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Abstract
Introduction: Presenting the Doctor of Nursing Practice course is one of the most critical challenges 
in Iran's nursing education system. Introducing successful models in the doctoral course in clinical 
nursing can provide a platform for designing and developing nursing education programs based on 
society's needs. This review study aimed to introduce successful educational models in the clinical 
nursing doctorate program by focusing on family health.
Methods: A descriptive-comparative review study was conducted in 2020. After searching the 
internet in prestigious universities in the world, with the keywords of Ph.D. in Nursing, Family 
Health, two universities of Pennsylvania and Maryland in the United States were selected due to 
global superiority and relative similarity of the field. The analytical and comparative description 
of two educational programs using the Beredy model was performed in four stages of description, 
interpretation, proximity, and comparison.
Results: In both universities, the Doctor of Nursing Practice program has a strategic planning 
structure, including vision, mission, goals, and operational plans. Curriculum-based on basic nursing 
knowledge and physiology, pharmacology, evidence-based performance, solving health challenges 
and improving the quality of family/community health, paying attention to cultural differences, the 
impact of politics and economics on professional nursing development, program development and 
advanced interventions for the health of families (mostly children, and the elderly, identification of 
high-risk families especially who exposed to social harm. Both universities emphasize graduates' 
empowerment as future leaders in clinical, educational, research, and managerial performance.
Conclusions: Doctor of Nursing Practice course at the Universities of Maryland and Pennsylvania 
has been advantageous with a robust, comprehensive, and efficient curriculum based on solving the 
health challenges of families, especially vulnerable families. It helps to improve community health 
as well as develop professional nursing roles and specializing in nursing. Unfortunately, in Iran, the 
operation of the Doctor of Nursing Practice course has failed. Modeling successful programs in line 
with the appropriate context can be a significant step towards implementing the Doctor of Nursing 
Practice course in Iran.
Keywords: Comparative Study, Brady Model, Doctor of Nursing Practice, Family Health, 
Curriculum, Pennsylvania University, Maryland University.
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چکیده 
مقدمــه: ارائــه دوره دکتــری پرســتاری بالینــی، یکــی از چالــش هــای مهــم نظــام آمــوزش پرســتاری در ایــران اســت، معرفــی الگوهــای 
موفــق در دوره ی دکتــرای پرســتاری بالینــی، مــی توانــد بســتر طراحــی و توســعه برنامــه هــای آمــوزش پرســتاری مبتنــي بــر نیــاز جامعــه 
را فراهــم آورد. مطالعــه مــروری حاضــر بــا هــدف معرفــی برنامــه هــای آموزشــی موفــق در دوره دکتــری پرســتاری بالینــی بــا گرایــش 

ســالمت خانــواده انجــام شــد.
روش کار: مطالعــه مــروری و از نــوع توصیفــی- تطبیقــی در ســال 1399 انجــام شــد. پــس از جســتجوی اینترنتــی در دانشــگاه هــای 
معتبــر جهــان، بــا کلیــد واژه هــای اصلــی "دکتــری پرســتاری بالینــی"  و "ســالمت خانــواده"، دو دانشــگاه پنســیلوانیا و مریلنــد در آمریکا 
بــه دلیــل برتــری جهانــی و تشــابه نســبی رشــته انتخــاب گردیــده، ســپس توصیــف تحلیلــی و تطبیقــی دو برنامــه آموزشــی بــا اســتفاده 

از الگــوی Beredy  در چهــار مرحلــه توصیــف، تفســیر، هــم جــواری و تطبیــق  انجــام شــد.
یافتــه هــا: درهــر دو دانشــگاه، برنامــه آموزشــی دکتــرای پرســتاری بالینــی دارای ســاختار برنامــه ریــزی راهبــردی بــوده و بخــش هــای 
چشــم انــداز، رســالت، ماموریــت، اهــداف و برنامــه هــای عملیاتــی را شــامل مــی شــود. برنامــه ی درســی مبتنــی بر دانــش پایه پرســتاری 
و علــوم پایــه فیزیولــوژی، فارماکولــوژی، عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد، حــل چالشــهای بهداشــتی و ارتقــاء کیفیــت ســالمت خانــواده و 
جامعــه، توجــه بــه تفاوتهــای فرهنگــی، تاثیــر سیاســت و اقتصــاد بــر توســعه حرفــه ای پرســتار، تدویــن برنامــه و مداخــالت پیشــرفته 
ــوده و  ــژه کــودکان و ســالمندان(، شناســایی خانواده هــای پرخطــر و در معــرض آســیب های اجتماعــی ب ــه وی ــواده هــا )ب ســالمتی خان
هــر دو دانشــگاه بــر توانمنــد ســازی دانــش آموختــگان بــه عنــوان رهبــران آینــده در حوزه هــای مختلــف بالینــی، آموزشــی، پژوهشــی و 

مدیریتــی تاکیــد دارنــد.
نتیجــه گیــری: دکتــرای پرســتاری بالینــی خانــواده محــور در دو دانشــگاه مریلنــد و پنســیلوانیا بــا برنامــه درســی مســتحکم، جامــع 
و مبتنــی بــر حــل چالشــهای ســالمتی خانواده هــا بــه خصــوص خانــواده هــای در معــرض آســیب بســیار کارآمــد بــوده و ضمــن ارتقــاء 
ــه توســعه نقش هــای حرفــه ای پرســتاران و تخصصــی ســازی در پرســتاری کمــک شــایانی می کنــد. الگــو  ســطح ســالمتی جوامــع ب
گیــری از برنامــه هــای مذکــور همــگام بــا بســتر ســازی مناســب، مــی توانــد گام موثــری بــه ســوی اجرایــی شــدن دکتــرای پرســتاری 

بالینــی در ایــران باشــد. 
کلیــدواژه هــا:  مطالعــه توصیفــی - تطبیقــی، مــدل بــردی، دکتــری پرســتاری بالینــی، ســالمت خانــواده، برنامــه درســی، دانشــگاه 

پنســیلوانیا، دانشــگاه مریلنــد.

