
)1395بازنگري (جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی0

نام گروه آموزشی:  پرستاري  
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکتري پرستاري 

نیمسال: اول 

تخصصی اجباري  وتخصصی اختیاري طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت –*منظور از نوع درس:  مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی 
عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

ساعت) خواهد بود.6یک روز(کارگاه هاي مذکور، توسط گروه آموزشی طراحی و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و حداقل ساعات منظور شده براي هر کارگاه *

* نوع درسنام درسکد درسردیف
تعداد واحد

پیشنیاز با درج شماره درسجمع واحد
پایان نامهیا کارورزي-کارآموزي     عملینظري

2---2کمبود یا جبرانیزبان تخصصی119209528

1--5/05/0کمبود یا جبرانیسیستم هاي اطالع رسانی پزشکی219209527

5/3--35/0تخصصی اجباري  در پرستاريو نقد پژوهش هاي کمی و کیفیروش شناسی 319209504

2--5/15/0تخصصی اجباري  پیشرفتهآمار استنباطی 419209506

استرس و کنترل استرس–2نگارش علمی متون   –1کارگاه آموزشی  :  
5/8جمع کل واحد هاي ارائه شده نیمسال



)1395بازنگري (جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی

نام گروه آموزشی:  پرستاري  
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکتري پرستاري 

نیمسال: دوم

* نوع درسنام درسکد درسردیف
تعداد واحد

پیشنیاز با درج شماره درسجمع واحد
پایان نامهیا کارورزي- کارآموزي   عملینظري

3--21تخصصی اجباري  پرستاريدرنظریه پردازي919209502

15/0تخصصی اجباري  مباحث ویژه در پرستاري1019209509 *--5/1

2---2تخصصی اجباري  فلسفه علم پرستاري1219209501

2---2کمبود یا جبرانیاصول ارائه مقاله نویسی به زبان انگلیسی2019209526

انتقال دانش در حوزه پرستاري–3اخالق و حقوق در پرستاري–2فناوري اطالعات در پرستاري–1کارگاه آموزشی  :  
5/8جمع کل واحد هاي ارائه شده نیمسال

تخصصی اجباري  وتخصصی اختیاري طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت –*منظور از نوع درس:  مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی 
عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

* در قالب پروژه هاي میدانی ارائه می گردد.

نویسی به زبان انگلیسی را گذرانده باشد نیازي به سرفصل دروس مصوبه وزارتی، در صورتیکه دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته درس سیستم هاي اطالع رسانی پزشکی و اصول ارائه مقاله * طبق مفاد 
گذراندن مجدد آنها در مقطع دکتري تخصصی ندارد.

ساعت) خواهد بود.6حی و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و حداقل ساعات منظور شده براي هر کارگاه یک روز(کارگاه هاي مذکور، توسط گروه آموزشی طرا*



)1395بازنگري (	جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی

نام گروه آموزشی:  پرستاري  
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکتري پرستاري 

نیمسال: سوم 

* نوع درسنام درسکد درسردیف
تعداد واحد

پیشنیاز با درج شماره درسجمع واحد
پایان نامهیا کارورزي-کارآموزي    عملینظري

2---2تخصصی اجباري  نظامها و برنامه هاي آموزشی در پرستاري1719209508

2---2تخصصی اجباري  مدیریت و رهبري در آموزش پرستاري1119209503

5/1---5/1تخصصی اجباري  روش شناسی و نقد پژوهش هاي ترکیبی و ابزار سازي در پرستاري1319209505

5/1--15/0تخصصی اجباري  پرستاريو سیاستگذاري درمدیریت رهبري 2119209507

پرستاري مبتنی بر شواهد–2حاکمیت بالینی–1کارگاه آموزشی  :  
7جمع کل واحد هاي ارائه شده نیمسال

تخصصی اجباري  وتخصصی اختیاري طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت –*منظور از نوع درس:  مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی 
.عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود

ساعت) خواهد بود.6یک روز(کارگاه هاي مذکور، توسط گروه آموزشی طراحی و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و حداقل ساعات منظور شده براي هر کارگاه *



)1395بازنگري (جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی

نام گروه آموزشی:  پرستاري  
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکتري پرستاري 

نیمسال: چهارم

* نوع درسنام درسکد درسردیف
تعداد واحد

پیشنیاز با درج شماره درسجمع واحد
پایان نامهیا کارورزي- کارآموزي   عملینظري

) متناسب با رساله non-coreدروس اختصاصی اختیاري(1
واحدهاي اختصاصی 6-3-3واحد6دانشجو بین 

)9تا 1اجباري( کد 
-----تخصصی اجباري  امتحان جامع 1

6جمع کل واحد هاي ارائه شده نیمسال
دروس اختصاصی اختیاری  با نظر استاد راهنمای پژوهشی و تائید شورای حتصیالت تکمیلی دانشکده از نیمسال *

.واحد توسط دانشجو اخذ شده و در کارنامه حتصیلی دانشجو ثبت خواهد شد6سوم به میزان حداقل 

)1395بازنگري (جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی

نام گروه آموزشی:  پرستاري  
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکتري پرستاري 

و باالترپنجمنیمسال: 

درس* نوع نام درسکد درسردیف
تعداد واحد

پیشنیاز با درج شماره درسجمع واحد
پایان نامهیا کارورزي- کارآموزي   عملینظري

2020----پایان نامه119209525
20جمع کل واحد هاي ارائه شده نیمسال

)28/04/96–ق (


