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 بسمه تعالی

 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 دانشجویان دوره دکترا Non-Coreشیوه نامه ارائه دروس 

 22/8/97: مورخ نهایینسخه 

 تعریف دوره: 

 یعال یشورا 14/12/95جلسه مورخ  نیمصوب شست و پنجم یپرستار یتخصص یمقطع دکترا یبر اساس برنامه آموزش

ساعت نظری و   51واحد ) 6به میزان  می بایست)اعم از دانشجوی معمول و بین الملل( دانشجو ،  یعلوم پزشک یزیبرنامه ر

رصه بین رشته ای عهمکاری استاد راهنما و  با نظارتتخصصی  های حوزه ی ازدر یک تبحر ( جهتکارورزیساعت  204

انشکده، اساس نیمرخ تحصیلی ارائه دروس دکترا به دانشجویان دبر  .بگذراندشورای تحصیالت تکمیلی دانشکده  مرتبط و تایید

زمان ارائه این واحد درسی از نیمسال سوم تحصیلی دانشجویان و پس از گذراندن تمامی دروس مرحله آموزشی دانشجو )کد 

نقش الزم به ذکر است جهت پوشش بهتر بخش پژوهشی )دانشجو در  ( تا زمان امتحان جامع می باشد.09تا  01

خواهد سط بقابل  و کسب مجوزهای الزم بنا بر تصمیم شورای تحصیالت تکمیلیطول دوره تا بعد از امتحان جامع پژوهشگر(

 بود.

 :Non-Coreواحد آموزشی 

شده در جدول ذیل می باشد که پیش نیاز اخذ آن کلیه دروس مرحله  فهرستوس در Non-Coreمنظور از واحد آموزشی 

 است.( 09تا  01آموزشی )کد 

 پرستاری سالمت جامعه و خانواده پرستاری کنترل عفونت جراحی -پرستاری داخلی

 پرستاری بهداشت مدارس پرستاری قلب و عروق پرستاری سرطان و خون شناسی

 پرستاری سالمندی آموزش پرستاری پرستاری در بالیا و تروما

 روانپرستاری رهبری و مدیریت پرستاری پرستاری اورژانس

 پرستاری کودکان و نوزادان پرستاری مراقبت های ویژه پرستاری توانبخشی

  استاد راهنما:

تایید شده دانشجو می باشد که وظیفه هدایت  )استاد راهنمای اول( منظور از استاد راهنمای دانشجو استاد راهنمای پژوهشی

پایان نامه دکترای تخصصی دانشجو را بر عهده دارد. در زمانی که هنوز استاد راهنمای پژوهشی دانشجو مشخص نشده است 

همان مدیر گروه آموزشی مربوطه قلمداد می گردد. مسئولیت دانشجو از تعیین و اخذ واحد  Non-Coreاستاد راهنمای واحد 
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واحد  1.5) واحد 3تا  انتخابی تا ارزشیابی نهایی بر عهده استاد راهنمای دانشجو بوده و استاد جهت هدایت این دوره می تواند

)و برای دانشجوی بین الملل بصورت  به ازای هر دانشجو به عنوان واحد موظفدر بیالن آموزشی خود  کارورزی( 1.5نظری و 

  پس از تکمیل دوره و ثبت نمره دانشجو لحاظ نماید.تنها و واحد حق التدریس واحد دکترا(  3

 اهداف دوره:

و صالحیت حرفه ای در گرایش های تخصصی پرستاری  در جهت هدف از ارائه این واحد درسی توسعه دانش و مهارت 
 ، عمله ایحرفبر اساس یادگیری بین نظریه  -تحقیق  -عمل -استقرار الگوهای نوین مراقبتی با محوریت پیوست دانش

به نحوی که دانشجو به توانایی الزم جهت ارائه  .می باشد ، انتقال و ترجمان دانش و کاربرد نتایج تحقیقمبتنی بر شواهد
 مراقبت پرستاری تخصصی با تمرکز بر ارتقاء سالمت مددجویان و خانواده آنها دست یابد. 

