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 مقاله پژوهشی 

 

 رانیدر ا یپرستار یتخصص یدوره دکترا یبرنامه آموزش یقیتطب سهیمقا
 و تورنتو کانادا

 
 *، زهره وفاداریشمها دیسع

 

 

 چكيده

ن و رشد گاآموختدانش یستگیآموزش، شا تیفیرا درخصوص ک ییهاینگران ر،یاخ یهادهه در یآموزش پرستار عیگسترش سرمقدمه: 

مطالعه با  نیا .است یآموزش یهانظام یابیو اعتبار تیفیکارتقای  یاز راهبردها یکی یقیمطالعات تطب. سبب شده است یپرستارای حرفه
 . دانشگاه تورنتو کانادا انجام شد یو دانشکده پرستار رانیدر ا یپرستار یابرنامه دکتر یقیتطب سهیهدف مقا

در  یپرستار یدکترا یدرس یهاعناصر برنامه خچه،یبر تار یمرور قیاز طر 8931در سال  یقیتطب -یفیمطالعه توص نیاها: روش

 "یآموزش پرستار "،"یپرستار یدکترا" یسیو انگل یفارس یهادواژهیمنابع مرتبط و با کل ینترنتیا یبا جستجو و تورنتو رانیا یهادانشگاه
 . استفاده شد (Beredy) یاز الگو یقیتطب سهیمقا جهت. شد امانج " یدرسی برنامه "و

الت سالمت جوامع، عدای، ارتقای حرفه یهابر ارزش و دانشگاه تورنتو، رانیا یهادر دانشگاه یپرستار یدکترا یآموزشی برنامهنتايج: 

 یهازشار تیحاکم بر هامحور آموزش ران،یا یدکترای پرستار یدر برنامه آموزش کنیداشتند، ل دیتأک یو دانشجو محور ینوآور ،یاجتماع
شده است،  دیتأک یالمللبین یرهبر یو توانمند یفرهنگ یهابر ارزش یفرامل یدگاهیاستوار بوده و در تورنتو با د یمو توسعه عل یاسالم

 یسالمت یازهایبا ن یداشته و ارتباط مشخص یو انتزاع کیتئور تیدروس ماه تربیش یبرخالف تورنتو محتوا رانیا یبرنامه آموزش در
 ،اه تورنتودانشگ ران،یدر ا یدکتری چاپ مقاله منتج از رساله رانهیگسخت یهااستیبر خالف س. ندارد رانیگفرا یهاییو توانا ازهاین ،جامعه

 . به ارائه مقاله ندارد انیبر الزام دانشجو یدیتأک

 لیو به دل ه استاشتند جامعه را یسالمت یازهایبه ن یمؤثر ییگوپاسخ ران،یدر ا یپرستار یدکترای دوره ج،یبا توجه به نتاگيري: نتيجه

 نیا. ه استکاهش داد یالمللبین قاتیو تحق یمشارکت در سالمت جهان و یرهبر یرا برا نالتحصیالفارغ یتوانمند ،یفرامل دگاهیفقدان د
 . سازدناپذیر میمرتبط را اجتناب نیقوان لیو تعد یآموزش یمحتواها و هاامهبرن ینیضرورت بازب طیشرا

 

  .یپرستار یتخصص یدوره دکترا ،یدانشگاه تورنتو، برنامه آموزش ،یمدل برد ،یقیمطالعه تطبهای کلیدی: واژه
 979تا  951 (:02)02؛ 9311 مهر علوم پزشكي/آموزش در مجله ايراني 

 
 
  

 :مقدمه

                                                 
سالمت،  تیریمد قاتیمرکز تحق ،(اریاستاد)زهره وفاداردکترنویسنده مسؤول:  *

 . رانیا،اهلل، تهران هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پرستار ،جراحی– یگروه داخل
zohrehvafadar@gmail.com 

، Doctor of philosophy (PhD) یپرستار یمقطع دکترا

است، که  یپرستاری در رشته یلیمقطع تحص نیباالتر

طح سارتقای و  یپرستارای آن با رشد حرفه تیفیکارتقای 

علوم  دانشگاه ،یدانشکده پرستار ،یپرستار یتخصص یدکترا ی: دانشجویشمهادیسع

 (szn6865@yahoo.com). رانیاهلل )عج(، تهران، ا هیبق یپزشک

 9/6/99، تاریخ پذیرش: 99/4/99، تاریخ اصالحیه: 11/3/99مقاله:  تاریخ دریافت
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ه ب یآموزش پرستار تنگاتنگ دارد، یسالمت جامعه ارتباط

در  ر،یاخ یهادر دهه یاز نظام آموزش عال یعنوان بخش

 عیرشد سر نیروبه گسترش است، ا یادیجهان با سرعت ز

 یستگیآموزش، شا تیفیدرباره ک هاینگرانی نهیزم

به  یآموزش یهابرنامه ییگوپاسخگان و آموختدانش

 نیبه هم. (1جوامع را فراهم آورده است) یسالمت یازهاین

 یمراقبت یازهایدر ن ندهیفزا راتییمنظور همگام با تغ

از نظر  یآموزش پرستار یهانامهجوامع، الزم است تا بر

 /رانیفراگ یازهایو ن هاانطباق با ارزش ،یفیگسترش ک

عملکرد ی و دامنه نالتحصیالفارغ یهایجامعه، توانمند

با توجه به . (2)رندیقرار گ سازینهیو به ینیآنان مورد بازب

 یهادر بازه هایماریب یالگو راتییو تغ علم عیرشد سر

 یهابرنامهای دوره یهاینیبازب دمکوتاه، ع یزمان

نظام سالمت بالقوه  یتواند برامی ،یپرستار یآموزش

 یهادانشکده که ییاز آن جا. (3رسان باشد)بیآس

ای پرستاران حرفه تیترب تیمسؤولعهده دار  یپرستار

الزم  راتییو اعمال تغای با مطالعات دوره دیبا ،هستند

ا پرستاران ب تیترب نهیمز ،یآموزش پرستار یهادربرنامه

را فراهم  افتهیتوسعه  یهامتفاوت و نقش یهایتوانمند

 . (4آورند)

