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 دیباچه

برنامه و  پژوهش  با  مؤسسه  تخصصی  و  علمی  نهادی  مثابه  به  عالی  آموزش  ریزی 

دانش میانرسالت  رویکردی  و  عالی  آموزش  قلمرو  در  اصلی  رشتهپژوهی  ای، محور 

کارویژهفعالیت به  را  خود  در    -1های:  های  کاربردی  و  نظری  دانش  ارتقاء  و  تولید 

عالی   آموزش  د  -2حوزه  اشاعه  و  ذیانتقال  به  عالی  آموزش  سطح  انش  در  نفعان 

های آموزش عالی قرار داده است. پژوهی و تحلیل سیاست سیاست  -3خرد و کالن  

های تخصصی که در این راستا به منظور پاسخگویی سریع، مؤسسه تدوین گزارش 

های پژوهشی به کار گرفته مدت است را در کنار انجام طرح رویکردی چابک و کوتاه

 است. 

های تخصصی آموزش عالی است و از نیمه دوم سال  مجموعه حاضر شامل گزارش 

بهره  1397 و  انتشار  این  برداری ذیبرای  است. گستره موضوعی  آماده شده  نفعان 

چالشگزارش  از  وسیعی  طیف  دغدغهها  و  عالی  ها  آموزش  حوزه  در  کنونی  های 

برنامه کیفی،  و  کمی  توسعه  حکمرانی،  و  مدیریت  درسی،  رینظیر:  و  آموزشی  زی 

المللی شدن و جذب دانشجویان خارجی، ارزیابی و تضمین منابع مالی و انسانی، بین

سیاست تحلیل  تطبیقی،  مطالعات  میکیفیت،   ... و  عالی  آموزش  این  های  باشد. 

در  گزارش  مؤثر  و  مفید  راهکارهایی  موجود،  وضعیت  تحلیل  ضمن  دارند  سعی  ها 

ریزی آموزش عالی کشورمان در سطح خرد و برنامهجهت بهبود نظام سیاستگذاری  

 و کالن ارائه نمایند. 

نظران آموزش عالی به مشارکت  در پایان ضمن دعوت از همه متخصصان و صاحب

در  را  ارزشمندتان  نقدهای  و  نظرات  است  خواهشمند  پژوهشی،  برنامه  این  در 

 ها به این مؤسسه ارسال نمایند.خصوص هر یک از گزارش 
 

 یعیرضا من

 معاون پژوهشی مؤسسه
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 پیشگفتار

آموزشی   نظام  هر  ارکان  مهمترین  از  یکی  تردید  نظام    بی  آن  درسی  های  برنامه 

همین بس که از برنامه های درسی به عنوان قلب  هستند، در باب اهمیت این رکن،  

تپنده دانشگاه نام می برند. با این همه، بدون وجود یک راهنما و چارچوب عملیاتی،  

برنامه عدیدهطراحی  با مشکالت  درسی  که  های  خواهد شد  مواجه  های  واقعیتای 

ت و مهارت  موجود در نظام آموزش عالی ایران از جمله تربیت نیروی انسانی با قابلی

سرعت   میان  هماهنگی  عدم  و  دانشگاهی  آموختگان  دانش  فزاینده  بیکاری  کم، 

تواند  شتابان تولید علم و دانش و برنامه های درسی موجود از شواهد اصلی آن می

چارچوب برنامه درسی دانشگاهی در واقع دستور العمل و نقشه راهی است که  باشد. 

برنامه آن  اساس  همانا  بر  که  کنندگان  ریزان  تدوین  سایر  و  علمی  هیات  اعضای 

برنامه درسی در دانشگاه هستند؛ می توانند با تاسی از این شیوه نامه تدوین شده  

برنامه درسی   المللی طراحی شده است،  باال دستی ملی و بین  اسناد  اساس  بر  که 

نگری  های درسی تدوین یا بازایی که برنامهدانشگاهی خود را تدوین نمایند. به گونه

به  دانشجویان  و  کار  بازار  جامعه،  حاضر  حال  در  نیازهای  پاسخگوی  بتواند  شده 

 عنوان شهروندانی محلی و ملی و بین المللی )جهانشهر(باشد.  

( دانشگاهی   درسی  برنامه  رو،    CFU )1چارچوب  پیش  شده  یک طراحی  نتیجه 

اندرکاران دست  و  صاحبنظران  بین  در  طوالنی  مشاوره  و  پژوهش  تدوین    پروسه 

انجام و    1398برنامه درسی در سراسر کشور است. پیش نویس اولیه در شهریور ماه  

در   سپس  و  شد  بخشی  اعتبار  کشور  درسی  برنامه  متخصصان  حضور  با  درپنلی 

نشست معاونین آموزشی برای معاونان محترم آموزشی رونمایی شد. همچنین برای 

در حضور معاون محترم   1398ال  اعتبار بخشی بیشتر، این چارچوب در مهر ماه س 

ریزی به عنوان بستری برای  آموزشی وزارت علوم و اعضای کارگروه کمیسیون برنامه

و  رضایت  با  اکنون  شد.  بررسی  و  طرح  مجددا  نظر،  تبادل  و  انتقاد  گفتگو،  بحث، 

می ارائه  را  نهایی  سند  یک  زیاد  بسیار  دیدگاه ضرورت  دهنده  نشان  که  ها،  دهیم 

آرزوهای دست اندرکاران تدوین و بازنگری برنامه های درسی و همچنین ها و  آرمان

 
1. Curriculum Framework University  
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ریزی   برنامه  و  پژوهش  موسسه  است.  کشور  عالی   آموزش  در  عالقمند  ذینفعان 

آموزش عالی به عنوان نهادی پیشگام در تدوین  چنین برنامه هایی بر این است که  

گی بهره  با  جهان،  در  تکنولوژی  و  علم  پیشرفت  به  توجه  تدوین با  چارچوب  از  ری 

برنامه درسی دانشگاهی مذکور در مسیر یادگیری اثر بخش و به روز گام برداشته و 

عصر هزاره سوم مهیا سازد.   زندگی در  برای  را  دانشجویان  بینش  و  مهارت  دانش، 

که   دهد  می  را  اطمینان  این  است،  آن  به  دستیابی  پی  در  سند  این  که  میراثی 

تدوین شد برنامه )در هر  های درسی  آموختگانی  دانش  تواند  این چارچوب می  با  ه 

مهارت به  مجهز  تحصیلی(  رشته  و  شایستگیمقطع  نگرشها،  ارزشها،  و  های  ها 

به مثابه یادگیرندگانی مادام العمر و به عنوان کنشگرانی موثر برای زندگی در    ،الزم

جهان   و  منطقه   ، کشور  برای  مسئول  شهروندانی  همچنین  کنونی،  تربیت  جامعه 

 کند.  

شایان توجه است که در فرآیند تدوین و بازنگری برنامه درسی باید به صورت ویژه  

دانشجویان به عنوان مهمترین کنشگران و ذی نفعان حوزه آموزش عالی توجه شود.  

و  زمینه  شود  فراهم  آنها  تحصیلی  ارتقاء  و  رشد  برای  ضروری  و  الزم  شرایط  و  ها 

در  شکاف موجود  نواقص  و  ریشه برنامهها  و  جدی  صورت  به  درسی  مورد های  ای 

کنکاش قرار گرفته و اصالح شوند. به گونه ایی که دروس کهنه و به دردنخور  به 

برنامه   نظارت و  بایسته است، دفاتر  یابند. در واقع  و مفید تغییر  اثر بخش  دروسی 

الب مرسوم و  های درسی از قریزی در دانشگاه ها در فرآیند تدوین و بازنگری برنامه

صورت  این  در  شوند.  تبدیل  مدرن  آموزشی  مراکز  به  و  شده  خارج  خود  سنتی 

یادگیری؛ فعاالنه، مادام با  فرآیند آموزش و  این مهم  بود و  اثربخش خواهد  العمر و 

 کاربست چارچوب برنامه درسی دانشگاهی معتبر و جامع محقق خواهد شد. 

                                                                                                                     
 نسرین نور شاهی 

 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی رئیس
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 چکیده 

سال   بخشنامه  1379در  ارسال  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  تفویض  وزارت  ای 

ابالغ کرد. واگذاری اختیارات برنامه درسی  ها را  اختیارات برنامه درسی  به دانشگاه

ها یکی از اقدامات شایسته به سمت توسعه علمی و تأمین مهمترین الزام به دانشگاه 

ها به صورت نهادهایی پویا، فعال، نقاد و خودگردان  آن یعنی استقالل نسبی دانشگاه 

تا    1379ت. از سال  ها قرار نگرفبود. با این وجود، این آیین نامه مورد اقبال دانشگاه

رغم مشکالت فراوان همچنان ها علیابالغیه تفویض اختیار به دانشگاه  1384سال  

به قوت خود باقی بود. با توجه به این مهم، تمرکزگرایی رویکرد اصلی وزارت علوم  

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در اولین    1392بود. با تغییر دولت در خرداد سال  

من به  خود  دانشگاهاقدام  اختیارات  سطح  افزایش  و  تمرکززدایی  و  ظور  دولتی  های 

برنامه بازنگری  و  تدوین  مجدداً  دانشگاهغیردولتی،  به  را  درسی  کرد.  های  ابالغ  ها 

ماده    11/1395/ 23مورخ   مفاد  به  استناد  ماده    2با  و    6و  وظایف  اهداف،  قانون 

آیین برنامهتشکیالت،  اختیارات  واگذاری  درسنامه  دانشگاه ریزی  به  و  ی  ها 

ابالغ شد. پیرو واگذاری اختیارات های آموزش عالی تدوین و به دانشگاه موسسه  ها 

به دانشگاهبرنامه به مادهریزی درسی  استناد  با  آیینها و  اقداماتی  های  نامه مذکور، 

چارچوب  و  ساختار  تدوین  خصوص  این    در  در  گرفت.  انجام  درسی  برنامه  تدوین 

را ملزم کرد که به    2و  1های سطح  م، تحقیقات و فناوری دانشگاهبین، وزارت علو

های متعدد در  های درسی مبادرت نمایند. علی رغم تالشتدوین و بازنگری برنامه

خواستار   همواره  درسی  برنامه  دفاتر  همچنین  و  ها  دانشگاه  از  برخی  زمینه،  این 

برای طراحی و تدوین برنامه بودندکه بتواشیوه نامه ی آن تمامی  نند به واسطهایی 

بنابراین،  برنامه کنند.  بررسی  و  تنظیم  منسجم  چارچوب  یک  در  را  درسی  های 

شیوه چارچوب،  درسی  تدوین  های  برنامه  تدوین  منظور  به  دستورالعملی  یا  نامه 

ی ریزی آموزش عالی تبدیل شد. شیوه نامهها به ضرورتی برای دفتر برنامهدانشگاه

معی از پژوهشگران با اهتمام نمایندگانی از اعضای هیئت پیش رو حاصل تالش ج

کند  های سطح یک و دو است. این چارچوب کمک میعلمی و متخصصین دانشگاه

های کشور از نوعی انسجام و یکپارچگی در  های درسی در دانشگاهکه تدوین برنامه



 نامه تدوین برنامه درسی دانشگاهیشیوه 4

و تسهیل  تر شدن برنامه  تر و منسجماصول و روش برخوردار باشدکه هم باعث غنی

ها  نامه واگذاری اختیار برنامه ریزی درسی به دانشگاهفرایند نظارت بر اجرای آیین

موازی از  هم  و  برنامهشده  تدوین  و  حداقلکاری  فاقد  که  درسی  الزم  های  های 

 هستند جلوگیری خواهد شد.

برای  راهنمای عملی مناسب  ایجاد یک  نامه  این شیوه  اساسی  به طور کلی، هدف 

ه تخصصاعضای  با  دانشگاهی  درسی  برنامه  تدوین  مجریان  و  علمی  های  یئت 

برنامه درسی ایده  از آن به تدوین یک  آل بپردازند و با  مختلف است، تا با استفاده 

عنایت به اصول حاکم بر برنامه ریزی درسی و در نظر داشتن عوامل مهم تاثیرگذار  

شده باالترین بهره را در اجرا های درسی آموزش عالی، برنامه درسی اجرا  بر برنامه

داشته و تاثیر مناسبی بر کل سیستم آموزشی ایجاد کند. در این شیوه نامه سعی  

تجارب  که حاصل  درسی  برنامه  تدوین  در  مهم  معیارهای  و  عناصر  مجموعه  شده 

دانشگاه  تجارب  از  علمی  مطالعات  درسی،  برنامه  قلمرو  صاحبنظران  های  ارزشمند 

-یشرو و در حال توسعه از جمله ایران و بررسی اسناد، برنامهموفق در کشورهای پ 

ابتدا مفهوم علمی و  های آنهای درسی و وبسایت  ها است، مورد توجه قرار گیرد. 