 مقررات گذراندن دوره:

دانشجو  کارورزیواحد نظری و  الزم است که است کارورزیساعت  204و  ساعت نظری 51این واحد مشتمل بر  (1
 همزمان و در طول دوره هدایت شود. 

 ،Text Review نظری می تواند ترکیبی از خودآموزی و شرکت در کالس های نظری، ژورنال کالب ها، بخش (2
همچون شرکت در راند بالینی، گزارش های  کارآموزی/کارورزیو فعالیت های آموزشی حین  ، کارگاهکنفرانس

واحد انتخابی دانشجو به  منطبق با موضوعدرون بخشی باشد. که پیش از آغاز دوره  های صبحگاهی و کنفرانس
 می گردد. و تایید واسطه استاد راهنمای دانشجو و متمرکز بر همکاری بین رشته تعیین 

برنامه مشخص و تایید شده از سوی استاد راهنما در محیط  کارورزی دانشجو موظف است باساعت  204در خصوص  (3
 نماید: ایفای نقش ذیل جدولوطه حاضر شده و در قالب آموزش بالینی یا عرصه مرب

 مالک  اهداف نوع نقش
 پرستار: انجام کار بالینی/مراقبتی  

 حضور در شیفت مطابق برنامه بخش/ عرصه

 ساعت 64 و حداکثر 40حداقل  افزایش صالحیت بالینی

 کارآموز 
 تحت نظارت استاد راهنما یا اساتید سایر رشته ها

توسعه دانش و مهارت 
 بالینی/مراقبتی

 ساعت 130و حداکثر  60حداقل 

 ( TAدستیار بالینی استاد )
 به شکل هدایت دانشجویان کارشناسی ارشد یا کارشناسی

 102ساعت و حداکثر  34حداقل  کسب مهارت های آموزشی
 ساعت

 پژوهشگر/مدیر
یا طرح پژوهشی و یا طرح  پژوهش مرتبط با پایان نامه تمرین

متمرکز بر نیازهای حقیقی عرصه خدمات مراقبتی توسعه ای 
 درمانی یا آموزشی

افزایش صالحیت پژوهشی و 
توانایی در شناسایی و رفع مشکالت 
مراقبتی مددجویان یا خدمات 
مراقبتی درمانی یا آموزش بالینی در 

 مربوطه حوزه

 ینرد پیشامو با همزمانبصورت 

 ساعت 204جمع: حداقل   

ل و در موارد الزم با دالی انتخاب می گردد درون دانشگاهی از اساتید ترجیحاًهمکاران بین رشته ای و بین حرفه ای  (4
 ی می تواند انتخاب شود.خارج دانشگاهاساتید مشخص و با تایید گروه آموزشی و تحصیالت تکمیلی از 
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واحد استادی(  3)معادل  ساعت 102باشد می تواند حداکثر   non-coreدر صورتیکه دانشجو در ترم اخذ واحد  (5
 و به شرط کارآموزی/کارورزیواحد موظف همکاری با گروه خود که به سرپرستی دانشجویان مقاطع پایین تر در 

بالینی  Non-Core ساعت 204ی از سپری می کند را به عنوان بخشهمسان بودن واحد با کارآموزی/کارورزی 

باید به بصورت   Non-Coreدر این صورت مابقی ساعات کارآموزی واحد  در الگ بوک الکترونیک خود وارد نماید.
 کارآموزی تحت نظارت استاد راهنما یا اساتید بین رشته ای سپری شود.