طع مق نیبه عنوان باالتر یپرستار یتخصص یدکترا دوره

 قی(، از طر5)یدر رشته پرستار یو دانش پژوه یلیتحص

 علمیهیأت یگان به عنوان اعضاآموختدانش تیترب

حوزه  استگذارانی، دانشمندان منتقد و خالق، سهادانشگاه

 تشرفیدر پ ینقش مهم ،یقاتیسالمت و محققان مراکز تحق

. (7و6)دینمامی فایا یپرستارای هو توسعه حرف

سعه و تو دیتول قیدکتری پرستاری از طر نالتحصیالفارغ

 ینیدر مراکز بال یپرستار یروین تیترب ،دانش پرستاری

بسزا و  تأثیر ،(8گذاری در حوزه سالمت)استیو س

 نیاز ا. (9سطح سالمت جوامع دارند)ارتقای در  یلیبدیب

وان به عن ،یپرستار یدکترا یهابرنامه تیفیک نیرو تضم

بوده و  تیجوامع حائز اهم یسالمت یهااز شاخص یکی

 خصوص نیرا در ا یآموزش یهاتوجه و تالش سازمان

 یبرخ یهاافتهیانه تأسفم گرید یاز سو. (11طلبد)می

 یتخصص یدکترای هورد یفیک یمطالعات در بررس

 گانآموختدانش تیو کفا تیعدم رضا یایگو ،یپرستار

 شانیحرفه ا یهانقش یفایدکتری پرستاری در ا

 تیفیک یزاده و همکاران در بررسزمان. (12و11)است

 انیدانشجو دگاهیاز د یپرستار یدکترای دوره یآموزش

 ،یآموزشی برنامه نهیدوره در زم نینشان دادند که سطح ا

و منابع متوسط بوده  علمیهیأت یاعضا یتعداد و توانمند

و  علمیهیأت یتعداد اعضا ،دروس یدر محتوا یگرو بازن

 ینگلام. (13)ردیمد نظر قرار گ یستیگسترش منابع با

(Mangeli )برنامه دوره  تیفیک یابیدر ارز زین و همکاران

 به نقاط انیو دانشجو دیاسات دگاهیاز د یپرستار یدکترا

ابع من ،یقاتیتحق یهاساخت ریمانند کمبود منابع، ز یضعف

اشاره ای منظم و دوره یهایابیارزش دمو عای کتابخانه

ا ر یپرستار یدکترا یهادوره ینیو ضرورت بازب اندکرده

از گیری ضرورت بهره طیشرا نیا. (14اند)دانسته یالزام

، نقاط ضعف و هاچالش یجهت بررس ،یقیتحق یکردهایرو

ی و موانع رشد و توسعه یپرستار یدکترای قوت دوره

 یکردهایاز رو یکی. (15سازد)ناپذیر میآن را اجتناب

 یهانقاط قوت وضعف نظام یجهت بررس یقیتحق

 ،یقیمطالعات تطب. هستند یقیمطالعات تطب یآموزش

 گرانیجهت استفاده از تجارب د ییعقال -یمطالعات راهبرد

در کنار هم قرار  دهیچند پد ایدو  یقتطبی مطالعات در. است

و  هیمورد تجز هاشابه آنت ایگرفته و وجوه اختالف و 

 یقیبا انجام مطالعات تطب. (16)ردیگمی قرار لیتحل

مختلف در جهان و  یهای آموزشی دانشگاههابرنامه

و  یی آموزشهاشناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه

 تیو کفا هابرنامهارتقای اصالح آنها می توان به 

روشن و همکاران  یگل. (18و17گان کمک کرد)آموختدانش

با  رانیا یپرستار یدوره دکتر یقیتطب یررسبه ب

 لیکه به دل کنندمی انیپرداخته و ب کایآمر ینایکارول

 ستهیشا ،یشمال ینایدانشگاه کارول کولومیکور یهایبرتر

 راتییتغ ران،یا یآموزش پرستار انریزبرنامهاست که 
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مقطع از نظر فلسفه و اهداف،  نیا کولومیرا در کور یاساس

به منظور رفع مشکالت نظام  یدرس یواحدهامدت دوره، 

راستا  نیدر هم. (19)ندینما جادیمراقبت سالمت و جامعه ا

 ینظام آموزش یقیتطب یدر بررس زین و همکاران آبادیعلی

 لییو  رانیا یهادر دانشگاه یپرستار یمقطع دکترا

(Yaleب )با اعمال یدکتر یکه برنامه آموزش ندنمایمی انی 

 نیتدو ،ییاجرا یراهبردها رش،یدر نحوه پذ یراتییتغ

در تحقق رسالت،  ییهاگام دیبا یدرس واحدهای و هابرنامه

آموزش  ستمیس یرشد و تعال تنهای در و اندازچشم

 سهیدر مقا زیبرزو و همکاران ن. (21بردارند) یپرستار

با مدرسه  رانیدرا یپرستار یدوره دکترا یبرنامه درس

در  ندنمایمی انی( بJohn Hopkins) نزیپکهاجان یپرستار

و اهداف با طرح  تیمأمور نیارتباط مناسب ب نزیپکهاجان

و مشکالت جامعه با گنجاندن  ازهایدرس قابل توجه بوده، ن

 رانینقطه ضعف در ا نیا. دروس پوشش داده شده است

 یاهداف و ساختار آموزش نیارتباط ب یبا برقرار یستیبا

کامالً  تیدر ماه یپرستاری دانش وحرفه. (21مرتفع گردد)

 یسالمت یهاو چالش راتییبوده و متناسب با تغ ایپو

 سازینهیو به یبه بازنگر ازیمختلف ن یهاجوامع در زمان

ر توان متصونمی آن تیفیکارتقای  یبرا یتوقف داشته و

 یانجام شده ول نهیزم نیدر ا یاگر چه مطالعات متعدد شد،

. (24تا22ست)ا پابرجا یبعد قاتیتحق مهنوز ضرورت انجا

 شیدو گرا یبه طور عمده دارا یپرستار یتخصص یدکترا

 ((DNPنیو متمرکز بر بال (PhD) قیمتمرکز بر تحق

Doctorate of Nursing Practice متمرکز  یدکترا. است

و  استعلم متمرکز  دیو تول قاتیبر انجام تحق ق،یبر تحق

و  یبکار بستن شواهد علم بر ینیبال یپرستار یدکترا

 یراه انداز. (25)دارد دیتأک نیدر بال قاتیتحق یهاافتهی

 شیبار با گشا نیپرستاری، اول یدوره دکتری تخصص

نشست شورای  نیو سوم کصدیدر  رانیا یمرکز پزشک

 هیمطرح و ته 5/6/1354مورخ  یگسترش آموزش عال

 سطتو 1361آن در سال  بیدکتری و تصو یهابرنامه

رشته پرستاری شورای  یمحترم شاخه تخصص استیر

 نیا یبرنامه آموزش. صورت گرفت یریزبرنامه یعال

 یجلسه شورای عال نیو هشتاد و چهارم ستیدوره، در دو

مورخ  یوزارت فرهنگ و آموزش عال یریزبرنامه

دوره دکتری  نیاول. دیرس بیبه تصو 17/7/1373

علوم  یهاگاهدر دانش 1374پرستاری در سال  یتخصص

و به طور مشترک با اصفهان آغاز شد و  زیتبر یپزشک

در رشته  یلیمقطع تحص نای اندازی امروزه شاهد راه

. (22)میکشور هست یدانشگاه علوم پزشک 19پرستاری در 

 رانیپرستاری در ا یبرنامه آموزش دکتری تخصص

ه صورت ک نیاست، بد یشمال یکایآمر یبرگرفته از الگو

و شرکت در  یپس از گذراندن دوره آموزش انیدانشجو

کنند، اما می امتحان جامع، دوره پژوهش خود را آغاز

را در  هایتینارضا یدارد که بعضای دهیعد یهاچالش

کرده  جادیا علمیهیأت یو اعضا انیسطوح دانشجو

ای دوره یتوجه به ضرورت بازنگربا . (27و26است)

به  ییگوپاسخ یراستادر  یآموزش پرستار یهابرنامه

و  یعلم راتییجامعه و انطباق با تغ یسالمت یازهاین

 نیا ،یالمللی بینموفق در عرصه یاز الگوهاگیری بهره

 یبرنامه آموزش دکتر یقیتطب سهیمطالعه با هدف مقا

 یپرستار یبا برنامه دکتر رانیدر ا یپرستار یتخصص

  .کانادا انجام شد یدانشگاه تورنتو یپرستاری دانشکده در

 

 هاروش

 -یفیو از نوع توص یپژوهش کاربرد کیمطالعه  نیا

اطالعات . انجام شده است 1398است که در سال  یقیتطب

 یدوره دکترا یآموزش یهادر مورد برنامه ازیمورد ن

 وزارت و تورنتو دانشگاه تیسا قیاز طر ،یپرستار

و مؤسسات  رانیدر ا پزشکی موزشو ا ودرمان بهداشت

 دیجستجو با کل. استخراج شد 1398مرتبط، در آبان ماه 

(، PhD) یپرستار یدکترا یسیو انگل یفارس یهاواژه

ی (، برنامهNursing Education) یآموزش پرستار

و عناصر  خچهیبر تار ی( و با مرورCurriculum) یدرس

 یهادر دانشگاه یپرستار یدکترا یدرس یهابرنامه
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 یگوهاال یقیانجام مطالعات تطب یبرا. مذکور انجام شد،

  یوجود دارد ول یمتفاوت

 یشده توسط برد یمعرف یآنها، الگو نیترشدهشناخته

(Beredyاست ) .ر،یتفس ف،یالگو چهار مرحله توص نیا 

(، درمرحله 29و28)شودمی را شامل سهیو مقا یجوارهم

در  یپرستار ینظام آموزش یهابخش یتمام ف،یتوص

وشته ن لیصو دانشگاه تورنتو، به تف رانیدر ا یمقطع دکتر

هر جزء از نظام  ر،یتفسی شد، در مرحله فیو توص

قرار گرفت وسپس در  لیتحل و هیمورد تجز یآموزش

 سهیمقا یبرا یچارچوب جادیجهت ا ،یجوارهمی مرحله

هر نظام  اجزای وقوت، ضعف نقاط و هاتفاوت و هاشباهت

به  دو به دو کنار هم قرار داده شد، ،یدر جداول یآموزش

، رسالت، اهداف از هر دو نظام دو به اندازچشمعنوان مثال 

و  سهیمقا یینهای دو در کنار هم قرار گرفت، در مرحله

 . دش ارائهای سهیدر قالب جداول مقا هاافتهیانجام و  قیتطب

 

