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Abstract
Introduction: The expectations of nursing PhD graduates are very wide and complex. Studies show 
the inadequacy of graduates in playing their role, especially in reforming the health system and 
solving nursing problems. This important issue seems to be related to the design and implementation 
of the curriculum and its incompatibility with the work environment. The purpose of this study was 
to compare the Iranian Nursing PhD program with the University of Utah. 
Methods: The present study is a comparative descriptive study that was performed using Bereday's 
four-step model including description, interpretation, proximity, and comparison. The information 
provided from the Iranian Nursing PhD curriculum is taken from the website of the Ministry of 
Health in Iran and the University of Utah from the website http://nursing.utah.edu.
Results: The basis of the PhD program in Iran and the Utah Faculty of Nursing is similar and 
includes education, research, and dissertation, but the way students are admitted, the way students 
are evaluated during their studies, the philosophy, the goals, and the perspective of the programs 
are different. There is only one PhD nursing program in Iran, but at the University of Utah there are 
10 doctoral programs in clinical nursing (DNP), two different paths to PhD (traditional and non-
traditional) and a DNP-PhD program simultaneously.
Conclusions: The discrepancy between the courses and the expectations and duties of the graduates in 
the doctoral program in nursing in Iran is evident. The University of Utah, by adapting the curriculum 
and the needs of the community, has been able to well prepare nursing PhD graduates to address 
community health and educational and research issues. The results of this study can be used to reform 
the educational curriculum of nursing doctoral students.
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چکیده 
ــش  ــت دان ــات بیانگــر عــدم کفای ــده اســت. مطالع ــری پرســتاری بســیار وســیع و پیچی ــگان دکت ــش آموخت ــه: انتظــارات از دان مقدم
آموختــگان در ایفــای نقــش خــود بــه ویــژه در اصــالح نظــام ســالمت و حــل مســائل و مشــکالت پرســتاری اســت. بــه نظــر مــی رســد 
ایــن موضــوع مهــم بــه نحــوه طراحــی و اجــرای کوریکولــوم و عــدم تناســب آن بــا محیــط کار بــر مــی گــردد. هــدف از ایــن مطالعــه 

تطبیقــی مقایســه برنامــه دکتــرا پرســتاری ایــران و دانشــگاه یوتــا بــوده اســت.
روش کار: مطالعــه حاضــر یــک پژوهــش توصیفــی تطبیقــی اســت کــه بــا اســتفاده از مــدل الگــوی چهــار مرحلــه ای Bereday شــامل 
توصیــف، تفســیر، همجــواری و مقایســه انجــام شــده اســت. اطالعــات آورده شــده از برنامــه درســی دکتــرا پرســتاری ایــران از ســایت 

وزارت بهداشــت و درمــان و دانشــگاه یوتــا از ســایت http://nursing.utah.edu گرفتــه شــده اســت. 
یافتــه هــا:  اســاس برنامــه آموزشــی دکتــرای پرســتاری )PhD( ایــران و دانشــکده پرســتاری یوتــا مشــابه و شــامل آمــوزش، پژوهــش 
ــداز                    ــم ان ــداف و چش ــفه، اه ــل، فلس ــول تحصی ــجویان در ط ــی دانش ــوه ارزیاب ــجو، نح ــرش دانش ــوه پذی ــا نح ــت ام ــه اس ــان نام و پای
برنامــه هــا تفــاوت هایــی دارنــد. در ایــران فقــط یــک برنامــه PhD پرســتاری وجــود دارد ولــی در دانشــگاه یوتــا 10 برنامــه دکتــرای 
پرســتاری بالینــی )DNP(، دو مســیر متفــاوت بــرای دریافــت PhD )ســنتی و غیرســنتی( و همچنیــن برنامــه DNP-PhD بــه صــورت 

همزمــان وجــود دارد.  
ــا انتظــارات و وظایــف فــارغ التحصیــالن در برنامــه دکتــری پرســتاری در ایــران  نتیجــه گیــری: عــدم تطابــق واحدهــای درســی ب
مشــهود اســت. دانشــگاه یوتــا بــا تطبیــق برنامــه درســی و نیازهــای جامعــه توانســته بخوبــی فــارغ التحصیــالن دکتــری پرســتاری را برای 
حــل مســایل بهداشــت و ســالمت جامعــه و آموزشــی و پژوهشــی آمــاده کنــد. از نتایــج ایــن مطالعــه مــی تــوان در بازنگــری کوریکولــوم 

آموزشــی دانشــجویان دکتــری پرســتاری اســتفاده نمــود. 
کلید واژه ها: برنامه آموزشی، دکترای پرستاری، مقایسه تطبیقی، ایران، یوتا- امریکا.

مقدمه
ــی  ــات علم ــای هی ــود اعض ــجویان، کمب ــداد دانش ــش تع افزای
و منابــع و محدودیــت زمانــی جهــت توانمندســازی اســاتید                   
ــد مشــکالتی در سیســتم آمــوزش دانشــجویان مقطــع  مــی توان
ــالت  ــد ]1[. تحصی ــته باش ــراه داش ــه هم ــتاری ب ــرا پرس دکت
ــی  ــار دگرگون ــورها دچ ــیاری از کش ــتاری در بس ــی پرس تکمیل

ــرای ایجــاد ایــن تغییــرات در  شــده اســت. تعــدادی از عوامــل ب
حــال همگرایــی هســتند و نتایــج نهایــی، اگرچــه در حــال حاضــر 
ــداز  ــم ان ــاد چش ــال زی ــه احتم ــا ب ــت، ام ــخص نیس ــاًل مش کام
ــر  ــی تغیی ــای اساس ــتاری را از راه ه ــی پرس ــالت تکمیل تحصی
اســت ]2[. رونــد افزایشــی در آمــوزش پرســتاری دکتــرا در ســطح 
ــای  ــت ه ــاوری مراقب ــرفت فن ــه پیش ــخ ب ــی در پاس ــن الملل بی
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ــت  ــش کیفی ــرای افزای ــته ای و ب ــن رش ــات بی ــتی و اقدام بهداش
 Robert Wood ــاد ــزارش بنی ــق گ ــت. طب ــت رخ داده اس مراقب
ــاالت  ــده در ای ــاده ش ــرای آم ــتاران دکت ــداد پرس Johnson، تع

