
 سواالت رایج در کمیته برنامه ریزی درسی

 آیا برنامه های درسی مطابق با سر فصل وزارت بهداشت است؟  -1

 بلیپاسخ: 

 طرح درس چیست ؟  -2

طرح درس یک برنامه یا یک چهارچوب منظم و سازماندهی شده است که استاد مربوطه پاسخ: 

هدفمندانه شروع کند، با نظم پیش ببرد را  آن را طرح ریزی می کند تا فرایند تدریس و آموزش

اند که مسیر تدریس طرح درس همانند یک نقشه راه می مو به موقع به پایان برساند، همچنین 

 کند. را مشخص می

 تفاوت طرح درس و طرح دوره چیست؟-3

نامه درسی یک ترم یا یک دوره است اما پاسخ: طرح دوره توصیف کتبی فرایند طرح ریزی بر

برنامه ای است مدون و سنجیده که مدرس قبل از تدریس برای یک جلسه درس طرح درس 

 تهیه می کند.

 مزایای طرح درس روزانه برای استاد چیست؟ -4

پاسخ: برنامه ریزی برای اداره کالس های درسی ، پیش بینی مشکالت احتمالی تدریس حین 

رسانه ها، گنجاندن کلیه اطالعات تدوین طرح درس، پیش بینی الزم برای تهیه وسایل آموزشی و 

 مورد نیاز فراگیران

 مزایای طرح درس روزانه جهت دانشجویان چیست؟-5

پاسخ: تبدیل فراگیران به یاد گیرندگان خودکفا، مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهی و 

یادگیری، مشخص شدن انتظارات و تکالیف ، برنامه ریزی دانشجویان جهت رسیدن به اهداف 

 خص شدهمش

 



 گام های نوشتن طرح درس روزانه چیست؟-6

 پاسخ: 

 گام اول : تحلیل و تنظیم اهداف آموزشی جلسه

 گام دوم: تحلیل و تعیین محتوا، روش تدریس و وسیله کمک آموزشی

 گام سوم: تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی

 تفاوت فرم ارزیابی برنامه درسی با ارزشیابی استاد در چیست؟. 7

در ارزیابی برنامه درسی، محتوا درس ارایه شده و مطابقت آن با سرفصل وزارت بهداشت  پاسخ: 

مورد ارزشیابی قرار می گردد اما در ارزشیابی استاد شیوه تدریس، نظم واداره کالس توسط استاد 

و ارزشیابی و..  مورد ارزیابی قرار می گیرد. ارزشیابی برنامه های درسی در هر نیمسال تحصیلی 

 ستاد در پایان سال تحصیلی انجام می گیرد.ا

 

 