مقدمه
ــان  ــر در جه ــای اخی ــتاری در دهه ه ــوزش پرس ــای آم  برنامه ه
ــن  ــت، ای ــترش اس ــعه و گس ــال توس ــادی در ح ــرعت زی ــا س ب
جهــش در توســعه کمــی باعــث نگرانــی درمــورد کیفیــت آمــوزش، 
ــا  ــگان، تناســب برنامــه هــای درســی ب شایســتگی دانــش آموخت
ــه ی پرســتاری شــده  ــده ی حرف ــه و آین نیازهــای ســالمتی جامع

اســت )1, 2(. آمــوزش پرســتاری در تربیــت نیــروی انســانی کارآمد 
ــورها،  ــدار کش ــعه پای ــع و توس ــالمتی جوام ــاء س ــته، ارتق و شایس
نقــش حیاتــی را بــر عهــده دارد )3(. از ایــن رو برنامه ریــزی بــرای 
ارتقــاء نظام هــای آمــوزش پرســتاری بــا هــدف تربیــت پرســتاران 
بــا صالحیــت و آمــاده نمــودن آن هــا بــرای کســب نقــش هــای 
ــرای پرســتاری  ــی رســد )4(. دکت ــه نظــر م پیشــرفته ضــروری ب
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ــالت دانشــگاهی در رشــته ی پرســتاری  ــن مقطــع تحصی باالتری
اســت، دکتــرا یــک واژه فرانســوی و باالتریــن مقطــع تحصیــالت 
دانشــگاهی در ایــران اســت. ایــن دوره از طریــق تربیــت اســاتید و 
مربیــان، محققیــن، مدیــران، رهبــران و سیاســت گــزاران ســالمت، 
نقــش مهمــی در پیشــرفت و توســعه رشــته پرســتاری دارد)5(. در 
دنیــا، برنامــه دکتــرای پرســتاری بــر اســاس دو الگــوی اروپایــی و 
ــه  ــی دانشــجویان ب ــی اجــرا مــی شــود. در الگــوی اروپای آمریکای
صــورت انفــرادی یــا بــا کمــک ناظریــن پــروژه هــای تحقیقاتــی 
را ارائــه مــی نماینــد. ولــی در الگــوی آمریکایــی، دانشــجویان بایــد 
یــک ســری واحدهــای درســی را در زمینــه رســاله دکتــرای خــود، 
تحــت نظــارت ناظریــن و اعضــای هیــات علمــی بگذراننــد. بعــد 
ــه  ــان گرفت ــجویان امتح ــری، از دانش ــای نظ ــدن واحد ه از گذران
ــن  ــارت ناظری ــا نظ ــود ب ــری خ ــاله دکت ــپس از رس ــود و س می ش
ــن دوره  ــد. ای ــاع می کنن ــی دف ــات علم ــای هی ــی اعض و راهنمای
ــی  ــی و اروپای ــی آمریکای ــای آموزش ــی از الگوه ــران ترکیب در ای
اســت. زیــرا نســبت بــه مــدل آمریکایــی از دوره آموزشــی کمتــری 
برخــوردار بــوده و تمرکــز بیشــتری بــر پژوهــش دارد)6(. دکتــراي 
پرســتاري در دنیــا دو شــاخه اصلــي ارائــه مــی شــود کــه عبارتنــد:  
 PhD Doctor of Philosophy( بــر تحقیــق  از 1- متمرکــز 
degree(، در ایــن شــاخه پرســتاراني دانشــمند و آکادمیــک تربیــت 

شــده کــه در زمینــه تحقیــق و توســعه تئوریهــا فعالیــت مــی کننــد. 
و دروس آنهــا بــه طــور عمــده مبتنــی بــر نظریــه هــا و روشــهاي 
ــا گذرانــدن پایــان نامــه و ارائــه حداقــل یــک  تحقیــق بــوده و  ب
ــر  ــز ب ــوند. 2- متمرک ــی ش ــل م ــارغ التحصی ــي ف ــه پژوهش مقال
 DNS( Doctor  بالیــن کــه بــا دو الگــوی متفــاوت ارائه مــی شــود
of Nursing Science( کــه بــا تاکیــد بــر تحقیقــات بالینــی، پلــی 

ــر  ــر مراقبــت مبتنــی ب بیــن تئــوری و بالیــن ایجــاد می کننــد و ب
شــواهد وکاربــرد خالقانــه یافته هــای  تحقیقــات در بالیــن متمرکــز 
 )DNP(  Doctor of Nursing Practice ــر ــوی دیگ ــت. الگ اس
ــتاری  ــی پرس ــای بالین ــه مراقبته ــازی در ارائ ــر تخصصی س ــه ب ک
متمرکــز اســت )7, 8(. در ایــران دکتــرای پرســتاری از ســال 1374 
ــه شــده و  ــر پژوهــش ارائ ــه صــورت )PhD( و متمرکــز ب فقــط ب
ارائــه دوره ی آموزشــی دکتــری پرســتاری بالینــی، علیرغــم نقــش 
ــان  ــت مراقبتهــای پرســتاری، همچن ــاء کیفی آن در توســعه و ارتق
مغفــول مانــده اســت، مطالعــات در زمینــه آســیب شناســی برنامــه 
درســی PhD پرســتاری در ایــران، و نقــش آن در توســعه ی 
حرفــه ای پرســتاری نشــان می دهــد، علیرغــم نزدیــک بــه 
گذشــت دو دهــه از ارائــه دکتــرای پرســتاری و ورود جمــع کثیــری 
از فار غ التحصیــالن بــه محیــط  هــای آموزشــی و بالینــی، متاســفانه 

