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مقدمه
برنامه درسی به عنوان طرحی راهبردی و تعیینکننده خط مشی و تمامی گامهای کلیدی در فرایند یاددهی-
یادگیری ،از اهمیت ویژهای برخوردار بوده ،توجه به نحوه طراحی و ساماندهی بندهای مختلف مربوط به آن ،راه را برای
دستیابی به اهداف متعالی آموزش ،هموار میسازد .به همین دلیل فرایند راهاندازی و طراحی برنامه درسی از پیچیدگی
خاصی برخوردار بوده و تحقق صحیح آن مستلزم همکاری و تعامل نهادهای متعدد از سطح خرد تا کالن است .فرایندی
که مبتنی بر اندیشهورزی نظاممند بوده و با بهرهمندی از ساز و کاری پویا و مستمر با سنجش دقیق نیاز آغاز شده و پس
از سپری نمودن مراحل و گامهایی ،محصولی منطبق با اصول علمی تولید میشود .پشت سر گذاردن این گامها بدون
دخالت چندین نهاد از گروههای آموزشی دانشکدهها تا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،امکانپذیر نبوده و توجه
به هر یک از این عناصر اساسی تأثیرگذار و تعیین و ترسیم نقشها و وظایف هر یک از آنها ،از اهمیت ویژهای برخوردار
میباشد .با ملحوظ داشتن اهمیت موضوع ،طراحی و پردازش نقشهای تحت عنوان شیوهنامه به منظور پیمودن نظاممند
مسیر مذکور ،ضرورتی اجتنابناپذیر بوده و وظایف هریک از عوامل درگیر در فرایند را تبیین و تشریح مینماید.
هدف:
تأسیس و راهاندازی رشتههای جدید و طراحی برنامههای درسی مستلزم توجه به عناصر و عوامل متعدد تأثیرگذار در
این فرایند بوده و بدون تبیین دقیق آنها ،تعیین مراحل فرایند ،میسر نخواهد بود .بنابراین هدف از تدوین این شیوهنامه،
تبیین فرایندد تأسدیس و راهانددازی رشدته و طراحدی برنامدههدای درسدی رشدتههدای جدیدد بدا لحداظ کدردن وظدایف
نهادهای درگیدر ،اصدول طراحدی برنامده درسدی و چدارچوبهدای مشدخو وزارتدی و مشدخو کدردن نقدش نهادهدای
مختلف در این فرایندد مدیباشدد .راهانددازی رشدتههدای جدیدد و تددوین برنامدههدای درسدی ایدن رشدتههدا صدرفا بدر
اساس مسیری است که در این شیوه نامده مشدخو شدده اسدت .هدر یدک از اع دای هیدات علمدی دانشد اه بده عندوان
شخصددیت حقیقددی در صددورت س د ارش دهددی نهادهددای خددارا از دانشد اه اقدددام بدده ارایدده پیشددنهاد راه اندددازی رشددته
جدید یا تدوین برنامه درسدی جدیدد بنمایندد صدرفا در صدورتی کده روندد کدار از مسدیر مشدخو شدده در ایدن شدیوه
نامدده انجددام شددود امکددان ارایدده آن از طریددق دانشد اه بدده وزارت بهداشددت ،درمددان و آمددوزش پزشددکی وجددود دارد و در
غیددر ایددن صددورت فددرد ارایدده کننددده نیددز نمددیتوانددد از موقعیددت حقددوقی خددود در دانش د اه بددرای ارسددال مسددتندات
است اده نماید.
مراحل تأسیس و راهاندازی رشته و طراحی برنامههای درسی رشتههای جدید

فرایند «تکمیل و ارائه فرمهای درخواست راهاندازی دورههای جدید» ،باید پیش از مرحله «طراحی و ارائه برنامه درسی
رشته مورد نظر» صورت پذیرد.
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تاسیس و راهاندازی رشته:

 انجام نیازسنجی
 .1گروه آموزشی متقاضی رشته جدید ،میزان نیاز به تأسیس رشته و مشکالت ناشی از نبود رشته مزبور را
با بررسی شواهد و مستندات موجود و بهرهمندی از نظرات صاحبنظران و متخصصان حوزه مذکور،
بررسی کرده و از ضرورت پیشنهاد رشته مورد نظر ،اطمینان حاصل میکند.
 تکمیل فرم درخواست راهاندازی دوره
.2