سپس  تبیین،  نامه  شیوه  کاربرد  عملی  راهنمای  و  درسی  برنامه  تدوین  عملیاتی 

قالب   در  عناصر  این  از  یک  هر  در  که  معیارهایی  و  برنامه  متوالی  گامعناصر  های 

برنامه   یک  تدوین  جهت  ساختاری  فرایندی  ادامه،  در  است.  شده  ارائه  و  تفسیر 

درسی به صورت شماتیک به منظور آغاز و اتمام فرایند تدوین  برنامه درسی فراهم  

شده و فهرستی از واژگان کلیدی کاربردی برای آشنایی بیشتر دست اندرکار تدوین  

شترک ارائه شده است. قابل ذکر است که برای هر گام  برنامه درسی با اصطالحات م

هایی تهیه و تنظیم شده است که بایسته است به منظور تدوین و طراحی برنامه  فرم

نظرات ذی   از  بهره گیری  و  اصل مشارکت  است که  تکمیل شوند. مقتضی  درسی 

یوه  های شها در تمامی بخشها و نظم و ساماندهی مناسب فعالیتنفعان، کارگروه 

ی حاضر به عنوان سندی راهبردی،  نامهنامه رعایت گردد. امید آن می رود که شیوه

برنامه تربیت دانش آموختگانی موفق و  موجبات تدوین  های درسی جامع و کامل، 

نگر را برای پیشرفت جامعه در  مند و آیندهنوآور، رهبرانی جهانی و مدیرانی قدرت

 حال تغییر به دست دهد. 
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 امه درسیمفهوم برن

نقش  برنامه که  هایی  زیرنظام  از  یکی  عنوان  به  که  عالی  آموزش  در  درسی  های 

اساسی در متحول شدن آموزش عالی و جامعه دارند، نقش خود را ایفا نماید. زیرا 

برنامه طریق  از  عالی  مطلوب  آموزش  اهداف  به  است  تالش  در  درسی مصوب  های 

به عنوان یک حوزۀ مطالعاتی  (. برن 2005،    1و کواته  1دست یابد )بارنت امۀ درسی 

دارد  سابقه یه یک قرن  نزدیک  عنوان یک حوزۀ    گیریو شکلای  به  عالی  آموزش 

سابقه با  هرچند  توجه  مطالعاتی  جلب  به  منجر  دهه(  سه  به  )نزدیک  محدود  ای 

دهد که  های درسی شده است. بررسی اسناد نشان مینفعان این حوزه به برنامه ذی

برنامه این  عالی  مدارس  و  دانشگاهها  بودهدر  درسی  تدریسهای  فرایند  که    ،اند 

یادگیر و  دادهتحقیق  شکل  را  قاطعانه  ی  طور  به  عالی  آموزش  درسی  برنامه  اند. 

روش جامعه،  نیازهای  دهنده  دانشجویان،  انعکاس  عالیق  و  دانش  کسب  های 

اشکال  توانایی نیازمند تهیه  برنامه درسی  است. طراحان  آنها  پیشین  یادگیری  ها و 

توانایی و  عالیق  متنوع  نیازهای  برنچندگانه  برای  دانشجویان  درسی امههای  ریزی 

 (.  1387هستند )مؤمنی مهموئی و همکاران، 

دهد که یک عنصر کلیدی از ابتدا با این نهاد  بررسی تاریخ آموزش عالی نشان می

همراه بوده و به نوعی کیفیت بروندادهای آن را شکل داده است؛ این عنصر برنامۀ  

، 1ه است )التوکا های دانشگاهها حضور داشت درسی است که در تمامی فراز و نشیب 

در 2007 تغییر  دلیل  به  گذشته  سال  دویست  در  دانشگاه  تحوالت  از  بخشی  و   )

مروری کوتاه بر مستندات پژوهشی    (.1986،  1های درسی بوده است )کیمبالبرنامه

می بوده،  دهدکه  نشان  رایج  التین  و  انگلیسی  زبان  دو  در  درسی  برنامۀ  مفهوم 

غالبا   استادان  و  دانشگاه  قرار میمدیران  استفاده  مورد  را  به  آن  روند  این  و  دادند، 

طور مداوم در طول قرن هفدهم و منابع مربوط به قرن هجدهم ادامه یافته است. 

های درسی  یافتند، برنامههمانطور که مؤسسات آموزش عالی به سرعت گسترش می 

و   یونان  مدارس  کالسیک  علمی  میراث  راه  و  داده  شکل  را  خود  اصلی  هسته 

نوزدهم دان قرن  دانشگاهها در  پیش گرفتند.  را در  قرون وسطی  اروپا در  شگاههای 

و  دوره شناختند  رسمیت  به  معمول  طور  به  را  عالی  آموزش  در  تحصیلی  های 
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های  های درسی بر اساس نیازهای یادگیری شکل گرفت. در این رابطه، برنامهبرنامه

آموزش   در  امروز  به  تا  را  خود  کارکرد  همچنان  دادهدرسی  ادامه  اند  عالی 

 (.2002و همکاران،  1هوگت)دی

شده عنوان برنامه  توان به آنچه در دانشگاهها تدریس میهر چند در مورد اینکه می 

در  این خصوص  در  دقیقی  اطالعات  و  دارد  وجود  تردید جدی  خیر  یا  داد  درسی 

در  های دروس مختلف  ها و سرفصلدست نیست و آنچه وجود دارد از بررسی درس

دانشگاهها استخراج شده، اما برنامۀ درسی دانشگاهی )آموزش عالی( در چند سال  

یک  عنوان  به  و  کرده  جدا  عمومی  آموزش  درسی  برنامۀ  از  را  خود  مرزهای  اخیر 

ای تخصصی با ادبیات مشخص در حال تکوین و گسترش است بافت جدید و حوزه

 (.  1392)یادگارزاده، 

درسی   برنامۀ  مانند  چند  نیز  هر  عالی  آموزش  در  مفهوم  این  برای  کلی،  حالت  در 

)فتحی ندارد  وجود  استانداردی  بارنت (،  1390واجارگاه،  تعریف  که  همانطور  و 

می1994) صالحیت(  دانش،  تعریف  تأثیر  تحت  زیادی  حدود  تا  ها،  گوید 

بررسی مستندات مربوطه نشان  گذرد قرار دارد.  پژوهی و آنچه در دانشگاه میدانش

مجموعهدمی نوعاً  درسی  برنامۀ  کلمۀ  یا  هد  تحصیلی  دوره  یک  در  دروس  از  ای 

کند، و همانطور  ای از دروس در یک برنامه آموزشی را به ذهن متبادر میمجموعه 

( التوکا  و  استارک  می2009که  برنامۀ  "گویند  (  که  بپرسید  دانشجویی  هر  از  اگر 

خو دریافت  را  آماده  جواب  یک  چیست؟  دانشگاهی  همۀ درسی  تقریباً  کرد.  اهید 

ای از دروس و یا تجربیات مورد نیاز برای تکمیل یک افراد برنامۀ درسی را مجموعه

می آموزشگاهی  بهمدرک  اگر  عمیقدانند.  قرار طور  بحث  مورد  را  موضوع  این  تر 

های آماده متفاوت خواهند بود. یعنی بعضی از  کنید که این پاسخدهید مالحظه می

ای از  کند اشاره و بعضی بر مجموعهبه دروسی که یک کالج ارائه میدهندگان  پاسخ

کنند. بعضی دیگر تجربیات غیر رسمی  دروس اخذ شده توسط دانشجویان تأکید می 

دانند. برخی ممکن  اند را مشمول آن میدر آموزشگاه که در فهرست دروس نیامده

روش  م است  آن  از  بخشی  عنوان  به  را  یادگیری  و  تدریس  دهند  های  قرار  دنظر 

-کنند که عموم مردم میدرحالیکه افراد دیگر چنین نظری ندارند. برخی تصور می

آن می به جزئیات  که  اما هنگامی  آموزشگاهی چیست؟  برنامۀ درسی  نگریم،  دانند 
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پدیده با  متفاوت مواجه میاغلب  از نزدیک ایی کامالً  شویم. حتی در بین کسانیکه 

رسی هستند، یک تعریف ثابت و دائمی در مورد آن وجود درگیر با مفهوم برنامۀ د

درسی   برنامۀ  که  کنند  اشاره  نکته  این  به  است  ممکن  مطلع  و  آگاه  افراد  ندارد. 

آگاهی کسب   دانشگاه مورد بحث  نوع  از  اینکه  مگر  نیست،  تعریف  قابل  دانشگاهی 

مأموریت زیرا  برنامهکنیم.  و  مشتریان  یکدیگر  ها،  با  وسیع  طور  به  ها 

 (. 3)ص"متفاوتند

های آموزشی از پیش تعیین شده و  اگرچه برنامۀ درسی نوعاً ترکیب شده از فعالیت

مهارت دانش،  )مانند  خاص  محتوای  انتقال  برای  شده  است، قصد  مقررات(  یا  ها 

که برنامه محتوایی  و  یادگیرندگان  مربیان،  بین  تعامل  محل  عنوان  به  درسی  های 

شد  ،مفهومی  شود  آموخته  برنامههباید  و  افراد  بین  تعاملی  چنین  درسی  اند.  های 

مینتیجه  وجود  به  یادگیری  نام  به  یا  ایی  محتوا  با  مربیان  تعامل  بدون  آورد. 

اما   است،  نزدیک  یادگیری  تجربه  به  درسی  برنامۀ  یک  مدرسان،  و  یادگیرندگان 

ربیتی ای مفید نخواهد بود زیرا عوامل محیطی متنوعی بر نتیجۀ هر تجربۀ تتجربه 

)التوکا،   )  1آناال (.  2007اثرگذارند  همکاران  در  2016و  درسی  برنامه  معتقدند   )

دانشگاه باید با توجه به یادگیری دانشجویان، انتظارات اجتماعی و توان دانشگاه در 

بر خط نمیمشیاثرگذاری  زیرا  شود  تعریف  در  ها  عالی  آموزش  داشت  انتظار  توان 

    و بدون توجه به محیط به کارش بپردازد.  چارچوب نهادی خودش پنهان شده

گویند در بسیاری از تعاریف  ( به نقل از استارک و الوتر می2009استارک و التوکا )

 حداقل به یکی از عناصر زیر اشاره شده است:  

 ـ مأموریت، هدف یا بیان کلی آنچه که برای یادگیری فراگیران حائز اهمیت است، 1

اگیران باید  ـ مجموعه ای از تجربیات که بعضی از نویسندگان معتقدند که همۀ فر2

 آن را دارا باشند،  

 ـ مجموعه ای از دروس پیشنهاد شده به فراگیران، 3

 کنند،  ـ مجموعه ای از دروس که فراگیران از بین آنها انتخاب می4

 ـ محتوای رشته تحصیلی خاص، 5

 (.  7)ص  "کندـ زمان و چارچوب درسی که یک دانشگاه فراهم می6
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دهد که بین  با برنامۀ درسی دانشگاهی نشان میبررسی پیشینه و مستندات مرتبط  

اندیشمندان این حوزه بر روی اینکه برنامۀ درسی چیست؟ و چه عناصری دارد؟ دو 

شود. این تفاوت از نگاه افراد درون دانشگاه )عمدتاً اساتید(  تفاوت عمده مشاهده می

ناشی می سیاستگذاران(  )عمدتاً  بیرونی  افراد  نگاه  و همانطورو  و   شود  استارک  که 

( دانشگاهها که مسئولیت ( می2009التوکا  علمی  اعضای هیئت  های وسیع  گویند: 

افرادی که چنین مسئولیت  هایی  در مورد تدوین برنامۀ درسی دارند، در مقایسه با 

قرار  توجه  مورد  درسی،  برنامۀ  تعاریف  در  را  عناصر  از  زیادتری  تعداد  نوعاً  ندارند، 

آنها می واقع  در  در    دهند.  باید  که  عناصری  درباره  بیشتری  قطعیت  و  اطمینان  از 

توان نتیجه گرفت که  تعریف گنجانده شود و یا گنجانده نشود برخودار هستند. می

تعاریف عملیاتی از برنامۀ درسی، علیرغم فقدان یک موافقت رسمی، بطور محلی و  

 موضعی پدید آمده است.   