توســعه ی قابــل توجهــی در کیفیــت خدمــات پرســتاری در محیــط 
هــای بالیــن دیــده نمــی شــود )8, 9(، محققــان چالشــهای متعددی 
را در ارتبــاط بــا دوره PhD پرســتاری در ایــران بیــان کــرده انــد از 
جملــه پاســخگو نبــودن و عــدم تناســب واحدهــاي درســي نســبت 
بــه نیازهــاي جامعــه و  نظــام ســالمت، همچنیــن حرفــه پرســتاري 
ــی  ــعه ی بالین ــه توس ــه ب ــدم توج ــران، ع ــاتید و فراگی ــي اس و حت
پرســتاری، عــدم تعریــف جایــگاه فارغ التحصیــالن در مراکــز 
ــا  ــودن دروس ب ــگام نب ــودن دروس، هم ــر منعطــف ب ــی، غی بالین
تحــوالت علمــی روز، عــدم ارتبــاط دروس بــا چالشــهای بالینــي، 
کــم رنــگ شــدن مهارت هــاي بالینــي فــارغ التحصیــالن بــه علت 
ــای  ــه ه ــرد یافت ــه کارب ــی ب ــی توجه ــن، ب ــا بالی ــاط ب ــع ارتب قط
ــای  ــرا در محیط ه ــای دکت ــاله ه ــده در رس ــام ش ــات انج تحقیق
بالینــی، بی توجهــی بــه تخصصی ســازی پرســتاری در مراقبتهــای 
بالینــی، تمرکــز زیــاد بــر تحقیقــات کیفــی و یافتــه هــای انتزاعــی 
ــدم  ــد، ع ــی نمی باش ــوس و عین ــن ملم ــا در بالی ــرد انه ــه کارب ک
ارائــه تصویــری شــفاف از نقــش فارغ التحصیــالن دکتــرا در مراکــز 
درمانــی،  ناشــناخته بــودن توانمندهــای دانشــی و عملکــردی فــارغ 
ــای  ــه ه ــایر حرف ــان س ــتاری در می ــرای پرس ــالن دکت التحصی
ســالمت، ضعــف در همکاری هــای بیــن رشــته ای و تیمــی 
فارغ التحصیــالن، همگــی بــر ضــرورت بازنگــری ایــن دوره تاکیــد 
دارنــد. بــه عبارتــی بعــد از ربــع قــرن ارائــه دوره PhD پرســتاری 
در ایــران و همــگام نبــودن توســعه کیفــی مراقبتهــای پرســتاری 
بالینــی بــا توســعه کمــی دوره هــای آموزشــی PhD پرســتاری، از 
ســویی ضــرورت بازنگــری جــدی در دوره مذکــور را مطرح ســاخته 
و از ســوی دیگــر بــر ارائــه دوره هــای دکتــرای پرســتاری بالینــی 
ــفانه در  ــد دارد )8-11(. متاس ــق تاکی ــای موف ــر الگوه ــی ب مبتن
ــاکام  ــی ن ــتاری بالین ــرای پرس ــی شــدن دوره ی دکت ــران، اجرای ای
ــه دوره ی  ــرای ارائ ــون تالشــهایی ب ــده اســت. اگــر چــه تاکن مان
دکتــرای پرســتاری بالینــی در ایــران انجــام شــده ولــی متاســفانه 
ــران،  ــی مدی ــرش برخ ــه نگ ــها از جمل ــی چالش ــت برخ ــه عل ب
ضعــف در محیط هــای بالینــی و آموزشــی بــرای تخصصــی 
ســازی پرســتاری، ابهــام در آینــده ی شــغلی و جایــگاه ســازمانی 
ــده  ــی در آین ــه ای احتمال ــن حرف ــای بی ــالن، تضاده فارغ التحصی
ــا در  ــها ی ــن تالش ــا،  ای ــانی نقش ه ــا همپوش ــام ی ــت ابه ــه عل ب
مرحلــه ی برنامــه ریــزی متوقــف شــده و یــا در مرحلــه عمــل بــه 
نتیجــه نرســیده اند، و ایــن نگــران هایــی را در جامعــه ی حرفــه ای 
ــق دوره  و جــوان پرســتاری ایجــاد کــرده اســت )12(. عــدم تطاب
هــای آمــوزش پرســتاری بــا نیازهــای جامعــه، فراگیــران و دانــش 
ــه پرســتاری  ــد صدمــات بســیاری ب مســتقل پرســتاری، مــی توان
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ــه هــای  ــت برنام ــاء کیفی ــن رو ارتق ــه ای وارد آورد )13(. از ای حرف
ــه در  ــتند ک ــی هس ــن اولویت های ــتاری از مهم تری ــری پرس دکت
ــت.  ــد گذاش ــر خواهن ــی تاثی ــای آموزش ــود برنامه ه ــعه و بهب توس
اگــر برنامــه دکتــری بــه صــورت سیســتماتیک مــورد بررســی قرار 
نگیــرد، علــم و حرفــه پرســتاری توســعه نخواهــد یافــت )14(. در 
حالــی کــه در اکثــر کشــورهای دنیــا از جملــه امریــکا، انگلســتان، 
کانــادا، اســترالیا، دکتــرای پرســتاری بالینــی بــا قریــب 15 گرایــش 
مختلــف در حــال ارائــه و توســعه اســت، ولــی در ایــران چالشــها 
بــرای ارائــه آن کمــاکان باقــی اســت. از ایــن رو تــداوم مطالعــات 
ــوزش  ــق در آم ــر و موف ــای برت ــی الگوه ــتا و معرف ــن راس در ای
دکتــرای بالینــی پرســتاری متناســب بــا نیازهــای ســالمتی جامعــه، 
گامــی موثــر در بــه نتیجــه رســیدن تالشــها در ایــن زمینــه اســت. 
ــازی  ــری ، نوس ــوص بازنگ ــش در خص ــیوه های پژوه ــی از ش یک
ــروری و  ــات م ــام مطالع ــی، انج ــای آموزش ــام ه ــاد نظ ــا ایج ی
ــل و  ــه، تحلی ــه موضــوع آن تجزی ــی اســت ک ــی - تطبیق توصیف
شــناخت شــباهت ها و تفاوت هــای موجــود میــان نهادهــا و 
نظام هــای آموزشــی اســت. ایــن شــناخت و تفســیر، بایــد در متــن 
ــی  ــای تربیت ــی، فرهنگــی، سیاســی و  اقتصــادی رویداده اجتماع
انجــام گیــرد تــا زمینــه تغییــر رویکــرد در جهــت حــل مشــکالت 
آموزشــی و طراحــي برنامه هــاي آموزشــی مبتنــي بــر نیــاز جامعــه 
را فراهــم آورد )15(. بســیاری از کشــورهای دنیــا تجربیــات موفقــی 
ــد،  از توســعه دوره هــای آموزشــی دکتــرای پرســتاری بالینــی دارن
ــد  ــا مطالعــات مــروری و توصیفــی مــی توان کــه شــناخت آنهــا ب
بــرای کشــورهای دیگــر آموزنــده و موثــر باشــد )16, 17(. توســعه 
ــن  ــی، و در بط ــای بالین ــر از محیط ه ــتاری، فرات ــای پرس مراقبته
ــه ای  ــتاری حرف ــای پرس ــی از دغدغه ه ــه یک ــا و جامع خانواده ه
ــوان یکــی  ــه عن ــا، ب ــن راســتا، ســالمت خانواده ه اســت، در همی
ــعه ی  ــون توس ــع، بایســتی در کان ــاخص های ســالمتی جوام از ش
نظــام های آمــوزش پرســتاری قــرار گیــرد )18-20(، بــا توجــه بــه 
اهمیــت ارائــه دروه ی دکتــرای پرســتاری بالینــی در گرایــش هــای 
ــا  ــر ب ــه حاض ــواده، مطالع ــالمت خان ــوص س ــه خص ــف و ب مختل
هــدف معرفــی الگوهــای برتــر دوره دکتــری پرســتاری بالینــی بــا 
گرایــش ســالمت خانــواده در دانشــگاههای معتبــر جهــان انجــام 
شــده اســت. مــروری توصیفــی و تحلیلــی بــر عناصــر و ســاختار 
دوره هــای آموزشــی مذکــور، می توانــد راهکارهایــی را جهــت ارائــه 

