برنامه عملیاتی واحد برنامه ریزی درسی در سال 1397
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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گامهای تدوین برنامه عملیاتی 1397
بررسی اهداف در برنامه تحول آموزش و برنامه عملیاتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

بررسی اهداف کالن دانشگاه در سال 1397

تلفیق اهداف کالن دانشگاه و برنامه تحول و تدوین چارچوب برنامه عملیاتی

ارائه چارچوب برنامه عملیاتی سال 1397به مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهت بررسی و تصویب

اجرا و پایش منظم برنامه

ارائه بازخورد

ارزشیابی پایان سال
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تاریخچه
واحد برنامه ریزی درسی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه با هدف کلی
بهبود برنامه های درسی رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی و پاسخگو نمودن برنامه های درسی از طریق کمک
به دفاتر توسعه در نظارت بر برنامه های درسی و پاسخگو نمودن برنامه ها و همچنین نظارت بر روند راه
اندازی رشته های جدید ،بازنگری برنامه های درسی و طراحی برنامه های درسی رشته های جدید در دانشگاه ،از
سال 1390به عنوان واحد مستقل آغاز به کار کرد و این مهم را با توجه به شیوه نامه مصوب مرتبط و از طریق بررسی
کارشناسی برنامه های درسی و مستندات ارائه شده ،ارائه بازخورد ،مشاوره و پایش فرایند مدذکدور ،جدامده عمدل مدی
پوشاند.
وضعیت موجود
واحد برنامه ریزی درسی دارای کمیته علمی از اعضای هیات علمی گروه آموزش پزشکی ،مسوول واحد و یک نفر
کارشناس است و به عنوان یکی از زیر مجموعههای مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی زیر نظر معاونت
آموزشی در حال ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره ای به این معاونت میباشد .از جمله فعالیت های انجام شده در
این واحدعبارت است از:
 اقدام به تشکیل واحدهای برنامه ریزی درسی در دفاتر توسعه انجام کارشناسی در ارتباط با راه اندازی رشته در دانشکده های مختلف (  17مورد) انجام کارشناسی درارتباط با بازنگری سرفصل های دروس (  2مورد) انجام کارشناسی های موردی ارسالی از سوی معاونت آموزشی (  9مورد)اهداف
اهداف کلی

 .1ارتقاء دانش برنامه ریزی درسی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 .2نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های درسی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 .3ارتقاء کمی و کیفی برنامه های درسی راه اندازی و بازنگری شده در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اهداف اختصاصی

 .1شناسایی نیاز های اساتید و دانشکده ها در زمینه برنامه ریزی درسی
 .2اولویت بندی نیازها و برنامه ریزی جهت رفع آنها
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 .3هماهنگی با واحد توانمند سازی در راستای برگزاری کارگاه جهت اساتید و اعضای کمیته های برنامه ریزی درسی
دفاتر توسعه
 .4نظارت برتشکیل کمیته های برنامه ریزی درسی دفاتر توسعه وفعالیت های آنان
 .5افزایش مشارکت اعضای کمیته های برنامه ریزی درسی دفاتر توسعه در راه اندازی و بازنگری برنامه های
درسی
 .6کمک و نظارت بر کمیته های برنامه ریزی درسی دانشکده ها در راستای تعریف عرصه های آموزشی
پاسخگو جهت اجرای بهینه برنامه های درسی
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جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد
هدف کلی :ارتقاء دانش برنامه ریزی درسی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اهداف اختصاصی :شناسایی نیاز های اساتید و دانشکده ها در زمینه برنامه ریزی درسی
اولویت بندی نیازها و برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه جهت اساتید و اعضای کمیته های برنامه ریزی درسی دفاتر توسعه
ردیف

1

2

3

4

شرح فعالیت

مسئول اجرا

تهیه فرم نیاز سنجی در ارتباط با نیازهای اساتید و کمیته ها در حوزه

مسوول واحد -کارشناس

برنامه ریزی درسی
مکاتبه اداری با کمیته های برنامه ریزی درسی دفاتر توسعه در جهت
شناخت نیازهای آنان

جمع بندی نیازهای اعالم شده از کمیته های برنامه ریزی دفاتر توسعه

برگزاری جلسه جهت هماهنگی با واحد توانمند سازی اساتید در ارتباط
با برگزاری کارگاه

زمان شروع

زمان پایان

فروردین1397

اردیبهشت 1397

کارشناس واحد

فروردین1397

خرداد 1397

کارشناس واحد

اردیبهشت 97

شهریور 1397

واحد

مسوول واحد توانمند
سازی ,مسوول کمیته و
کارشناس واحد

خرداد 97

شهریور 1397

شاخص پایش یا
ارزشیابی

مستندات مربوط به
مکاتبات
مستندات مربوط به
مکاتبات

مستندات مکاتبات

تعداد کارگاههای
آموزشی
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هدف کلی :افزایش مشارکت اعضای کمیته های برنامه ریزی درسی دفاتر توسعه در راه اندازی و بازنگری برنامه های درسی

هدف اختصاصی :نظارت برمشارکت کمیته های درسی دفاتر توسعه در راه اندازی و بازنگری برنامه های درسی
ردیف

شرح فعالیت

1

مکاتبه با دانشکده ها در ارتباط با گزارش تشکیل کمیته

2

تعیین شرح وظایف کمیته های برنامه ریزی درسی دفاتر توسعه

3

بررسی مستندات ارسالی از دفاتر توسعه و دادن بازخورد

زمان شروع

زمان پایان

مسئول اجرا

کارشناس واحد

فروردین 1397

فروردین 1397

مسوول واحد

فروردین 1397

فروردین 1397

فروردین 1397

خرداد 1397

مسوول کمیته و کارشناس
واحد

شاخص پایش یا
ارزشیابی

مستندات مکاتبات
اداری
مستندات شرح
وظایف
مستندات مکاتبات
اداری
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هدف کلی :ارتقاء کمی و کیفی برنامه های درسی راه اندازی و بازنگری شده در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

هدف اختصاصی :افزایش مشارکت اعضای کمیته های برنامه ریزی درسی دفاتر توسعه در راه اندازی و بازنگری برنامه های درسی
ردیف

1

شرح فعالیت

مسئول اجرا

مکاتبه با دفاتر توسعه در جهت ارسال فعالیت های انجام شده در زمینه

مسوول کمیته و کارشناس

راه اندازی و باز نگری برنامه های درسی

2

نظارت بر فعالیت های انجام شده و ارائه بازخورد

3

بازتعریف عرصه های آموزشی رشته های مختلف در دانشگاه

واحد
مسوول کمیته و کارشناس
واحد

زمان شروع

زمان پایان

اردیبهشت 1397

شهریور 1397

اردیبهشت 1397

شهریور 1397

دفاتر توسعه دانشکده ها
(کمیته های برنامه ریزی
درسی)

اردیبهشت 1397

شهریور 1397

شاخص پایش یا
ارزشیابی

مستندات مکاتبات

گزارش جلسه و
صورت جلسات
گزارش عرصه های
آموزشی
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