
1 
 

�ع��م
  �وا

   درسی ریزي برنامه کمیتهآیین نامه تشکیل 

 مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی واحدهاي علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

  :مقدمه و هدف

از آنجا که رسالت هر مرکز آموزش عالی به ثمر رساندن مطلوب برنامه هاي درسی طراحی شده می باشد لذا 

کمیته برنامه ریزي درسی در تالش است تا با یاري گرفتن از کلیه امکانات و علم روز سعی در هدایت و 

بر همین اساس کمیته . تحقق یابد برنامه ریزي فعالیتهایی نماید تا فرایند یاددهی و یادگیري به نحو مطلوبی

برنامه ریزي دوره برنامه ریزي درسی تالش می کند تا با درنظر گرفتن قوانین و آیین نامه هاي مرتبط در 

اجراي کوریکولوم آموزشی و ملزومات آن مانند طرح درسها و روشهاي تدریس و سایر  ،هاي آموزشی

  .ارائه نماید روشهاي صحیح اجراي آن نظارت و مشاوره الزم را

  

  شرح وظایف: 1ماده 

  

نظارت و مشاوره در خصوص طراحی و اجراي برنامه هاي آموزشی جدید در دانشگاه با درنظر گرفتن  - 1

 قوانین و آیین نامه هاي باالدستی

 سیاست گذاري،اجرا و پایش اصول علمی و بروز در اجراي برنامه هاي درسی مصوب در حال اجرا  - 2

سیاستگذاري ، اجرا و پایش روند قرارگیري برنامه هاي آموزشی جدید مانند پروفشنالیسم ،  - 3

 برنامه هاي درسیمهارتهاي ارتباطی و طبابت مبتنی بر شواهد در 

هدایت و اجراي پژوهش هاي کاربردي یا توسعه اي مرتبط با بهبود کیفیت فرایند یاد دهی و  - 4

 یادگیري

ن حیطه یاد دهی و یادگیري در برنامه ریزي و اجراي روشهاي آموزشی ارتقاي آگاهی دست اندرکارا - 5

 موثر

سیاست گذاري و ارتقاي کیفیت آموزش با بازطراحی و باز اجراي کوریکولوم آموزشی بر مبناي  - 6

   توانمندي فراگیران
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  ترکیب کمیته: 2ماده 

نفراز اعضاي این مراکز و  5تا3همراهی کمیته برنامه ریزي درسی مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزشی با 

  .دفاتر تشکیل خواهد شد

  

  شرایط عضویت: 3ماده 

عالقمندي آنها به این حیطه و تجربیات قبلی آنها افراد در کمیته برنامه ریزي درسی بر اساس اولیه عضویت 

  .اهد شدادامه همکاري ایشان در سالهاي بعد بر اساس میزان فعالیت آنها تمدید خو. خواهد بود

  

  توتر و تصمیمات جلسات کمیته: 4ماده 

  .جلسات کمیته برنامه ریزي درسی بطور منظم و ماهیانه تشکیل خواهد شد

  

  نحوه بهره گیري از تصمیمات جلسات کمیته: 7ماده 

تصمیمات کمیته برنامه ریزي درسی پس از تایید ریاست مرکز مطالعات و توسعه آموزش و مدیر کل توسعه 

تصمیمات مصوب دفاتر نیز پس از تایید مسوول دفتر حسب مورد . جهت اجرا به دفاتر ابالغ میشودآموزش 

  .جهت اجرا به معاونت آموزشی مرکز آموزشی ارجاع شده یا مستقیما توسط دفتر اجرا می شود

 