ــه  دهــد.  و ارتقــا دوره آموزشــی دکتــرای  بالینــی در ایــران ارائ

روش کار
ــی در ســال 1399  ــروری تطبیقــی و توصیفــی– تحلیل ــه م مطالع

در دانشــکده پرســتاری بقیــه اهلل انجــام شــده اســت. بــرای انجــام 
مطالعــه، ابتــدا دانشــکده هــای برتــر پرســتاری بــر اســاس رتبــه 
 Google, Google ــتجوگر ــور جس ــط موت ــی، توس ــدی جهان بن
scholar مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. بــا توجــه بــه کســب رتبــه 

اول برنامــه هــای دکتــرای بالینــی )DNP( بــر اســاس رتبــه بنــدی 
جهانــی، وجــود اطالعــات مبنــی بــر پیشــگامی و داشــتن ســابقه 
طوالنــی از لحــاظ اجــرای شــیوه هــای موثــر و کار آمــد آموزشــی 
ــای  ــاز در ســایت ه ــورد نی ــات م ــودن اطالع ــل دســترس ب و قاب
ــکا  ــد در امری ــیلوانیا و مریلن ــتاری پنس ــکده پرس ــی، دانش اینترنت
ــه، عناصــر  ــت مطالع ــاز جه ــورد نی ــای م ــدند. داده ه انتخــاب ش
ــا  ــه ب ــوده ک ــور ب ــی مذک ــای آموزش ــام ه ــی نظ ــاختار کل و س
 family health و DNP جســتجوی پیشــرفته بــا کلیــد واژه هــای
  Family Nurse Practitioner و nursing care و curriculum و
ــه شــده اســت.  ــد گرفت از ســایت دانشــگاههای پنســیلوانیا ومریلن
جهــت بررســی توصیفــی و تحلیلــی نظــام هــا از الگــوی معــروف 
Beredy بــا چهــار مرحلــه توصیــف، تفســیر، همجــواری و تطبیــق 

ــی  ــای آموزش ــام ه ــف، نظ ــه توصی ــد )21(. در مرحل ــتفاده ش اس
ــای  ــایت ه ــده از س ــی ش ــای بازیاب ــاس داده ه ــر اس ــور ب مذک
دانشــگاههای مربوطــه و بررســی شــواهد، بــا تمــام جزییــات بــه 
فارســی ترجمــه و بررســی و توصیــف شــدند، و اطالعــات کافــی 
ــه  ــد. در مرحل ــاده ش ــد آم ــه بع ــادی در مرحل ــی و نق ــرای بررس ب
ــدند و در  ــل ش ــه اول تحلی ــه در مرحل ــات حاصل ــیر، اطالع تفس
ــی  ــاد چهارچوب ــور ایج ــه منظ ــات  ب ــواری، اطالع ــه همج مرحل
بــرای مقایســه، شــباهت هــا و تفــاوت هــا طبقــه بنــدی و در کنــار 
ــات  ــه جزئی ــه ب ــا توج ــق، ب ــه تطبی ــه و در مرحل ــرار گرفت ــم ق ه
برنامــه هــا، شــباهت هــا و تفــاوت هــا بررســی شــده و در راســتای 
هــدف پژوهــش تحلیــل نهایــی انجــام و پیشــنهادهای کاربــردی 

ارائــه شــدند. 

یافته ها
ــن پژوهــش در خصــوص عناصــر   ــده در ای ــه دســت آم ــج ب  نتای
برنامــه درســی شــامل: تعریــف و تاریخچــه دوره، ارزش هــا، 
ــورد انتظــار،  ــداز، اهــداف و توانمنــدی هــای م رســالت، چشــم ان
ــرش، مشــخصات دوره در جــداول  ــف، شــرایط پذی نقــش و وظای

ــده اســت. ــه گردی ــل ارائ ذی
ــن  ــن فرانکلی ــط بنجامی ــال 1740 توس ــیلوانیا در س دانشــگاه پنس
ــن  ــکا اســت. ای ــی آمری ــن دانشــگاه قدیم ــد. چهارمی تاســیس ش
دانشــکده در ســال 1950 مقطــع لیســانس پرســتاری، 1961 مقطع 
کارشناســی ارشــد و 1978 مقطــع دکتــرای پرســتاری را ایجــاد و 
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ــان  ــتاری در می ــد پرس ــی ارش ــع کارشناس ــه 2 در مقط دارای رتب
دانشــکده های پرســتاری ایــاالت متحــده آمریــکا و سرتاســر 
جهــان بــر اســاس U.S new@ world report بــوده اســت )22, 

.)23
ــارغ  ــونز، ف ــزا پارس ــط لوئی ــال 1889 توس ــد در س ــگاه مریلن دانش
ــه  ــگل تاســیس شــد. ســال 1979 ارائ ــل دانشــکده نایتین التحصی
اولیــن برنامه هــای دکتــرا در ایــن دانشــکده انجــام گرفــت. و دارای 

ــا برنامــه کارشناســی ارشــد انفورماتیــک  رتبــه اولیــن دانشــکده ب
پرســتاری، دومیــن دانشــکده دارای اســتاد ارشــد پرســتار بالینــی، 
پنجمیــن دانشــکده بــا برنامــه کارشناســی ارشــد مدیریــت 
ــتاری  ــرای پرس ــکده دارای دکت ــمین دانش ــی، شش ــات درمان خدم
ــی  ــاد حاملگ ــت ح ــکده دارای DNP مراقب ــن دانش ــن، هفتمی بالی
بزرگســاالن و دهمیــن دانشــکده دارای DNP پرســتاری بیهوشــی 

می باشــد. 