 نتايج

پژوهش در اجزاء مختلف برنامه  نیبه دست آمده در ا جینتا

 ،اندازچشم رسالت، ،هادوره، ارزش خچهیتار شامل: یدرس

و  فیمورد انتظار، نقش و وظا یهاتوانمندی و اهداف

در قالب جداول  ییاجرا یوراهبرها رشیپذ طیشرا

 یدوره دکتر یآموزشبرنامه . است دهیارائه گردای سهیمقا

 یشورای جلسه نیمصوب شصت و پنجم ران،یا یارپرست

است که به  14/12/1395 مورخ یآموزش پزشک یعال

بهداشت ودرمان  و از طرف وزارت استصورت متمرکز 

گردد و به صورت می تابعه ابالغ یهابه تمام دانشگاه

. (31شود)می سراسر کشور اجرا یهادر دانشگاه کسانی

 دانشگاه کانادا است نیترمهمن و یتردانشگاه تورنتو بزرگ

 1827دانشگاه در سال  نیا. که در شهر تورنتو قرار دارد

 111/73تاکنون حدود  هاسیشده و در مجموع پرد سیتأس

 یاهدانشگاه یبندرتبه اساس بر. استداشته دانشجو نفر

در سال  مزیه تامؤسستوسط  یجهان در آموزش عال

در سطح جهان و رتبه  19، دانشگاه تورنتو در مکان 2115

دانشگاه  یدانشکده پرستار. استدر کانادا قرار گرفته 1

در  شرویفعال و پ یهااز دانشکده یکیتورنتو کانادا 

  .(31است)ای حرفه یآموزش پرستار

 
 کانادا یو تورنتو رانای در اندازچشم و رسالت باورها، ،هاارزش سهیو مقا یپرستار یدوره دکترا خچهیو تار فیتعر: 1 جدول

 کلی اهداف دانشگاه

 عنوان به توانندمی دوره این آموختگاندانش. است رشته این تحصیلی مقطع باالترین پرستاری دکترای دوره: تعریف ایران

 . نمایند وظیفه انجام کشور تحقیقاتی و آموزشی مراکز ها،دانشگاه در علمیهیأت اعضای

 مطرح 5/6/54 مورخ عالی آموزش گسترش شورای نشست سومین یکصدو در پرستاری دکتری دوره تأسیس: تاریخچه

 بار اولین. شد تصویب 1373  سال در و گرفت صورت 1361 سال در آن تصویب و هابرنامه تهیه برای تالش اما

 . (31)پذیرفت دکتری دانشجوی 1374 سال در تبریز پزشکی علوم دانشگاه

 برای نیاز مورد پژوهشی و تحلیلی یهاترمها با محققانی و دانشمندان ایجاد برای پرستاری دکتری دوره: تعریف  تورنتو

 . است شده طراحی المتیس هایسیستم دیدگاه و تئوری و بالینی دانش توسعه

 پرستاری عمومی بهداشت دپارتمان عنوان تحت1921  سال در کانادا تورنتوی دانشگاه پرستاری دانشکده :تاریخچه

 در سپس. شد معرفی مستقل پرستاری مدرسه یک عنوانبه 1933 در و بهداشت مدرسه عنوان به 1928 در و تأسیس

 تغییر به منجر که شده ایجاد ارشد کارشناسی برنامه 1971 سال در و ساله چهار کارشناسی درجه  1942 سال

 در مالی کمک دریافت نتیجه در و شد ایجاد نیز دکتری برنامه 1991 سال در. شد  1972 سال در دانشکده به وضعیت

 . (31)شد نامیده نام این به( Lawrence Bloomberg)بلومبرگ لورنس از 2117 سال

 اندازچشم و ارزش،باور،رسالت مقایسه دانشگاه

 دیگر سوی از و دارد کار سرو بعدی چند موجودی عنوان به انسان سالمت با سویی از که پرستاری :باورها و ارزش ایران

 است، اجتماعی عدالت برقراری و انسان حقوق رعایت به ملزم جامعه، بر حاکم اسالمی ی هاارزش نظام اساس بر
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 تفکر ایجاد و نگرجامعه و جامع رویکردی با نظری مطالعات تقویت و کیفی کاربردی بنیادی، هایپژوهش راه از بایستی

 . بکوشد فلسفی رویکرد این تحقق در دکتری دوره در دانش یهاشاخه سایر با تعامل و مداوم آموزش

 به حساس وای حرفه اخالق دارای پذیر، یتمسؤول توانمند، روز علمی مسائل به آگاه انسانی نیروی تربیت :رسالت

 آموزشی، مرتبط واحدهای و مراکز در پیشگیری، مختلف سطوح در را خود تخصص که است جامعه و افراد سالمت

 . دهند قرار جامعه اختیار در خدمت، کننده ارائه و پژوهشی

 گسترش و فناوری و دانش تولید در راهبردی مشارکت لحاظ از کشور، در دوره این آینده، سال 11  در :اندازچشم

 با سازگاری و ملی استانداردهایارتقای  پرستاری حرفه خدمات کیفیتارتقای  کاربردی، و بنیادی یهاپژوهش

 دانشجوی جذب و کشور داخل در تخصصی و علمی کارآمد نیروهای جذب برای بسترسازی جهانی، استانداردهای

 . (31بود) خواهد منطقه در مطرح و برتر کشورهای ردیف در خارجی

 و متقابل هایرشته و مشارکتی کار یت،القخ و نوآوری انتقادی، تحقیق و تحصیلی بورس از حمایت :باورها و ارزش  تورنتو

 اجتماعی عدالت برای دادخواهی

 ،خالق و برجسته علمیهیأت اعضای طریق از. هستیم آموزش و تحقیق در یالمللبین رهبری به متعهد :رسالت

 و شوندمی هدایت تحصیلی بورس و پرستاری تحقیق در کنند،می پیشرفت ایحرفه عملکرد در ما نالتحصیالفارغ

 . بخشندمی بهبود را جهانی و محلی المتیس

 . (31)است پرستاری عملکرد و پژوهش آموزش، به دادن شکل ما اندازچشم :اندازچشم

 

 

در  یپرستار دکترای دوره گانآموختدانشای حرفه فیی مورد انتظار، نقش و وظاهارشته و توانمند یاهداف کل سهیمقا :2جدول 

 کانادا یو تورنتو رانیا

 کلی اهداف  دانشگاه

 فناوری، پژوهش، آموزش، یهاحوزه در نیاز مورد نیروهای تأمین جهت پرستاری حوزه در تخصصی نیروی تربیت ایران

 . (31پرستاری) تخصصی خدمات و مدیریت

 دانش برای نیاز مورد اللیاستد و پژوهشی یهاترمها با دانشمندان و محققان تربیت برای پرستاری دکتری برنامه  تورنتو

 . (31)است شده طراحی بهداشتی سیستم موضوعات و نظری بالینی،

 ای حرفه وظایف و نقش انتظار، مورد یهاتوانمندی             دانشگاه

 انسانی، نیروی کیفی و یکمّ کمبود رفع ضمن دوره این آموختگاندانش: یآموزش برنامه در آموختگاندانش وظایف ایران

 مدیریت و خدمات آموزش، ی زمینه در پژوهش به و نموده اداره و هاریزیبرنامه را آموزشی ی دوره بود خواهند قادر

 راه و کرده تحلیل و تجزیه را حرفه به مربوط مسائل بود خواهند قادر آموختگاندانش همچنین. بپردازند پرستاری در

 . نمایند ارائه مناسب ی هاحل

 از استفاده با پرستاری رشته در کارشناسی و تکمیلی تحصیالت مقاطع در تدریس :آموختگاندانش ایحرفه ظایفو 

 آموزشی، ریزیبرنامه انجام تحقیق، نتایج انتشار و جامعه نیاز اساس بر تحقیقات مجری و مشاور نوین، یهاروش

 . (31)ایحرفه و تخصصی ریزی هابرنامه در مشارکت

 پایه و پرستاری علم بین روابط فهم و درک پرستاری، علم نظری مبانی االیب درک همانند ییهاتوانایی نالتحصیالفارغ  تورنتو

 تولید و طرح توانایی پرستاری، علم مشخص حیطه یک با ارتباط در تخصص و عمیق دانش ها،حرفه سایر علمی

