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 کمیته برنامه ریزی درسی

 اعضای کمیته:

 رئیس کمیته دکتر احمدرضا افشار

 دبیر کمیته آرزو بهبودیان

 عضو دکتر حسن صابری

 عضو دکتر زهرا یکتا

 عضو دکتر رعنا حسینی

 عضو دکتر محمد کرم یار

 عضو کامبیز دیبادکتر 

 عضو دکتر ندا ولیزاده

 عضو دکتر رحیم محمودلو

 عضو دکتر طاهره بهروز لک

 عضو دکتر حسن انصاری

 عضو دکتر خسرو حضرتی تپه

 عضو دکتر مجتبی کریمی پور

 عضو دکتر ناصر خلجی

 عضو علی حیدری

 

 



ترين مؤلفه نظام آموزش عالي هر كشوري محسوب مي شوند. ميزان توانايي اساتيد در امر هاي درسي ، مهمبرنامه

ها تدريس ارتباط معني داري با ميزان آگاهي آنان از امر برنامه ريزي درسي دارد. به همين دليل فرايند تدوين اين برنامه

ه ريزي درسي را باصلي كه بايد در تدوين آن مشاركت داشته باشند، طيف وسيعي از ادبيات برنامه ويژه شركايو به 

 و سيستم يك عنوان به  آن دهنده تشكيل اجزاء در دقت و درسي ريزي برنامه لزوم به توجه  دهد.خود اختصاص مي

  .باشدمي اساتيد آموزشي روند و فكري سازمان از حساسي نشانگر مجموعه،

 شرح وظایف : 

 كمك به انطباق برنامه هاي درسي با نياز جامعه .1

 هدفمند شدن برنامه هاي آموزشي مدرسين .2

 استفاده بهينه از زمان و امكانات جهت آموزش كيفي .3

 نظارت و پيگيري اجرايي برنامه هاي آموزشي مدرسين .4

 و طرح درس " course plan" تدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف ) طرح دوره .5

"Lesson Plan" اساتيد دركليه دروس عملي، نظري و باليني و در تمام گروه هاي آموزشي 

 تدوين راهنماي تدوين طرح دوره و درس .6

 هاهاى آموزشى و ارزشيابى آننظارت بر اجراى برنامه .7

 هاارتقاء برنامه هاي درسي و منابع آموزشي به روز از طريق بازنگري در آن .8

 هاها توسط مديران گروهمشاركت و پيگيري اجراي برنامه .9

 هاي نوينهاي آموزشي از وضعيت سنتي به سمت برنامههدايت برنامه .11

 كمك به انجام و اجراي فرايندهاي نيازسنجي آموزشي .11

 تحقيق و مطالعه نتايج برنامه هاي ارائه شده

 