جدول 1: مقایسه ارزش ها، باورها، رسالت و چشم انداز در دو دانشگاه مورد مطالعه

دانشگاه                                   مقایسه ارزش، باور، رسالت و چشم انداز

مریلند

ارزش ها و باورها: 
پاسخگویی، تمدن، همکاری، تنوع، تعالی، دانش، رهبری، در واقع فرهنگ ما در برگیرنده ارزش های اصلی ما و ظهور در کلمات فوق است. 

رسالت: 
پرورش رهبران برجسته در آموزش پرستاری، تحقیق و عمل. درگیر کردن گروه های متنوعی از حرفه ای ها/سازمان ها و جوامع در حل و فصل 
اولویت های بهداشت محلی، ملی و جهانی  به عنوان یک عامل ایجادکننده خالقیت و همکاری. خلق و اشتراک گذاری دانش با کمک اساتید، 
کارمندان و دانشجویان، در محیطی سرشار از  یادگیری و هیجان. اشتیاق به کشف و استفاده از شواهد بعنوان پایه ای برای عملکرد پرستاری. 

شناخته شدن بعنوان افرادی متعهد به سالمت افراد و جوامع بر اساس دانش علمی، تفکر انتقادی، کار تیمی بین حرفه ای
چشم انداز: 

توسعه رهبران حرفه پرستاری و مراقبت های بهداشتی در آموزش، پژوهش و عمل )24(

پنسیلوانیا 

ارزش ها و باورها:
 تامین نیازهای سالمت جامعه به صورت جهانی و چند فرهنگی است بدین منظور، پژوهش،آموزش و عمل را برای ایجاد فرهنگی از تحقیق 

که ارزشهای کنجکاوی فکری و همکاری را تشکیل می دهد ادغام می نماید..
 رسالت: 

با پیشرفت علم، ترویج عدالت، نشان دادن عملی عالی و تربیت رهبران و مدیران جهانی و محققین رشته پرستاری، تاثیر قابل توجهی بر 
سالمت بگذاریم. 

چشم انداز:
دستیابی به نیروی فکری برتر و تحول پذیر در بهبود سالمت از طریق پرستاری )22, 23(

جدول 2: اهداف کلی و توانمندهاي مورد انتظار، وظایف حرفه اي دانش آموختگان در دو دانشگاه مورد مطالعه

دانشگاه                                                  اهداف کلی

عملکرد مبتنی بر شواهد، بهبود کیفیت، رهبری سیستم ها، فارغ التحصیالن ما مهارت های بالینی، سازمانی، اقتصادی و  رهبری دارند که مریلند
تاثیر مستقیمی بر پیامدهای مراقبت های  دارند )24, 25(.  

پنسیلوانیا

1-ترکیب دانش پرستاری با دانش های اخالق، بیولوژی، سایکولوژی 2- طراحی برنامه برای فرهنگ ها و جمعیت های مختلف3- شرح 
استفاده از تئوری سیستم ها در طراحی4- ارائه و ارزیابی مراقبت های بهداشتی5- تاثیر سیاست بر ساختار و تامین مالی عمل مراقبت 

بهداشتی6- نقد خالقانه و قضاوت بالینی 7- تمایز بین مدل های بهبود کیفیت مناسب برای جمعیت های مختلف8- ارائه استراتژی برای 
مدیریت معضالت اخالقی مراقبت ها و سیستم های مراقبتی 9- تدوین برنامه و مداخالت آموزشی و درمانی با استفاده از پاتوفیزیولوژی، 

فارماکولوژی و ژنتیک )26, 27(.

دانشگاه                               توانمندی های مورد انتظار، نقش و وظایف حرفه ای

توانمندی رهبری و هدایت جوامع حرفه ای پرستاری،  ارائه خدمات با کیفیت به خانواده / جوامع.  شناسایی آسیب های اجتماعی و خطرات مریلند
سالمتی خانواده ها. انجام و هدایت تحقیقات متمرکز بر سالمتی خانواده ها)24, 25( 

پنسیلوانیا

توانمندیها، نقش و وظایف دانش آموختگان تحت عنوان پیامدها )outcome( بیان شده است. توانمندی دانش آموختگان بر تامین 
سالمت خانواده ها متمرکز است. مهارت برای عملکرد در موقعیت های مختلف، ارائه خدمات به کودک و خانواده در معرض خطر. همچنین 

دانش آموختگان این مقطع باید بتوانند به عنوان رهبران آینده در حوزه های مختلف عملکرد بالینی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی ارائه 
خدمت کنند )22, 23(
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جدول 3 : مشخصات و ساختار دوره ها در دو دانشگاه تحت مطالعه

مشخصات و ساختار دوره دانشگاه 

مریلند 

 طول دوره بین 3 تا 5 سال و شامل دروس اختصاصی، کارآموزی و پایان نامه 
جمعا 80 واحد نظری و بالینی )1080 ساعت آموزش بالینی(

شرایط پذیرش دانشجو
تکمیل فرمهای ثبت نام

دو توصیه نامه: از منابع آگاه در مورد عملکرد و تجربه کاری فرد
ارائه یک مقاله جهت معرفی شخصی و عالقه به رشته و  DNP: )چگونه این مدرک را کسب می کنید یا گواهینامه دکتری بر 

مراقبت شما از جمعیتی که انتظار دارید بعد از فارغ التحصیلی خدمت کنید، تأثیر دارد؟(
رزومه یاCV  تایپ شده. 

مجوز RN معتبر و بدون محدودیت )فعلی( در ایاالت متحده. 
رونوشت های رسمی از هر مؤسسه ای که قباًل در آن حضور داشته یا در حال حاضر در آن حضور دارد.