 و انتقادی دیدگاه با دانش پیشبرد در همکاری و خالقیا تعهدات پرستاری، علم برای مرتبط و مهم تحقیقاتی مطالعات

 این کنار در و کرد خواهند کسب ارشد و کارشناسی دانشجویان آموزش در مشارکت توانایی و تحقیق در هدفمند

 بهداشتی، مراقبتهای مدیریت بالینی، عملکرد تحصیلی، بورس و پژوهش در اولیه سنت حفظ و ادامه جهت هاتوانایی

 . (31دارند) وظیفه رهبر یک عنوان به یالمللبین و ملی عملکرد و سیاست در مؤثر شغلی هایپوزیشن
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 کانادا یو تورنتو رانیدر ا یپرستار یدانشجو دوره دکترا رشیو نحوه پذ طیشرا سهیمقا :3جدول 

 کلی اهداف   دانشگاه

 به ورود عمومی شرایط داشتن :شامل ریزی برنامه عالی شورای مصوب تخصصی دکترای دوره به ورود شرایط ایران

 زبان آزمون در قبولی نمره پرستاری، یهارشته از یکی در ارشد کارشناسی دانشنامه داشتن عالی، آموزش

 کتبی آزمون در قبولی ،TOLIMO، 5/5 : IELTS، TOEFL: 66، MHLE: 55، MSRT، 66 :TOEFL: 495 برای انگلیسی

 . (31دکترای) دوره به ورود برای مصاحبه و

 هاینیازمندی بر هالوع دانشجویان. شوندمی پذیرش تکمیلی تالتحصی دانشکده عمومی قوانین تحت دانشجویان  تورنتو

 با معادل مدرک یا ارشد مدرک یک باید :کنند قانع زیر موارد در را پرستاری تکمیلی تالتحصی دپارتمان باید پذیرش

 وجود باید انگلیسی زبان مدرک. باشند کرده اخذ قبول مورد دانشگاه یک در را مرتبط گرایش یا پرستاری در آن

 پذیرش کننده تضمین نیاز، مورد پذیرش معیارهای حداقل بودن دارا. باشد نیاز مورد شاید مصاحبه یک. باشد داشته

 . (31)نیست دوره برای نهایی

 

 و تورنتو کانادا رانیدر ا یپرستار یدوره دکترا یبرنامه آموزش ییاجرا یراهبردها سهیمقا :4جدول 
   دانشگاه

 ،محوری دانشجو هایشکل به دروس ارائه. شودمی برگزار حضوری صورت به و وقت تمام دکتری هردو ایران

 پژوهشی و علمی هاییافته نگارش به دانشجویان کردن موظف انتقادی، تفکر تقویت گروهی، بحث مسأله، حل روش

 . (31گیرد)می انجام درس هر با رابطه در

با رویکرد بین  تربیش دانشکده این در دروس ارائه. شودمی برگزار حضوری صورت به و وقت تمام دکتری دوره  تورنتو

 . (31)است کارگاه یا و خارجی و داخلی سمینار بحث گروهی، استفاده از اساتید و به صورتای حرفه

 

 ریز یهاافتهی یآموزشی هر دو برنامه یقیتطب یدر بررس

 باشند:می قابل توجه

 هر در: اندازچشم و رسالت ،هافلسفه، ارزش سهیمقا (الف

 ،یانسان یهاو ارزشای حرفه یهاارزش دانشگاه دو

در  یول. و سالمت مدنظر قرار گرفته است یعدالت اجتماع

 یهاارزش تیانسان، حاکم یبر اصل کرامت ذات رانیا

 یتالش براای، اخالق حرفه تیدر حرفه، رعا یاسالم

 نیو تأمای رشد حرفه ،یساالر ستهیاستقرار نظام شا

شده  دیو خدمت دهندگان تأک رندگانیخدمت گ تیرضا

 یهادر دانشگاه تورنتو بر ارزش که یدر حال. (31است)

 نیب یهاارزش ،یکار مشارکت ت،یو خالق ینوآورای، حرفه

 یرتبیش دیتأک یالمللی بیندر عرصه یو رهبر یفرهنگ

 . (31شده است)

 ،یمل دگاهید کیبا  ،رانیا یآموزش یهارسالت برنامه در

بر تربیت نیروی انسانی آگاه به مسائل علمی روز،  دیتأک

ه بو حساس ای یت پذیر، دارای اخالق حرفهمسؤولتوانمند، 

دانشگاه تورنتو با  یشود ولمی دهید یرانیسالمت جامعه ا

 دگاهید کیدر کانادا و با  یتیدر نظر گرفتن تنوع جمع

در آموزش و  یبر توسعه پرستار یتیو چند مل یفرامل

 یجهان یو مشارکت در سالمت یجهان یپژوهش و رهبر

 . شده است دیتأک

هر دو در  یاهداف در برنامه دو دانشگاه: هدف کل (ب

و دانشمندان  نیمحقق ن،یمدرس تیمشابه بوده و بر ترب

 ،یتیریو مد یپژوهش ،یآموزش یهاتیبا صالح ینیبال

ز و مراک هادانشگاه ازیمورد ن یانسان یروین نیتأم نیهمچن

تمرکز بر  رانیتفاوت که در ا نیمتمرکز بوده با ا یدرمان

 رانیفراگ یو آموزش یتیریمد ،یقیتحق یهایمندتوان

 ه،انیگراعمل یکردیدر تورنتو با رو یپررنگ تر بوده ول

 ینیبال یهاترمهادانش و ارتقای و  یعمل یهایتوانمند

چارچوب  رو نیمورد توجه بوده است، از ا تربیش

 یهایتوسعه توانمند یدر راستا زین یدرس یهابرنامه

 گرید یاز سو. شده است نیتدو رانیفراگ ینیبال
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 یسالمت یازهاین یدر راستا زین ینیبال یهاتیصالح

آموزش ی برنامه یشود به عبارتمی فیجامعه تعر

ه جامع یازهایو متعهد به ن گوپاسخی برنامه کی ،یپرستار

 . است

 

: در یگان در برنامه آموزشآموختدانش فی( نقش و وظاج

سالمت جوامع ای، ارتقای دانش حرفه دیهر دو برنامه، تول

 فیوظا نیترمهمحوزه سالمت از  یهایگذار استیو س

دانشگاه  یاما در برنامه آموزشاست، گان آموختدانش

ان گآموختدانشنقش  یفایبه ا یجهان یکردیتورنتو با رو

 یجهان یآنان در رهبر یتوانمند و یالمللی بیندر عرصه

 راستا نیدر هم زین یدرس یو واحدها است شده ادیز دیتأک

در  نالتحصیالفارغ ینقش برا نیا یشده اند، ول نیتدو

 یانه توانمندتأسفرو م نیاز ا. نشده است دهید رانیا

 قاتیتحق تیهدا ،یدر ارتباطات فرامل یرانیا نالتحصیالفارغ

ی در حوزه یو مشارکت جهان یالمللی بیندر عرصه

 . سالمت اندک است

 