التوکا   دیدگاهی  چنین  تبیین  می2007)در  استدالل  (  است  ممکن  مربیان  گوید 

تنوع  خصوصاً  است،  ممکن  غیر  عوامل  این  همۀ  دادن  قرار  مدنظر  که  کنند 

دوره در  برنامهدانشجویان  و  تحصیلی  کردههای  طراحی  آنها  که  آموزشی  اند؛  های 

می فقط  متوسط مربیان  با  متناسب  یادگیری  تجارب  ایجاد  و  محتوا  روی  توانند 

ت میدانشجویان  بار  یک  فقط  یادگیری  بروندادهای  حال،  هر  به  کنند.  تواند  أکید 

برنامه کیفیت  مورد  در  قضاوت  رخ معیار  همیشه  امر  این  البته  باشد،  درسی  های 

کوتهنمی واقع  )در  ویژگیدهد  اثر  و  است(  در  نظرانه  دانشجویان  تجارب  و  ها 

آموزش عالی فراگیر، یک  شود. افزون بر این، در  های درسی نادیده گرفته میبرنامه

تواند برای یک جامعه همگن طراحی شود. تنوع دانشجویان، نقل و برنامۀ درسی می

جهانی بر  تأکید  و  مورد  انتقال  در  تفکر  روش  در  تغییر  به  مجبور  را  ما  سازی 

های ما را در خصوص ساختار آموزش عالی را فرضکند و پیشهای درسی میبرنامه

(، اولیور و  2017و کواته )   1همین اساس کسانی مانند لیندن کشد. بر  به چالش می

های درسی در میانۀ تحوالت آموزش عالی و  ( برنامه2017( و فونگ )2011هیون )

سازی، کاهش ارزش مدرک تحصیلی،  های پیش رو شامل جهانیدرمواجهه با چالش

ریایی متالطم  های دانش و فشار فناوری مانند دها، توسعه سریع حوزهافزایش هزینه

های جدید هستند و این امر هستند که بیش از هر چیز نیازمند سازگاری با وضعیت
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وضعیت   در  به شدت  را  یادگیرنده(  و  آموزشی  مواد  )خصوصاً  درسی  برنامه  عناصر 

 دهد.   ثباتی قرار میبی

نگاه بین  از  گفت  بتوان  آموزش شاید  درسی  برنامۀ  درسی،  برنامۀ  به  مختلف  های 

پرورش علمی  عالی   به عنوان طرح و نقشۀ علمی )آکادمیک( که هدف آن رشد و 

علمی   هیأت  اعضای  از  وسیعی  بخش  مشارکت  فرایند  طریق  از  دانشجویان 

برنامۀدانشکده تعریف  برای  چارچوب  بهترین  باشد    هاست،  عالی  آموزش  درسی 

التوکا،   و  دی2009)استارک  اساس  این  بر  آموزش 2002)  1ژور(.  درسی  برنامۀ   )

درجه  اخذ  و  یادگیری  تجارب  کردن  فراهم  برای  رسمی  علمی  برنامه  یک  را  عالی 

گوید واژۀ برنامۀ درسی دارای تعاریف متنوعی است که کند. او میعلمی تعریف می

)مهارت دانشجویان  یادگیری  برای  اهدافی  محتوا شامل  نگرش(؛  و  دانش  ها، 

توالی )نحوه  )موضوعات درسی که در ق  یادگیری جاسازی شده است(؛  الب تجارب 

روش یادگیرنده؛  مفاهیم(؛  فعالیتارائه  و  و  ها  )مواد  آموزشی  منابع  آموزشی؛  های 

)روشموقعیت ارزشیابی  دانشجویان  ها(؛  یادگیری  برای سنجش  استفاده  مورد  های 

ب یادگیری،  و  تدریس  فرایند  درباره  قضاوت  و  تجارب(؛  نتیجه  عنوان  اساس به  ر 

 تجارب و ارزشیابی است.  

بنابراین برنامۀ درسی را "گویند:  ( در تبیین طرح علمی می2009استارک و التوکا )

می تعریف  علمی  برنامه  یک  عنوان  علمی  به  پیشرفت  تقویت  آن  هدف  زیرا  کنیم 

-فراگیران است. این برنامه بطور ذهنی با گروه خاصی از فراگیران در داخل محدوده 

شود. یکی از نتایج مهم این تمرکز آن است که  اف آن فراگیران طراحی میهای اهد

ریزان در ابتدای امر، تعلیم و تربیت فراگیران را به عنوان دلیل مقدماتی وجود  برنامه

(. طرح علمی که در باال به آن اشاره  10)ص  "گیرندبرنامۀ درسی دانشگاه درنظر می

برنامه از  جدیدی  تعریف  درسیشد  برای   ریزی  فراوانی  ظرفیت  و  است  دانشگاهی 

تبیین مفهومی و گسترش برنامۀ درسی در بر دارد. طرح علمی شامل »چرایی« و  

نگیرند،   یا  و  بگیرند  فرا  را  چیزی  چه  که  این  و  دانشجویان  یادگیری  »چگونگی« 

زمینه  و  بستر  این طرح در  یا  است.  برنامه  تنها شامل سازمان،  نه  دارد که  قرار  ای 

های خاص یادگیرنده را نیز  های گروهیک دیسیپلین است بلکه اهداف ویژگی رسالت



 نامه تدوین برنامه درسی دانشگاهیشیوه 10

(. تعریف برنامۀ درسی به طرح علمی به مقدار 1390واجارگاه،  گیرد )فتحیدر بر می

های صورت گرفته در برنامۀ درسی دانشگاهی از  کافی جامع و پویا است که نوآوری

آموزشی و محتوا، و همه آنچه برای های آموزشی، توالی، سنجش اهداف  قبیل روش

 (.  2002ژور، گیرد را شامل شود )دیبهبود یادگیری انجام می

برخی معتقدند طرح علمی به دلیل تغییراتی که در آموزش عالی رخ داد توانست  

جایگاه خود را تثبیت کند. در خالل دهه پایانی قرن بیستم در پاسخ به سه تغییر، 

برنامهها و اصالحاتی  نوآوری  یادگیری در  اهداف  از  اول، تغییر  های درسی رخ داد: 

دادن  نشان  برای  محتوا  پوشش  و  محتوا  به  داشت  مهارت  بر  تمرکز  که 

رشته شایستگی در  یادگیری  از  تغییر  دوم،  متنوع؛  تجارب  های  به  پراکنده  های 

ر یادگیری در خالل برنامۀ درسی؛ و سوم، تغییر در موضوعات درسی به عنوان ابزا

روش در  نوآوری  و  یادگیری  بهبود  عنصر اولیه  عنوان  به  سنجش  و  آموزش  های 

برنامه اصالحات  مسائل  مکمل  عنوان  به  که  جهانی  صالحیت  و  تنوع  درسی.  های 

برنامه نمودهاصلی  رخ  عالی  آموزش  درسی  هستند های  اهمیت  دارای  نیز  اند 

اهداف تربیتی با دنیای    تطابق"( عامل  2003(. بر این عوامل اکر )2002ژور،  )دی

 (. 263را افزوده است )ص  "واقعی

سال در  آکادمیک  طرح  بر  مفهوعالوه  اخیر  پردازیهای  برنامه  م  از  جدیدی  های 

ها،  گیری جریاندرسی آموزش عالی ارائه شده است که نویدبخش تحوالت و شکل

ان به برنامه  توهای علمی در این حوزه است. به عنوان مثال میرویکردها و گفتمان

ون و  کووره  )بریر،  اجتماعی  ارتباط2019ویل،  درسی  درسی  برنامه  )فان،  (  ساز 

بر  2017 برنامه درسی مبتنی  اشاره دارد،  پژوهش  به متصل کردن آموزش و  ( که 

وولمر،   و  )بوویل  موضوع 2019مشارکت  به  توجه  با  که  اجتماعی،  (  مسائل  و  ها 

درسی نقش دارد، برنامه درسی مبتنی بر    هایفرهنگی و سیاسی در طراحی برنامه

(، برنامه درسی مبتنی بر آموزش عمومی )ایرینگ 2014آندراگوژی )وانگ و برایان،  

(، برنامه درسی مبتنی بر دانستن، عمل کردن و بودن )بارنت  2015سن، و کریستین

 اند.   سته( و ... اشاره کرد که هرکدام از یک زاویه به برنامه درسی نگری2005و کواته، 

به طور کلی تعریف برنامۀ درسی آموزش عالی بدون توجه به عوامل اثرگذار درونی  

نمی پیدا  بیرونی معنی  و ونو  )بریر، کووره  آن 2019ویل،  کنند  تدوین  بنابراین   ،)
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نفعان میسر نخواهد بود. آنچه به عنوان فرایند تدریس، یادگیری بدون مشارکت ذی

جریان است تحت تأثیر انتظارات، فرهنگ سازمانی، اهداف  و پژوهش در دانشگاه در  

رسالت پشتیبانی  و  فرایندهای  و  دانشگاهی  نظام  عناصر  دانشگاه،  کارکردهای  ها، 

دهد.  های درسی را نیز تحت تأثیر قرار میممکن است تغییر کنند. این تغییر، برنامه

فرصت هم  شرایطی  چنین  قوتبا  و  برنامهها  در  زیادی  آموزش ریزهای  درسی  ی 

چالش هم  و  دارد  وجود  آسیبعالی  نقاط  و  تهدیدها  است. ها،  زیاد  آن  در  پذیر 

های درسی دانشگاهی و پژوهش در مورد آنها  هرچند این موارد مانع از رشد برنامه

توان امیدوار بود که در آینده این حوزه جایگاه واقعی خود را در نظام  شود و مینمی

 ی پیدا کند. سازی آموزش عالتصمیم
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 راهنمای عمل

/ بازنگری یک رشته یاگرایش دانشگاهی، نیاز   ✓ نخستین گام به منظور تدوین 

به شکل دهی یک گروه اصلی هست که تحت عنوان کارگروه تدوین/ بازنگری 

می تعریف  درسی  افراد برنامه  ترکیب  که  است  ذکر  شایان   ، رو  این  از  شود، 

گام   نه  تمامی  در  و  کارگروه  شناور  صورت  به  میتواند  و  نیست  ثابت  تدوین 

حسب موضوع و مراحل تدوین / بازنگری تغییر کند. از این رو، تعداد و میزان 

می مختلف  مراحل  در  تدوین  کارگروه  اعضای  باشد.  مشارکت  متفاوت  تواند 

گیری از حداکثر مشارکت ذی نفعان بهینه ترین رویکرد در تدوین برنامه  بهره

از تدوین، تدوین و  بنابراین توصیه میدرسی است.   شود در هر بخش )پیش 

پس از تدوین( تیمی تشکیل شود و از ترکیب متنوعی از افراد ذی نفع مانند  

کار،   بازار  آموزش،  کارشناس  آموخته،  دانش  دانشجو،  علمی،  هیئت  اعضای 

 های دانش بنیان و غیره بهره گرفته شود.متخصصان برنامه درسی، شرکت

اساس ه گام ✓ بر   ) از تدوین  از تدوین، تدوین و پس  این سه مرحله )پیش  ای 

 اند.  اهمیت به ترتیب با سه، دو و یک ستاره مشخص شده

معیارهای تدوین ارائه شده در ابتدای هر گام، در واقع اصول تدوین آن گام را  ✓

مشخص کرده و به عنوان راهنما برای تدوین آن بخش به کمک تیم تدوین  

 ها  به تدوین بهتر کمک خواهد کرد. آیند. مطالعه آنبرنامه می

یا گرایش،   ✓ رشته  تدوین  پروژه  ارائه  به هر بخش در هنگام  مربوط  مستندات 

ارائه گردد. می پیوست  به  عنوان یک باید  به  یا گرایش  به تدوین رشته  توان 

 پروژه تحقیقاتی نگریست.

شده ✓ ارائه  شماتیک  صورت  به  گام   هر  ابتدای  در  مراحل   مراحل  این  است. 

