدر  تقسیم شده است.

استفاده می شود. توجه به  موجود منابع هیکلاز  منظور  نیاست  و به ا یحرفه ا

ارتباط بین حرفه ای از مواردی است که با توجه به اهمیت آن در چشم انداز و 

اهداف ییل قرار گرفته است، این در حالی است که در ایران به این موضوع 

ن عالوه بر این تعیین دقیق اهداف کلی و جزئی و یکسان بود توجهی نمی شود.

اهداف در تمامی مقاطع باعث می شود تا مسیر برای دانشجویان شفاف باشد. این 

در حالی است که در ایران اهداف در هر مقطع تغییر کرده و در نتیجه دانشجویان 

 را دچار سردرگمی و ابهام در نقش ها می کند.

 GEPN نمره و    GRE  با داشتن نمره آزمون لییدر  رشیپذ حوهن  

ضروری است. مقاله  اینامه  انیو ارسال رزومه نمرات، و نمونه کار پاته صورت گرف

هم چنین داوطلبان با داشتن مدرک کارشناسی ارشد معادل می توانند در این 

برای  یآزمون ورود رانیاست که در ا یدر حال نیامقطع ادامه تحصیل دهند. 

موفقیت در این دارندگان مدرک کارشناسی ارشد صورت گرفته و داوطلبان با 

آزمون و داشتن نمره آزمون زبان انگلیسی می توانند در این مقطع ادامه تحصیل 

دهند. عالوه بر این فقط داوطلبان با مدرک کارشناسی ارشد پرستاری می توانند 

در این آزمون شرکت کنند و مدارک معادل مورد قبول نیست. یکی از مواردی که 

وجه به نحوه عملکرد دانشجو در مقطع کارشناسی در این مورد حائز اهمیت است ت

است که در ییل مورد توجه قرار می گیرد این در حالی است که در ایران به این 

موضوع توجه چندانی نمی شود. انجام مصاحبه در هر دو دانشگاه جهت پذیرش از 

 شباهتهای این دو دانشگاه است. 

به  قیروش تحق لیی یدکترتفاوت که در  نیمشابه است با ا یدروس تا حد

در ضمن  ازیمورد ن یوجود دارد. در مورد آزمون ها یطور گسترده در برنامه درس

دو مرحله آزمون وجود دارد. ابتدا  آزمون جامع است که پس از  رانیدر ا لیتحص

 یبرگزار م تینامه که در نها انیشود و دفاع از پا یبرگزار م یتئور یواحدها انیپا

اول و دوم و  یسال ها انیسه آزمون وجود دارد. دو آزمون در پا  لییشود  اما در

 یرتبه بند ستمیس گریشود. تفاوت د یانجام م انیدفاع از پا  تیدر صورت موفق

 یرده بند ستمیدوره در س نیاست و دانشجو موظف است جهت گذراندن ا لییدر 

داقل نمره مجاز در ح افتیدر رانیاست که در ا یدر حال نی. اردیذکر شده قرار گ

 نی. عالوه بر استینمره ن یحداکثر افتیبه در یکرده و لزوم تیدروس کفا

 یمورد توجه قرار م لییمقطع  در  نیدانشجو در ا یتجارب  و دانش قبل ،ییتوانا

شود.  ینم موارد نیبه ا یتوجه چندان رانیرسد در ا یکه به نظر م یدر حال ردیگ

ی اهداف و فلسفه این دانشگاه است. به عنوان دروس دکتری در ییل در راستا

مثال  درس ارتباط علوم که جهت ارتباط بین حرفه ای تدریس می شود. اما در 

ایران به نظر می رسد بین دروس و فلسفه و اهداف ارتباط چندانی نیست. همان 

طور که قبال اشاره شد، توجه به ارزش های اسالمی، کرامت انسانی که در فلسفه 

اما ممکن است علت این  شده اما درسی مرتبط با این فلسفه وجود ندارد. ذکر

در  بیچنان چه ادمشکل مشخص نبودن فلسفه، اهداف و رسالت  در ایران باشد. 