 رشیپذ رانیدانشجو: در ا رشیو نحوه پذ طید( شرا 

در آزمون ورودی، کسب نمره قابل  یدانشجو منوط به قبول

اما در  است، یسیقبول از مصاحبه و آزمون زبان انگل

دانشجو بدون آزمون و با توجه  رشیپذ دانشگاه تورنتو،

ارشد و مدرک زبان  یمدرک کارشناس به دارا بودن

ن اینکته مهم . است زبان یخارج رانیراگف یبرا یسیانگل

 یهادپارتمان ازیتورنتو جذب دانشجو مطابق با ندر که 

بر  یمبتن تربیش رانیدر ا یول است،جامعه  ایدانشگاه 

ت اس یعلوم پزشک یهادانشگاه یشده برا فیتعر تیظرف

  .جامعه است یسالمت یازهاین یبر برآوردها یمبتن ترکمو 

: دوره  یابیارزش ندیمشخصات و ساختار دوره و فرا (ه

 PhD ،است و تورنتو به صورت تمام وقت رانیدر ا یدکتر

 یدر حال نیا. است رانیدر ا یدکتری تنها شکل ارائه دوره

و متمرکز بر  (PhD) یاست که در تورنتو دوره 

 یساختار دوره دکتر. گرددمی ( توأمان ارائهDNP)نیبال

هر . است یو پژوهش یشامل دو دوره آموزش رانیادر 

 یشده که دو سال آموزش یسال طراح 5دوره در حداکثر

 یستیفرد با یدر دوره آموزش. است یو سه سال پژوهش

 نیرا گذرانده و همچن یاریو اخت یواحد دروس اجبار 25

دوره . از پروپوزال دفاع شود یدوره آموزش انیدر پا

 عالقه حسب بر که است نامهپایانواحد  21شامل  یپژوهش

 رد،یگمی ص صورتخا یجامعه در موضوع ازنی و فرد

 کیچاپ حداقل  ،یالتحصیلفارغو  نامهپایانشرط دفاع از 

 ISI (Institute for در مجالت یپژوهشی تا دو مقاله

Scientific Information) طول دوره  درتورنتو. است

 یو پژوهش یسال بوده و شامل دو دوره آموزش 5حداکثر 

 یدکتر انیسال بوده و دانشجو2 یدوره آموزش. است

 مثبت Bدوره کامل را با نمره  5سال دوم،  انیتا پا یستیبا

 یستیباتورنتو  انیدانشجو. گذرانند (111از  75)معادل 

مقاله  کیسال دوم  انپای تا هادوره نیعالوه بر گذراندن ا

خاص را که از قبل با استاد راهنما کار  طهیدر ح یمرور

در صورت عدم چاپ مقاله مذکور، . ندنمای چاپ اند، کرده

 انیدر پا. شودمی به آنها داده گریفرصت دو ساله د کی

خود  وپوزالاز پر یو شفاه یطور کتب به دیسال دوم با

 لتکمی تورنتو در. شوند یدفاع کرده و وارد مرحله پژوهش

 دیبوده و بر ارائه مقاله تأک یالتحصیلفارغشرط  نامهپایان

 شودنمی دیتأک نامهپایانمنتج از 

 ،ی: دانشجو محوریبرنامه آموزش ییاجرا یراهبردها (ی

در هر دو  یو توسعه تفکر انتقاد مسألهحل  ،یبحث گروه

اما . آموزش است یاصل یاز راهبردها یآموزشی برنامه

آموزش در تورنتو در  یاصل کردیروای حرفه نیآموزش ب

در . است کایدر کانادا و آمر یپرستار یهادانشگاه یتمام

 یهاگروهپرستاران با ای حرفه نیکرد به تعامالت بیرو نیا

 رگیهم، با هم با د از یریادگی طیشرا جادیو اای حرفه گرید

شده است و گذراندن  اریبس دیعلوم سالمت تأک یهارشته

 یادکتر انیدانشجو یبراای حرفه نیب یدرس یواحدها

 . است یاجبار یپرستار
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 بحث

 یدوره دکتر یقیتطب سهیمقا یبا هدف کلمطالعه حاضر 

 یو دانشکده پرستار رانیا یدر نظام آموزش یپرستار

 یهاهافتی یینها لیدر تحل. دانشگاه تورنتو کانادا انجام شد

 یدکترای مطالعه حاضر، نقاط ضعف و قوت دوره

 ارائه یشنهادیپ یهاکارراهو  نییتب رانیدر ا یپرستار

در ای و حرفه یاسالم یهات ارزشیحاکم. گرددمی

ی دانش و توسعه دیتوجه به تول ،یدکتر یآموزشی برنامه

پرستاران در  یهاو گسترش نقش یپرستارای حرفه

 یو برتر یو پژوهش یآموزش ،یتیریمختلف مد یهاحوزه

 یدکترا یدرسی نقاط قوت برنامه نیترمهماز ای منطقه

ج از منت قاالتم شیاست، افزا رانیدر ا یپرستار

و چاپ آن در مجالت  یدکتر انیدانشجو یهانامهپایان

 رانیدر ا یاز رشد پرستار یمثبت ریتصو یالمللبین یعلم

. را ارائه داده است انهیخاورمی و به خصوص در منطقه

 یآموزش دکترای برنامه نقاط ضعف از یکیحال  نیدر ع

 بوده و یجهانو  یفرامل کردیفقدان رو ران،یدر ا یپرستار

نقش در  یفایجهت ا رانیفراگ یهایتوانمندی توسعه

که در اکثر  یمفغول مانده است، در حال یجهانی عرصه

ر ب از جمله تورنتو شرفتهیپ یکشورها یدرس یهابرنامه

 اریبس یالمللی بینو عملکرد در عرصه یرهبر یتوانمند

در  یرانیرو حضور پرستاران ا نیاز ا. شده است دیتأک

 اریبس یارتباط با محققان خارج ایو  یالمللبین قاتیتحق

 یرانیست که نقش پرستاران اا معنا نیبد نیاندک است، ا

 یهادر برنامه. کم رنگ است یسالمت جهانی در حوزه

 کردیبه آموزش با رو اریدر تورنتو بس یدکتر یآموزش

 کیای حرفه نیتوجه شده است، آموزش بای حرفه نیب

 یجهانی شناخته شده در عرصه یآموزش نینو کردیرو

جهت  نالتحصیالفارغ یتوانمندارتقای است که با هدف 

 یمنیو ا تیفیکارتقای  جهیو در نت یمیارائه مراقبت ت

 یشود و توسط سازمان بهداشت جهانمی مراقبتها اجرا

ی در عرصه یالمللبین یهااز سازمان یاریو بس هیتوص

از  رانیانه در اتأسفم. (32است)شده  هیسالمت توص

 یدکتر انیدر آموزش دانشجوای تک حرفه کردیرو

ر د. شودنمی توجهای حرفه نیاستفاده شده و به آموزش ب

 نیارتباطات ب یدر برقرار یدکتر نالتحصیالفارغ جه،ینت

 رامطلوب  یتوانمندای رشته نیب قاتیو انجام تحقای حرفه

در  ریاست که مطالعات اخ یدرحال نیا. (34و33ندارند)

ت ضرور یلیتکم التیتحص انیدهد دانشجومی نشان رانیا

را در علوم سالمت درک کرده ای حرفه نیارائه آموزش ب

در  ایحرفه نیآموزش ب قینسبت به تلف یو نگرش مثبت

 و همکاران یکرمانشاه. (35دارند) یدکتر یدرسی برنامه

 یارشد پرستار یبرنامه کارشناس سهیبه مقاای طالعهدر م

که  دندیرس جهینت نیو به ا ندو کانادا پرداخت رانیدر ا

با فلسفه و  ییسواز نظر هم یلیدوره تکم یهابرنامه

 یفرد فرامرز کیپرستار به عنوان  تیرسالت و اهداف ترب

در پژوهش زمان زاده . (36به اصالح دارد) ازین یفرامل ای

در مورد  انیدانشجو دگاهید یبررسو همکاران که با هدف 

 نهیانجام شد، گز یپرستار یآموزش دوره دکتر تیفیک

 ،یبا حرفه پرستار یتناسب دروس دوره دکتر"مربوط به 

را  ازیامت نیترکمبود که  یجزء موارد"رسالت و تعهد آن 

کامالً  یهر دو برنامه آموزش. (13به دست آورده بود)

 .نشده است دهیآن د در یو آموزش مجاز دهبو یحضور

 یپرستار یدوره دکترا یاز نقاط ضعف برنامه درس یکی 

و الزام حضور دانشجو  سیتدر یسنت یهاوهیاستفاده از ش

که استفاده از  یدر صورت. است یدرس یهادر کالس

 سازیهیوشب یمجاز یهاآموزش س،یتدر نینو یهاروش

را  یمهم تأثیر تواندمی دروس یحضور ریشده و ارائه غ

در آموزش  یشدن و فرامرز یجهان کردیبا توجه به رو

( و Wyman) منیوا. رشته داشته باشد نیا رانیفراگ

و دانش روز  ینموده که استفاده از تکنولوژ انیهمکاران ب

 در تبادل لیبه تسه ،یآموزش در مقطع دکتر یبرا ایدن

 کرده و عمالً مکو دانشجو ک دیاسات نیارتباطات و دانش ب

 را یحضور یهااز کالس یناش یهاتیمحدود

 سازیالزم و آماده یهاساخت ریز جادای لذا. (37)کاهدمی

 یهایاز تکنولوژگیری جهت بهره هادانشگاه یفضاها

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             8 / 14

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5075-fa.html


 ی پرستار یتخصص یدوره دکترا یبرنامه آموزش یقیتطب سهیمقا سعید هاشمی و همکار
 

mui.ac.irijme.http://  961/  (02) 02: 9911مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / مهر 