 مصاحبه با متقاضیان منتخب پس از دریافت و بررسی برنامه ها )25, 28(

پنسیلوانیا

طول دوره حداکثر 5 سال  است.
DNP  ارائه دو مقاله جهت معرفی شخصی و عالقه به رشته و

سه توصیه  نامه از هر یک از منابع زیر: دانشگاهی، کارفرما و حرفه؛ 
داشتنMSN  یا مدرک کارشناسی ارشد معتبردر یک رشته پرستاری

تأییدیه تکمیل دوره آموزشی روشهای تحقیق در مقطع کارشناسی ارشد با درجه B یا باالتر
نتایج رسمی آزمون TOEFL یا IELTS  طی دو سال گذشته )برای متقاضیان انگلیسی زبان غیر بومی(    

APRN و  RNمجوز رسمی
مصاحبه در صورت واجد شرایط بودن    

ارائه ساعات کار بالینی: متقاضیان PM-DNP موظفند تأیید ساعت کارشناسی، کارشناسی ارشد خود را ارائه دهند )22, 23(

جدول 4: محتوای و واحدهای آموزشی دوره دکتری پرستاری DNP در دو دانشگاه تحت مطالعه

دانشگاه

مریلند

ارتقاء سالمت و سالمت جمعیت، روشهای تحقیق و تمرین مبتنی بر شواهد، نوشتن حرفه ای،آمار زیستی برای تمرین مبتنی بر شواهد، 
سیستم های بهداشتی و سیاست های بهداشتی: رهبری و ارتقاء کیفیت،  سیاست سالمت مبتنی بر شواهد، فیزیولوژی پیشرفته و 

پاتوفیزیولوژی، فارماکولوژی و درمان های کلینیکی در طول زندگی، ارزیابی پیشرفته سالمت در طول زندگی، تشخیص و مدیریت 1: 
مقدمه برای استدالل تشخیصی، تئوری برای تمرین مبتنی بر شواهد، پاتوفیزیولوژی پیشرفته کودکان ، ارزیابی رشد و پیشرفت سالمت، 

ترجمه شواهد به تمرین، سال سوم-  تشخیص و مدیریت 2: شرایط بهداشتی مشترک ، اپیزودیک و مزمن ، تشخیص و مدیریت 2: شرایط 
بهداشتی مشترک، تمرین اپیزودیک و مزمن بالینی / سمینار، سیستم های اطالعاتی و ارتقاء فناوری / مراقبت های بهداشتی و درمانی، 

سیستم های اطالعاتی و بهبود فناوری / Practicum آموزش بالینی مراقبت های بهداشتی و درمانی
شناسایی پروژه DNP، تشخیص و مدیریت 3: شرایط پیچیده حاد و مزمن، تشخیص و مدیریت 3: شرایط پیچیده حاد و مزمن کلینیک 
تمرین / سمینار، توسعه پروژه DNP، تشخیص و مدیریت 4: ادغام مشکالت بهداشتی متعدد و سندرم های پیچیده پیچیده، تشخیص و 

مدیریت 4: ادغام مشکالت بهداشتی متعدد و سندرم های پیچیده بالینی: تمرین بالینی / سمینار سال 4- اجرای پروژه DNP، تشخیص و 
مدیریت 5: تمرین حرفه ای غوطه وری- تمرین بالینی/سمینار، تمرین رهبری در سیستم های مراقبت های بهداشتی پیچیده، تمرین رهبری 

در کلینیک مراقبت های بهداشتی پیچیده
ارزیابی/انتشار پروژه DNP، تشخیص و مدیریت 6: ادغام تمرین و رهبری- تمرین بالینی/سمینار

دوره تخصصی انتخابی یا ضروری )25, 28(.

پنسیلوانیا

فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی پیشرفته، فارماکولوژی پیشرفته و درمان برای عمل پرستار، مسائل نقش حرفه ای برای پزشک پرستاران، 
ارزیابی فیزیکی پیشرفته و تصمیم گیری بالینی، تحقیق علمی برای عمل مبتنی بر شواهد، مقدمه ای بر روشها و طراحی تحقیق، خانواده و 

سیستم های سازمانی در طول زندگی، مدیریت بالینی مراقبتهای اولیه در خانواده های جوان، مراقبتهای اولیه خانواده محور بالغین میانسال و 
سالمند  تئوری پرستاری کودکان: توسعه کودک و خانواده

کارآموزی بالینی: مراقبت اولیه در خانواده های جوان، مدیریت بالینی مراقبت اولیه بالغین، مفاهیم گسترده در مراقبت اولیه، کارآموزی بالینی: 
مراقبت اولیه خانواده محور میانسال و سنین باال، 

دوره انتخابی: از دانشجویان خواسته می شود دوره هایی را انتخاب کنند که مکمل تخصص و توانمندی آنان باشد )26, 27(.

یافتــه هــا نشــان می دهنــد هــر دو دانشــگاه بــا یــک دیــدگاه کل 
ــه  ــرام ب ــی و احت ــت اجتماع ــای عدال ــه ارزش ه ــی ب ــر و فرامل نگ
تفاوت هــای فرهنگــی و قومیتــی اشــاره داشــته، دانشــگاه مریلنــد 
رهبــری، تمــدن و تعالــی را از ارزش هــای خــود دانســته )24, 25(، 
و پنســیلوانیا برجهــان شــمولی و اثرگــذاری جهانــی تاکیــد داشــته 

ــن  ــران، محققی ــت رهب ــیلوانیا تربی ــگاه پنس ــالت دانش ــت، رس اس
ــگاه  ــالت دانش ــت )22, 23(. رس ــان اس ــطح جه ــران در س و مدی
مریلنــد خلــق و اشــتراک گذاری دانــش بــا کمــک اســاتید، 
ــروه هــای متنوعــی  ــر کــردن گ ــدان و دانشــجویان و درگی کارمن
ــای  ــا و اولویته ــش ه ــل چال ــل و فص ــه ای در ح ــع حرف از جوام
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ســالمتی محلــی، ملــی و جهانــی بــه عنــوان عامــل ایجادکننــده 
ــیلوانیا  ــگاه پنس ــد )24, 25(. دانش ــی باش ــکاری م ــت و هم خالقی
ــه نیــروی فکــری تحــول بخــش در بهبــود ســالمت از طریــق  ب
ــگاه  ــه دانش ــت )22, 23(. در حالیک ــرده اس ــاره ک ــتاری اش پرس
ــای  ــتاری و مراقبت ه ــه پرس ــران حرف ــعه رهب ــه توس ــد ب مریلن
ــت  ــته اس ــاره داش ــل اش ــش و عم ــوزش، پژوه ــتی در آم بهداش
)جــدول1(. اهــداف کلــی رشــته در دانشــگاه مریلنــد متمرکــز بــر 
ــتقیم  ــر مس ــت و تأثی ــود کیفی ــواهد، بهب ــر ش ــی ب ــرد مبتن عملک
ــواده  ــر پیامدهــای مراقبت هــای ســالمتی خان ــالن  ب فارغ التحصی
و جوامــع بــوده )25, 28( و در پنســیلوانیا متمرکــز بــر توســعه دانش 
پرســتاری و تکنولــوژی اطالعــات، نقــد خالقانــه، قضــاوت بالینــی، 
همــکاری و مشــورت بــا دیگــر اعضــای تیــم مراقبــت بهداشــتی 
اســت )22, 23(. در دانشــگاه پنســلوانیا دوره ی دکتــرای پرســتاری 
ــوزادان،  ــودکان، ن ــوژی، ک ــای: انکول ــش ه ــامل گرای ــی ش بالین
ــواده  ــالمت خان ــالمت، س ــری س ــکینی، رهب ــای تس ــت ه مراقب
ــالمندان،  ــامل: س ــد ش ــگاه مریلن ــالمندی )22, 23( و در دانش و س
ــت )25(. ــی اس ــودکان و بیهوش ــوزادان، ک ــواده، ن ــالمت خان س

