
 
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی اراک برنامه عملیاتی کمیته برنامه ریزی درسیخالصه 

 1400در سال 

 

 برنامه عملیاتی کلیات 

 

  

نیاز سنجی  

بررسی اهداف توسعه آموزش •
یدر اسناد باالدست

برنامه تحولبررسی اهداف در•
آموزش و برنامه عملیاتی 
وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی

در زمینه ماموریت دانشگاه، •
وبیماری کرونا،آموزش مجازی
هاهداف دانشگا

ارزیابی برنامه های برنامه •
ریزی درسی سال قبل

تدوین اهداف

جیمبتنی بر نیاز سن•

تکمیل اهداف قبلی•

طراحی برنامه اجرایی

برنامه زمانبندی•

تعیین منابع•

تعیین افراد•

تشکیل کمیته•

اجرا

اجرای هریک از •
اهداف به صورت 

مجزا

ارزشیابی برنامه

ارزشیابی نهایی•

ارزشیابی حین اجرا•



 
 

 

 نیازسنجی -1

 زمانبندی فعالیتها 

 99اسفند   تشکیل جلسه

 99اسفند  ارزیابی نتایج روند فعالیتهای سال گذشته

 1400فروردین  19آموزش مجازی و کوید ارزیابی روند بازنگری کوریکولوم در راستای 

 1400فروردین  ارزیابی نتایج اعتباربخشی

 

 تدوین اهداف -2

 زمانبندی فعالیتها 

 فروردین با اعضای قبلی کمیته برنامه ریزی درسی تشکیل جلسه

 تدوین اهداف:

 بازنگری کوریکولومها -1

تکمیل روند برنامه بازنگری برنامه های آموزشی برای آموزش  -2

 مجازی

 19تکمیل روند برنامه بازنگری برنامه های آموزشی برای کوید  -3

 تدوین طرح درس بالینی -4

ارزیابی کلیه طرح درسهای دانشکده ها و ارائه بازخورد به  -5

 ایشان

 ارزیابی برنامه های آموزشی -6

فعال کردن کمیته های برنامه ریزی درسی دانشکده ها/  -7

 بیمارستانها

دسازی اعضای هیئت علمی در برگزاری برنامه های توانمن -8

 خصوص برنامه ریزی درسی

 1400از اردیبهشت الی اسفند 

 

  



 
 

 

 طراحی برنامه اجرایی -3

 زمانبندی فعالیتها 

 اردیبهشت ابالغ اعضای کمیته

 اردیبهشت کمیتهتشکیل 

 خرداد تشکیل جلسه با قطب

 هرماه تشکیل مرتب جلسات با اعضای کمیته ها

 هرماه هریک از اهدافپیگیری دسترسی به 

 

 اجرا -4

 فعالیتها زمانبندی  اهداف

فعال کردن کمیته های برنامه ریزی درسی 

 دانشکده ها/ بیمارستانها

 پیگیری اردیبهشت

 تشکیل جلسات

 جذب نیرو

 برنامه ریزی اختصاصی هر دانشکده

تکمیل روند برنامه بازنگری برنامه های 

 آموزشی برای آموزش مجازی

واحد اموزشی یادگیری الکترونیکی از  سال  ارزشیابی 

 گذشته

 تولید محتوا

 برنامه ریزی برای ترم آینده

از خرداد تا  ارزیابی برنامه های آموزشی

 پایان سال

 آموزش اعتباربخشی برنامه به تیم 

 تدوین ابزار ارزشیابی برنامه پزشکی عمومی

 پیگیری اعتباربخشی برنامه های آموزشی رشته ها

ابزار اعتباربخشی برنامه ها به دانشکده ها و ارائه 

 وزارتخانه

تکمیل روند برنامه بازنگری برنامه های 

 19آموزشی برای کوید 

خرداد تا آذر 

 ماه

 آموزش به اعضای هیئت علمی عضو کمیته

 نیازسنجی

 استخراج نیازهای آموزشی نهایی

 تدوین اهداف 

 تعیین روشهای تدریس

 تعیین روشهای ارزشیابی 

از فروردین تا  تدوین طرح درس بالینی

 پایان شهریور

 آموزش به اعضای هیئت علمی بالینی

 تشکیل جلسه های  هم اندیشی



 
 

 ارزیابی طرح درس تدوین شده

 نهایی کردن طرح درس

 تصویب طرح درس جدید در شورا

 

ارزیابی کلیه طرح درسهای دانشکده ها و ارائه 

 بازخورد به ایشان

از اردیبهشت تا 

 پایان آذر ماه

 نامه اطالع رسانی

 پیگیری

 ارزیابی

 بازخورد به دانشکده ها

 پیگیری اجرا

 

 آموزش شهریور بازنگری کوریکولومها

 پیگیری

 بازخورد به دانشکده ها

برگزاری برنامه های توانمندسازی اعضای 

 هیئت علمی در خصوص برنامه ریزی درسی

الی  تیرماهاز 

 اسفند

 نیازسنجی

 واحد توانمندسازی درخواست به

 برگزاری درقالب اموزش مداوم

 اموزش مقدمات در هر جلسه هم اندیشی

 

 

 

 ارزشیابی: -5

 شاخص نشانگر زمانبندی فعالیتها 

 گزارشات ابان ماه طراحی برنامه ارزشیابی

 صورتجلسه ها

 نامه های پیگیری

 مکاتبات درخواست ها

 مصوبات

درصد هر فعالیت  80انجام  حداقل 

 در زمانبندی

درصد هر فعالیت تا  100انجام    آذر ماه و اسفندماه اجرای برنامه ارزشیابی

 پایان اسفند

    