البته . شودمی هیتوص سازیهیو شب یآموزش مجاز دیجد

 ی، ارائه آموزش مجاز19دیکوو روسیو ر،یاخگیری همه

است  یدر حال نیساخته است، ا ناپذیرو اجتناب یرا الزام

 یساخت الزم برا ریهنوز ز هادانشگاه یانه بعضتأسفکه م

 یکی زین ینیرا ندارند و آموزش بال یارائه آموزش مجاز

است که هنوز مورد بحث و  یآموزش مجاز یهااز چالش

به  نهیزم نیدر ا یعلوم پزشک یهاودانشگاه است سؤال

 . (41تا38اند)دهینرس یکل میتصم کی

 یآموزشی در برنامه زیاز مباحث چالش برانگ گرید یکی

در مجالت  نامهپایانچاپ مقاله منتج از  ران،یدر ا یدکتر

 ISI (Institute for Scientific یالمللبین یعلم

Information )،  یالتحصیلفارغبه عنوان شرط دفاع و 

 یدر عرصه رانیو مشکالت ا هامیکه با توجه به تحر. است

زمان دفاع  ییکه از سو چاپ زمان بر بوده ندیفرا ،یجهان

شدن دوران  یو باعث طوالن است انداخته ریرا به تأخ

را با مشکالت  انیدانشجو گرید یو از سو شودمی لیتحص

. سازدمی مواجه نیسنگ یهانهیصرف هز ای و دهیعد

خصوص نظر داده اند، موافقان  نیدر ا یادیمنتقدان ز

 یعلمی رتبهارتقای باعث  مجالتمعتقدند چاپ مقاله در 

دانش  تربیشهر چه  دیو تول یجهانی در عرصه رانیا

 مرغیمخالفان معتقدند عل گرید یز سوا ،است شدهای حرفه

 ر،یاخی دهه در دو یپرستار یرشد انتشار مقاالت علم

 رییتغ نیدر بال یپرستار یهامراقبت تیفیانه کتأسفم

 منتقل نشوند، نیبال هب یعلم یهاافتهیگر و ا نکرده است

نظام  یبرا یو سودده یاثر بخش ن،یسنگ نهیرغم هزیعل

که در دانشگاه تورنتو  یدر حال. سالمت نخواهند داشت

و  بوده یالتحصیلفارغشرط  یدکتری فقط دفاع از رساله

نشده  دهیدانشجو د یچاپ مقاله برا یبرا یالزام

 کارانو هم یمیعظ انیواحد نهیزم نی( در ا32و31است)

 یپرستار یدوره دکتر یکند که در بخش پژوهشمی انیب

چاپ مقاله است، در  یبرا انیدانشجو یرو یادیفشار ز

به  یدیجد ینینه تنها دانش و مهارت بال تیموقع نیا

ودن ب یتئور عتیبلکه به علت طب شود،نمی دانشجو اضافه

 ینیو بال عملی دانش و هاترمها ،یدوره و برنامه آموزش

و همکاران  (Paplham) پاپلهام. (12)شودمی فراموش یقبل

 عنوان به آنچه که است درست کهاند نموده انیب زین

 هاتوسط دانشگاه یدکتر یدانشجو کی لتحصی ماحصل

 یستینبا یاست ول پژوهشی کار است، گرفته قرار مدّنظر

با  ران،یدر ا. (41)ردیمدنظر قرار گ یتنها مالک پژوهش

 ،یپرستار یدکترای سال از ارائه دوره 25از  شیگذشت ب

 قیمتمرکز بر تحق یدکترای انه تنها شکل ارائه دورهتأسفم

(PhD) ینیبال یپرستار یدکترای بوده ودوره (DNP )

 ،یرغم توسعه دانش پرستار یعل جهیگردد، در نتنمی ارائه

ه مغفول ماندای به گونه یپرستاری حرفه ینیبالی توسعه

خصوص انجام شده و  نیدر ا یادیاقدامات ز هالبت. است

 15درمان،  در وزارت بهداشت و یپرستار نیمسؤول

 بیتصو و فیرا تعر ینیبال یپرستار یدکترا شیگرا

مناسب آن و  یبه علت فراهم نبودن بسترها یولاند کرده

 ،یدر مراکز درمان نالتحصیالفارغ یشغل گاهیابهام در جا

 PhD رانیدر ا یدکتری هکماکان تنها شکل ارائه دور

 PhD))ی است که در تورنتو دوره یدر حال نیا. (42است)

دو  نیا. گرددمی ( توأمان ارائهDNP) نیو متمرکز بر بال

 ریگکدیمکمل  یپرستارای دوره در جهت رشد حرفه

اطالعات، رشد  یبا توسعه فناور یکنون طیهستند، در شرا

 یهایماریب شیافزا ،هایماریب یالگو رییو تغ یپزشک علم

 یهاسالمند، ضرورت ارائه مراقبت تیمزمن و جمع

 (43برخوردار است) یتربیش تیاز اهم شرفتهیپ یپرستار

 پذیرناضرورت اجتناب کیپرستاری  ینیو ارائه دکترای بال

به  ازین زیخصوص برزو و همکاران ن نیدر ا. (44است)

 یهاازین راتییرا با توجه به تغ یبرنامه دکتر یبازنگر

که  نیا گریدی نکته. (21)داندمی یجامعه ضرور یسالمت

حضور تمام وقت  ران،یدر ا یپرستار یدکترای در دوره

است و  یمربوطه الزام یهادر دانشکده انیدانشجو یبرا

و  هاشاغل چالش انیدانشجو یبرا ط،یشرا نیا

 هارو درخواست نیاز ا. کندمی جادیرا ا ییهاتیمحدود

 شیدر حال افزا یوقت و مجاز مهین یهاارائه دوره یبرا
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 یاستفاده ان،یدانشجو یبرا تمام وقت حضور تیمز. است

 یهاتیجهت انجام فعال لیاز زمان تحص یحداکثر

 نهیزم نیدر ا. دانشگاه است طیدر مح یو آموزش یپژوهش

برنامه  سهیآقازاده و همکاران در مطالعه خود با عنوان مقا

 نیا انیدانشجو یازهایتوجه به ن س،یو انگل رانیا یدرس

 جهت کهاند کرده هیقرار داده و توص دیمقطع را مورد تأک

 یتسیآنها با لیافراد در روند تحص نیاز تضاد ب یرجلوگی

دوره مدنظر قرار  نیا رشیوقت در پذ مهین یهادوره

 یدکترای موشکافانه دوره یبررس در مجموع. (45)ردیبگ

 را نشان یمتعدد یهاچالش ران،یدر ا PhD یپرستار

ی مشابه در دانشکده یآموزشی دهد که در دورهمی

 گوپاسخشود، از جمله می دهید ترکمتورنتو  یپرستار

نبودن و عدم تناسب واحدهای درسی نسبت به نیازهای 

 یجامعه و اساتید/فراگیران، عدم توجه به توسعه یسالمت

 گاهیشفاف از جا یریتصو ئهعدم ارا ،یپرستار ینیبال

-منعطف و هم ریدروس غ ،ینیدر مراکز بال نالتحصیالفارغ

روز، کم رنگ شدن  یگام نبودن دروس با تحوالت علم

به علت قطع ارتباط با بالین،  رانیبالینی فراگی هامهارت

 یهاطیدر مح یدکتر یهارساله یهاافتهی یریعدم به کارگ

ر ضعف د ،یپرستار سازییبه تخصص یتوجهیب ،ینیبال

 یبر ضرورت بازنگر یکه همگای، رشته نیب یهایهمکار

نکته الزم است که توسعه  نیذکر ا. دارند دیدوره تأک نیا

بوده و به مطالعات چندجانبه  یمیکار ت ینظام آموزش کی

مطالعه توسط  نیا دارد، ازین یتربیش کیستماتیو س

که  دهانجام ش یپرستار یتخصص یدکترا یدانشجو

رشته را به طور ملموس درک کرده و با  نیا یهاچالش

 هاافتهیاز  یابعاد مختلف آن آشنا است، لذا ممکن است برخ

توان از می را نیمحقق باشند که ا تایمتأثر از تجرب

 یهاتیاز محدود. مطالعه به شمار آورد یهاتیمحدود

 تمقاال یبه متن کامل برخ یتوان به عدم دسترسمی گر،ید

 طیبا توجه به شرا مذکور، یآموزش یهابا نظام مرتبط

عدم ارائه  گرید یهاتیاز محدود. کشور اشاره نمود میتحر

 ،یآموزش یهانظامی سهیمقا یبرا ایروا و پا یهاابزار

در خصوص  یبه منابع اطالعات یعدم دسترس نیهمچن

ور مذک یآموزش یهانظام میمستق ریو غ میمستق یامدهایپ

 نیترمهمچرا که . است نالتحصیالفارغ یهاتیصالح و

 یهاتیو صالح امدهایپ یهر نظام آموزش تیشاخص کفا

 . آن نظام است نالتحصیالفارغ

 