است.   گام  هر  در  رشته/گرایش  تدوین  دقیق  و  علمی  شیوه  با  آشنایی  برای 

شماره بندی مراحل برای طی کردن راحت تر مسیر ارائه شده است و لزومی  

بر پیگیری مراحل به صورت گام به گام برای دستیابی به نتیجه نیست. هدف  

 است. دستیابی به یک نتیجه مطلوب حتی با ادغام مراحل

در وهله اول، کارگروه تدوین، تیمی را به عنوان تیم نیازسنجی و فردی را به  ✓

می تعیین  تیم  این  مسئول  تیم عنوان  مجری  یا  مسئول  مشخصات  کند. 
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را مطابق فرم یک تعریف و توصیف می این  نیازسنجی  کنند. منبع شناسایی 

ای و یا  وه ویژهنیاز بایستی مشخص شود که می تواند یک فرد یا سازمان یا گر

ترکیبی از این افراد باشد. نحوه نیاز سنجی که مبتنی بر یک روند علمی روش  

است می و مستند سازی شود. چنانچه  شناسی خاصی  داده شده  تواند شرح 

و  بوده  تر  علمی  شود،  ارائه  پژوهشی  علمی  پروژه  یک  قالب  در  روند  این 

نیازس در  شد.  خواهد  تامین  امر  مقاصد  از  قالب  بسیاری  در  نیاز  بعد  نجی 

قوت  منطقه و  باید دیده شود  المللی و سطوح مختلف  بین  و  های    ای، ملی 

رشته/گرایش در پاسخ به نیازها ارائه شود. در واقع هدف این است که رشته یا 

ایجاد شود.   و  پیشنهاد  تدوین،  واقعی  نیاز  بر یک  مبتنی  تقاضا  گرایش مورد 

یت است )دارای اولویت با سه ستاره( و  بخش نیاز سنجی دارای باالترین اهم

برنامه ایجاد،    چنانچه  شانس  شود  تدوین  قوی  نیازسنجی  اسناد  یک  با  ای 

 موافقت ، مقبولیت و موفقیت آن بسیار باالتر خواهد بود.  

پشتیبان   ✓ مطالعات  تیم  عنوان  به  را  تیمی  تدوین،  کارگروه  دوم،  وهله  در 

و اجرا نماید. ترکیب افراد این   تواند مشخص کند که این بخش را هدایتمی

می تیم  تیم  افراد  از  چنانچه  اما  باشد.  متفاوت  نیازسنجی  تیم  افراد  از  تواند 

افزوده   کار  غنای  به  شود  گرفته  بهره  تدوین  مراحل  تمامی  در  نیازسنجی 

تواند این بخش را انجام دهد.  خواهد شد. با این وجود خود کارگروه تدوین می

تی این  مجری  تاریخچه مشخصات  همچنین  شود.  تکمیل  بایستی  م 

ایی رشته/گرایش در دنیا و در ایران بایستی تشریح شود. در صورتی که رشته 

شود این موضوع در تاریخچه رشته در ایران  برای اولین بار در ایران تدوین می

ذکر گردد. فلسفه رشته نیز باید تدوین شود. اسنادی که در مطالعه پشتیبان 

 اند باید مشخص شوند.  رشته/گرایش مورد نظر به کار گرفتهبرای تدوین 
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در دومین بخش که بخش تدوین برنامه است، ابتدا مرحله منطق مطرح می   ✓

کلی   مشخصات  آن  در  که  است  شده  داده  قرار  فرمی  گام  این  برای  شود، 

افراد این کارگروه در تمامی   باید تکمیل گردد.  کارگروه تدوین برنامه درسی 

توانند ثابت باشند. اسامی این افراد با ذکر وظیفه یا سمت های بعدی میبخش

آنآن امضای  همچنین  و  کارگروه  در  می ها  لحاظ  فرم  این  در  گردد.  ها 

منطق  گردد.  درج  باید  فرم  این  در  نیز  نظر  مورد  رشته/گرایش  مشخصات 

 برنامه درسی در فرم بعدی باید تکمیل شود.

اه ✓ اهداف،  تعیین  مرحله  در در  رشته  اهداف  و  کلی  طور  به  رشته  داف 

ماموریت اهداف،  با  متناسب  یا  دوره/مقطع  دانشکده  رسالت  و  انداز  چشم  ها، 

 دانشگاه مربوطه باید تدوین و توجیه شود. 

فرم ✓ باید  بعد،  گام  قرار در  توجه  مورد  رشته/گرایش  محتوای  به  مربوط  های 

گرایش است. مشخصات های مهم در تدوین رشته/گیرد. محتوا یکی از بخش

دروس   از  یک  هر  مشخصات  و  نظر  مورد  رشته/گرایش  این  واحدهای  کلی 

فرم در  رشته/گرایش  به  این مربوط  شود.  تکمیل  باید  بخش  این  های 

به   درس  واحد  تعداد  انگلیسی،  فارسی،  به  درس  عنوان  شامل  مشخصات 

پیش   درس،  نوع  واحد درس،  نوع  عملی،  و  نظری  تفکیک  به  و  کلی  صورت 

واقع مشخص ن در  نیاز درس  منبع  است.  نیاز درس  منبع  و  نیازها  یازها، هم 

کند که درس پیشنهادی آیا حاصل نتایج مطالعات پشتیبان است یا آسیب می

شناسی این درس را برای رشته/گرایش ضروری تشخیص داده  یا ترکیب هر 

آن با  مرتبط  یادگیری  نتایج  و  درس  اهداف  است.  بوده  موارد  این  در  هدو  ا 

مجموعه دارای  درسی  هر  شوند.  تکمیل  باید  بعدی  سرفصلبخش  از  ها  ای 

این سرفصل که  به است  برای درس  پیشنهادی  منابع  شوند.  فهرست  باید  ها 

 توانند درج شوند.  صورت اختیاری می

یاددهی ✓ راهبردهای  به تدوین  بعدی  برای هر  -گام  یادگیری مربوط می شود. 

از مجموعه از  درس  شود که  یادگیری بهره گرفته می-های یاددهی فعالیتای 

تواند  باید مشخص شوند. چنانچه راهبردهای دیگری مد نظر کارگروه است می

تجربی،   یادگیری  مانند  یادگیری  های  شیوه  از  گیری  بهره  شود.  اضافه 
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برای هر درس در جدول  غیره  و  فعال،مشارکتی  یادگیری  یادگیری منعطف، 

شو مشخص  باید  این  بعدی  از  گیری  بهره  اهمیت  بر  که  است  این  هدف  د. 

ها برای هر درس  شیوه های یادگیری در تدریس دروس و کاربرد متناسب آن

توجه شود. از آن جایی که از نقش اساتید در پیشبرد موفق یک برنامه درسی  

توان غافل شد، از این رو، باید در تدوین  یادگیری نمی  -و راهبردهای یاددهی  

ای استادان مشخص شود که چه رویکرد/رویکردهایی برای توسعه حرفهبرنامه  

 به کار برده خواهد شد.  

هایی به عنوان پیش فرض ها یا مهارتدر تدوین نتایج یادگیری یکسری صالحیت 

رشته اکثر  بین  در  آن  که  آموختگان  دانش  برای  هستند  اهمیت  دارای  ها 

توانند حسب رشته/ گرایش اد تیم میرشته/گرایش مورد تدوین لحاظ شده است. افر

صالحیت خود،  نظر  مهارتمورد  یا  گذاری ها  عالمت  یا  مشخص  را  متناسبی  های 

این   به  شده  تدوین  درسی  برنامه  طریق  از  باید  رشته/گرایش  فراگیران  کنند. 

مهارتصالحیت یا  نتایج ها  این  از  برخی  یابند.  دست  یادگیری  نتایج  قالب  در  ها 

ها  اشتغال پذیری، دانش و یادگیری و همکاری باید در تمامی رشته  یادگیری مانند 

گرفته قرار  اولویت  در  گام   این  در  رو،  این  از  گردد،  که  لحاظ  صورتی  در  اند. 

از موارد مشخص شده در  ها یا مهارتصالحیت هایی در قالب نتایج یادگیری فراتر 

باشد، می مجزایی لحاظ گردند. هر  توانند در جدول  جداول مدنظر کارگروه تدوین 

ها )نتایج یادگیری( در  ها یا مهارتای از صالحیتتوانند مجموعهیک از دروس، می

فراگیران ایجاد کنند که بایستی در جدول نهایی این بخش مشخص شده و تطبیق  

 داده شوند.  

شیوه  ✓ است.  درسی  برنامه  تدوین  مرحله  دوم  بخش  از  گام  آخرین  ارزشیابی 

برای   در  ارزیابی  درسی  برنامه  فراگیران  یادگیری  نتایج  خصوص  در  قضاوت 

می تعیین  میجدولی  نشان  جدول  این  واقع  در  حصول شود.  برای  که  دهد 

-ها و مهارتاطمینان از دستیابی به نتایج یادگیری مشخص شده )صالحیت

ایجاد می فراگیران  در  برنامه درسی  ارائه  از  فراگیران  هایی که پس  در  شود( 

توانند به کار بسته شوند. ساختار نمره دهی و  هایی از ارزشیابی میچه شیوه
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نیز   ارزشیابی  شیوه  با  متناسب  بایستی  فراگیران  به  نمره  بازخورد  نحوه 

شیوه شود.  باید  مشخص   بعدی  بخش  در  هر درس  با  مرتبط  ارزشیابی  های 

ارائه شدهتعیین شود. این شیوه برای هها در جدولی  تنها بایستی  ر کد  اند و 

 های متناسب را عالمت گذاری کرد.  درس شیوه

و  ✓ بازخورد  دانشگاهی،  درسی  برنامه  تدوین  از  بخش  سومین  و  نهایی  گام 

بازنگری است. این بخش تحت عنوان پس از تدوین نام گذاری شده است. در 

واقع پس از تدوین برنامه و اجرای آن در یک بازه زمانی توافقی متناسب برای 

ایش)پنج تا هفت سال(، امر پایش از ذی نفعان، دریافت بازخورد هر رشته /گر

آن جدیدگرفته  از  درسی  برنامه  تدوین  یا  و  بازنگری  بر  تصمیم  سپس  و  ها 

برنامه، مشخصات  اجرای  از  برنامه پس  بازخورد  بررسی  زمان  خواهد شد. در 

 مجری باید مشخص گردد. از این رو، در زمان تدوین برنامه نیازی بر تکمیل 

این فرم نیست. تکمیل این بخش به بعد از اجرای برنامه درسی تدوین شده  

زمانی   بازه  حال،  این  با  است.  مربوط  آن  ارزیابی  زمان  رسیدن  فرا  )جدید(و 

این بازه زمانی در   ارزیابی برنامه باید همزمان با تدوین برنامه مشخص شود. 

دریافت   نفعان،  از ذی  پایش  برای  و  است  قراردادی  آنواقع  از  و  بازخورد  ها 

بازخورد برای برنامه درسی، در نظر گرفته می شود )به  تصمیم بر اساس این 

سال پس از اجرای برنامه درسی، برنامه باید ارزیابی    7یا    5عنوان مثال بعد از  

بازه   شدن  سپری  از  پس  برنامه  ارزیابی  دهنده  پیشنهاد  اصلی  مرجع  شود(. 

ارزی زمان  در  و  اجرا  مشخص  میزمانی  برنامه  نوع ابی  شود.  معرفی  تواند 

تصمیمی که پس از ارزیابی برنامه برای برنامه درسی گرفته خواهد شد )خواه  

برنامه   بازخورد  و  ارزیابی  اجرای  از  پس  نیز  تدوین(  باز  خواه  باشد  بازنگری 

لحاظ خواهد شد. شایان توجه است که زمانی یک رشته بازنگری می شود که 

های  درصد باشد ولی چنانچه پس از ارزیابی  30تا حدود  تغییرات اعمال شده 

به مرز   میزان تغییرات  آن صورت   70به عمل آمده  باالتر برسد در  یا  درصد 

درسی  برنامه  کیفیت  میزان  بازنگری.  نه  شود  می  بازتدوین  گرایش  یا  رشته 

اسناد  ارائه  شود.  ارزیابی  باید  نفعان  ذی  از  پایش  اساس  بر  نیز  شده  تدوین 

ابی برنامه و پایش از ذی نفعان در زمان اعالم تصمیم در خصوص برنامه ارزی
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درسی ضرورت دارد. چنانچه تصمیم بر بازنگری برنامه درسی باشد، باید فرم  

 دهد لحاظ شود.  های مورد بازنگری را نشان میبعدی که محدوده 

است، که  ✓ ارائه شده  رو  پیش  نامه  بر کیفیت شیوه  پرسشی مبنی  نهایت،  در 

پاسخ به آن توسط افراد کار گروه تدوین برنامه درسی اختیاری است، با این  

 تواند به بهبود شیوه نامه کمک شایان توجهی نماید. حال پاسخ به آن می

فرایند تدوین برنامه از گروه تا دانشگاه و شورای عالی برنامه ریزی در بخش   ✓

ب درسی  برنامه  تدوین  سیر  شناخت  به  که  شده  ارائه  اداری بعدی  صورت  ه 

 کمک خواهد کرد. 