ــدول2( )ج
ــابهی  ــرایط مش ــگاه ش ــر دو دانش ــته ه ــن رش ــه ای ــرای ورود ب ب
همچــون انتخــاب داوطلبــان بــا معــدل بــاال، مهارت هــای بالینــی 
 RN( registered ــوز ــه، مج ــت هزین ــن(، پرداخ ــه کار بالی )تجرب
nurse(، ارســال مقالــه جهــت آگاهــی از عالقه منــدی دانشــجویان 

ــت  ــس از دریاف ــب پ ــان منتخ ــا متقاضی ــه ب ــت مصاحب و در نهای
ــون  ــمی آزم ــج رس ــیلوانیا نتای ــت،  در پنس ــوابق اس ــی س و بررس
TOEFL یــا IELTS  در طــی دو ســال گذشــته )بــرای متقاضیــان 

انگلیســی زبــان غیــر بومــی( و تأییدیــه تکمیــل یک دوره آموزشــی 
ــا  ــا درجــه B ی ــق در مقطــع کارشناســی ارشــد ب روشــهای تحقی
باالتــر الزامــی اســت. همچنیــن حداکثــر مــدت مجــاز تحصیــل 5 
ــا 5 ســال   ســال اســت )26, 27(. در مریلنــد طــول دوره بیــن 3 ت
ــود  و  ــی ش ــه م ــم ارائ ــن ه ــورت آنالی ــه ص ــوزش ب ــوده و آم ب
ــر  ــورت غی ــه ص ــی از دروس را ب ــد  بعض ــجویان می توانن دانش
ــاوری هــای پیشــرفته آموزشــی بهــره  ــده و از فن حضــوری گذران
منــد شــوند )24, 25(. در حالیکــه آمــوزش در دانشــگاه پنســیلوانیا 
ــدول3(. در  ــد )22, 23(. )ج ــوری می باش ــال حض ــورت کام ــه ص ب
دانشــگاه مریلنــد ارائــه پایــان نامه پژوهشــی بــرای فــارغ التحصیل 
شــدن الزامــی اســت ولــی در دانشــگاه پنســیلوانیا ارائــه پایــان نامه 
ضرورتــی نداشــته و فارغ التحصیلــی مبتنــی بــر اتمــام دوره هــای 
آموزشــی نظــری و بالینــی و انجــام پــروژه اســت. محتــوای دروس 
ــر ارزیابــی، قضــاوت بالینــی، حــل  در هــر دو دانشــگاه متمرکــز ب

ــی  ــای مراقبت ــه برنامه ه ــری و ارائ ــی و تصمیم گی ــائل بالین مس
خانــواده  محــور )ســالمندان ،کــودکان و بالغیــن( بــوده امــا تفاوتها و 
شــباهتهای عمــده ای نیــز در آنهــا دیــده می شــود. وجــه مشــترک 
ــک،  ــوژی، ژنتی ــوژی و فارماکول ــه فیزیول ــه دروس پای ــر دو، ارائ ه
روشــهای تحقیــق و تمرکــز بــر عملکــرد مبتنــی بر شــواهد اســت، 
و هــر دو بــرای آمــوزش هــای بالینــی ارزش زیــادی قائل شــده اند. 
در دانشــگاه مریلنــد بخــش عمــده واحدهــای درســی متمرکــز بــر 
ــی  ــده بالین ــای پیچی ــت موقعیت ه ــری و مدیری ــای رهب تمرین ه
ــه ســمینار حــل چالشــها و معضــالت بالیــن  ــواده محــور، ارائ خان
، همچنیــن توانمنــدی مدیریــت و رهبــری در مراکــز درمانــی مــی 
باشــد. کــه بــا هــدف و چشــم انداز دانشــگاه مذکــور کــه رهبــری 
ــه  ــا ب ــیلوانیا واحده ــد. درپنس ــی باش ــق م ــت، منطب ــی اس و تعال
ــرای  ــری ب ــی و تصمیم گی ــر قضــاوت بالین ــی ب طــور عمــده مبتن
مشــکالت ســالمت خانــواده هــا بــوده و دانشــجویان در راســتای 
تکمیــل تخصــص و شایستگی هایشــان مــی تواننــد چندیــن 
ــه صــورت اختیــاری انتخــاب کننــد  واحــد کارآمــوزی بالینــی را ب

)جــدول4(. 