ــر مــی شــد. 196 دانشــگاه  ــا ســال 2020 دو براب ــد ت متحــده بای
ــتاری  ــوزش پرس ــیا، آم ــرق آس ــوب ش ــوب و جن ــور جن از 11 کش
دکتــرا را در ســال 2017 ارائــه مــی دادنــد و احتمــال مــی رود در 
ــورد رســیده باشــد  ــه بیــش از 333 م ــداد ب ــن تع حــال حاضــر ای
]3[. رشــد ســریع آمــوزش پرســتاری دکتــری مســئله دیگــری را در 
رابطــه بــا کیفیــت آن آمــوزش مطــرح مــی کنــد. ارزیابــی برنامــه 
ــرای  ــده ب ــه ش ــاًل توصی ــردی کام ــرا رویک ــتاری دکت ــای پرس ه
حفــظ کیفیــت چنیــن برنامــه هایــی اســت ]4[. شــروع دوره دکتــرا 
ــا  ــگاه کلمبی ــال 1933-1934 در دانش ــان در س ــتاری در جه پرس
 )EdD( ــی ــری آموزش ــورت دکت ــه ص ــکا و ب ــورک آمری و نیوی
ــا و  ــایر دانشــگاه ه ــد در س ــای بع ــج در ســال ه ــه تدری ــود و ب ب
 )DNP( ــی ــری فلســفه )PhD( و بالین ــه صــورت دکت کشــورها ب
ــتاری در  ــرای پرس ــز دکت ــران نی ــت ]2[. در ای ــترش یاف ــز گس نی
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ســال 1374 بــرای اولیــن بــار 
شــروع شــد و بــه تدریــج در ســایر دانشــگاه هــا گســترش یافــت. 
در حــال حاضــر حــدود 30 دانشــگاه در کشــور دانشــجوی دکتــرای 
پرســتاری پذیــرش مــی نماینــد ]5[. مــدرک PhD در حــال حاضــر 
اعتبــار علمــی الزم بــرای یــک اســتاد در محیــط دانشــگاه اســت. 
تقریبــاً 80 درصــد از ایــن فــارغ التحصیــالن در موقعیــت تدریــس 
ــی دوره  ــز اصل ــه تمرک ــی ک ــد در حال ــی گیرن ــرار م ــگاه ق دانش
هــای دکتــرا توســعه عالیــق پژوهشــی اســت ]6[. بــه نظــر مــی 
رســد آمادگــی رســمی آمــوزش در آمــوزش عالــی کافــی نباشــد. 
ــی  ــه ای خاص ــوزش حرف ــگاه، آم ــس در دانش ــرای تدری ــب ب اغل
ــدارد و دوره هــای تحصیــالت تکمیلــی در دانشــگاه هــا  وجــود ن
عمدتــا محقــق تربیــت مــی کننــد تــا مــدرس و بیشــتر بــه جــای 
انتشــار دانــش، بــه فکــر کشــف آن هســتند ]2[. از طرفــی انتظــار            
مــی رود سیســتم آموزشــی دانشــجویان دکتــرا پرســتاری عــالوه 
بــر پیشــرفت پژوهشــی بــه پیشــرفت آموزشــی نیــز منجــر شــود. 
اگرچــه ایــن وضعیــت در همــه کشــورها و رشــته هــا وجــود دارد و 
بــه کشــور خــاص یــا صــرف رشــته پرســتاری محــدود نمــی شــود 
]8، 7[. برنامــه هــای منتهــی بــه دوره هــای کارشناســی ارشــد یــا 
ــرای بســیاری از نقــش هــا و  ــرا در پرســتاری، پرســتاران را ب دکت
ــد ]9، 7[.  ــاده نمــی کنن ــا دانشــگاه آم ــط ب مســئولیت هــای مرتب
کمبــود دانشــکده و منابــع بــا کیفیــت آمــوزش دکتــری پرســتاری 
در ســایر کشــورها نیــز گــزارش شــده اســت. نگرانــی هــا در مــورد 
عــدم تحقــق اهــداف برنامه درســی دکتــرای پرســتاری وجــود دارد. 
ایــن عــدم انســجام در بیــن ارزیابــی هــای مختلــف نیز وجــود دارد 
کــه برنامــه هــای دکتــرا تحــت تاثیــر آن قــرار گرفتــه اســت ]10[. 

مطالعــات در داخــل کشــور نشــان از عــدم هماهنگــی ارزشــیابی هــا 
از تحصیــالت دکتــری پرســتاری مــی دهــد کــه نــه تنهــا موثــر 
واقــع نمــی شــود بلکــه نتایــج روشــنی را نیــز ارائــه نمی دهــد ]5[. 
نتایــج یــک مطالعــه کیفــی حاکــی از آن بــود تامیــن زیــر ســاختها 
جــزء مهمــی بــرای ایجــاد برنامه جدیــد در ایران اســت. در شــرایط 
فعلــی، اســتفاده از راه حــل هــای جایگزیــن ممکــن اســت نتایــج 
بهتــری نســبت بــه ایجــاد یــک برنامــه پرســتاری جدیــد داشــته 
باشــد و  نیــازی بــه ایجــاد برنامــه دکتــرای پرســتاری بالینــی برای 

ــران نیســت ]11[. سیســتم آمــوزش پرســتاری ای
ــه از  ــت ک ــی اس ــوب تحقیقات ــک چارچ ــه ای ی ــوزش مقایس آم
ــا در                           ــاوت ه ــا و تف ــباهت ه ــف ش ــرای کش ــه ای ب روش مقایس
سیســتم هــا و شــیوه هــای آموزشــی از جملــه مقایســه سیســتم ها 
در مناطــق و کشــورها اســتفاده مــی کنــد. تــا از تجربیــات موفــق 
اســتفاده کــرده و از تجربیــات ناموفــق دیگــران درس بگیرند ریشــه 
مشــکالت را مــی یابــد و زمینــه را بــرای توســعه آموزشــی آمــاده 

مــی ســازد ]12[.
مطالعــات تطبیقــی بخصــوص مقایســه برنامــه آموزشــی بــا کشــور 
ــقدم و در  ــتار پیش ــری پرس ــوزش دکت ــه ام ــه در زمین ــکا ک آمری
حــال تغییــر مــی باشــد مــی توانــد کمــک کننــده باشــد. دانشــگاه 
یوتــا ســابقه طوالنــی در روابــط بــا ایــران بــرای تبــادل دانشــجو 
ــز  ــا در مرک ــتاری یوت ــکده  پرس ــت.  دانش ــته اس ــق داش و محق
ــا  ــه ب ــی ک ــرار دارد. ایالت ــکا( ق ــی امری ــوب غرب ــت )جن ــن ایال ای
فرهنــگ غالــب مورمــون هــا و از ایــن رو در امریــکا نیــز متمایــز 
ــتاری  ــه PhD  پرس ــک برنام ــط ی ــران فق ــه در ای ــتند. اگرچ هس
وجــود دارد ولــی در دانشــگاه یوتــا 10 برنامــه دکتــرای پرســتاری 
بالینــی )DNP(، دو مســیر متفــاوت بــرای دریافــت PhD )ســنتی و 
غیرســنتی، از کارشناســی بــه دکتــرا( و همچنیــن برنامــه همزمــان 
ــه  ــه مقایس ــن مطالع ــدف از ای ــود دارد ]13[. ه DNP-PhD وج