تعاریفی از واژگان مهم، کلیدی و پرکاربرد در بخش پایانی این شیوه نامه ارائه  ✓

 شده است. 

صاحبنظران، ✓ از  همه؛  از  مهمتر  البته  همه،  آخراز  و    در  نهادها  افراد، 

بهسازمان نامه  شیوه  این  گیری  شکل  در  که  مشارکت  هایی  بخشی  اثر  طور 

 اری و قدردانی شده است. اند، سپاسگزداشته

 

 
 موفق باشید 

 سیده مریم حسینی لرگانی 

 مجری پروژه و عضو هیات علمی  

 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
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 مقدمه                          : گام اول 1)***(   تدویناز  پیش  

  

 
. اهمیت بخش نیازسنجی بسیار زیاد است. قرار گرفتن آن به عنوان یک پیش نیاز برای تدوین، این موضوع  1

 سازد.را مشخص می

 
 
 
 

 نیاز: فقدان یا ضرورت؛ شکاف بین وضع مطلوب و و ضع موجود؛ وجود نقض، مشکل یا کمبود.
 به منظور شناسایی، اندازه گیری و تعیین  نیازها برای تدوین یا توسعه رشته. جمع آوری و تحلیل اطالعات نیازسنجی: فرایند 

 تعریف

 نیازسنجی 

مستندسازی 
 نیازسنجی

تحلیل اطالعات 
و تبیین قوت 

رشته برای رفع 
 نیازها

انتخاب فنون 
نیازسنجی و جمع 
آوری اطالعات با 

 کاربرد فنون

تشکیل کارگروه 
نیازسنجی و 
تعیین منابع 

 نیاز 

 ها،عالقه به توجه
 و هاخواسته

 و اهداف
 شغلی آرزوهای

 و دانشجویان
 با آن دادن ارتباط
یادگیری نتایج  

 

 ایجاد به توجه
 هایرشته

 بین و استراتژیک
 نیاز مورد ایرشته

 جامعه
 

 تقاضاهای توجه به 
بعنوان نیاز جامعه 

 آموزش در عرضه
 پژوهش و

  کاربردی

 

به   نیازها به توجه
صورت چند بعدی 

 و ملی  و ایمنطقه)
المللی( در  بین

تدوین و توسعه  
 رشته

نیازسنجی دقیق 
ریزی پیش از برنامه

 به صورت
مشارکتی، جامع، 

 معتبر و مستند

 معیارهای نیازسنجی در تدوین

 مراحل
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 1فرم                تدوین: گام اول پیش از  
 

 مشخصات فرد مسئول تیم نیازسنجی: )*(

  نام 

  نام خانوادگی 

  رتبه علمی 

  رشته تخصصی 

  گروه آموزشی 

  دانشکده/دانشگاه 

  شماره تماس  

  پست الکترونیک 
 

 مشخصات منابع نیاز: )*( 

  تعداد منابع نیاز 
 مشخص شود(  ترکیب منابع نیاز: )با  عالمت 

  ها  انجمن  دانشجو   هیئت علمی
  ها سازمان  صاحبان مشاغل  دانش آموختگان 

  اسناد باالدستی   محققان   مدیران دانشگاهی 
      کارشناسان خبره آموزشی 

 درصد مشارکت منابع نیاز در نیازسنجی: 
  ها  انجمن  دانشجو   هیئت علمی

  ها سازمان  صاحبان مشاغل  دانش آموختگان 
  اسناد باالدستی   محققان   مدیران دانشگاهی 

      کارشناسان خبره آموزشی 
 

 مشخصات کارگروه تدوین برنامه درسی ) تیم نیازسنجی(: )*( 

  تعداد افراد کارگروه 

 مشخص شود(  ترکیب افراد کارگروه: )با  عالمت 

  ها انجمن  دانشجو   هیئت علمی

  محقق آزاد  دانش آموخته   ریزی متخصص برنامه
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 درصد مشارکت افراد کار گروه در نیازسنجی: 

  ها انجمن  دانشجو   هیئت علمی

  محقق آزاد  دانش آموخته   متخصص برنامه ریزی 

 
 مشخص شود(  رویکردها و فنون نیازسنجی مورد کاربرد: )*()با  عالمت 

 توافق محور: 
  تکنیک فیش باول  تکنیک دلفی

    تکنیک تل استار 
 مسئله محور:

  تکنیک درخت خطا   تکنیک رویداد مهم
    

 هدف محور: 
  الگوی استقرایی   الگوی کالسیک 

  تحلیل خطا الگوی تجزیه و   الگوی قیاسی 
    

  های دیگر روش
 ها:های جمع آوری دادهروش

  گروه کانونی   مصاحبه 
  مرور اسناد  پرسشنامه 

    

 
نمونه،   جامعه،  ذکر  )با  دهید  شرح  شناسی  روش  بر  مبتنی  را  نیازسنجی  انجام  چگونگی 

 ها و ابزار، شیوه تحلیل، شیوه گزارش(.روش، شیوه جمع آوری داده
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 2فرم                پیش از تدوین: گام اول 
مرتفع   را  نیازهایی  چه  نیاز،  منابع  از  یک  کدام  اطالعات  اساس  بر  پیشنهادی  رشته 

 مشخص شود(   )با  عالمت    سازد؟)*(می

 منبع نیاز
 نوع نیاز سطح نیاز

 ای حرفه پژوهشی آموزشی بین المللی ملی ای منطقه
       هیئت علمی
       دانشجویان 

       دانش آموختگان 
       ها انجمن

       صاحبان مشاغل
       ها سازمان

       مدیران دانشگاهی 
       محققان 

       اسناد باالدستی 
کارشناسان خبره  

 آموزشی
   

   

 ها را فهرست کنید. مهمترین نیازهای تبیین رشته مبتنی بر سطوح و نوع نیاز

 

 

 

 
 ها در چیست؟)*( های رشته پیشنهادی برای رفع نیازقوت

 

 

 

 
داده ✓ از  اعم  نیازسنجی  مستندات  تمامی  نیازسنجی،  بخش  زیاد  اهمیت  دلیل  های  به 

های مختلف از ذی نفعان متعدد و متنوع، تحلیل اطالعات،  جمع آوری شده به شیوه

ی باید به پیوست  تبیین قوت رشته برای رفع نیازهای مشخص شده و  خالصه اجرای

 ارائه گردد.  
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 3فرم                پیش از تدوین: گام اول 

 

رشته/گرایش با  پیشنهادی  جدید  رشته/گرایش  دارد  آیا  پوشانی  هم  موجود  های 

 خیر     )*(؟           بله  

رشته/گرایش از  یک  کدام  با  پیشنهادی  جدید  بیشترین  رشته/گرایش  موجود  های 

 را ذکر کنید: )*(   دارد ؟ لطفا آنهم پوشانی را 

............................................................................................................................. ...........................

 ...................................................................... .................................................................................. 

داشته،    رشته/گرایش پوشانی  هم  پیشنهادی  جدید  رشته/گرایش  با  که  موجودی 

 است؟ )*( ........................................... چند بار مورد بازنگری قرار گرفته

موجود که با رشته/گرایش جدید بیشترین   از رشته/گرایشمیزان اصالحات مورد نی

 )*(  1باشد؟همپوشانی را دارد تا چه حد می 

 درصد و یا بیشتر                                70درصد  30حدوداً 

درصد یا بیشتر نیاز به اصالح دارد،   70چنانچه رشته/گرایش موجود به بیش از    .1

این رشته/گرایش باید منسوخ اعالم گردد و رشته/ گرایش جدید بجای آن معرفی  

رشته رسیدهشود.  اشباع  به  کار  بازار  در  که  نیز  میهایی  اعالم  اند،  منسوخ  توانند 

اطالعا برای  موارد،  این  بر  بیشتر می شوند. عالوه  زائد،  ت  یادگیری  مفاهیم  به  توان 

تا   نمود  مراجعه  پیوست  کلیدی  واژگان  در  سازمانی  فراموشی  و  زدایی  یادگیری 

 مفهوم منسوخ شدن یک رشته را بیش از پیش بتوان درک کرد. 

 

 تبیین تدابیر بودجه مالی تدوین رشته/گرایش جدید: )*( 

ا شما  پیشنهادی  رشته/گرایش  تدوین  مالی  تأمین  بودجه  است  قرار  طریقی  چه  ز 

 شود؟

                2بودجه فعلی

           های مردمی /درآمدهای اختصاصی دانشگاه کمک

     3درخواست افزایش بودجه
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پوشانی  .  2 پیشنهادی هم  رشته/گرایش جدید  با  موجود که  رشته/گرایش  چنانچه 

تی منسوخ اعالم شده و  درصد و بیشتر نیاز داشته باشد بایس  70دارد، به اصالحات  

 بودجه فعلی آن به رشته/گرایش جدید اختصاص یابد. 

از رشته/گرایش.  3 با هیچ یک  پیشنهادی  های موجود  چنانچه رشته/گرایش جدید 

باشد، می بدیع  کامال  و  باشد  نداشته  پوشانی  را  هم  بودجه  افزایش  توان درخواست 

به   نسبت هزینه  تبیین  این حال،  با  برای  داشت.  برنامه  تدوین  ملی در  درآمدزایی 

 توجیه این درخواست ضروری خواهد بود. 

 

 سبت هزینه به درآمدزایی ملی در برنامه: )*( تبیین ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25               نامه تدوین برنامه درسی دانشگاهیشیوه

 
 

 مقدمه                         : گام دوم1)***(   تدویناز  پیش  

 

  

 
مطالعات  . 1 بخش  این  اهمیت  تدوین،  برای  نیاز  پیش  یک  عنوان  به  آن  گرفتن  قرار  است.  زیاد  بسیار  پشتیبان 

 سازد. موضوع را مشخص می

 

برنامه درسی بایسته است انجام شود، به مجموعه مطالعات و جستجوهایی که قبل از تدوین یک 
-ها، ماموریتتواند شامل اسنادباالدستی، آیین نامهشود. این مطالعات میمطالعات پشتیبان گفته می

های های تخصصی، طرحها، تجارب مکتوب و غیرمکتوب، رساله، مقاله، کتاب، گزارشها، برنامه
 ی داخلی و خارجی باشد. پژوهشی و غیره با جنبه

 

 

 تعریف

 

 مطالعات پشتیبان

 کشوراز خارج و کشور منطقه، برتر هایدانشگاه در آن تاریخچه و رشته وضعیت بررسی•
 5 برنامه استان، توسعه سند و کشور علمی  جامع نقشه ساله، 20 انداز چشم سند با رشته هماهنگی•

 چارچوب و کشور فناوری و علم راهبردی تحول سند توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی، ساله
 کشور کالن راهبردهای و اهداف ها،ارزش

 تدوین در دانشکده راهبردی سند و دانشگاه راهبردی سند دانشگاه، هایماموریت با رشته هماهنگی•
 بازنگری و
 ها،آگهی کتب، شامل علمی پیشینه) پژوهشی هاییافته کارشناسی و هایبررسی از گیری بهره•

 (هارسالهها، طرح اسناد علمی، مقاالت،
 رشته فلسفه تبیین•
 اعتباربخشی هایسازمان استانداردهای و هاتوجه به مالک•
 های درسی هم ارز در سطح ملی و بین المللیبررسی برنامه•
 در نظر گرفتن اصول اقتصاد دانش بنیان•
 انجام مطالعات با حداکثر مشارکت•

 
 مراحل

 

 معیارهای مطالعات پشتیبان

تعیین تیم 
مطالعات 

پشتیبان و 
 مجری آن

بررسی فلسفه 
رشته و تاریخچه 

آن در دنیا و 
 ایران

تبیین و توجیه 
علمی رشته برای 
دستیابی به اهداف 

 اسناد

بررسی اسناد 
منطقه ای، ملی 

 المللینیو ب

تدوین گزارش 
مطالعات 
 پشتیبان
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 4فرم               پیش از تدوین: گام دوم 

 
 مشخصات مجری یا مسئول مطالعات پشتیبان: )*( 

  نام 

  نام خانوادگی 

  رتبه علمی 

  رشته تخصصی 

  آموزشی گروه 

  دانشکده/دانشگاه 

  شماره تماس  

  پست الکترونیک 

  
 

