
 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی الرستان

 9318برنامه عملیاتی واحد برنامه ریزی درسی در سال                                      

 

 تاریخچه

علوم  مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده کزواحد برنامه ریزی درسی به عنوان یکی از واحدهای مر

برنامه های درسی رشته های مختلف دانشکده علوم پزشکی و پاسخگو نمودن برنامه  با هدف کلی بهبود پزشکی 

های درسی ، بازنگری برنامه های درسی و طراحی برنامه های درسی رشته های جدید در دانشکده ، از سال 

طریق ط و از به عنوان واحد مستقل آغاز به کار کرد و این مهم را با توجه به شیوه نامه مصوب مرتب 3131

ی و مستندات ارائه شده ، ارائه بازخورد ، مشاوره و پایش فرایند مذکور، بررسی کارشناسی برنامه های درس

 جامعه عمل می پوشاند.

 

 وضعیت موجود

نفر  یکواحد برنامه ریزی درسی دارای کمیته علمی از اعضای هیات علمی گروه پرستاری و بهداشت و 

کارشناس است و به عنوان یکی از زیر مجموعه های مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی زیر نظر معاونت 

آموزشی در حال ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره ای به این معاونت می باشد. از جمله فعالیت های انجام شده 

 در این واحد عبارت است از:

 یزی درسی در دفاتر توسعهاقدام به تشکیل واحدهای برنامه ر 

 همکاری با کمیته توانمند سازی اساتید در جهت برگزاری کارگاه تدوین طرح دوره ، طرح درس 

 طرح درس و راهنمای مطالعاتی دانشکده های پرستاری و تدوین جدول تعیین وضعیت طرح دوره ،

 بهداشت

 تشکیل کارگروه جهت بازنگری برنامه های درسی 

  توسط مسئولین گروه ها به واحد برنامه ریزی درسیانجام شده  ی رگزارش بازنگارائه 

 ارزشیابی ساالنه برنامه های درسی 



 بازنگری طرح دوره و طرح درس های تدوین شده 

 و ارانه بازخورد به اساتید ارزشیابی طرح دوره و طرح درس های تدوین شده 

 

 اهداف کلی

 پزشکی الرستانارتقا دانش برنامه ریزی درسی در دانشکده علوم  .3

 نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های درسی در دانشکده علوم پزشکی الرستان .2

 اجرایی برنامه های آموزشی مدرسیننظارت و پیگیری  .1

 

 اهداف اختصاصی

 شناسایی نیازهای اساتید و دانشکده ها در زمینه برنامه ریزی درسی .3

 اولویت بندی نیازها و برنامه ریزی جهت رفع آن ها .2

 مند سازی در راستای برگزاری کارگاه جهت اساتید نهماهنگی با واحد توا .1

 افزایش مشارکت اعضای هیات علمی در بازنگری برنامه های درسی .4

تدوین برنامه های آموزشی در سطوح مختلف )طرح دوره، طرح درس اساتید در کلیه دروس  .5

 وه های آموزشیبالینی در تمام گر -عملی -نظری

 درس اساتید و ارائه بازخورد برنامه ریزی شده در کارگاه های آموزشیارزشیابی طرح  .6

 ی ساالنه برنامه های درسی و ارائه بازخورد به اساتیدارزشیاب .7

 افزایش آگاهی اساتید هیئت علمی با تکنولوژی جدید آموزشی .8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درسی در دانشکده علوم پزشکی الرستان هدف کلی : ارتقا دانش برنامه ریزی 

 

 

اولویت بندی نیازها و برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه ، اختصاصی: شناسایی نیازهای اساتید در زمینه برنامه ریزی درسیاهداف 

 جهت اساتید و اعضای کمیته های برنامه ریزی درسی

 جدید آموزشی های  افزایش آگاهی اساتید هیئت علمی با تکنولوژی
 

 ردیف

 

 شرح فعالیت

 

 شاخص پایش یا ارزشیابی زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا

1 

تهیه فرم نیازسنجی در ارتباط با 

نیازهای اساتید و کمیته ها در حوزه 

 برنامه ریزی درسی

 مسئول واحد

 واحد اعضای
 1318 مهر 1318شهریور

تمستندات مربوط به مکاتبا  

شده فرم  نیاز سنجی طراحی  

2 
مکاتبه با اعضای هیات علمی در 

 نیازهای آنانجهت شناخت 
8131آبان  واحدمسئول  1318آبان   تمستندات مربوط به مکاتبا   

 1318 بانآ 1318آبان  کارشناس واحد جمع بندی نیازهای اعالم شده 3

تمستندات مربوط به مکاتبا  

فرم های نیازسنجی تکمیل 

 شده

4 

برگزاری جلسه جهت هماهنگی با 

واحد توانمند سازی اساتید در ارتباط 

 برگزاری کارگاهبا 

 مند سازینمسئول واحد توا

واحد برنامه ریری مسئول 

 درسی

برنامه ریزی  واحداعضای 

 درسی

 1318اسفند 1318 اذر
 تعداد کارگاه های آموزشی

 صورت جلسات

5 

برگزاری جلسه با مسئولین گروه ها 

در ارتباط با نحوه بازنگری برنامه های 

 ، تکنولوژی جدید آموزشیدرسی

 واحدمسئول 

 اعضای واحد
 1318شهریور 1318شهریور

 مستندات مربوط به مکاتبات

 صورت جلسات

 