 گيرينتيجه

و  رانیدر ا یپرستار یدکترای دوره یقیتطبی سهیمقا

 یهاچالش یدانشگاه تورنتو، برخ یدانشکده پرستار

. را نشان داد رانیدر ا یپرستار یدکترای دورهی برنامه

 عدم ران،یا یآموزشی در برنامه یفرامل دگاهیفقدان د

 یسالمت یازهایبه ن یمؤثر برنامه آموزش ییگوپاسخ

محور و  میت یآموزش یکردهایجامعه، عدم استفاده از رو

ارائه مقاالت منتج ی رانهیگسخت یهااستیسای، حرفه نیب

 نیا. شده بود افتی یهاچالش نیترمهماز  نامهپایاناز 

مطابق با  یآموزش یمحتواها ینیضرورت بازب طیشرا

 را ینیبال یدکترا یپرستاری جامعه و ارائه برنامه ازین

شود می هیراستا توص نیدر هم. سازدناپذیر میاجتناب

 نینو یکردهایاز روگیری بهرهی نهیزم یپرستار رانیمد

 یمجاز یهاآموزشای، حرفه نیمانند آموزش ب یآموزش

 یدکترای را فراهم آورده و ارائه دوره سازیهیوشب

 گرید یرا سرعت بخشند و از سو رانیدر ا ینیبال یپرستار

 هجامع یعلم یازهایمقاله بر اساس ن رائها نیقوان یبازنگر

ا ر یدکتری تواند دورهمی یقاتیتحق یهاطرح یثر بخشو ا

 یو روان یو تنش جسم یو از فرسودگ نمایدتر بخشاثر

 . بکاهد یدکتر انیدانشجو

 

 قدرداني

 دیو اسات نیمسؤولخود، از  یپژوهشگران مراتب قدردان

ه در ک اهلل)عج(هیبق یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده پرستار

الزم به . دارندمی کردند را ابراز یمطالعه همکار نیانجام ا

 یآموزش تیمطالعه، برگرفته از فعال نیذکر است که ا

د اول( بو سندهی)نو یپرستار یتخصص یدکترا یدانشجو

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            10 / 14

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5075-fa.html


 ی پرستار یتخصص یدوره دکترا یبرنامه آموزش یقیتطب سهیمقا سعید هاشمی و همکار
 

mui.ac.irijme.http://  961/  (02) 02: 9911مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / مهر 

 . است یالزام یپرستار یاخذ مدرک دکترا یکه انجام آن برا

 

 عبمنا
1. Tussing TE, Brinkman B, Francis D, Hixon B, Labardee R, Chipps E. The Impact Of The Doctorate Of 

Nursing Practice Nurse In A Hospital Setting. J Nurs Adm. 2018; 48(12): 600-602.  

2. Squires A, Kovner C, Faridaben F, Chyun D. Assessing nursing student intent for PHD study. Nurse 

Educ Today. 2014; 34(11): 1405-10.  

3. Sebastian JG, Trautman DE, Cary AH. Moving ahead with the transition to the doctor of nursing 

practice. Nurs Outlook. 2018; 66(2): 105-7.  

4. Loescher LJ, Love R, Badger T. Breaking new ground? The dual (PhD-DNP) doctoral degree in 

Nursing. Journal of Professional Nursing. 2020. [In Press] 

5. May JT, Littzen CO, Morrison HW, Loescher LJ. Experiences of dual PHD-DNP nursing students 

during doctoral education. Journal of Professional Nursing. 2020. [In Press] 

6. McNelis AM, Dreifuerst KT, Schwindt R. Doctoral education and preparation for nursing faculty roles. 

Nurse Educ. 2019; 44(4): 202-6.  

7. Rees S, Ousey K, Koo K, Ahmad N, Bowling FL. Higher degrees in nursing: traditional research PhD or 

professional doctorate?. Br J Nurs. 2019; 28(14): 940-5.  

8. Rassouli M, Zagheri Tafreshi M, Esmaeil M. [Challenges in clinical nursing education in Iran and 

strategies]. Clinical Excellence. 2014; 2(1): 11-22. [Persian] 

9. Mckenna H, Keeny S, Kim MJ, Park CG. Quality of doctoral nursing education in the United Kingdom: 

exploring the views of doctoral students and staff based on a cross‐sectional questionnaire survey. J Adv 

Nurs. 2014; 70(7): 1639-52.  

10. Kim MJ, McKenna H, Park CG, Ketefian S, Park SH, Galvin K, et al. Global assessment instrument for 

quality of nursing doctoral education with a research focus: Validity and reliability study. Nurse 

Education Today. 2020; 91:104475.  

11. Molassiotis A, Wang T, Hoang HTX, Tan J-Y, Yamamoto-Mitani N, Cheng KF, et al. Doctoral nursing 

education in east and Southeast Asia: characteristics of the programs and students’ experiences of and 

satisfaction with their studies. BMC Med Educ. 2020; 20(1): 1-12.  

12. Vahedian-Azimi A, Ebadi A, Saadat S, Negarandeh R, Ahmadi F. Professors’ view on the appropriate 

postgraduate degree in nursing education: A comparative study in two different sociocultural societies 

and literature review. International Journal of Medical Reviews. 2014; 1(1): 13-23.  

13. Zamanzadeh V, Jasemi M, Mansoori A, Khodabandeh F, Alsadat Hoseini F. [Doctoral Nursing Students’ 

Perspectives towards Educational Quality of PhD Course]. Iran Journal of Nursing. 2014; 27(89): 30-39. 

[Persian].  

14. Mangeli M, Roudi Rashtabadi OS, Sabzevari S, Nouhi E. [Quality Assessment of Nursing Doctoral 

Education from the Viewpoints of lecturers and Students/Graduates]. Strides in Development of Medical 

Education. 2015; 12(1): 249-265. [Persian] 

15. Taylor LA, Terhaar MF. Mitigating barriers to doctoral education for nurses. Nursing education 

perspectives. 2018; 39(5): 285-90.  

16. Gooshi Dehaghi M, Vafadar Z. [Comparative Study Of Nursing Phd. Education Program In Iran And 

Colombia School Of Nursing]. Journal Of Medical Education And Development. 2020; 15(1): 71-81. 

[Persian] 

17. Valizadeh L, Rezagolifam A, Soheili A, Zamanzadeh V, Mansouri Arani M. [A Comparative Study on 

The Neonatal Nursing Curriclum in IRAN and in Mcmaster University of Canada]. Nursing and 

Midwifery Journal. 2018; 16(7): 475-83. [Persian].  

18 Halakou S, Jouybari L, Mahmoodi G, Sanagoo A, Kalantari S. [Comparative Study of Iran Nursing 

Doctoral Curriculum and University of Pennsylvania School of Nursing]. Education & Ethics in Nursing. 

2020; 9(1 and 2). [Persian]) 

19. Goliroshan S, Nobahar M, Babamohammadi H. [Comparative study of Nursing Ph. D. Curriculum in 

Iran and Carolina]. Iranian Journal of Nursing Research. 2020; 14(5) : 48-57. [Persian].  

20. Ali-Abadi T,Nobahar M, Babamohammadi H. [Comparative study of Nursing Ph. D. Education Program 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            11 / 14

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5075-fa.html


 سعید هاشمی و همکار یپرستار یتخصص یدوره دکترا یبرنامه آموزش یقیتطب سهیمقا
 

 http://ijme.mui.ac.ir (02)02: 9911/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / مهر  912

in Iran and Yale Universities]. Journal of Education Strategies in Medical Sciences. 2019; 12(2): 54-62. 