ــا  ــگاه یوت ــران و دانش ــتاری ای ــرا پرس ــه دکت ــن برنام ــی بی تطبیق
ــوده اســت.  آمریــکا ب

روش کار
روش تحقیــق پژوهــش حاضــر »پیمایشــی تطبیقــی« اســت 
کــه در ســال 1400 در مقطــع دکتــری تخصصــی پرســتاری و از 
الگــوی Beredy در چهــار مرحلــه توصیــف، تفســیر، همجــواری و 
مقایســه ]14[ انجــام شــد. داده هــای پژوهــش از طریــق اســناد و 
ــتجو در  ــی و جس ــای تحقیق ــزارش ه ــه ای و گ ــدارک کتابخان م
شــبکه جهانــی اینترنــت مرتبــط و ســایت هــای وزارت بهداشــت 
ایــران مصوبــه شــصت و پنجمیــن جلســه شــورای آمــوزش عالــی 
برنامــه ریــزی علــوم پزشــکی کشــور مــورخ 1395/12/14 ]15[ و 
دانشــگاه یوتــا آمریــکا، سیاســت گــذاری برنامــه ریــزی و پیشــرفت 
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ــال 20018 ]16[  ــده در س ــانی ش ــه روز رس ــتاری ب ــری پرس دکت
گــردآوری گردیــد. بــر اســاس  الگــو Beredy در مرحلــه اول ابتــدا 
اطالعــات مــورد نیــاز در بــاره نظــام آموزشــی پرســتاری ایــران و 
دانشــگاه یوتــا از منابــع معتبــر گــردآوری،  مکتــوب و توصیــف شــد 
ــه دوم وارســی و تحلیــل اطالعــات )تفســیر(  )توصیــف(. در مرحل
ــه  ــات در زمین ــه جزیی ــه ب ــا توج ــه ب ــن مرحل ــد. در ای ــام ش انج
شــباهت هــا و تفــاوت هــا و پاســخ دادن بــه ســوال هــای تحقیــق، 
مســاله تحقیــق بررســی و مقایســه گردیــد. در مرحلــه ســوم طبقــه 
بنــدی و کنــار هــم قــرار دادن اطالعــات دو مرحلــه قبــل صــورت 
ــرای  ــی ب ــاد چارچوب ــدف از آن ایج ــه ه ــواری( ک ــت )همج گرف
ــاری  ــا اســت. همجــواری معی ــاوت ه ــا و تف مقایســه شــباهت ه
ــه  ــات ب ــارم اطالع ــه چه ــود. در مرحل ــم نم ــه فراه ــرای مقایس ب
ــرار  ــل ق ــورد تحلی ــق م ــر اســاس ســواالت تحقی ــده ب دســت آم
ــر  ــه درســی ذک ــان برنام ــای می ــاوت ه ــابهات و تف ــه و تش گرفت

شــده در دو نظــام آموزشــی تفســیر نهایــی گردیــد ]14[. 

یافته ها
ــامل:  ــی ش ــه درس ــوص برنام ــده در خص ــت آم ــه دس ــج ب نتای
ــداز،  ــم ان ــالت، چش ــا، رس ــر، ارزش ه ــورد نظ ــه دوره م تاریخچ
اهــداف، شــرایط پذیــرش و مشــخصات، نقــش هــا و وظایــف مورد 
نظــر هــر برنامــه در جــدول شــماره  یــک خالصــه شــده اســت. بــا 
مطالعــه و بررســی دقیــق هــر یــک از عناصــر و تحلیــل و مقایســه 

تفــاوت هــا و شــباهت هــا، مــوارد زیــر بــه دســت آمــد: 
دکتــری پرســتاری در ایــران در ســال 1374 )1995 میــالدی( و در 

دانشــکده پرســتاری ســالت لیــک ســیتی یوتــای امریــکا از ســال 
1977 راه انــدازی شــده اســت. شــروع دکتــری پرســتاری ایــران بــا 

PhD و در دانشــگاه یوتــا بــا DNP بــود. 

ــرا در  ــد توجــه دکت ــی ده مقایســه فلســفه دو دانشــگاه نشــان م
ــه از  ــت ک ــالمی اس ــای اس ــان و ارزش ه ــت انس ــه کلی ــران ب ای
ــورت            ــه ای ص ــن حرف ــاط بی ــق و ارتب ــش و تحقی ــق پژوه طری
ــوزه  ــی در ح ــروی تخصص ــت نی ــدف آن تربی ــرد و ه ــی گی م
ــای  ــوزه ه ــاز در ح ــورد نی ــای م ــن نیروه ــت تامی ــتاری جه پرس
آمــوزش، پژوهــش، فنــاوری، مدیریــت، خدمــات تخصصــی 
ــالمت  ــام س ــا در نظ ــتگذاری ه ــارکت در سیاس ــتاری و مش پرس
اســت. تمرکــز برنامــه دکتــرای پرســتاری یوتــا بیشــتر روی 
مــواردی نظیــر رفتــار حرفــه ای، تعلیــم علمــی، آموزشــی، مدیریت، 
ابعــاد بهداشــتی جامعــه، زیســت محیطــی، فرهنگــی، اقتصــادی، 
تصمیــم گیــری بالینــی، تفکــر سیســتمی و پاســخگویی در طراحی، 

ــواهد اســت. ــر ش ــی ب ــای مبتن ــت ه ــی مراقب ارزیاب
ــه  مقایســه رســالت دو دانشــگاه نشــان مــی دهــد؛ رســالت برنام
ــای  ــازی اعض ــی س ــم و غن ــد عل ــران تولی ــتاری ای ــرای پرس دکت
ــن  ــی و بی ــطح مل ــی در س ــل علم ــارت تعام ــی، مه ــأت علم هی
المللــی اســت. دانشــکده پرســتاری یوتــا از ماموریــت و چشــم انداز 
دانشــگاه پشــتیبانی مــی کنــد و بخشــی جدایــی ناپذیــر از مرکــز 
ــا ارتقــا ســطح بهداشــت و کیفیــت  ــوم بهداشــت اســت کــه ب عل
زندگــی از طریــق تعالــی در آمــوزش پرســتاری، تحقیقــات و 