و هماهنگی های مربوطه با مراکز با توجه به ضرورت برگزاری بین رشته ای دوره، زیرساخت حضور دانشجو  (6

از مسیر معمول معرفی استاد و دانشجو به محیط بالینی صورت خواهد گرفت. تقاضا از  ،تخصصی آموزشی درمانی

سوی مدیر محترم گروه به معاونت آموزشی ارسال شده و معاونت آموزشی هماهنگی کلی را با گروه آموزشی مربوطه/ 

زم ال و پس از پذیرش همکاری توسط گروه آموزشی همکار، به انجام می رساندمرکز تخصصی مربوطه بطور رسمی 

است استاد راهنما در خصوص جزئیات برنامه آموزشی مورد نظر با گروه و یا استاد مربوطه )یا فرد تعیین شده در 

 رساند.بمرکز تخصصی مربوطه( هماهنگی الزم را به انجام 

 نحوه ارزشیابی:

 الکترونیک خواهد بود الگ بوکابزار ارزشیابی در این دوره  (1

 )ساعت حضور و فعالیت های مختلف صورت گرفته( کارورزیتمامی فعالیت های آموزشی دانشجو اعم از نظری و  (2

ترونیک الک الگ بوکالزم است توسط دانشجو در  که در برنامه آموزشی دانشجو از پیش تعیین و تایید شده است

 . ثبت گردد

 می باشد. ی دانشجو استاد راهنما  تکمیل شده الگ بوکو نمره دهی مسئول تایید  (3

در جلسه اکسپرت پانل گروه )شورای آموزشی و و تایید شده توسط استاد راهنما  تکمیل شده الگ بوکالزم است  (4

 گردد. تایید  یا پژوهشی گروه( مورد بحث و بررسی قرار گرفته و 

جهت بررسی به شورای تحصیالت تکمیلی ارسال  شده، تاییده استاد و نمره نهایی لتکمی الگ بوکالزم است  (5

 گردد.نمره دانشجو در سامانه سیپاد توسط استاد راهنما ثبت  ،در این شورا گردد و پس از تایید

دفتر پایش و الزم است مدیر گروه بر اساس برنامه آموزشی نهایی شده دانشجو مکاتبه و هماهنگی الزم را با  (6

 انجام دهد.در سامانه سیپاد بارگذاری الگ بوک الکترونیک تهیه و دانشکده جهت ارزشیابی 

 توسط دانشجو واحدانتخاب گردش کار در نحوه 

از بین موارد لیست شده مربوطه در کوریکولوم مصوب دوره دکترای تخصصی پرستاری توسط  non-coreواحد آموزشی 

تاد راهنمای پژوهشی )در صورتی که هنوز استاد راهنمای پژوهشی دانشجو تعیین نشده باشد توسط دانشجو و با هماهنگی اس

رم اعالم فموضوع رساله دکترا انتخاب می گردد. سپس  و یامدیر گروه آموزشی مربوطه( مبتنی بر رشته کارشناسی ارشد 

توسط دانشجو تکمیل و به امضای استاد محترم راهنما رسیده و  یپرستار یتخصص یدوره دکترا یاریاخت یدرس اختصاص

جهت تصویب به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال می گردد. این شورا پس از تایید فرم مذکور، موافقت شورا را به 

  استاد راهنمای دانشجو، مدیر گروه آموزشی مربوطه و دانشجو اعالم می دارد.
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 استاد راهنما وظایف

شناسی یا رشته کارو دانشجو برای اخذ درس انتخابی مبتنی بر موضوع رساله دکترای دانشجو  ایت و سرپرستیهد -1
 یپرستار یتخصص یدوره دکترا یاریاخت یفرم اعالم درس اختصاصو تکمیل  ارشد نامبرده

 تدوین اهداف اختصاصی دوره با نظر به کوریکولوم مصوب و نیازهای آموزشی دانشجو -2

رت جهت هدایت بهتر دوره بصوهمکار رایزنی با استاد معرفی شده توسط گروه آموزشی )یا اساتید دیگر حسب مورد(  -3
 بین رشته ای و بین حرفه ای

حرفه ای در آموزش دانشجویان بر عهده استاد راهنما مربوطه  استاد یا اساتید همکار بینپاسخدهی به زحمات  -
ی تواند می باشد که در قالب های مختلفی همچون مشارکت دادن در اجرای پایان نامه و طرح های پژوهشی م