 مشخصات کار گروه تدوین برنامه درسی )تیم مطالعات پشتیبان(: )*(

  تعداد افراد تیم

 مشخص شود(  ترکیب افراد تیم: )با  عالمت 

  ها انجمن  دانشجو   هیئت علمی

  محقق آزاد  ریزی متخصص برنامه  دانش آموخته 

      

 درصد مشارکت افراد تیم در مطالعات پشتیبان:

  ها انجمن  دانشجو   هیئت علمی

  محقق آزاد  متخصص برنامه ریزی   دانش آموخته 
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 تاریخچه رشته در دنیا: )*( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخچه رشته در ایران: )*( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلسفه رشته: )*(
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 5فرم                دوم پیش از تدوین: گام  

 
 اسناد مورد بررسی و تطبیق در مطالعات پشتیبان و توجیه رشته: )*( 

 ای منطقه

  های دانشگاه ماموریت

  سند راهبردی دانشگاه 

  سند راهبردی دانشکده 

  سند توسعه استان 

  آمایش سرزمینی

  اسناد علمی و پژوهشی

 ملی

  کشور ساله توسعه  5برنامه های 

  ها، اهداف و راهبردهای کالن کشور چارچوب ارزش

  سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور 

  ساله  20سند چشم انداز 

  نقشه جامع  علمی کشور  

  الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت 

  اسناد علمی و پژوهشی

 بین المللی 

  اصول اقتصاد دانش بنیان 

  ارز بین المللی های درسی هم برنامه

  های اعتباربخشی استانداردهای سازمان

  اسناد علمی و پژوهشی

  1های برتر دنیا های درسی دانشگاهبرنامه

 
  

 
های برتر مربوط به کشورهای پیشرو در ده سال اخیر. برای کسب اطالعات بیشتر به گزارش طرح  دانشگاه .   1

 مراجعه فرمایید



 29               نامه تدوین برنامه درسی دانشگاهیشیوه

 
 

 6فرم                پیش از تدوین: گام دوم 
 

دانشگاه مشابه  اطالعات  فرم  یک  در  دانشگاه  هر  )برای  رشته  خصوص  در  دنیا  برتر  های 

 (1دانشگاه   2)حداقل مجزا(: 

 معرفی دانشگاه 

 

 

 

  

 

 رتبه دانشگاه در جهان 

 

 

 

  

 

 دالیل انتخاب دانشگاه 

 

 

  

 

ساختار برنامه درسی )منطق،  

اهداف، دروس، تعداد و نوع واحد،  

منابع پیشنهادی، راهبردهای  

یادگیری، نتایج یادگیری،  -یاددهی

ارزشیابی، نحوه بازنگری و  

 بازخورد( 

 

  
 

 7فرم                از تدوین: گام دوم پیش  
 

 
 صالحدید کارگروه مربوطه تعیین خواهد شد.های مورد بررسی با . تعداد دانشگاه 1
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دانشگاه اشتراک  نقاط  برای بررسی  دو(؛  و  یک  )دانشگاه  دنیا  بررسی  مورد  های 

 های دیگر ماتریس مشابه تهیه شود:دانشگاه
 

 : ....... 2دانشگاه  : ........ 1دانشگاه  

 اشتراک 

  منطق

  اهداف 

  دروس

  تعداد واحد 

  نوع واحد 

  منابع پیشنهادی 

  یادگیری -راهبردهای یاددهی

  نتایج یادگیری 

  ارزشیابی  

 نحوه بازنگری و بازخورد 

 

 

 

 

 

 
  



 31               نامه تدوین برنامه درسی دانشگاهیشیوه

 
 

 8فرم                پیش از تدوین: گام دوم 
 

های  های مورد بررسی دنیا )دانشگاه یک و دو(؛ برای دانشگاهبررسی نقاط افتراق دانشگاه

 تهیه شود: دیگر ماتریس مشابه 
 

 : ....... 2دانشگاه  : ........ 1دانشگاه  

 اشتراک 

  منطق

  اهداف 

  دروس

  تعداد واحد 

  نوع واحد 

  منابع پیشنهادی 

  یادگیری -راهبردهای یاددهی

  نتایج یادگیری 

  ارزشیابی  

 نحوه بازنگری و بازخورد 
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 9فرم                پیش از تدوین: گام دوم 
 

هر دانشگاه در یک فرم مشابه اطالعات دانشگاه )برای  ایران در خصوص رشته  برتر  های 

 دانشگاه(   2مجزا(: )حداقل 
 

 معرفی دانشگاه 

 

 

 

  

 

 رتبه دانشگاه در جهان 

 

 

 

  

 

 دالیل انتخاب دانشگاه 

 

 

  

 

ساختار برنامه درسی )منطق،  

اهداف، دروس، تعداد و نوع واحد،  

منابع پیشنهادی، راهبردهای  

یادگیری، نتایج یادگیری،  -یاددهی

ارزشیابی، نحوه بازنگری و  

 بازخورد( 

 

 

 
 

 10فرم             پیش از تدوین: گام دوم 
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دانشگاه اشتراک  نقاط  برای  بررسی  دو(؛  و  یک  )دانشگاه  ایران  بررسی  مورد  های 

 های دیگر ماتریس مشابه تهیه شود:دانشگاه

 : ....... 2دانشگاه  : ........ 1دانشگاه  

 اشتراک 

  منطق

  اهداف 

  دروس

  تعداد واحد 

  نوع واحد 

  منابع پیشنهادی 

  یادگیری -راهبردهای یاددهی

  نتایج یادگیری 

  ارزشیابی  

 نحوه بازنگری و بازخورد 
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 11فرم             پیش از تدوین: گام دوم 
 

دانشگاهبررسی   افتراق  برای  نقاط  دو(؛  و  یک  )دانشگاه  ایران  بررسی  مورد  های 

 های دیگر ماتریس مشابه تهیه شود:دانشگاه
 

 : ....... 2دانشگاه  : ........ 1دانشگاه  

 اشتراک 

  منطق

  اهداف 

  دروس

  تعداد واحد 

  نوع واحد 

  منابع پیشنهادی 

  یادگیری -یاددهیراهبردهای 

  نتایج یادگیری 

  ارزشیابی  

 نحوه بازنگری و بازخورد 

 

 

 

 

 

 
  



 35               نامه تدوین برنامه درسی دانشگاهیشیوه

 
 

 مقدمه             )**(: گام سوم   1تدوین
  

 
 های پیش از تدوین قرار دارند.های تدوین  )گام سوم تا گام هشتم( در اولویت دوم اهمیت پس از گام . تمامی گام  1

 

عبارت است از بیان چرایی یادگیری و آموختن و ضرورت پژوهش یا تربیت دانشجو در یک 
برنامه حیطه )رشته( علمی خاص. به عبارت دیگر در بیان منطق برنامه باید بگوییم چرا این 

 بند سایر عناصر برنامه درسی است.درسی تدوین خواهد شد؟ منطق در واقع شیرازه
 
 
 

 

 تعریف

 

 منطق

 

 منطق برنامه حاصل خرد جمعی تیم تدوین برنامه باشد.•
المللی( ای، ملی، بینبیان منطق باید سازگار با ماموریت، کارکرد و اهداف دانشگاه )منطقه•

 باشد.
 های علمی توجه شود.ها و یا زمنیهجایگاه رشته و یا حیطه علمی در بین سایر رشتهبه •
 منطق برنامه باید کوتاه، مستند، مستدل و بر اساس شواهد علمی باشد.•
ها به حساب منطق برنامه نباید خیلی جزئی باشد زیرا این بخش اساس اهداف و آرمان•

 آید. می
 یان منطق برنامه مد نظر قرار گیرد.روندهای تحول علم و فناوری در ب•
 آموختگان آن با جامعه مفید خواهد بود.اشاره به ارتباط رشته و دانش•
 آموختگان به صورت کلی در منطق بیان شود.انتظارات از دانش•
 ارز مد نظر قرار گیرد.های همارتباط عمودی و افقی با رشته•

 

 معیارهای تدوین منطق 

 

آوری جمع
اطالعات الزم در 
خصوص رشته با 

توجه به 
 معیارهای باال

 

 
بحث و تبادل 
نظر در کمیته 
 تدوین برنامه

 
اشتراک آن با 
دیگر اعضای 

 تیم

 
تدوین منطقه 

 برنامه

 
اصالح، 

بازنگری و 
 مستندسازی

 مراحل 
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 12فرم              تدوین: گام سوم 
 

 مشخصات مجری یا مسئول تدوین برنامه درسی: )*(

  نام 

  نام خانوادگی 

  رتبه علمی 

  رشته تخصصی 

  گروه آموزشی 

  دانشکده/دانشگاه 

  شماره تماس  
  پست الکترونیک 

 
 مشخصات کارگروه تدوین برنامه درسی )اعضای ثابت تیم تدوین(: )*(

  کارگروه تعداد افراد 

 مشخص شود(  : )با  عالمت کارگروهترکیب افراد 

  ها انجمن  دانشجو   هیئت علمی

  محقق آزاد  ریزی متخصص برنامه  آموخته دانش 

  بنیان شرکت دانش   مسئولین دانشگاه   بازار کار 

 

 درصد مشارکت افراد تیم در مطالعات پشتیبان:

  ها انجمن  دانشجو   هیئت علمی

  محقق آزاد  متخصص برنامه ریزی   دانش آموخته 

 

  



 37               نامه تدوین برنامه درسی دانشگاهیشیوه

 
 

 مشخصات کلی: )*( 

                           تدوین گرایش جدید                          تدوین رشته جدید 

       پژوهش محور                                 آموزش محور 

 رشته                                     میان رشته ایی 

                                                                 دکتری                              کارشناسی ارشد                                     کارشناسی 
 

  دانشگاه   دانشکده   گروه آموزشی 

  عنوان رشته جدید به فارسی  

  عنوان رشته جدید به انگلیسی

  گرایش جدید به فارسی عنوان 

  عنوان گرایش جدید به انگلیسی

  عنوان مقطع/دوره به انگلیسی 

 

 نام و نام خانوادگی، سمت و  امضای افراد کارگروه تدوین برنامه درسی: )*(     محل امضاء

 

1-                                              .................................................................................                   

2-  ................................................................................ 

3- ................................ ................................................ 
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 13فرم              تدوین: گام سوم 
 درصد مشارکت افراد کارگروه در تدوین منطق برنامه درسی: )*( 

  های علمی انجمن  دانشجو   هیئت علمی

  محقق آزاد  متخصص برنامه ریزی   دانش آموخته 

  دانش بنیان شرکت   مسئولین دانشگاه   بازارکار 

 
 )*(  منطق برنامه درسی را تشریح نمایید.
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 مقدمه             چهارم : گام  )**(  تدوین

 
 

 

  

  

 
 
 
 

ها طراحی شده اهداف، نتایج نهایی برنامه آموزشی هستند که دوره یا رشته در دانشگاه مربوطه به منظور دستیابی به آن
ها( و آنچه دانشجویان از ها، نگرشها )دانش، مهارتاست. در واقع عبارت است از بیاناتی که توصیف کنندۀ شایستگی

خواهیم در هدف به صورت کلی خواسته دقیق و روشن و وضعیتی است که میآموزند. طریق فرایند تدریس و یادگیری می
 گیرند.  سخ به این پرسش است که یادگیرندگان چه چیزی را یاد میآینده داشته باشیم. هدف به دنبال پا

 

 

 تعریف

 هدف

 معیارهای تدوین هدف
-روانی شناختی، هایمهارت دانشی، حیطه گرفتن نظر در) اهداف تبیین در دانش ساختار به توجه•

 ( هاگرایش و هاارزش حرکتی،

 (دانشکده مقطع، رشته، بین) اهداف سازگاری•

 مختلف مقاطع در اهداف تداخل عدم•

 تحصیلی مقطع زمانی دوره به توجه با اهداف تعیین•

 گسترده و جامع لزوماً و مختصر روشن، و صریح صورت به اهداف تبیین•

 اهداف بودن ارزیابی و سنجش قابل•

  تحصیلی هایرشته محتوای و ماهیت مواد، با اهداف انطباق•

 دانشجویان، علمی، هیئت اعضای دانشگاه، مسئولین همکاری با) جمعی خرد بر مبتنی اهداف تبیین•
 (کار بازار و درسی برنامه متخصصان و مشاوران دانش آموختگان،

 هاهدف تعیین در دانشجویان ناهمگون جمعیت نیازهایو  فردی هایتفاوت به توجه•

تعیین آرمان ها و •
اهداف در رشته، 

دوره
1

تطابق اهداف با اهداف، •
ماموریت ها، چشم انداز و 

رسالت دانشگاه

2 پایش از ذی نفعان  برای •
آموزشی، )سنجش اهداف 

(پژوهشی، خدماتی و غیره

3

اهداف قصد شده •
کلی و جزیی

4
مستندسازی•

5

 مراحل
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 14فرم             تدوین: گام چهارم 
 

 کارگروه تدوین در تبیین اهداف: )*( درصد مشارکت افراد 

  های علمی انجمن  دانشجو   هیئت علمی

  محقق آزاد  ریزی متخصص برنامه  دانش آموخته 

بازارکار)صاحبان مشاغل  

)صنعت، کشاورزی، خدمات(،  

 ها، کارفرمایان( سازمان

  بنیان شرکت دانش  مسئولین دانشگاه  

 

 اهداف رشته/گرایش: )*( 

 

 

 

 

 

 
 

 اهداف رشته در مقطع/دوره پیشنهادی: )*(

 

 

 

 

 

 

ها، چشم انداز و رسالت دانشکده یا دانشگاه  توجیه تطابق اهداف رشته با اهداف، ماموریت

 پیشنهاد دهنده: )*( 
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 15فرم             تدوین: گام چهارم 
 

توضیح دهید )از  تا چه اندازه اهداف تعیین شده با موارد زیر تناسب دارند، لطفا پاسخ را  

بازار کار و برای هر دیدگاه اعضای هیئت علمی، دانشجویان، دانش آموختگان، انجمن ها، 

 گروه فرم مجزا(. 

