
 

 

 دانشکده پرستاری

 تحصیالت تکمیلی

  چک لیست ارزشیابی اجرای برنامه آموزشی در عرصه های پژوهشی

دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری داخلی جراحی  مصوب هفتاد و نهمین جلسه برنامه آموزشی مبتی بر  

 پژوهشیدر عرصه های  11/3/1400شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی تاریخ 

. سنجش و ارزشیابی استانداردهای اعتباربخشی  7.سنجش و ارزشیابی دوره آموزشی. از حوزه 1سنجه های زیرحوزه 

 1400شهریور  16تحصیالت تکمیلی  پیرو صورت جلسه 

 :رشته و ورودی  تاریخ تکمیل:   

 تاحدودی خیر بلی معیار ردیف

راستای تدوین پایان طراحی شده و در سایت دانشکده پرستاری  آیین نامه ها ، فرایندها و  فرم آموزشی در   .1

 قسمت  تحصیالت تکمیلی زیر گروه معاونت آموزشی  موجود می باشد .
   

 قاتیتحق یو روش ها یعلوم پزشک قاتیدر تحق شرفتهیو آمار پ یاطالع رسان یها ستمیدانشجو درس س  .2

 را گذرانده باشند . شرفتهیپ
   

ارائه داده  یپژوهش یها تیسالمت جامعه و اولو ازیبر ن یدوم عنوان را مبتن یلیتحص مسالیدانشجو در ن  .3

 است .
   

    مشخص شود. یو آمار یراهنما / مشاور علم دیاسات یلیتحص  مسالین نیاول  انیدر پا  .4

    شود . یم بیو تصو یبررس یلیتکم التیتحص یدر شورا یپژوهش یعنوان ها  .5

    و مورد دفاع قرار گرفته است . یدوم پروپوزال دانشجو داور مسالین انیدر پا  .6

دانشکده  استیاز طرف ر هی)ثبت عنوان(  همراه با فرم پروپوزال اول 5شده در  فرم شماره  بیعنوان تصو  .7

 گردد یدانشگاه ارجاع م یلیتکم التیتحص یدر شورا بیجهت تصو یلیتکم التیتحص ریبه مد  یپرستار
   

    گردد یم یدانشگاه بررس یلیتکم التیتحص یشده در شورا دیپورپوزال تائفرم   .8

    کند یم  یاطالع رسان ونیاتوماس قیمربوطه از طر یرا به استاد راهنما جهینت یلیتکم التیتحص ریمد  .9

    شود . یشده در سامانه پژوهان توسط استاد راهنما ثبت م لیفرم پروپوزال تکم  .10

 دیداوران و تائ دیبر تائ یپژوهش در سامانه پژوهان توسط استاد راهنما   مبن یگزارش شورا افتیبعد از در  .11

 گردد . یم یکد اخالق دانشجو جهت آماده شدن  دفاع از پروپوزال اطالع رسان
   

    گردد یدفاع از پروپوزال برگزار م یبرگزار ندیبر فرا یجلسه دفاع مبتن  .12

روزه ، سه ماهه و شش ماهه به  45مشخص شده   یها یزمانبد ینامه  در فرم ها انیپا شرفتیگزارش پ  .13

دانشگاه ارسال  یلیتکم التیتحص تیریدانشکده  و مد یلیتکم التیتحص تیریبه استاد راهنما، مد بیترت

 گردد . یم

   

    گردد یجلسه برگزار م یبرگزار ندیطبق فرا ییجلسه دفاع نها  .14

 یم لیدانشگاه تحو یلیتکم التیبه تحص یدانشکده پرستار ستیچک ل لیبر تکم ینامه مبتن انیپا لیفا  .15

 گردد .
   



 