 

 

 

 

 

 



 هدف کلی: نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های درسی

 

 

تمام بالینی در  -عملی -تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی در سطوح مختلف )طرح دوره، طرح درس در کلیه دروس نظریاهداف اختصاصی: 

 گروه های آموزشی

 نظارت بر مشارکت اعضای هیات علمی در بازنگری برنامه های درسی
 

 

 ردیف

 

 

 شرح فعالیت

 

 مسئول اجرا

 

 زمان شروع

 

 زمان پایان

 

 شاخص پایش یا ارزشیابی

1 

گروه های مسئولین  مکاتبه با 

ارائه در رابطه با آموزشی 

بازنگری  جهتپیشنهادات خود 

 کوریکولوم

 1318شهریور واحدمسئول 
 شهریور

1318 
 مستندات مربوط به مکاتبات

 

2 

مسئولین گرو ه  برگزاری جلسات

با اعضای هیات علمی در  ها 

خصوص نحوه بازنگری برنامه های 

 درسی

 واحدمسئول 

 اعضای واحد

 کارشناس واحد

 شهریور

8131  
1318مهر  

 مستندات مربوط به مکاتبات

 صورت جلسات

3 

های  گروهسئولین مکاتبه با م

آموزشی در جهت فعالیت های 

انجام شده در زمینه بازنگری برنامه 

 های درسی

 واحد مسئول

 واحد اعضای
 1318بهمن 1318اذر 

 مستندات مربوط به مکاتبات

 فرم های بازنگری برنامه های درسی

4 
بازنگری فرمت خام طرح دوره، 

 طرح درس

 واحدمسئول 

 اعضای واحد

 کارشناس واحد

 1318شهریور 1318مرداد 

 مستندات مربوط به مکاتبات

بارگذاری فرمت جدید بر روی سایت 

 دانشکده ها

5 
طرح دوره، طرح تدوین و بازنگری 

 درس و راهنمای مطالعاتی

 واحدمسئول 

 اعضا واحد

 کارشناس واحد

 1318مهر 1318شهریور

 چک -مستندات مربوط به مکاتبات

سایت  طرح دوره ،طرح دروس بر

 دانشکده ها

6 
نظارت بر فعالیت های انجام شده و 

 ارائه بازخورد

 واحدمسئول 

 اعضای واحد

 کارشناس واحد

8131 دی 8131اسفند    

 صورت جلسات

 مستندات مربوط به مکاتبات

 گزارش ارزشیابی طرح دوره، طرح درس

گزارش فرم های بازنگری برنامه های 

 درسی
 



 های آموزشی مدرسیننظارت و پیگیری اجرایی برنامه هدف کلی: 

 

 

 ارزشیابی طرح درس اساتید و ارائه بازخورد برنامه ریزی شده در کارگاه های آموزشیاهداف اختصاصی: 

 ارزشیابی ساالنه برنامه های درسی و ارائه بازخورد به اساتید
 

 

 ردیف

 

 

 شرح فعالیت

 

 مسئول اجرا

 

زمان 

 شروع

 

 زمان پایان

 

 شاخص پایش یا ارزشیابی

1 
ارزشیابی طرح دوره،  فرم بازنگری

 طرح درس

 واحد مسئول

 واحد اعضا
 1318 بانآ 1318بانآ

فرم -مستندات مربوط به مکاتبات

 ارزشیابی طراحی شده

2 

مکاتبه با معاونین آموزشی دانشکده 

ها در رابطه با ارسال لیست دروس 

نیمسال جهت ارزشیابی طرح دوره، 

 طرح درس

 مسئول واحد

 اعضاواحد
 مستندات مربوط به مکاتبات 1318آذر  1318آذر

3 
ارزشیابی طرح دوره، طرح درس و 

 ارائه بازخورد به اساتید

 واحدمسئول 

 اعضا واحد

 کارشناس واحد

1318بهمن  
اسفند 

1318 

تکمیل شده ارزشیابی فرم های  

 مستندات مربوط به مکاتبات

4 

گروه های  مسئولینمکاتبه با 

آموزشی جهت اعالم دروس جهت 

 ارزشیابی برنامه های درسی

1318 آبان واحدمسئول  1318 آذر   مستندات مربوط به مکاتبات 

5 

 مسئولین گروه هاات با برگزاری جلس

دانشکده های و کارشناسان آموزش 

تحت پوشش در خصوص استخراج 

مشکالت  و ارائه راهکار برای روش 

 ارزشیابی دروساجرای هر چه بهتر 

 واحد مسئول

 واحد اعضا
1318 آذر 1318 آذر   

 مستندات مربوط به مکاتبات

 صورت جلسات

6 
ارجاع فرم ارزشیابی برنامه درسی به 

 گروه های آموزشی
واحد مسئول 1318دی   1318 دی   مستندات مربوط به مکاتبات 

7 
ارزشیابی برنامه درسی توسط گروه 

 های آموزشی

 کارشناس واحد

واحد اعضا  
1318دی  1318 بهمن   

 مستندات مربوط به مکاتبات

 فرم های تکمیل شده

8 
 تجزیه و تحلیل فرم های تکمیل شده

 و ارائه بازخورد به اساتید

 واحدمسئول 

 اعضا واحد

 کارشناس واحد

 اسفند

8131  

اسفند 

1318 

ل تجزیه و تحلیل فرم های تکمی

 شده

جلسات صورت  