 توضیحات زیاد کم  هیچ 

توانائی و  )سطح  امکانات  دانشگاه  های 

فضای   ظرفیت  مالی،  توانایی  دانشگاه، 

)مانند   میدانی  فضای  استاد،  آموزشی، 

زراعی،   در  زمین  غیره  و  گلخانه 

کشاورزی( رشته آزمایشگاهی،    های  و 

سایت   )مانند  نیاز  مورد  تجهیزات 

و   آموزشی  وسایل  آتلیه،  اینترنت، 

بوفه،   خوابگاه،  )سرویس،  رفاهی  غیره(، 

 سلف، فضاهای نشیمن و غیره( 

    

دانشگاه به  ورود  برای  های  آمادگی 

 سطح باال 

    

و   )تضمین  دانشگاهی  تجارب  بهبود 

 افزایش کیفیت تجربه دانشجویان( 

    

تجارب   به  دانشجویان  دستیابی 

و مفید برای توسعه و    یادگیری پیوسته

ای، دانشگاهی و شخصی  یادگیری حرفه

 هاآن

    

روحیه و  ایجاد  نوآوری  خالقیت،  ی 

 کارآفرینی

    

     یادگیری مادام العمر 

های الزم  ها و توانائیها و مهارتقابلیت

و   جامعه  به  ورود  برای  دانشجویان  در 

 بازار کار 

    

و   بازارکار  بین  فناوری  و  دانش  انتقال 

 دانشگاه 
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 توضیحات زیاد کم  هیچ 

پایدار کشور و رفع   مشارکت در توسعه 

 های مختلف آن بخش از نیازهای حوزه

    

     فراهم کردن آموزش در سطح جهانی 

به عمل در جامعه   و دانش  ایده  تبدیل 

 دانشگاه واقعی خارج از 

    

زندگی   با  آموزش  و  پژوهش  ارتباط 

 واقعی

    

دانشجو   جانبه  همه  شخصی  توسعه 

اجتماعی،   عاطفی،  عقالنی،  )فیزیکی، 

 ای( اقتصادی، معنوی و حرفه 

    

     ها های دانش و پتانسیل تلفیق آنزمینه

آموزش  ارزش کالن  راهبردهای  و  ها 

 عالی کشور 

    

در   زندگی  برای  ،  21قرن  آمادگی 

 زندگی مدنی و اخالقی در جهان متغیر 

    

زمینه یک  برای  چند  آمادگی  ی 

 فرهنگی و چند ملیتی

    

شرایط و امکانات جامعه و نیازهای آتی 

 و آنی

    

گسترده   موضوعات  و  مسائل  درک 

 جامعه و بشر  

    

     مشارکت با جامعه محلی 

     آینده شغلی  
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 مقدمه             تدوین )**(: گام پنجم 

 
های برنامه بندی از نظر کیفیت، مناسب بودن برای برآوردن هدف بندی محتوا/های انتخاب شده و اولویتطبقه

آکادمیک های و شاخص  

  

 معیارهای تدوین محتوا 

 
 
 

شود هایی که در قالب کتاب، مقاله، گزارش و یا دستنویس ارائه میها، دیدگاهها، مستندات، پژوهشها، ایدهموضوع
و ارزش آموزشی دارد. منظور از محتوای یک برنامه درسی، دانش سازمان یافته و اندوخته شده، اصالحات، 

ها و مسایل مربوط به آن برنامه درسی ها، پدیدهها، مفاهیم، تعمیمن، اصول، روشاطالعات، واقعیات، حقایق، قوانی
 در یک دوره و رشته خاص است. 

 تعریف
 محتوا

رشته/  در محتوا بودن مشخص و روشن عینی،-
 گرایش

رشته/  و دوره در نیاز مورد اساسی مفاهیم بیان-
 گرایش

 وامحت در رشته و دانش ساختار به توجه-

 در چندگانه تئوریک هایدیدگاه گرفتن نظر در-
 محتوا

 توجه با محتوا و سرفصل تدوین در نگری جامع-
 آموزشی اهداف به

 برانگیزاندن اساس بر محتوا و سرفصل تدوین-
 پذیر آموزش خالقیت و عالقه، ذوق

-مهارت و هافعالیت برای مناسب فرصت ایجاد-
 چندگانه یادگیری های

 و مداوم آموزش برای علمی پایه تقویت و ایجاد-
 خودراهبری

 برنامه یک محتوای سیستماتیک و منظم ارائه-
 دانش با جدید محتوای دادن ارتباط) معین
 (قبلی

 

های وجود توالی منطقی بین سرفصل درس-
رشته در مقطع مورد بررسی با مقاطع قبل و 

 بعد برای تشکیل یک برنامه درسی پیوسته
ن هایی با سلسله تبیین محتوا به صورت عنوا-

ها و رئوس مراتب منطقی )پوشش سرفصل
 مطالب دوره در محتوا(

قابلیت یادگیری داشتن محتوای سازماندهی -
 شده برای فراگیر در زمان دردسترس

قابل مدیریت کردن و کنترل داشتن بار)ارزش( -
محتوای دوره ) انتخاب محتوا با توجه به زمان 

 تخصیص یافته(

ها، ها، قومیتها، فرهنگملیتدر نظر گرفتن -
 ها و غیره در تعیین محتواجنسیت

تعادل مناسب محتوا مبتنی بر عمق/وسعت، -
 ها و زمینهها و فرایندها/ارزشدانش/مهارت

ضرورت و اساسی بودن محتوا برای رشته یا -
 گرایش

 

 

 تعیین دروس، 
سرفصل و محتوای 
مربوط به هر یک )با 
توجه به اهداف جزیی 

نتایج یادگیری(و   
 

بندی محتوا/های طبقه
بندی انتخاب شده و اولویت

از نظر کیفیت، مناسب 
بودن برای برآوردن 

های برنامه و هدف
های آکادمیکشاخص  

 

 

پایش از ذی 
نفعان  برای 
 سنجش محتوا

 

دریافت 
بازخورد، 

دستیابی به 
محتوای تصدیق 

 شده

 

 

 مستندسازی

 

 مراحل
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 16فرم              تدوین: گام پنجم 

 
 مشخصات کلی: )*( 

  تعداد واحدهای عملی   تعداد واحدهای نظری   تعداد کل واحدها 

  تعداد واحدهای اصلی )تخصصی(   تعداد واحدهای  عمومی   تعداد واحد های پایه 

  واحدهای هم نیاز تعداد    تعداد واحدهای پیش نیاز   تعداد واحدهای اختیاری 

  حداکثر طول تحصیل )ترم(   حداقل طول تحصیل )ترم(   تعداد واحدهای جبرانی 

 
 درصد مشارکت افراد کارگروه تدوین در تبیین محتوا: )*( 

  های علمی انجمن  دانشجو   هیئت علمی

  محقق آزاد  ریزی متخصص برنامه  دانش آموخته 

)صاحبان مشاغل    بازارکار 

کشاورزی، خدمات(،  )صنعت،  

 ها، کارفرمایان( سازمان 

  بنیان شرکت دانش  مسئولین دانشگاه  

 

 
شرایط ورود به رشته/گرایش برای دانشجویان  

 داخلی 

شرایط ورود به رشته/گرایش برای  

 دانشجویان خارجی

 سطح زبان انگلیسی:

 های گذرانده شده: محتوای سرفصل

 تعداد واحد های گذرانده شده:  

 موارد دیگر:

 سطح زبان فارسی: 

 های گذرانده شده: محتوای سرفصل

 تعداد واحد های گذرانده شده:  

 موارد دیگر:
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 17فرم              تدوین: گام پنجم 
 

 مشخصات درس: )*( 

عنوان درس به  
 فارسی 

 

عنوان درس به  
 انگلیسی 

 

تعداد واحدهای  
 درس

 
 عملی                نوع واحد: )*(      نظری   

    جبرانی  پایه    عمومی   اختیاری   نوع درس: )*(  اصلی  

 .... درس:....................  پیش نیاز دارد    پیش نیاز: )*(  پیش نیاز ندارد 

 .. ........درس:....................    پیش نیاز هست   پیش نیاز نیست 

 ..... درس:....................   هم نیاز دارد   هم نیاز:  )*(  هم نیاز ندارد 

 . ............... درس:...................       هم نیاز هست    هم نیاز نیست  

    ترکیبی       شناسی  آسیب        منبع نیاز درس: )*(  مطالعات پشتیبان  

تعداد واحدهای  
 نظری 

 

تعداد واحدهای  
 عملی

 

 
 نتایج یادگیری)*(  اهداف درس)*( 

1-    

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  

7-  

 
 منابع پیشنهادی  سرفصل درس)*( 
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 18فرم              تدوین: گام پنجم 
 

)از   دهید  توضیح  و  مشخص  زیر  موارد  با  را  شده  تعیین  محتوای  ارتباط  و  تناسب  میزان 

انجمن  و دیدگاه اعضای هیئت علمی، دانشجویان، دانش آموختگان،  کار  بازار  های علمی، 

 مشخص شود(   برای هر گروه فرم مجزا(. )با  عالمت  
 

 توضیحات  زیاد  کم هیچ 

     اهداف دانشگاه، ملی و جهانی 

     اهداف برنامه درسی 

اندیشه های دینی، ارزشی، فرهنگی و ملی 

 جامعه 

    

     آخرین دستاوردهای علمی روز دنیا 

     نیازهای بازار کار 

     ماهیت رشته  

دانش،  نتایج یادگیری مورد انتظار )

های عمومی مورد نیاز  ها و مهارتقابلیت

 ( فراگیران

    

امکانات، فضای سیاسی اقتصادی، قوانین و 

 مقدار بودجه تخصیص یافته 

    

کسب معنا  درک صحیح از هویت خود و 

 در زندگی واقعی 

    

طرح مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی  

 و زیست محیطی  

    

     های آینده فراگیر  شغل و فعالیت

غلبه بر مشکالت اجتماعی و سیاسی  

 جامعه 

    

     های  فراگیران ها و خواستهعالیق، آرمان

     آموزش مداوم و خود راهبرد 

     رعایت سلسله مراتب منطقی  
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 مقدمه             تدوین )**(: گام ششم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 تحصیلی مقطعگرایش و یا  /رشته هر در علمی یادگیری یاددهی هایروش ترینمناسب تعیین-

 دوره در مشخص یادگیری نتایج به توجه با هاآن از وسیعی طیف انتخاب و یادگیری -یاددهی هایفعالیت تنوع-

توجه به انواع یادگیری )یادگیری تجربی، یادگیری منعطف، یادگیری فعال، یادگیری مسئله محور، یادگیری -
مشارکتی یا تدریس تیمی، یادگیری فناوری محور، یادگیری پروژه محور و خالقیت محور، کالس درس معکوس، 

 ها و غیره(یادگیری کارگاه محور، یادگیری در کارگروه

 منابع، یادگیری، نتایج دانشجویان، هایقابلیت تکالیف، و ارزیابی هایروش اهداف، با راهبردها سازگاری-
 یادگیری محیط و هامحدودیت

