سرفصل آزمون هاي دکتراي تخصصی پرستاري 79-79
شماره آزمون

نام درس

نظریه هاو کاربرد آن
در پرستاري
اصول و نظریه هاي
آموزش و کاربرد آن
در پرستاري

اصول ونظریه هاي
مدیریت وکاربرد آن
درپرستاري

مباحث آزمون
فلسفه ،مسائل واژه شناسی ،مدلهای پنداشتی ،تئوری و انواع آن

تدريس موضوع های بالينی وعملی -يادگيری ومکاتب مربوطه -سطوح شناختی
ويادگيری بلوم

برنامه ريزی  ،هدف و هدفگذاری« ،استراتژی» و خط مشی -تصميم گيری -
مبانی سازماندهی پرستاری  -هماهنگی

توزيع و بيان آن –توصيف عددی نتيجه مشاهدات – احتمال – توزيع نرمال
آزمون اول

آمار

79/81/81

روش تحقیق

مبانی مراقبتهاي
پرستاري

وکاربردها-برآورد – آزمون فرضيه – آناليز واريانس دوطرفه وسه طرفه – بستگی
بين صفات

تحقيق و مفاهيم پژوهش-انتخاب ،تدوين و بيان مسئله -جمع آوری داده ها-
تدوين پرسش وپرسشنامه-جامعه پژوهش -روش های نمونه گيری

Historical And Contemporary Nursing Practice- Evidence-Based
Practice And Research In Nursing-Nursing Theories
And Conceptual Frameworks-Legal Aspects Of Nursing- Values,
Ethics, And Advocacy-Health Care Delivery Systems-Community
Nursing And Care Continuity-Home Care-Electronic HealthRecords And Information-, Technology-The Nursing ProcessDocumenting And Reporting-Health Promotion-Health, Wellness,
And Illness-Culturally Responsive Nursing Care-Complementary
And Alternative Healing Modalities

concepts Of Growth And Development-, Promoting Health From ز
Conception Through Adolescence-Promoting Health In Young
And Middle-Aged Adults-, Promoting Health In Older AdultsPromoting Family Health-Caring-Communicating-Teaching,
Leading, Managing And Delegating- Assessing Health-AsepsisSafety-Hygiene-Diagnostic Testing-Medications-, Skin Integrity
And Wound Care-Perioperative Nursing-sensory Perception-SelfConcept-Sexuality-Spirituality-Stress
And
Coping-Loss,
Grieving, And Death-Activity And Exercise-Sleep-Pain
Management-Nutrition-Urinary Elimination-Fecal EliminationOxygenation-Circulation-, Fluid, Electrolyte, And Acid–Base
Balance

مبانی مراقبتهاي
پرستاري

آزمون دوم
79/8/18

آزمونهای پارامتری وغيرپارامتری–نمونه-  رگرسيون، ضريب وحالات همبستگی
گيری وحجم نمونه
متغيرهای- انواع طرحهای تحقيقاتی و پژوهش- انواع مطالعه- روايی وپايايی
آزمايش ميدانی-  مقايسه وارتباط بين عوامل ومطالعات مختلف باهم- پژوهش
و طرحهای درون آزمودنيها

آمار

روش تحقیق

استعداد تحصیلی
کل مباحث درسی

تمام دروس

 تومان003333 : شهريه آزمون های آزمايشی حضوری
 تومان003333 : شهريه آزمون های آزمايشی اينترنتی

آزمون جامع
79/1/81

