
 

 1401مهر سالتحصیلی                 اوللیست دروس ترم :                       پاییز: در ترم                                      PHD مقطع                         1401پرستاری                        ورودی مهر   PHDبرنامه هفتگی دانشجویان  رشته  
      

 ساعات

 

 م هفته ایا

30/10-30/8 30/12-30/10 30/13-30/12 16- 14  18 - 16 

 

 كد كامپیوتری

 

 نام درس

 تعداد واحد
شماره 

 كالس
 نام استاد

 تئوری  
 كارآموزی

 و عملی

 زبان تخصصی شنبه
فلسفه علم 

 پرستاری
   

  - 2 فلسفه علم و پرستاری 15122016
 دكتر فیروزی

 قوامیدكتر 

15122017 
 مدیریت و رهبری 

 در آموزش پرستاری
 دكتر اسحاق مرادی  - 2

 یکشنبه

روش شناسی 

 نقد و پژوهش

 های كمی 

 و كیفی

  فیضیدكتر  

 بقاییدكتر 

روش شناسی 

 و نقد 

 ها پژوهش

 دكتر رادفر 

   

 ن 15122018

 ع 15122019

 روش شناسی و نقد پژوهش های 

 كمی و كیفی
3 5/0  

كتر همتی  د –دكتر رادفر 

 دكتر بقایی –دكتر فیضی 

 دكتر فریدونی  - 2 زبان تخصصی  15122020

 دوشنبه

 مدیریت 

و رهبری 

درآموزش 

 پرستاری

مباحث ویژه 

 در پرستاری

دکتر آقاخانی 

     و دکتر مقدم

 ن 15122021

 ع15122022
  5/0 1 مباحث ویژه در پرستاری

 دكتر آقاخانی 

 كتر مقدمد –دكتر حبیب زاده 

 شناسی روش

 دكتر همتی

 جلسه  6 

      

 كارآموزی سه شنبه
مباحث ویژه در 

پرستاری دكتر 

 حبیب زاده

 
      

      

   كارآموزی چهارشنبه
      

      

 - - - - - پنج شنبه
      

   واحد 11  جمع واحد  

 اخالق و حقوق در پرستاریكارگاه 

 وری اطالعات در پرستاریافن



 

 1401 ر مه سالتحصیلی:                          ومسلیست دروس ترم :                         پاییز در ترم :         PHD: مقطع                1400 مهرورودی :                           PHDبرنامه هفتگی دانشجویان  رشته : 
 

 ساعات

 

 ایام هفته 

30/10-30/8 30/12-30/10 30/13-30/12 16 - 14 18 - 16 

 

 كد كامپیوتری

 

 نام درس

 تعداد واحد
شماره 

 كالس
 نام استاد

  
 تئوری

 كارآموزی

 و عملی

   كارآموزی شنبه
15122025 

 نظام ها و برنامه ریزی 

 آموزشی در پرستاری
2   

 دكتر حبیب زاده 

 دكتر قوامی –دكتر آقاخانی  

    noncore 3 واحد تئوری 3 

   كارآموزی یکشنبه
   ک 3  واحد كارآموزی  3 

      

   كارآموزی دوشنبه

      

      

 سه شنبه

Noncore 
 

 واحد3     

نظام ها و 

برنامه ریزی 

آموزشی در 

 پرستاری

دكتر حبیب 

  زاده

 

   

      

      

 چهارشنبه

نظام ها و 

برنامه های 

آموزشی 

 پرستاری

دکتر قوامی 

 دکتر اقاخانی

 Noncore  
 واحد 3

 

   

      

      

      پنج شنبه

      

   واحد    8    جمع واحد  

 

 حاكمیت بالینیكارگاه 

 پرستاری مبتنی بر شواهدكارگاه 

 و دانش در حوزه پرستاریانتقال كارگاه 