.3

.4

.5

1

گروه متقاضی راهاندازی رشته جدید ،فرمهای «درخواست ایجاد برنامههای آموزشی ویژه ضدرورتسدنجی
(برای علوم پایه)»«/درخواست راهاندازی دورههای جدید (بدرای دورههدای تکمیلدی تخصصدی)» 1مصدوب
وزارت متبوع را به دقت تکمیل کرده و از لحاظ هدمپوشدانی رشدتهای دروندانشدکدهای و فرادانشدکدهای
بررسی میکند .سپس گروه نسبت به ارائه فرم تکمیل شده به همراه کلیه مستندات مرتبط با نیازسنجی-
های انجام شده برای نشان دادن ضرورت راهاندازی رشته به معاون آموزشی دانشکده اقدام مینماید.
معاون آموزشی دانشکده پس از حصول اطمینان از عدم همپوشانی رشتهای درون و فرادانشکدهای ،رعایت
چارچوبها و فراهم بودن امکانات و زیرساختها ،نسبت به اعالم درخواست تأسیس رشته مورد نظر و
ارسال فرمهای تکمیلشده به همراه کلیه مستندات مرتبط به معاونت آموزشی دانش اه اقدام مینماید .به
منظور حصول اطمینان از عدم همپوشانی و تسهیل روند مذکور ،این امر میتواند از طریق برگزاری
نشستهایی با مدیران گروههای آموزشی و مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده و در صورت نیاز انجام
مکاتبات ،صورت پذیرد.
پس از دریافت درخواست توسط معاونت آموزشی دانش اه ،موضوع در جلسه شورای آموزشی دانش اه
مطرح و به بحث گذاشته میشود .در صورت موافقت اصولی شورای آموزشی دانش اه موضوع به مرکز
مطالعات و توسعه آموزش ارجاع داده میشود .این مرکز عالوه بر شناسایی نماینده تاماالختیار آن گروه،
فرمهای ارائه شده را با عنایت به چارچوبهای مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و اصول
طراحی برنامه درسی ،بررسی کارشناسی نموده و موارد نیازمند تغییر و اصالح را به گروه متقاضی اعالم
میکند .به منظور در جریان قرار دادن معاونت آموزشی دانشکده رونوشت مکاتبات انجام شده بین مرکز و
گروه آموزشی برای معاونت آموزشی ذیربط ارسال میشود.
گروه متقاضی اصالحات پیشنهادی مرکز مطالعات و توسعه آموزش را بررسی و تغییرات مورد نظر را در
متن و مستندات پیوست اعمال میکند .در صورت وجود ابهام و یا پرسش در خصوص چ ون ی تکمیل
فرمها ،مرکز ،مشاورههای الزم را ارائه میدهد.

در ادامه متن به منظور رعایت اختصار ،به جای عناوین کامل فرمها ،از عبارت «فرمهای درخواست راهاندازی دورههای جدید» است اده میشود.
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 .6پس از دریافت نسخه نهایی فرم در خواست به همراه مستندات مرتبط ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش
نظر خود را به معاونت آموزشی دانش اه اعالم مینماید.
 .7در صورت حصول توافق با راهاندازی رشته پیشنهادی بر اساس مسیر فوق ،درخواست مذکور به ان مام
کلیه مدارک و مستندات ،از معاونت آموزشی دانش اه به شوراهای آموزشی مرتبط در معاونت آموزشی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،ارسال میشود.

طراحی برنامه درسی:
.1

.2
.3

.4
.5
.6

در مورد رشته هایی که درخواست راه اندازی آنها مورد موافقت شوراهای آموزشی ذیربط (شورایعالی
برنامهریزی یا شورای آموزش پزشکی و تخصصی) قرار گرفته است گروه متقاضی ،با توجه به آخرین
نسخه چارچوب تدوین برنامه آموزشی مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،محتوای برنامه
پیشنهادی خود را سامان داده و پس از اطمینان از تکمیل کلیه موارد مندرا در چارچوب مزبور ،نسبت
به ارائه آن به معاونت آموزشی دانشکده  ،اقدام مینماید.
معاون آموزشی دانشکده نسبت به ارسال برنامه درسی رشته مورد نظر به معاونت آموزشی دانش اه ،در
قالب نامهای رسمی اقدام مینماید.
پس از ارجاع درخواست از معاونت آموزشی دانش اه به مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانش اه ،این مرکز،
برنامه درسی ارائه شده را از لحاظ تطابق با اصول طراحی برنامه درسی و چارچوبهای مصوب وزارتی،
بررسی نموده و موارد نیازمند تغییر و اصالح را به گروه متقاضی ،اعالم میکند .به منظور در جریان قرار
دادن معاونت آموزشی دانشکده رونوشت مکاتبات انجام شده بین مرکز مطالعات و گروه آموزشی برای
معاونت آموزشی دانشکده ذیربط ارسال میشود.
بدده منظددور رفددم ابهددامهددای احتمددالی در مسددیر تصددحیح و تکمیددل برنامدده ،مرکددز در صددورت لددزوم بدده
ارائه مشاورههای تخصصی مبادرت میورزد و این روند تا حصول نتیجه مورد نظر ،ادامه مییابد.
پس از دریافت نسخه نهایی برنامه ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش ،دربارهی برنامه درسی تکمیلشده
نظر خود را به معاونت آموزشی دانش اه ،اعالم میکند.
برنامه نهایی به ان مام کلیه مدارک و مستندات ،از معاونت آموزشی دانش اه به شوراهای آموزشی مرتبط
در معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،ارسال میشود.

این شدیوهنامده در نشسدت مدور  1393/12/9شدورای آموزشدی دانشد اه بده تصدویب رسدیده و از ایدن پدس
فرایند راهاندازی و طراحی برنامههای درسی رشتههای جدید در دانش اه ،با توجه به آن صورت میپذیرد.
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