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 مقدمه

آموزش اثربخش مستلزم برنامه ريزی درسي است. هر گونه آموزشي، هنگامي موفق خواهد بود که هدف يا اهداف  

آموزشي مشخص و مطلوبي را دنبال کند و مبتني بر اصول، فنون و مهارتهای برنامه ريزی درسي باشد. از اين رو، به 

 کدهدانشهای درسي  دوين، بازنگری و ارزشیابي برنامهم برای اجرا فرايندهای تامنظور فراهم نمودن زمینه های الز

 ابالغ  وهای درسي به شرح زير تدوين  ی تدوين، بازنگری، طراحي و ارزشیابي برنامه نامه ، شیوهعلوم پزشکي ساوه

 مي شود. در ادامه به برخي از اين مفاهیم اشاره که ی درسي، مفاهیمي وجود دارند در حوزه برنامه. میگردد

 یف و کلیات تعار

 ی درسیبرنامه (Curriculum)  :ر يادگیری به منظور تغییر رفتا -عبارت است از کلیه فعالیت های ياددهي

 .يادگیرنده و ارزشیابي تحقق اين تغییرات

 تدوین برنامه درسی (Curriculum development)  : عبارت است از فرايند گام به گام مورد استفاده

 .مثبت در برنامه های درسي برای ايجاد پیشرفت های

 بازنگری برنامه درسی (Curriculum revision)  : عبارت است از تغییر جهت يا موقعیت دادن به برنامه

درسي از طريق اهداف کلي و اختصاصي، مرور محتوای موجود، تجديدنظر در روش های آن و بازنگری در 

 .مورد اثربخشي آن

 طراحی برنامه درسی (Curriculum design)  :  عبارت است از سازماندهي آگاهانه برنامه ی درسي

 .در يک دوره يا کالس درس

 ریزی درسیبرنامه (Curriculum planning):  شامل اجرای انواع مختلف استراتژی های آموزشي و

 روش های سازماني میباشد که بر دستیابي به پیشرفت مطلوب فراگیر و نتايج يادگیری وی تمرکز دارد.

 

 های درسی  معیارهای ارزیابی برنامه

ا های درسيِ تدوين، بازنگری و ي معیارهای زير را برای بررسي و تصويب برنامه کدهواحد برنامه ريزی درسي دانش

 :طراحي شده، مدنظر قرار مي دهد



 .(پاسخگومانند شیوه نامه هاردن بارويکرد آموزش )اصول علمي تدوين، بازنگری و طراحي برنامه های درسي  * 

 .شیوه نامه های موجود * 

  .های آموزشي دوره های مختلف آموزشي مصوب شورای عالي برنامه ريزی علوم پزشکي مقررات و آيین نامه * 

 

 ه کدریزی درسی دانش ارکان برنامه

 :عبارتند ازکده ريزی درسي دانش ساختار و ارکان اصلي برنامه

 . گروه آموزشيالف 

 کده ريزی درسي مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانش . واحد برنامهب 

 کده . شورای آموزشي دانشج 

 شرح وظایف و مسئولیتها

 :گروه آموزشی. 1

 .باشدمیمربوطه های درسي هر رشته ی آموزشي با گروه آموزشي  مسئولیت اصلي تدوين و بازنگری برنامه1 -1

 ريزی درسي دانشکده، شورای آموزشي دانشجويان، کمیته برنامههر گونه پیشنهاد توسط اعضای هیات علمي،  .2-1

  .نظران، قابل طرح در گروه آموزشي میباشد و ساير صاحبکده دانش

ها و معیارهای تعیین شده  های آموزشي مقاطع مختلف و مالک نامه گروههای آموزشي موظفند بر اساس آيین.3-1

 .های درسي کنند تدوين و بازنگری برنامهريزی درسي دانشگاه اقدام به  در واحد برنامه

مسئولیت طرح درس های ارائه شده به صورت روزانه يا ترمي بر عهده اعضای هیات علمي گروههای آموزشي .4-1

 .میباشد

 

 



 :هکدریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانش واحد برنامه. 2

 گذاری، نظارتي و مشاورهای در خصوص فرايندهای برنامه ريزی درسي مرکز مطالعات، نقش سیاست واحد برنامه

ده، های درسي با توجه به مستندات ارائه ش ريزی درسي دانشگاه دارد و اين نقش را از طريق بررسي کارشناسي برنامه

 .ارائه مشاوره و پايش فرايندها انجام میدهد

 کدهشورای آموزشی دانش. 3 

ي دارد. هر های درس سیاست های کلي در خصوص تدوين و بازنگری برنامه ، وظیفه تعیینکده شورای آموزشي دانش

های درسي جديد با تصويب شورای آموزشي  های درسي موجود و درخواست برای تدوين برنامه گونه تغییر در برنامه

 .دانشگاه قابل اجرا و پیگیری دارد

 کده های درسی دانش دامنه و حدود اختیارات در بازنگری برنامه

نامه های آموزشي مقاطع مختلف شورای  های درسي بر اساس آيین در بازنگری برنامه دانشکدهحدود اختیارات  

 .ريزی علوم پزشکي وزارت بهداشت میباشد عالي برنامه

  دانشکدههای درسی  مراحل اجرایی تدوین و بازنگری برنامه

گام زير  10مي شود و بر اساس مدل هاردن در  انجام درسي برنامه طراحي و کلي نیازسنجي فاز دو مراحل کار در

 انجام خواهد شد. 

 نیازسنجي .1

 يادگیری دادهای برون تنظیم.2

 محتوا شناسايي.3

 محتوا دهي سازمان .4

 آموزشي راهبردهای.5

 تدريس های روش .6

 ارزشیابي .7



  برنامه اجزای ارتباط .8

  آموزشي محیط.9

  کوريکولوم طراحي مديريت.10

 تصویب و بازنگری

 .نامه دو سال پس از اجرا و پس از اخذ بازخورد از صاحبنظران و ذينفعان، مورد بازنگری قرار میگیرد اين شیوه- 

 به تصويب رسید و از تاريخ تصويب کدهدانش کمیته برنامه ريزی درسي  11/08/1398نامه ، در جلسه مورخ  اين شیوه-

 .قابل اجرا میباشد