ــد. ــه عمــوم مــردم خدمــت مــی کن مراقبــت هــای بالینــی ب
 

جدول 1. مقایسه مشخصات دوره دکتری پرستاری ایران و دانشکده پرستاری سالت لیک سیتی یوتا

یوتاایران

تاریخچه

ایده تاسیس دکتری تخصصی پرستاری)PhD( در ایران در دهه پنجاه 
شکل گرفت. اقدامات دریافت مجوز برای ایجاد مقطع دکتری پرستاری 
از اوایل دهه شصت شروع شد. تالش برای تهیه برنامه دکتری از سال 

های 1360 تا سال 1373 ادامه یافت. در این سال برنامه دکتری پرستاری 
تصویب شد و اولین دوره دکتری تخصصی پرستاری)PhD( در سال 1374 

در دانشگاه علوم پزشکی تبریز با پذیرش سه دانشجو آغاز شد ]15[.   

مدرسه پرستاری یوتا در سال 1894 افتتاح شد که اولین مدرسه 
پرستاری در منطقه شرق آمریکا بود. در سال 1924 با تاسیس 

دانشکده پرستاری به صورت آکادمیک آغاز به کار کرد. فعالیت های 
گسترده ای را در رابطه با بهداشت عمومی و جامعه در آمریکا به 

عهده دارد و به عنوان الگوی آموزشی در این زمینه شناخته می شود. 
شروع دوره دکتری در سال  1977 با پذیرش دانشجویان دکتری 

پرستاری بوده است ]16[.

فلسفه

پرستاری که از سویی با سالمت انسان به عنوان موجودی منحصر به فرد 
و چند بعدی، با ویژگی های جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سر و کار 
دارد و از سویی دیگر بر اساس ارزش های اسالمی حاکم بر جامعه ملزم 
به رعایت ارزش های کرامت و حقوق انسان ها و عدالت اجتماعی می 

باشد. دانش آموختگان دکتری تخصصی پرستاری باید از طریق نوعدوستی، 
حقوق مادی و معنوی، تعامل بین فردی و حرفه ای، کل گرایی و جامعه 

نگری، افزایش کیفیت مراقبت همراه با اخالق حرفه ای، تاکید بر کار تیمی، 
جامعیت مراقبت ها و مددجو محوری در اعتالی سالمت آحاد جامعه در 

حیطه های پیشگیری، بهداشت، درمان، توانبخشی با استفاده از رویکردهای 
آموزشی و پژوهشی ایفای نقش کنند ]15[. 

برنامه دکترای پرستاری فارغ التحصیالن را برای مشاغل تحقیقاتی 
آماده می کند. پس از ایجاد یک مسیر تحقیق در برنامه دکترا، 

فارغ التحصیالن آماده می شوند که در طول عمر به تئوری، عمل، 
سیاستگذاری، رهبری و آموزش کمک کنند. آماده سازی محققان 

در یک محدوده مشخص و تعریف شده از تحقیقات پرستاری، آماده 
سازی رهبران و مدیران بالین که مراقبت هایی متناسب با نیازهای 

افراد و جامعه را در محیط پیچیده مراقبتهای بهداشتی امروز توسعه و 
ارائه می دهند ]16[. 
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رسالت

رسالت دوره دکتری پرستاری، تربیت نیروی انسانی خودآگاه به مسایل 
علمی روز، توانمند، مسوولیت پذیر، دارای اخالق حرفه ای و حساس به 
سالمت افراد و جامعه است که تخصص خود را در سطوح پیشگیری، در 

مراکز و واحد های مرتبط آموزشی، پژوهشی و ارائه کننده خدمت در اختیار 
جامعه قرار دهند ]15[. 

ماموریت دوره، توسعه علم، مرجعیت در دیسپلین پرستاری و اموزش 
نسل بعدی است ]17[. 

چشم انداز و 
اهداف

شاخص و برجستگی  در  مشارکت راهبردی در تولید دانش و فناوری 
و گسترش پژوهش های بنیادی، کاربردی، ارتقا کیفیت خدمات حرفه 
پرستاری، ارتقا استانداردهای ملی و سازگاری با استانداردهای جهانی، 

بسترسازی برای جذب نیروهای کارآمد علمی و تخصصی در داخل کشور و 
جذب دانشجوی خارجی در خاور میانه

-تربیت نیروی تخصصی در حوزه پرستاری جهت تامین نیروهای مورد نیاز 
در حوزه آموزش، پژوهش، فناوری، مدیریت و خدمات تخصصی پرستاری و 

مشارکت در سیاستگذاری های نظام سالمت ]15[. 

چشم انداز کالج پرستاری یوتا توسعه رهبران پرستاری و مراقبت های 
بهداشتی است که اقدامات، دست آوردها و نظرات آنها باعث تقویت و 

پیشرفت سالمت افراد و جوامع در سراسر جهان می شود ]16[. 

نحوه 
پذیرش 
دانشجو

داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی، داشتن دانشنامه کارشناسی 
ارشد مورد تأیید، قبولی در آزمون اختصاصی ورود به دوره دکتری ]15[. 

پذیرش در مقطع دکترا پرستاری کالج دانشگاه یوتا رقابتی است. کالج 
برنامه های تحصیالت تکمیلی پرستاری یک بار در سال دانشجو 
می پذیرد. پذیرش برای کلیه افرادی که حداقل معیارهای پذیرش 
را دارند، تضمین نمی شود. موارد زیر حداقل شرایط مورد نیاز برای 

درخواست برنامه دکترا است:
داشتن مدرک کارشناسی ارشد پرستاری یا سایر رشته ها، درخواست 
پذیرش، ریزنمرات رسمی کلیه موسسات قبلی آموزش عالی که در 

آن شرکت کرده اند باید به دفتر پذیرش تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
یوتا ارسال شود. یک نسخه از کارنامه دوره های لیسانس و ارشد، 

بیانیه مکتوب در باره اهداف پژوهش )در این دوره( و عالیق تحصیل 
در مقطع دکترا برای ارائه شواهدی از تطابق با تخصص و عالیق 
پژوهشی اساتید دانشکده پرستاری، یک نسخه از رزومه و اصل 

مستندات مانند مقاله، سمینارها و ...، داشتن مدرک زبان انگلیسی 
تافل با نمره 550 یا باالتر )600 توصیه می شود( یا 80 یا باالتر در 
آزمون مبتنی بر اینترنت )TOEFL iBT(، داشتن صالحیت حرفه 

ای و بالینی از یکی از موسسات معتبر آمریکا ]16[.