بحث 
برنامــه هــر دو دانشــگاه بــر اســاس اصــول برنامه ریزی اســتراتژیک 
دارای ارزش هــا، رســالت و چشــم انداز اســت. در هــر دو دانشــگاه به 
ــی  ــی و قومیت ــای فرهنگ ــی و تفاوت ه ــت اجتماع ــهای عدال ارزش
ــد  ــکا یــک کشــور چن ــی کــه امری ــد شــده اســت، از آن جای تاکی
ملیتــی اســت بــر دسترســی یکســان و عادالنــه ملیت هــای 
ــه مراقبتهــای ســالمتی تاکیــد شــده اســت. از طرفــی  مختلــف ب
هــم گــروه دانشــجویان و هــم اســاتید نیــز از ملیــت و قومیت هــای 
مختلــف بــوده، و بــر برابــری و عدالــت آموزشــی درایــن گروههــا 
نیــز اهتمــام شــده اســت )29(. هــر دو دانشــگاه در توســعه حرفه ای 
ــته اند و   ــی داش ــر و فرامل ــذاری کل نگ ــک ارزش گ ــتاری ی پرس
نقــش پرســتار را جهانــی دیده انــد و ایــن دیــدگاه را بــا واژه هــای 
مختلــف بیــان کــرده انــد، دانشــگاه پنســیلوانیا ایــن را بــا عبارتهای 
ــان  ــی بی ــذاری جهان ــان شــمولی و تاثیرگ ــت اجتماعــی، جه عدال
کــرده و دانشــگاه مریلنــد بــا واژه هــای عدالــت اجتماعــی، تمــدن، 
تعالــی، دانــش و رهبــری. هــر دو دانشــگاه بــه نوعــی چشــم انــداز 
خــود را بــه ســمت رهبــری و برتــری جهانــی در آمــوزش، پژوهش 
و بالیــن پرســتاری ســوق داده انــد. و هــدف خــودرا ســالمت جامعه 
ــن  ــای درســی ای ــه ه ــن رو در برنام ــد. از ای ــرار داده ان ــی ق جهان
دانشــگاهها، ایجــاد فرصــت بــرای پرســتاران بــه منظــور آمــوزش 
رهبــری  و  مدیریتــی  نقش هــای  جهــت  مهــارت  کســب  و 
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ــد  ــگاه مریلن ــوص دانش ــه خص ــته و ب ــر داش ــد نظ ــی را م جهان
ــری و مدیریــت در  ــر رهب ــی ب بخــش عمــده دروس خــود را مبتن
ــالمتی  ــکالت س ــائل و مش ــل مس ــف و ح ــای مختل ــت ه موقعی
جوامــع قــرار داده اســت )26, 27(. در هــر دو دانشــگاه، توجــه بــه 
علــوم پایــه پاتوفیزیولــوژی، فارماکولــوژی و ژنتیــک جهــت توســعه 
دانــش پرســتاری، عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد و حــل چالشــهای 
ــت پرســتاری  ــوان جوهــره ی مراقب ــه عن ــواده هــا ب ســالمتی خان
ــف،  ــای مختل ــا و ملیت ه ــه فرهنگ ه ــه ب ــور، توج ــواده مح خان
ارتقــاء کیفیــت ســالمت خانواده/جامعــه، تاثیــر سیاســت و اقتصــاد 
بــر توســعه حرفــه ای پرســتار، تدویــن برنامــه و مداخالت پیشــرفته 
ســالمتی خانواده هــا )بــه ویــژه کــودکان و ســالمندان( ، شناســایی 
ــی از  ــای اجتماع ــیب ه ــرض آس ــر و در مع ــای پرخط ــواده ه خان
مهمتریــن مشــترکات بــوده و هــر دو تاکیــد داشــته اند کــه دانــش 
ــه عنــوان رهبــران آینــده  آموختــگان ایــن مقطــع بایــد بتواننــد ب
ــی و  ــی، پژوهش ــی، آموزش ــرد بالین ــف عملک ــای مختل در حوزه ه
ــوح  ــه وض ــگاه ب ــر دو دانش ــد. در ه ــت کنن ــه خدم ــی ارائ مدیریت
بــه نقش هــای دانــش آموختــگان اشــاره شــده اســت. در مجمــوع 
تنــوع دروس ارائــه شــده در ایــن رشــته بــه خصــوص در دانشــگاه 
مریلنــد بیانگــر داشــتن پایــه ی علمــی قــوی نظــری و بالینــی برای 
فراگیــران ایــن رشــته اســت. همچنیــن ارائــه آمــوزش در مریلنــد 
بــه دو صــورت مجــازی و حضــوری اســت، در حالــی که پنســیلوانیا 
ــوزش  ــهای آم ــان از روش ــتفاده همزم ــت، اس ــوری اس ــط حض فق
حضــوری و غیــر حضــوری )مجــازی( مــی توانــد زمینــه را بــرای 
جــذب بیشــتر دانشــجویان متناســب بــا نیازهــا و محدودیت هــای 
فــردی آنــان فراهــم آورد. ارائــه واحدهــای  بالینــی  اختیــاری جهت 
رفــع نقــاط ضعــف فراگیــران و یــا تکمیــل توانمنــدی فراگیــران و 
تخصصی ســازی مهارتهــا ی آنــان در دانشــگاه پنســیوانیا از نقــاط 

ــع  ــت. مناب ــی اس ــن دوره ی آموزش ــه ای ــل توج ــته و قاب برجس
متعــددی بــه پیامدهــای مثبــت نقــش دکتــرای پرســتاری بالینــی 
ســالمت محــور در ســالمت جوامــع اشــاره کرده انــد بــه خصــوص 
در خانواده هــای آســیب پذیر کــه دچــار فقــر اقتصــادی و فرهنگــی 
هســتند از ایــن رو دکتــرای پرســتاری بالینــی خانواده محــور، ســهم 
بســزایی در مقابلــه بــا بی عدالتی هــای اجتماعــی در عرصــه 

ــالمت دارد )32-30(.  س

نتیجه گیری
یافته هــای مطالعــه ی حاضــر نشــان داد دکتــرای پرســتاری بالینــی 
ــه  ــا برنام ــیلوانیا ب ــد و پنس ــگاه مریلن ــور در دو دانش ــواده مح خان
درســی مســتحکم، جامــع  و مبتنــی بــر حــل چالشــهای ســالمتی 
ــیب  ــرض آس ــای در مع ــواده ه ــوص خان ــه خص ــا ب ــواده ه خان
بســیار کارآمــد بــوده و ضمــن ارتقــاء ســطح ســالمتی جوامــع بــه 
ــازی در  ــی س ــتاران و تخصص ــه ای پرس ــای حرف ــعه نقش ه توس
پرســتاری کمــک شــایانی می کنــد. الگــو گیــری از برنامــه هــای 
ــا بســتر  موفــق در رشــته ی دکتــرای پرســتاری بالینــی همــگام ب
ســازی مناســب، مــی توانــد گام موثــری بــه ســوی اجرایــی شــدن 

ــران باشــد.  دکتــرای پرســتاری بالینــی در ای

سپاسگزاری
پژوهشــگران مراتــب قدردانــی خود، از اســاتید دانشــکده پرســتاری 
ــن  ــام ای ــه در انج ــج( ک ــه اهلل )ع ــکی بقی ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــد.  ــراز مــی دارن ــد را اب مطالعــه همــکاری کردن

تضاد منافع
تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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