صورت پذیرید. )طبیعتاً ایجاد ارتباط سازمانی بین گروه های آموزشی و اساتید راهنمای دانشجو و همکار آموزشی 
 طه از مسیر ارسال معرفی نامه استاد و دانشجو از طریق معاونت آموزشی دانشکده صورت خواهد گرفت.(بواس

میزان سپردن واحد درس نظری و بالینی به اساتید همکار )سایر اساتید( بر حسب صالح دید استاد راهنما و  -
سه واحد تعیین شده در تا هایت اما سقف واحد استاد راهنما در ن اهداف آموزشی تعیین شده در دوره می باشد

این شیوه نامه بوده و حق همکاری استاد همکار الزم است به نحو مناسب و بصورت توافقی در قالب تعریف 
  همکاری های پایان نامه ای و یا طرح های پژوهشی توسط استاد راهنما ادا گردد. 

 ری و بالینی(دوره آموزشی )اعم از نظتدوین برنامه آموزشی و جدول زمانبندی  -4

 Courseطرح دوره ) ،پیش از شروع ترمدانشجو  Non-Coreجهت واحد دانشجو الزم است استاد راهنمای  -

Plan)  موده و به تهیه ن و به پیوست برنامه زمانی شده از سوی دفتر توسعه آموزش تدوینکتبی بر اساس فرم

رسانده و سپس در اختیار دانشجو، استاد یا اساتید  "کفایت و مرتبط بودن"از نظر مالک های  تایید شورای گروه
 همکار و تحصیالت تکمیلی دانشکده قرار دهد.

 تعیین منابع درسی جهت مطالعه دانشجو -5

 دانشجو الگ بوک الکترونیکپیشنهاد اضافه کردن موارد خاص در  -6

 و ارائه گزارش به گروه نظارت کامل و دقیق بر حسن انجام برنامه آموزشی -7

 دهی آن و نمره دانشجوتکمیل شده  الگ بوکتایید بررسی و  -8

 

 دانشجو وظایف

 دانشجو موظف است 

الزم را انجام داده و آن را  یها یخود بررس Non-Coreدر خصوص انتخاب واحد  یلیاز ترم اول تحص (1
ترم دوم )هفته آخر ترم( انتخاب و اعالم  یتواند تا انتها یبوده و دانشجو م یحیامر ترج نی. اما ادیمشخص نما
 اندازد. قیآن را به تعو

لی و به تحصیالت تکمی فرم شماره یک انتخاب واحد مذکور را تکمیلراهنما پس از رایزنی و مشورت با استاد  (2
 نماید. ارائه

 را تدوین نماید.با همکاری استاد راهنمای خود اهداف اختصاصی دوره، برنامه آموزشی و جدول زمانبندی دوره  (3
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منطبق با برنامه آموزشی تدوین شده و بر اساس جدول زمانبندی در فعالیت های آموزشی مورد نظر شرکت  (4
 کنند.

آموزشی خود را در زمان مقرر تکمیل و مستندات فعالیت های آموزشی خود را جهت ارزیابی در  الگ بوک (5
 سامانه سیپاد بارگذاری نماید.

--------------------------------------------------- 

 نمونه برنامه زمانی پیوست شده به طرح دوره

 نوع نقش حوزه
هدف 

 آموزشی
 تعداد ساعت استاد عرصه آموزشی

مستندات الزم 

جهت درج در 

 الگ بوک

تاریخ 

 برگزاری

 نظری
 کالس درس ... (...1 -

دکتر... استادیار گروه 
 آموزشی...

 ... تاییده مدرس ....

- 2)...      

 بالینی/عرصه

  نقش پرستار 
بیمارستان... 

 بخش...
 ... تاییده استاد .... -

  کارآموز
بیمارستان... 

 بخش...
    دکتر...

  دستیار بالینی
بیمارستان... 

 بخش...
    دکتر....

  پژوهشگر/مدیر
بیمارستان... 

 بخش...
    دکتر.....

 

مورد با نظر موافق همه اعضای شورا  22/8/97 مورخ دانشکده شورای تحصیالت تکمیلی 157شماره این شیوه نامه در جلسه 
 تصویب قرار گرفت.