مشخصات 
و  محتوای 

دوره

حداقل و حداکثر مجاز طول دوره دکتری تخصصی  پرستاری)PhD( طبق 
آئین نامه دوره دکتری مصوب شورای عالی برنامه ریزی است و دروس 

بصورت واحدی ارائه می شود. دوره شامل دو مرحله آموزشی و پژوهشی و 
براساس آئین نامه دوره دکتر تخصصی است. مجموع واحدهای آموزشی و 

پژوهشی در دوره دکتری تخصصی پرستاری 45 واحد می باشد.
تعداد کل واحدهای الزامی در مرحله آموزشی دوره دکتری پرستاری 25 

واحد و در مرحله پژوهشی 20 واحد و بصورت پایان نامه می باشد. 25 واحد 
آموزشی به صورت 19 واحد اختصاصی اجباری )Core( با دروس فلسفه 
علم و پرستاری )2 واحد(، نظریه پردازی در پرستاری )3 واحد(، مدیریت 
و رهبری در آموزش پرستاری)2 واحد(، روش شناسی و نقد پژوهش های 
کمی و کیفی در پرستاری )1/5 واحد(، آمار استنباطی پیشرفته )2 واحد(، 
مدیریت، رهبری و سیاستگذاری در پرستاری)1/5 واحد(، نظام ها و برنامه 
های آموزشی در پرستاری )2 واحد( و مباحث ویژه در پرستاری )1/5 واحد( 
و 6 واحد اختصاصی- اختیاری )Non-Core( متناسب با رشته کارشناسی 
ارشد و یا موضوع پایان نامه می باشد. متوسط طول زمان برای تکمیل دوره 

دکتری پرستاری 4/5 سال تحصیل تمام وقت می باشد ]15[. 

دوره دکترا در دانشکده پرستاری به سه مرحله تقسیم می شود: دوره 
های آموزشی، آزمون مقدماتی و پایان نامه. پیشرفت کلی دانشجویان 
دکترا توسط کمیته برنامه PhD که عضویت آنها در آیین نامه کالج 
تعیین می شود، کنترل می شود. مرحله آموزش این برنامه در طول 
سه سال ) 9 ترم( است که شامل یک تا دو دوره اصلی در هر ترم 
است. نیاز به موفقیت آمیز بودن امتحانات کتبی و شفاهی در پایان 
دوره رسمی، قبل از شروع پایان نامه دارد. مدت زمان تکمیل مرحله 
پایان نامه متغیر است. تمام دوره های درسی و پایان نامه باید در 

عرض هفت  سال به پایان برسد.
واحد های درسی شامل اخالق پژوهشی و حمایت از افراد انسانی 
2واحد، مبانی تحقیق علمی: فلسفی ، تاریخی و معرفتی 3واحد، 

تحلیل و ساخت مبانی مفهومی و نظری علوم پرستاری 3 واحد، زمینه 
پیشرفت علم 2 واحد، طرح های تحقیق کمی یک؛ 2 واحد، آمار 

یک؛ 3 واحد، انفورماتیک کاربردی برای تحقیقات علوم بهداشتی 3 
واحد، آمار دو؛ 2 واحد، اصول تحقیق و تجزیه و تحلیل کیفی یک؛ 
3 واحد، مقدمه ای بر  اسکالرشیپ 1 واحد، طرح های تحقیق کمی 

دو؛ 2 واحد، اصول تحقیق و تجزیه و تحلیل کیفی دو؛ 3 واحد، کشف 
و نوآوری در علم؛ 2 واحد، ارزیابی انتقادی و سنتز متون؛ 2 واحد، 
سیاست های رهبری و مراقبت های بهداشتی؛ 3 واحد، واحدهای 

انتخابی تایید شده راهنما؛ 2 واحد، پروپوزال پایان نامه؛ 2 واحد، که 
در مجموع 41 واحد می شود، به عالوه 16 واحد مربوط به دوره 

های تخصصی پایان نامه و 14 واحد پایان نامه که در مجموع 71 
واحد است. این واحد ها و دوره ها بر اساس کمیته تخصصی دکتری 

دانشکده و استاد راهنما می تواند تغییر کند ]18[. 
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نقش های 
دانش 

آموختگان

-آموزشی، پژوهشی، مراقبتی، مشاوره ای، مدیریتی و پیشگیری کننده 
- مشارکت در تدریس و تدوین برنامه ریزی آموزشی، گایدالین های 

پرستاری، برنامه های استراتژیک منابع انسانی و مراقبتی، مشاور و مجری 
تحقیقات و انتشار نتایج تحقیق، برنامه ریزی و اجرا و ارزشیابی های فرآیند 

پرستاری و سایر  برنامه های تخصصی و حرفه ای مربوطه ]15[. 
 

مسیرهای عالی برای برجستگی علم پرستاری را توسعه دهند.
دانش پرستاری را در یک زمینه خاص تسلط دهند.
ماهیت تکامل یافته رشته پرستاری را درک کنند

دیدگاه های مختلف علمی را در انجام تحقیقات نقد و ادغام کنند. 
ایده های جدیدی را بر اساس ارزیابی حیاتی دانش موجود ایجاد کنند.
از اخالق و قضاوت تخصصی و پژوهشی در انجام تحقیق استفاده 

کنند.
یافته های تحقیق را برای مخاطبان حرفه ای منتقل کنید و پیامدهای 

آن را در سیاست، عملکرد پرستاری و حرفه شناسایی کنند.
در پیشبرد حرفه پیشرو باشند.
نسل بعدی را آموزش دهند.

علم تیمی را انجام دهید و تیم های تحقیقاتی بین رشته ای را 
تشکیل و هدایت کنند.

مشاوره حرفه ای و تحقیقاتی را به دیگران ارائه دهند.
از طریق کشف، به کارگیری و ادغام، به آموزش رسمی و غیررسمی 

پرستاران آینده کمک کنند ]18[.