[Persian] 

21. Borzou SR, Oshvandi K, Cheraghi F, Moayed MS. [Comparative Study of Nursing PhD Education 

System and Curriculum in Iran and John Hopkins School of Nursing]. Education Strategies in Medical 

Sciences. 2016; 9(3) :194-205. [ Persian].  

22. Kashan University of Medical Sciences and Health Services. Nursing And Midwifery School, Kashan 

University Of Medical Science. [Doctoraye Takhasosiye Parastari] [Cited 2020 Sep 8]. Available from: 

http://nursing. kaums. ac. ir/Default. aspx?PageID=323. [Persian] 

23. Greco M. The Lived Experience of Doctors of Nursing Practice in Pursuit of a Doctor of Philosophy 

Degree in Nursing. International Journal of Nursing Education. 2019; 11(4): 195-9.  

24. Young D, Colvin N, Seibenhener S, Johnson A. The nursing doctorate: one size does not fit all. Creat 

Nurs. 2019; 25(4): 334-7.  

25. Yavuz M. Nursing Doctoral Education in Turkey. Nurse Educ Today. 2004 ; 24(7): 553-9.  

26. Moonaghi HK, Valizadehzare N, Khorashadizadeh F. Programs in nursing in Iran and Canada: A 

qualitative study. J Pak Med Assoc. 2017; 67(6): 863-8.  

27. Ketefian S, Davidson P, Daly J, Chang E, Srisuphan W. Issues and challenges in international doctoral 

education in nursing. Nurs Health Sci. 2005 ; 7(3): 150-6.  

28. Zhu R. A Comparative Study of the College Entrance Examinations (CEEs): SAT and ACT in the United 

States and Gaokao in the People's Republic of China. Akron: University of Akron; 2014.  

29. Aghazadeh A, Ghodsi A, Fazlalizadeh R. [Analytical and Comparative Study of Characteristics 

Curriculum Higher Education for Distance Studies in Iran and England and India]. Research In 

Curriculum Planning. 2012; 9(5):28-48. [Persian].  

30. Ministry of Health and Medical Education. Shoraye aliye Barnamehriziye oloom Pezeshki. [Barnameh 

Amoozeshiye Dore Doctora Takhasosiye Reshteye Parastari]. [cited 2020 Aug 27]. available from:: 

 http://fnm. iums. ac. ir/files/fnm/files/moaven_amoozeshi/sarfasl-phd-1395-12-14. pdf. [Persian].  

31. University of Toronto Bloomberg Faculty of Nursing. Doctor of Philosophy (PhD). [Cited 2020 Sep 8]. 

Available from: https://bloomberg. nursing. utoronto. ca/programs/doctoral/.  

32. Vafadar Z. [The Necessity OF Teamwork AND Inter Professional Collaboration In The Intensive Care 

Unit]. critical care nursing. 2020; 13(1): 1-5. [Persian] 

33. Vafadar Z, Vanaki Z, Ebadi A. [Barriers To Implementation Of Team Care And Interprofessional 

Education: The Viewpoints Of Educational Managers Of Iranian Health System]. Iranian Journal Of 

Medical Education. 2015; 14 (11) :943-956. [Persian].  

34. Vafadar Z, Vanaki Z, Ebadi A. [Interprofessional Education; A Response To Health System Challenges]. 

Iranian Journal Of Medical Education 2014;14(2):148. [Persian] 

35. Vafadar Z, Vanaki Z, Ebadi A. The Readiness Of Postgraduate Health Sciences Students For 

Interprofessional Education In Iran. Glob J Health Sci. 2015; 7(4): 190.  

36. Kermanshahi S, Memarian R, Heseni A, Zamzam S, Nezamli F. [ A Comparison Post- Graduate MS 

Curriculum Of Nursing Education In Iran And Canada]. Journal of Medical Education Development. 

2011; 4(6) :48-54. [Persian] 

37. Wyman JF, Henly SJ. PhD programs in nursing in the United States: Visibility of American Association 

of Colleges of Nursing core curricular elements and emerging areas of science. Nursing outlook. 2015; 

63(4): 390-7.  

38. Salehi SJ, Hosseini Largani SM. E-Learning Challenges In Iran's Higher Education System And Its 

Implications In The Realm Of Good Governance. Smart Cities And Regional Development (SCRD) 

Journal. 2020; 4(1): 9-21.  

39. Raoufi S, Manoochehri H, Zarifsanaiey N. Developing An E-Learning Model For Nursing Education. 

Journal Of Clinical And Diagnostic Research. 2020;14(1): 11-16.  

40. Hemmati R, Mahdie A. Iranian Phd Students’ Experiences Of Their Learning Environment And 

Scholarly Condition: A Grounded Theory Study. Studies In Higher Education. 2020; 45(1): 187-208.  

41. Paplham P, Austin-Ketch T. Doctor Of Nursing Practice Education: Impact On Advanced Nursing 

Practice. Semin Oncol Nurs. 2015; 31(4): 273-81.  

42. Sahebihag MH, Khadivi AA, Soheili A, Moghbeli G, Khaje Goudari M, Valizadeh L. [The challenges of 

Nursing Doctrol curriculum in Iran: a Critical look based on Delphi techniques]. Nursing and Midwifery 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            12 / 14

http://ijme.mui.ac.ir/
http://nursing.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=323
http://fnm.iums.ac.ir/files/fnm/files/moaven_amoozeshi/sarfasl-phd-1395-12-14.pdf
https://bloomberg.nursing.utoronto.ca/programs/doctoral/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5075-fa.html


 ی پرستار یتخصص یدوره دکترا یبرنامه آموزش یقیتطب سهیمقا سعید هاشمی و همکار
 

mui.ac.irijme.http://  919/  (02) 02: 9911مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / مهر 

Journal. 2017; 15(6): 424-39. [Persian].  

43. Horiuchi SH. Doctoral Nursing Education in Japan. J Nurs Sci. 2013; 31(Suppl 1): 5-8.  

44. Rolfe G, Davies R. Second generation professional doctorates in nursing. Int J Nurs Stud. 2009; 46(9): 

1265-73.  

45. Aghazadeh M, Saneh A. [A study on the diffusion and implementation of curriculum evaluation results]. 

Journal of EducationaL Innovations. 2010; 8(32): 154-87. [Persian] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            13 / 14

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5075-fa.html


171 / 2020: 20(20) Iranian Journal of Medical Education   http://ijme.mui.ac.ir 

Comparative comparison of Nursing PhD curriculum in Iran and 

Toronto, Canada 

 

Saeid Hashemi1, Zohreh Vafadar2 
 

Abstract 

 
Introduction: The rapid expansion of nursing education in recent decades has raised concerns about the 

quality of education, competency of graduates and nursing professional growth. Comparative studies are one 

of the strategies to improve the quality and validation of educational systems. This study endevored to compare 

the PhD curriculum in nursing in Iran and the School of Nursing, University of Toronto, Canada.  

Methods: This descriptive-comparative study was done in the academic year 2019 through an overview of the 

literature, components of nursing doctoral curricula in Iran and Toronto universities by seeking the relevant 

online resources with Persian and English keywords "PhD in Nursing", "Nursing Education" and 

"curriculum". Beredy model was used for comparative comparison.  

Results: The PhD curriculum in Nursing at the Universities of Iran and the University of Toronto has focused 

on the professional values, promoting community health, social justice, innovation and student-centeredness; 

though, in the Iranian Nursing PhD curriculum, the focus has been on Islamic values and scientific 

development, and in Toronto, with a transnational perspective, emphasis has been placed on cultural values 

and the ability of international leadership. In the Iranian curriculum, unlike Toronto, most of the content of 

the courses is theoretical in nature, and there is no clear relationship between the courses and the health needs 

of the community and students' needs and abilities. Contrary to the strict policy of publishing an article from 

a doctoral dissertation in Iran, this is not the case in University of Toronto.  

Conclusion: Findings revealed that the doctoral curriculum in nursing in Iran has not addressed the health 

needs of society effectively, and lack of transnational perspective has reduced the ability of graduates to lead 

and participate in global health and international research. These conditions make the necessity of reviewing 

educational programs and contents as well as amending the relevant laws inevitable.  

 

Keywords: Comparative study, Beredy model, university of Toronto, Curriculum, Nursing PhD, Iran.  
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