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  کمیته برنامه ریزي درسی دانشکده پرستاري سنقر

  سمت  مرتبه  نام و نام خانوادگی  ردیف

  ریاست دانشکده  عضو هیئت علمی  بهروز سلطانیآقاي   1

  معاون آموزشی دانشکده و EDOمدیر   عضو هیئت علمی  دکتر کاوه شاه ویسی  2

  دبیر کمیته  عضو هیئت علمی  فرزاد زارعیآقاي   3

  عضو کمیته  عضو هیئت علمی  ي نژادذآقاي سروش معا  4

  عضو کمیته  عضو هیئت علمی  وهاب کرمی وندآقاي   5

  عضو کمیته  عضو هیئت علمی  سرکار خانم طیبه اقبالی  6

 EDOکارشناس واحد   کارشناس آموزش  سرکار خانم حشمتی  7

  

  معرفی واحد

 -یاددهی هاي فعالیت سلسه یک دهی سازمان از است عبارت		)Planning Curriculum( ریزي برنامه

 برنامه .تغییرات این تحقق میزان ارزشیابی و ها یادگیرنده رفتار در مطلوب تغییرات ایجاد ورمنظ به یادگیري

 هاي فعالیت هدایت و ارشاد منظور به دورنگر و دار جهت منطقی، شده، حساب مداوم، است فرآیندي ریزي

 بخشیدن سرعت موجب و است سازمان هر ناپذیر یجدای جزء که مطلوب هاي هدف به رسیدن براي جمعی

 اتالف موجب و بود خواهد پرهزینه و کند بسیار ریزي، برنامه بدون هاي فعالیت شود. می اهداف تحقق به



 و مشخص اهداف تحقق عدم و شغلی رضایت کاهش نهایتاً و شغلی وري بهره و کارآیی کاهش و منابع

  بود خواهد سازمانی

	  

  اهداف واحد

  دانشکده		EDO	در درسی ریزي برنامه واحد با مرتبط هاي فعالیت بر نظارت و بررسی *

  کدهدانش علمی هیات اعضاي میان در درسی ریزي برنامه دانش ارتقاي بر نظارت و ریزي برنامه *

  دانشکده در آموزش هاي برنامه بر نظارت برنامه تدوین *

  دانشکده در دروس ارزشیابی هاي فرم و ابزارها ارزشیابی براي ریزي برنامه *

  ها دوره طرح و ها	سدر طرح	اصالحات و بررسی *

  یدرس ریزي برنامه دانش ارتقاي جهت در دانشگاه		EDO	با همکاري *

  

  واحد شرح وظایف

  

  آموزشی هاي برنامه تهیه در مشارکت و نظارت *

  آموزشی هاي برنامه بازنگري و نیازسنجی *

  آموزشی هاي برنامه بخشی اعتبار استانداردهاي اساس بر دانشکده موجود وضعیت بررسی در مشارکت *

 از دوره طرح و درس طرح تهیه در علمی هیات اعضاي بیشتر هرچه مشارکت جهت نگرش و انگیزه ایجاد *

  مرتبط هاي کارگاه در شرکت سنجینیاز طریق

  درس طرح تدوین زمینه در علمی هاي مشاوره ارائه *

  اساتید به دوره طرح و درس طرح طراحی اصول آموزش *



  دانشجویان توسط سالک در استاد درس طرح اجراي نحوه بررسی *

  محرمانه صورت به نتایج بازخورد و اساتید توسط درس طرح تکمیل پیگیري *

  کارورزان و کارآموزان شامل بالینی موزشآ دوره طرح تدوین و تهیه *

  کارورزان و کارآموزان شامل بالینی آموزشی دوره طرح پرسشنامه تدوین و تهیه *

  آموزشی هاي برنامه بازنگري از پس حیالاص اقدامات بازخورد در نظارت *

  دانشکده آموزشی هاي فعالیت بر نظارت *

  آموزشی ریزي برنامه واحد با مرتبط هاي زمینه در علمی هیات اعضاي نمودن توانمند *

 آموزشی کیفیت ارتقاي جهت کارشناسی بررسی و مطالعات انجام *

  نوین هاي رشته اندازي راه روند بر نظارت *

  دانشکده پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز رسالت تحقق براي واحدها سایر با همکاري *

 کاربردي موضوعات و ارزشیابی و آموزش نوین هاي روش توسعه و ارتقا زمینه در کاربردي مطالعات انجام *

 یادگیري ننوی هاي تئوري نظیر آموزش در

  

 شرح وظایف کارشناس برنامه ریزي درسی

 جلسات صورت و جلسه کار دستور یهته و درسی ریزي برنامه کمیته جلسات تشکیل *

  داوري جهت دانشگاه مطالعات مرکز به ارسال و اساتید درس طرح دریافت *

  داوري جهت دانشگاه مطالعات مرکز به ارسال و اساتید هاي دوره طرح دریافت *



   درسی	ریزي برنامه واحد مکاتبات کلیه انجام *

 دانشکده ارزشیابی هاي برنامه نتدوی در مشارکت *

 
 
 

  

  