بحث 
 ایــن مطالعــه نشــان داد تفــاوت هــای قابــل توجــه ای بیــن عناصر 
اصلــی ماننــد فلســفه، ماموریــت، ســرفصل دروس و نقــش فــارغ 
ــا وجــود  ــا یوت التحصیــالن در برنامــه دکتــری پرســتاری ایــران ب
دارد. بررســی تاریخچــه دکتــری پرســتاری دو دانشــگاه نشــان مــی 
دهــد بــا ایــن کــه قدمــت دو دانشــگاه در پذیــرش دانشــجو در ایــن 
مقطــع یکســان اســت، امــا یوتــا نســبت بــه ایــران مســیر متفاوتــی 
ــه  را در ایــن راه طــی کــرده اســت و در ایــن راه رســیده اســت. ب
 DNP طــور کلــی ماننــد بســیاری از دانشــگاه های آمریــکا ابتدا بــا
شــروع کــرده و ســپس PhD هــم اضافــه شــد. DNP بــر بالیــن 
متمرکــز اســت و وظایــف فــارغ التحصیــالن DNP ادغــام علــوم 
پرســتاری بــا ســایر رشــته هــا بــرای ایجــاد پایــه ای بــرای عمــل 
پیشــرفته پرســتاری، ارائــه مدیریــت و ارزیابــی مراقبــت از افــراد و 
جمعیــت بــا اســتفاده از مفاهیــم مبتنــی بــر شــواهد مربوط، ســطوح 
ــری بالینــی، تفکــر سیســتمی و  ــم گی پیشــرفته قضــاوت و تصمی
ــی  ــت هــای مبتن ــی مراقب ــه و ارزیاب پاســخگویی در طراحــی، ارائ
ــت  ــات مراقب ــه خدم ــت ارائ ــه کیفی ــی را ک ــواهد، ابتکارات ــر ش ب
ــات  ــای اطالع ــتم ه ــی سیس ــتفاده و ارزیاب ــد، اس ــود بخش را بهب
مراقبــت هــای بهداشــتی و فنــاوری مراقبــت از بیمــار، نشــان دادن 
حرفــه ای بــودن و تشــخیص نیــاز بــه انطبــاق عملکــرد بــا تغییــر 
محیــط هــای اجتماعــی، سیاســی و بهداشــت جهانــی مــی باشــد. 
فــارغ التحصیــل DNP در یــک زمینــه اختصاصــی، اهــداف خــاص 
ــل        ــود عم ــوزه تخصصــی خ ــرای ح ــی ب ــای اصل ــت ه و صالحی

مــی کننــد.
ــتاری،  ــه پرس ــعه نظری ــه ای را در توس ــی PhD پای ــه درس برنام
تحقیقــات، مســائل و توســعه نقــش فراهــم مــی کنــد. تخصــص 
در یــک زمینــه تحقیقاتــی و توســعه نقــش از طریــق یــک برنامــه 

مطالعــه فــردی کــه بــا یــک مشــاور دانشــکده تهیــه شــده اســت، 
بــه دســت مــی آیــد. ایــن برنامــه شــامل اهــداف شــغلی و نظریــه 
و روش هــای تحقیقاتــی انتخــاب شــده اســت. مطالعــه در افــراد 
ــی  ــات دوره را م ــود. توضیح ــده ش ــت گنجان ــن اس ــط ممک مرتب
ــر  ــا عــالوه ب ــوان در جــدول شــماره یــک یافــت. دانشــگاه یوت ت
پذیــرش ارشــد بــه دکتــرا پرســتاری یــک پذیــرش از لیســانس بــه 
ــدا وارد  ــان ابت ــه دانشــجویان از هم ــز دارد ک ــرا BS-PhD نی دکت
حــوزه تخصصــی مــورد عالقــه خــود )سالمندشناســی- یــا متمرکز 
ــر  ــز ب ــه آن PhD متمرک ــه ب ــوند. ک ــی ش ــوژی و...( م ــر آنکول ب
تخصــص مــی گوینــد. یکــی از تمایزهــای بیــن PhD عمومــی و 
PhD متمرکــز بــر تخصــص ایــن اســت کــه بــرای گــروه هــای 

ــا  ــب ب ــر دوره متناس ــرای ه ــف ب ــا و تکالی ــه ه ــی، نمون تخصص
حــوزه تخصصــی تحقیــق تنظیــم مــی شــوند. طــول دوره هــردو 
روش پذیــرش یکســان اســت و بیــن 3/5 تــا 7 ســال مــی باشــد. 
در برنامــه دکتــرای فلســفه )PhD( دانشــکده پرســتاری یوتــا فــارغ 
التحصیــالن را بــرای مشــاغل تحقیقاتــی آمــاده مــی کنــد. پــس 
از ایجــاد یــک مســیر تحقیــق در برنامــه دکتــرا، فــارغ التحصیــالن 
آمــاده مــی شــوند کــه در طــول عمــر بــه تئــوری، عمل، سیاســت، 
رهبــری و آمــوزش کمــک کننــد. هــدف، آمــاده ســازی محققــان 
در یــک محــدوده تعریــف شــده از تحقیقــات پرســتاری اســت. از 
ــف علمــی را در انجــام  ــای مختل ــی رود دیدگاهه ــان انتظــار م آن
تحقیقــات نقــد و ادغــام کننــد، ایــده هــای جدیــدی را بــر اســاس 
ــادی  ــر انتق ــد، تفک ــاد کنن ــود ایج ــش موج ــی دان ــی حیات ارزیاب
ــود  ــرای بهب ــند، ب ــته باش ــات داش ــه تحقیق ــبت ب ــی نس و اخالق
ــان  ــرای مخاطب ــق را ب ــای تحقی ــه ه ــتاری، یافت ــرد پرس عملک
ــایی  ــتاری شناس ــه پرس ــرد و حرف ــت، عملک ــه ای در سیاس حرف
کننــد. واحدهــای ایــن دوره دانشــکده پرســتاری یوتــا بــه صــورت 
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ترکیبــی از آمــوزش مجــازی و حضــوری  و عملــی مــی باشــند. 
برنامــه هــای آموزشــی بایــد مأموریــت موسســه را منعکــس کنند و 
از حمایــت کامــل و آگاهانــه نــه تنهــا از طــرف هیئــت علمــی بلکه 
ــت  ــی ماموری ــکانداران اصل ــت، س ــا و ریاس ــت امن ــوی هیئ از س
برخــوردار شــوند ]19[. مقایســه رســالت در برنامــه هــای دکتــرای 
ــد  ــا تاکی ــگاه یوت ــه در دانش ــد  ک ــی ده ــان م ــا نش ــران و یوت ای
ــدگان  ــت گنن ــرای دریاف ــت ب ــت مراقب ــود کیفی ــر بهب ــادی ب زی
ــا  ــروه ه ــا و گ ــواده ه ــخص، خان ــل ش ــالمت از قبی ــات س خدم
ــداز ایــن دانشــکده  صــورت گرفتــه اســت. همچنیــن در چشــم ان
توســعه رهبــران پرســتاری و ارتقــای مراقبــت هــای بهداشــتی از 