از  رانیا یپرستار یبرنامه آموزش التهسو ر افدهها  ،فلسفهمطالعه خود ذکر کرده 

 با متناسب جهیدر نت  ه،دوهنب هصمشخو  بوهمکت قایدق یلیتکم التیجمله تحص

 اهه ههبرنام نهیا حصالاول در ا مگا. لذا ستا زمال کیفیت فاقدو  نیست جامعه زنیا

. در تهسا تکمیلی سطحدر  ریپرستا زشموآ التهسو ر افدهها ،سفههفل یمهتنظ

 تعالیم به توجه عینای در  ههحرف یشهاارز باید ریپرستا زشوهمآ سفههفل یمهتنظ

در  المیهسا گهفرهندر  ریتاهپرس. رندیرد توجه قرار گمو یو فرهنگ اسالم

و  ستقلهمآزاد،  دیموجو ننسا. استا اخد یضار یستاو در را دتعبا مهحک

 باالترین رهب شتملهم ههک تهسا پویاو  کلی حالتی ،سالمت. ستا اخد هبرگزید

 به بقرو  جسمروح و  ههنهفت یهاادتعدهسوری از ا هبهرو  ننساا ییراکا سطح

 .(13) ستا دناوخد

در   یبا مدرک دکتر النیفارغ التحصمقایسه نقش ها نشان می دهد،  

 یمشغول به کار م یبه عنوان دانشمند جهت توسعه تئوردانشگاه ییل می توانند 

به همین منظور  برای این  افراد  پستهایی  د.پردازن یم نیبه کار در بال ایشوند و 

نیز فارغ التحصیالن مقطع دکتری   رانیادر بالین  در نظر گرفته شده است. در  

 یزیجهت انجام برنامه ر ریمد ایتوانند به عنوان مدرس، محقق و  یمپرستاری 

ار یا به  عنوان اعضای هیئت علمی بالینی مشغول به ک ندینقش نما یفایا یآموزش

 می شوند. 

عالوه  توانند  یمهر چند  فارغ التحصیالن مقطع دکتری پرستاری در ایران  

مدیریت به عنوان اعضای هیئت علمی بالینی مشغول به کار  وتحقیق س، یدرت بر 

شوند، اما به نظر می رسد بیشتر فارغ التحصیالن این مقطع تمایل چندانی به کار 

موضوع نیاز به بررسی عمیق و دقیق دارد؛ اما  کردن در بالین ندارند. علت این

یکی از دالیل آن  می تواند عدم هم خوانی فلسفه، رسالت، چشم انداز و اهداف  

در برنامه دکتری پرستاری باشد.   در دانشگاهی مانند ییل این هم پوشانی بین 

در موارد ذکر شده  وجود دارد و تاثیر آن بر روی سرفصل دروس مشهود است. اما 

ایران نه تنها این موارد منطبق بر هم نیستند، بلکه دروس مرتبط با آن ها نیز در 

نظر گرفته نشده است و این از نقات ضعف سیستم آموزشی پرستاری در مقطع 

 دکتری است.

تمرکز بر روی هدف اصلی حرفه پرستاری باید در تمامی  پیشنهادات:

یرد.  هم چنین با در نظر گرفتن نقش مقاطع پرستاری  ایران در دستور کار قرار گ

در اهداف، رسالت و  بهتر است و وظایف فارغ التحصیالن دوره دکتری پرستاری 

 محتوای برنامه درسی دکتری پرستاری تجدید نظر شود.
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: The knowledge and skills of nursing PhD graduates have a great impact on the 

nursing profession. Due to the impact of curriculum on roles and tasks, multiple studies are needed to identify the 

strengths and weaknesses of the curriculum. Therefore, in this study, we decided to compare nursing doctorate program 

in Iran with Yale University. 

METHODS: This is a descriptive comparative study, which is done by using Bereday’s model in four stages of 

description, interpretation, juxtaposition and comparison in 2018. The data was obtained from the Ministry of Health 

and Medical Education and The Yale Nursing PhD program was obtained from “nursing.yale.edu”. 

FINDINGS: There are significant differences between key elements such as philosophy, mission, curriculum content, 

and the role of Iranian Nursing PhD graduates with Yale. The philosophy of PhD in Nursing in Iran is to promote 

Islamic values with the aim of promoting health and providing a fair health service for Yale University. The mission of 

the Iranian Nursing PhD is to promote and enhance the skills of nurses and for Yale University is to provide better 

health for individuals. 

CONCLUSION: Most nursing PhD graduates in Iran are less likely to work in bed. This may be due to the 

inconsistency between the philosophy, mission and goals of the nursing PhD program. Considering the role and duties 

of the graduates of this course, it is advisable to reconsider the goals, mission and content of the nursing PhD 

curriculum. 
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