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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 منظور فراهم نمودن زمینههای الزم
برای اجرا فرايندهای تدوين ،بازنگری و ارزشیابي برنامههای درسي دانشگاه علوم پزشکي گلستان ،شیوهنامهی تدوين ،بازنگری ،طراحي
و ارزشیابي برنامههای درسي به شرح زير تدوين و ابالغ ميگردد.

ماده  -1تعاریف و کلیات
برنامهی درسی ) :(Curriculumعبارت است از کلیه فعالیت های ياددهي -يادگیری به منظور تغییر رفتار يادگیرنده و ارزشیابي
تحقق اين تغییرات.
تدوین برنامه درسی ) :(Curriculum developmentعبارت است از فرايند گام به گام مورد استفاده برای ايجاد پیشرفت های
مثبت در برنامه های درسي.
بازنگری برنامه درسی ) :(Curriculum revisionعبارت 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 designعبارت است از سازماندهي آگاهانه برنامه ی درسي در يک دوره يا کالس درس.
برنامهریزی درسی ) :(Curriculum planningشامل اجرای انواع مختلف استراتژی های آموزشي و روش های سازماني میباشد
که بر دستیابي به پیشرفت مطلوب فراگیر و نتايج يادگیری وی تمرکز دارد.

ماده  -2معیارهای ارزیابی برنامههای درسی
واحد برنامه ريزی درسي دانشگاه ،معیارهای زير را برای بررسي و تصويب برنامههای درسيِ تدوين ،بازنگری و يا طراحي شده ،مدنظر
قرار مي دهد.
•

اصول علمي تدوين ،بازنگری و طراحي برنامه های درسي (مانند شیوه نامه هاردن بارويکرد آموزش پاسخگو)

•

شیوه نامه های موجود

•

مقررات و آيین نامههای آموزشي دوره های مختلف آموزشي مصوب شورای عالي برنامه ريزی علوم پزشکي

ماده  -3ارکان برنامهریزی درسی دانشگاه
ساختار و ارکان اصلي برنامهريزی درسي دانشگاه عبارتند از:
أ.

گروه آموزشي

ب .کمیته برنامهريزی درسي دانشکده (مستقر در دفاتر توسعه آموزش)
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ج .واحد برنامهريزی درسي مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
د .شورای آموزشي دانشگاه

ماده -4شرح وظایف و مسئولیتها
 -1گروه آموزشی:
 -1-1مسئولیت اصلي تدوين و بازنگری برنامههای درسي هر رشتهی آموزشي با گروه آموزشي ميباشد.
 -1-2هر گونه پیشنهاد توسط اعضای هیات علمي ،دانشجويان ،کمیته برنامهريزی درسي دانشکده ،شورای آموزشي دانشگاه و ساير
صاحبنظران (از جمله مديران و معاونین آموزشي) ،قابل طرح در گروه آموزشي ميباشد.
 -1-3گروههای آموزشي موظفند بر اساس آيیننامههای آموزشي مقاطع مختلف و مالکها و معیارهای تعیین شده در واحد برنامهريزی
درسي دانشگاه اقدام به تدوين و بازنگری برنامههای درسي کنند.
 -1-4مسئولیت طراحي درس های ارائه شده به صورت روزانه يا ترمي بر عهده اعضای هیات علمي گروههای آموزشي ميباشد.

-2کمیتهبرنامهریزی درسی دانشکده:
-3-1کمیته برنامهريزی درسي دانشکده ،وظیفه هدايت ،بررسي ،ارزيابي و هماهنگسازی فرايندهای تدوين ،بازنگری و طراحي
برنامههای درسي گروههای آموزشي را دارد.
-3-2اعضای کمیته برنامهريزی درسي دانشکده ،از میان اعضای هیات علمي دانشکده و با پیشنهاد مدير دفتر توسعه دانشکده و حکم
رياست دانشکده انتخاب ميشوند.

-3واحد برنامهریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه:
-4-1واحد برنامهريزی درسي مرکز مطالعات ،نقش سیاستگذاری ،نظارتي و مشاورهای در خصوص فرايندهای برنامهريزی درسي
دانشگاه دارد و اين نقش را از طريق بررسي کارشناسي برنامههای درسي با توجه به مستندات ارائه شده ،ارائه مشاوره و پايش فرايندها
انجام ميدهد.

-4شورای آموزشی دانشگاه:
-6-1شورای آموزشي دانشگاه ،وظیفه تعیین سیاستهای کلي در خصوص تدوين و بازنگری برنامههای درسي دارد .هر گونه تغییر در
برنامههای درسي موجود و درخواست برای تدوين برنامههای درسي جديد با تصويب شورای آموزشي دانشگاه قابل اجرا و پیگیری
دارد.

3

ماده -5دامنه و حدود اختیارات در بازنگری برنامههای درسی دانشگاه
حدود اختیارات دانشگاه در بازنگری برنامههای درسي بر اساس آيیننامه های آموزشي مقاطع مختلف شورای عالي برنامهريزی علوم
پزشکي وزارت بهداشت ميباشد.

ماده -6مراحل اجرایی تدوین و بازنگری برنامههای درسی دانشگاه
 -1-6بازنگری برنامه درسی موجود
فرايند بازنگری برنامههای درسي که قبال توسط شورای عالي برنامهريزی علوم پزشکي وزارت بهداشت تصويب شدهاند و در حال حاضر
رشتهی مربوطه در دانشگاه داير ميباشد ،مطابق با فلوچارت پیوست شماره  1ميباشد.

 -2-6ضرورت سنجی رشته جدید
فرايند ضرورت سنجي رشته جديد مطابق با فلوچارت پیوست شماره  2ميباشد.

 -3-6تدوین برنامه درسی جدید
فرايند تدوين برنامههای درسي که ضرورت سنجي آن حسب درخواست گروه آموزشي ،مورد تصويب شورای عالي برنامهريزی علوم
پزشکي وزارت بهداشت قرار گرفته است ،مطابق با فلوچارت پیوست شماره  3ميباشد.

 -4-6طراحی برنامه درسی
فرايند بررسي و تصويب طرح درس و دوره مطابق با فلوچارت پیوست شماره  4ميباشد.

ماده  -7تصویب و بازنگری
-1اين شیوهنامه دو سال پس از اجرا و پس از اخذ بازخورد از صاحبنظران و ذینفعان ،مورد بازنگری قرار ميگیرد.
 -2اين شیوهنامه در يک مقدمه ،هفت ماده و چهار پیوست ،در جلسه مورخ  1399/11/12شورای آموزشي دانشگاه به تصويب رسید
و از تاريخ تصويب قابل اجرا ميباشد.
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پیوست ها
پیوست  -1فرایند بازنگری برنامه درسی موجود
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پیوست شماره  -2فرایند ضرورت سنجی رشته جدید
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پیوست  -3فرایند تدوین برنامه درسی جدید
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پیوست  – 4فرایند بررسی و تصویب طرح درس و طرح دوره
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