ــم پرســتاری برجســته شــده اســت. طریــق عل
اهــداف دکتــرای پرســتاری در ایــران، بــه نظــر مــی رســد کمــی 
مبهــم باشــد در حالــی کــه در دانشــکده پرســتاری یوتــا هماهنگــی 
واضحــی بیــن چشــم انــداز و اهــداف یوتــا وجــود دارد کــه موجــب 
مــی شــود دانشــجویان پــس از تحصیــل وظایــف و شــرایط کاری 

خــود را بداننــد. 
ــنامه  ــتن دانش ــران داش ــتاری در ای ــری پرس ــه دوره دکت ورود ب
کارشناســی ارشــد مــورد تأییــد وزارت بهداشــت، قبولــی در آزمــون 
اختصاصــی و کســب امتیــاز الزم زبــان انگلیســی در آزمــون 
مــورد تاییــد وزارت بهداشــت و موفقیــت در مصاحبــه مــی باشــد. 
شــرایط پذیــرش دانشــگاه یوتــا یــک نســخه از کارنامــه دوره هــای 
لیســانس و ارشــد، بیانیــه کتبــی اصلــی اهــداف تحقیــق و عالیــق 
ــا  ــق ب ــواهدی از تطاب ــه ش ــرای ارائ ــرا ب ــع دکت ــل در مقط تحصی
ــه نمــرات و پژوهشــی، داشــتن مــدرک  ــق، رزوم تخصــص تحقی
ــا، داشــتن صالحیــت  ــد دانشــکده یوت ــان انگلیســی مــورد تایی زب
ــکا اســت.  ــر آمری ــی از یکــی از موسســات معتب ــه ای و بالین حرف
هــر دو دانشــگاه جهــت پذیــرش از مصاحبــه اســتفاده مــی کننــد. 
در ایــران، تعــداد واحدهــای آموزشــی دوره دکتــرا 25 واحــد و تعــداد 
ــدول 1(. دوره  ــت )ج ــاله( اس ــد )رس ــی 20 واح ــای پژوهش واحده
دکتــرا یوتــا بــه ســه مرحلــه دوره هــای آموزشــی، آزمــون مقدماتی 
ــی دانشــجویان  ــه تقســیم مــی شــود و پیشــرفت کل ــان نام و پای
دکتــرا توســط کمیتــه برنامــه PhD کــه عضویــت آنهــا در آییــن 
ــای  ــود. دوره ه ــی ش ــرل م ــود، کنت ــی ش ــن م ــج تعیی ــه کال نام
آموزشــی خــود نیــز بــه دوره هــای اصلــی در دانشــکده پرســتاری 
ــا  ــتاری ی ــکده پرس ــده در دانش ــه ش ــی ارائ ــای تخصص و دوره ه
ــن  ــی ممک ــای اضاف ــود. دوره ه ــی ش ــیم م ــز تقس ــایر مراک س
ــد اســتاد مشــاور دانشــکده و  اســت توســط دانشــجو، تحــت تأیی
بعــداً کمیتــه نظــارت بــر پایــان نامــه علمــی انتخــاب شــود. ایــن                                     
ــوزه  ــای ح ــه و روش ه ــح در نظری ــه ای صحی ــد پای ــا بای دوره ه

تحقیــق و موضوعــات مرتبــط ایجــاد کننــد تــا دانشــجو را بــرای 
ــد.  ــاده کن ــاص آم ــه خ ــک زمین ــتقل در ی ــات مس ــام تحقیق انج
ــجو  ــه دانش ــت ب ــن اس ــارت ممک ــه نظ ــردی، کمیت ــوارد ف در م
توصیــه کنــد کــه بــرای اســتفاده از امکانــات خــاص یــا تجــارب 
آموزشــی و تجــارب عملــی، دوره هــای تکمیلــی یــا ســایر تجــارب 
ــال  ــی در موسســه دیگــری دنب ــرای مدت ــی را ب پیشــرفت تحصیل
ــرم  ــز ت ــه ج ــل )ب ــول دوره تحصی ــد در ط ــجویان بای ــد. دانش کن
تابســتان( بــرای دوره هــای آموزشــی معتبــر در دانشــگاه یوتــا ثبت 

نــام کننــد.
دانشــجویان دکتــرا بــرای فــارغ التحصیلــی بایــد در دروس اصلــی 
ــا پاییــن تــر  حداقــل نمــره B را کســب کننــد. اگــر نمــره C+ ی
ــود، الزم  ــرار ش ــد تک ــود، دوره بای ــذ ش ــی اخ ــک درس اصل در ی
ــا باالتــر را در دوره هــای محاســبه شــده  اســت معــدل 3 )از 4( ی
non-( در مقطــع تحصیلــی حفــظ کننــد. تمــام دورس غیــر اصلــی
core( بایــد طبــق سیاســت دانشــگاه گذرانــده شــوند. اگر دانشــجو 

 +C ــره ــار نم ــی دو ب ــک درس اصل ــا در ی ــی ی در دو درس اصل
یــا پاییــن تــر کســب کنــد، فــارغ از معــدل فعلــی، از دوره دکتــرا 
فــارغ مــی شــود. در ایــران تنهــا پــس از دوره آموزشــی تنهــا یــک 
ــت  ــوان گف ــی ت ــع م ــد. در واق ــد ش ــه خواه ــع گرفت ــون جام آزم
آزمــون اصلــی در ایــران قبــل از ورود بــه دانشــگاه گرفتــه خواهــد 
شــد کــه شــرایط ورودی را از حالــت انتخابــی بــه رقابتــی تبدیــل 
مــی کنــد امــا آزمــون هــای اصلــی یوتــا در دوران تحصیــل گرفتــه 

خواهــد شــد ]20[. 
ــای  ــمت ه ــه قس ــد ب ــرا بای ــه دکت ــت برنام ــی کیفی ــرای بررس ب
ــوه  ــات و نح ــی، امکان ــه آموزش ــکده، برنام ــی دانش ــات علم هی
ــی رســد  ــه نظــر م ارزشــیابی دانشــکده توجــه شــود ]21، 10[. ب
دانشــجویان دکتــری پرســتاری پــس از فــارغ التحصیلی نتوانســتند 
بــه عنــوان مربــی انتظــارات آمــوزش بالیــن را بــرآورده کننــد ]22[. 
ــا در دوره  ــتاری یوت ــکده پرس ــداف دانش ــن اه ــم تری ــی از مه یک
دکتــرا آمــاده کــردن مدرســان بالیــن و تئــوری اســت و بــه وضــوح 

در اهــداف و اســتراتژی هــا برنامــه ریــزی شــده اســت. 
ــاد  ــتاری ایج ــری پرس ــه دکت ــی در برنام ــال 1395 تغییرات در س
شــده و دوره هــای Non-Core بــه آن اضافــه شــده اســت ]15[، 
ــوزش  ــرفت آم ــه ای در پیش ــل مالحظ ــر قاب ــته تاثی ــا نتوانس ام
ــای  ــش ه ــذارد ]23[. از چال ــتاری بگ ــری پرس ــجویان دکت دانش
ــوه ورود  ــران؛ نح ــتاری ای ــری پرس ــی دکت ــام آموزش ــده نظ عم
ــش  ــت دان ــزان صالحی ــن می ــه دانشــگاه و همچنی دانشــجویان ب
ــت.  ــی اس ــی و پژوهش ــف آموزش ــام وظای ــرای انج ــگان ب آموخت
هرچنــد شــرط ورود بــه دوره دکتــری، موفقیــت در آزمــون کتبــی 
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و مصاحبــه اســت امــا مشــاهده مــی شــود کــه در یــک دانشــکده 
ــاوت  ــی، آموزشــی و پژوهشــی متف ــوابق بالین ــا س دانشــجویانی ب
ــز  ــک نی ــر ی ــری ه ــای یادگی ــه نیازه ــوند ک ــی ش ــکالس م هم
ــان یکســان  ــرای همــه آن متفــاوت اســت امــا برنامــه آموزشــی ب
مــی باشــد. ناهمگــن بــودن ویژگــی هــای آموزشــی، پژوهشــی و 
بالیــن دانشــجویان دکتــری، ایجــاد یــک نظــام آموزشــی مناســب 

ــرو کــرده اســت.  ــا مشــکل روب ــان را ب ــا نیازهــای آن ب
ــارغ  ــف ف ــارات و وظای ــا انتظ ــی ب ــای درس ــق واحده ــدم تطاب ع
التحصیــالن دکتــری پرســتاری در ایــران مشــهود اســت. نداشــتن 
ــس  ــتاری پ ــوزش پرس ــار آم ــل انتظ ــس در مقاب درس روش تدری
ــیوه  ــی و ش ــی تخصص ــان انگلیس ــتن درس زب ــل، نداش از تحصی
ــه  ــه انگلیســی در مقابــل داشــتن حداقــل یــک مقال نــگارش مقال
ــان نامــه و همچنیــن نبــود  ــرای دریافــت حــق دفــاع از پای ISI ب

واحــد هــای درســی پرســتاری انفورماتیــک و کارآمــوزی مدیریــت 
پرســتاری بــرای کشــف علــم و قــدرت حــل مســاله. در حالــی کــه 
دانشــگاه یوتــا بــا تطبیــق برنامه درســی و نیازهــای جامعه توانســته 
بخوبــی فــارغ التحصیــالن دکتــری پرســتاری را برای حل مســایل 
بهداشــت و ســالمت جامعــه و آموزشــی و پژوهشــی آمــاده کنــد. از 
ویژگــی هــای خــوب دانشــگاه یوتــا داشــتن کمیتــه تخصصــی و 
مشــاوره تحصیلــی فعــال و موثــر بــرای تعییــن نیازهــای آموزشــی، 
پژوهشــی و بالینــی هریــک از دانشــجویان اســت کــه بــه همــراه 
برنامــه درســی کلــی انجــام مــی شــود. انعطــاف پذیــری در برنامــه 
ــگام  ــه هن ــجویان ب ــای دانش ــش ه ــودن نق ــح ب ــی و واض درس
ــه  ــای پذیرفت ــی ه ــردن ویژگ ــن ک ــس از آن، همگ ــل و پ تحصی
شــدگان دکتــرا پرســتاری از نــکات مثبــت دیگــر نظــام آموزشــی 
یوتــا مــی باشــد. هــر چنــد پژوهــش هــا در داخــل و خــارج کشــور 
نشــان از عــدم رضایــت دانشــجویان دکتــری پرســتاری از برنامــه 
آموزشــی مــی باشــد ]1[ امــا دانشــکده پرســتاری یوتــا بــا مــالک 
ــه  ــن عالق ــل ای ــردن دلی ــت ک ــه متقاضــی و ثاب ــرار دادن عالق ق

ــوان  ــه عن ــر، ب ــورد نظ ــوزه م ــوزش در ح ــق و آم ــرای تحقی ب
مهمتریــن گزینــه ورودی بــه دوره دکتــری توانســته تــا حــدی ایــن 

مشــکل را کمرنــگ تــر کنــد.

نتیجه گیری
نتایــج بــه  دســت  آمــده نشــان داد مقطــع دکتــری پرســتاری ایــران 
ــت.  ــاوت اس ــوارد متف ــی م ــا در برخ ــتاری یوت ــکده پرس ــا دانش ب
مقایســه نشــان داد دانشــجویان دکتــری پرســتاری یوتــا مســیر و 
ــد  ــی کنن ــه دانشــگاه مشــخص م ــل از ورود ب ــود را قب ــدف خ ه
ــدارک و توضیحــات  ــا اســناد و م ــود ب ــن انتخــاب خ ــد از ای و بای
ــد اســاتید دانشــکده  ــد از تایی ــد و ســپس بع ــاع کنن مشــخص دف
ــن  ــم تری ــی از مه ــران یک ــد. در ای ــی کنن ــدا م ــازه ورود پی اج
ــت.  ــق اس ــوان تحقی ــاب عن ــرا انتخ ــجویان دکت ــکالت دانش مش
پیشــنهاد مــی شــود در ایــران نیــز هــر دانشــجویی حوزه پژوهشــی 
ــا اســناد و مــدارک  ــل انتخــاب خــود ب خــود را مشــخص و از دلی
دفــاع کنــد و پــس از تاییــد مصاحبــه کننــدگان وارد مقطــع دکتــرا 
شــود. انعطــاف پذیــری در برنامــه هــای آموزشــی و متعــادل کردن 
واحدهــای اختیاری-اجبــاری بــرای عالقــه منــدی هــا و کمــک در 
جهــت برنامــه انتخــاب واحدهــای اختیــاری از طریــق ایجــاد یــک 

کمیتــه نظــارت تخصصــی صــورت گیــرد.
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اختصــاص کــد اخــالق )IR.GOUMS.REC.1400.013( بــه آن 
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