 فعال و عمیقیادگیری  به سطحی دادن یادگیری سوق برای تدریس متنوع و نوین هایروش از استفاده بر تأکید-

 هایروش ساختن متحول برای دیجیتال و الکترونیکی محتواهای و افزارینرم امکانات از استفاده بر تاکید-
یاددهی
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 19فرم              تدوین: گام ششم 

 
 یادگیری: )*(-راهبردهای یاددهیدرصد مشارکت افراد کارگروه تدوین در تبیین 

  های علمی انجمن  دانشجو   هیئت علمی

  محقق آزاد  ریزی متخصص برنامه  دانش آموخته 

بازارکار )صاحبان مشاغل  

)صنعت، کشاورزی، خدمات(،  

 ها، کارفرمایان( سازمان 

  بنیان شرکت دانش  مسئولین دانشگاه  

 
 )*(  یادگیری برای هر درس: _های یاددهیفعالیتتعداد ساعات بهره گیری از هر یک از 

س 
در

د 
ک

 

 یادگیری -های یاددهیفعالیت

ی 
ران

خن
س

 

ی 
ارت

مه
 و 

ی
ص

ص
تخ

اه 
رگ

کا
 

ی 
لم

 ع
ش

رد
 گ

فر/
س

 

ش 
وه

پژ
ه/ 

وژ
پر

 

ی 
اه

شگ
مای

 آز
 یا

ی
جرب

ت
 

ی 
رد

مو
ث 

بح
 

ا/  
نم

راه
اد

ست
 )ا

ی
امل

 تع
ش

وز
ام

ور
شا

م
-

و( 
شج

دان
 

ید 
زد

با
ل 

 پن
ث

بح
ی 

یم
س ت

دری
ت

ب  
ا و

ی ی
جاز

ش م
وز

آم
ور 

مح
 

کار 
زار

 با
ربه

تج
ی/

وز
رآم

کا
 

 ........             

 ........             

 ........             

 ........             

 ........             
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یاددهی یا   _راهبردهای  تکمیلی  آموزش  عنوان  )به  دیگر  پیشنهادی  جدید  یادگیری 

 جایگزین(:  

کد 

 درس

 یادگیری جدید -های یاددهیفعالیت

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

 ........          

 ..........          

 .........          

 .........          

 ........          

 

 )*(  های یادگیری برای هر درس:درصد بهره گیری از هر یک از شیوه 

 کد درس

 نوع یادگیری  

ی
رب

ج
ی ت

یر
دگ

یا
ف 

عط
من

ی 
یر

دگ
یا

 

ال 
فع

ی 
یر

دگ
یا

 

ور
ح

ه م
ئل

س
ی م

یر
دگ

یا
 

وه
گر

ار
ر ک

 د
ی

یر
دگ

یا
ور ها 

ح
ی م

ور
نا

ی ف
یر

دگ
یا

ور 
ح

ت م
قی

ال
 خ

ی
یر

دگ
یا

 

ور 
ح

ه م
وژ

پر
ی 

یر
دگ

یا
ور 

ح
ه م

گا
ار

ی ک
یر

دگ
یا

س  
ال

ج ک
ار

 خ
در

ی 
یر

دگ
یا

س( 
کو

مع
س 

در
س 

ال
)ک

 

 ........           

 ..........           

 .........           

 .........           

 ........           
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 20فرم               تدوین: گام ششم 
 

یادگیری تعیین شده را با موارد زیر مشخص و  -راهبردهای یاددهی میزان تناسب و ارتباط  

انجمن آموختگان،  دانش  دانشجویان،  علمی،  هیئت  اعضای  دیدگاه  )از  دهید  های  توضیح 

 مشخص شود(   علمی ، بازار کار و برای هر گروه فرم مجزا(. )با  عالمت  
 

 توضیحات  زیاد  کم هیچ 
     ماهیت رشته/مقطع 

     یادگیری نتایج  
     اهداف برنامه درسی و اهداف درس 

     های ارزیابی روش
فناوری از  گیری  فضای  بهره  و  جدید  های 

 مجازی به عنوان ابزار کمک آموزشی 
    

     ابزار تدریس 
افزاری   نرم  امکانات  از  محتواهای  استفاده  و 

ساختن   متحول  برای  دیجیتال  و  الکترونیکی 
 یاددهی های  روش

    

     های دانشجویان  ویژگی
 

یادگیری تعیین شده به هر یک از موارد زیر را مشخص و -میزان توجه راهبردهای یاددهی

ها، بازار  توضیح دهید)از دیدگاه اعضای هیئت علمی، دانشجویان، دانش آموختگان، انجمن

 مشخص شود(  کار و برای هر گروه فرم مجزا(. )با  عالمت  
 توجیه زیاد  کم هیچ 

     مشغولیت/درگیری فعاالنه تر  فراگیران 
افزایش همکاری مرتب و بهره ور بین فراگیران با  

 یکدیگر یا با استادان 
    

احترام به حقوق فراگیران به منظور بیان دیدگاه  
 و نظراتشان  

    

ایجاد درک مفهومی همراه با کسب دانش عمیق  
 در فراگیر 

    

-تشویق پرسشگری نقادانه و غیررسمی از تئوری
 ها در فراگیر های مورد قبول و دیدگاه

    

ایجاد آگاهی از ایعاد اخالقی مسائل و موضوعات  
 فراگیر در 

    

     ارتباط متقابل با فراگیران 
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 21فرم               تدوین: گام ششم 
 

حرفه توسعه  به  توجه  و  میزان  درسی  برنامه  درست  کاربست  منظور  به  استادان  ای 

یاددهی دیدگاه  -راهبردهای  دهید)از  توضیح  و  مشخص  را  آن  در  شده  تعیین  یادگیری 

ها، بازار کار و برای هر گروه فرم دانشجویان، دانش آموختگان، انجمناعضای هیئت علمی،  

 مشخص شود(  مجزا(. )*()با  عالمت  
 

 توضیحات  زیاد  کم هیچ 

هیئت   اعضای  برای  آموزش  ارائه 
 علمی، اساتید و کارکنان 

    

     نظارت بر عملکرد تازه استادان 

فعالیت بهترین  بر  و  پژوهش  ها 
در  فناوری و ظهور  های  توسعه  حال 

 و آموزش آن به اساتید 

    

و   ها  )آموزش  اساتید   روزآمدسازی 
فرصتکارگاه محور،  ارتقا  های  های 

های الکترونیک:  مطالعاتی، زیرساخت
Learning E:  ,) .. 

    

یا   و  توانمند  علمی  هیأت  وجود 
در   بکار  شروع  برای  بورسیه  داشتن 

 زمان مورد نیاز 

    

گیری   از  بهره  کافی  و  درست 
 توانمندی اعضای هیئت علمی 

    

و   نوآورانه  کارآفرینانه،  تفکر  افزایش 
در   کارآفرینانه  آموزشی  رفتار 

 ها ها و پشتیبانیاستادان با سیاست

    

     ارزیابی استادان و بازخورد  

شاخص کیفیت  تببین  ارزیابی  های 
 تدریس 

    

یا معیارهای الزم  تبیین صالحیت ها 
 برای استادان 
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 مقدمه             : گام هفتم 1تدوین )**( 
  

 
های پایش از ذی نفعان شامل مصاحبه، پرسشنامه، برگزاری پنل، سخنرانی،  تمامی شواهد موجود حاصل از شیوه.  1

 یش و ... باید مستندسازی و پیوست شوند که تصدیق نتایج درک شود.کارگاه، هما

 معیارهای تدوین نتایج یادگیری 

 

 

توان به عنوان نتیجه یادگیری را مییاد گرفته است، یا دانشی است که تولید شده است.  آموخته و یادگیرندهآنچه 

رود های کسب شده یا عملکردی که انتظار میتوانایی و مهارتها، دانش، نگرش، ها، قابلیتای از شایستگیمجموعه

های دانش از این رو، ویژگی. فراگیر در پایان برنامه آموزشی در یک موقعیت واقعی از خود نشان دهد، تعریف کرد

 آموختگی در این محدوده تعریف شده و غایت یک برنامه درسی با کسب نتایج یادگیری مطلوب حاصل خواهد شد.

 تعریف

 نتایج یادگیری

 مراحل

های دانشجویان ورودی، سیاست و قوانین دانشگاه، درک مناسب از ویژگیارتباط نتایج یادگیری با -

 انتظارات جامعه، متخصصین و کارفرمایان بالقوه

 ارتباط نتایج یادگیری مورد نظر با شیوه ارزیابی، تعامالت یادگیری و محتوا -

 تبیین نتایج یادگیری به صورت مشارکتی )ذی نفعان(-

 تبیین نتایج یادگیری در هر رشته -

 تبیین نتایج یادگیری در هر دوره-

 تبیین مختصر و دقیق نتایج یادگیری-

 یادگیرنده محور بودن نتایج یادگیری-

 

تعریف نتایج 
یادگیری 
مطابق با 

اهداف جزیی

1
پایش از 
2ذی نفعان

دریافت 
بازخورد، 

دستیابی به 
نتایج یادگیری

1شدهقصد 

3
مستند

سازی
4



 نامه تدوین برنامه درسی دانشگاهیشیوه 54

 22فرم               تدوین: گام هفتم 
 

 درصد مشارکت افراد کارگروه تدوین در تبیین نتایج یادگیری: )*( 

  های علمی انجمن  دانشجو   هیئت علمی
  محقق آزاد  ریزی متخصص برنامه  دانش آموخته 

بازارکار )صاحبان مشاغل  
خدمات(،  )صنعت، کشاورزی،  

 ها، کارفرمایان( سازمان 

  بنیان شرکت دانش  مسئولین دانشگاه  

 

های اشتغال پذیری در تدوین و طراحی نتایج یادگیری برنامه درسی  وضعیت لحاظ کردن مهارت 

 مشخص شود(   )*()با  عالمت  )این بخش اجماع حاصل از پایش از ذی نفعان باید باشد(:  
لحاظ   

 شده 
لحاظ  
 نشده

   خود اشتغالی و کارآفرینی 
   سازگاری با تحرک باالی شغلی از طریق یادگیری خودمحور مستقل 

   ها های شغلی آگاهانه و اجرای آنتوانایی گرفتن تصمیم
   های اطالعاتی و آموزشی و . توانایی توسعه کسب و کار خود از طریق سرمایه گذاری، برنامه 

   گرا بودن( پذیر، سازگار و واقع های جدید )انعطاف های گوناگون و موقعیت توانایی کار در محیط 
   کنجکاوی و مسئولیت پذیری در مشاغل آینده داشتن آگاهی، دانش، 

ها، اولویت بندی وظایف، مدیریت  توانایی کار به صورت مستقل )سازماندهی فعالیت
به شیوه به روز کردن و سازگاری دانش و مهارتزمان  برای  آمادگی  های  ای موثر و 

 های علم و جهان در محیط کار( خود با پیشرفت

  

   های الزم در آینده یا غیرمنسوخ برای آینده( )مجهز بودن به مهارت چندمهارتی شدن  
   شناسایی و رفع نیازها به منظور توسعه شخصی

مهارت  کردن  لحاظ  برنامه  وضعیت  یادگیری  نتایج  طراحی  و  تدوین  در  نوآوری  و  خالقیت  های 

 مشخص شود(   )با  عالمت  درسی)این بخش اجماع حاصل از پایش از ذی نفعان باید باشد( :  
 لحاظ   

 شده 
 لحاظ  
 نشده

   های نوآورانه حلهای جدید تفکر و ارتقا راهروش
   داخل یا خارج مرزهای رشته درگیری خالقانه در موضوعات پژوهشی جدید در  

   تفکر مستقل )تحلیلی و خالق( 
   های جدید دستیابی به تعالی از طریق کشف ایده

های  حلها و توسعه راه توانایی ترکیب دانش موجود و جدید برای تولید ایده
 خالق جهت سودرسانی به اقتصاد و جامعه 

  

   ها و جوامع( هتولید به گرودارای روحیه سازنده )آوردن نوآوری و 
   تفکر انتقادی )داشتن تفکر نقاد و خالق(  

   های موثر( حلحل مسئله )تعریف و تحلیل مسائل برای دستیابی به راه 
   ها توانایی بازخورد و ارزشیابی ایده
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 23فرم               تدوین: گام هفتم 
های ارتباطات موثر در تدوین و طراحی نتایج یادگیری برنامه درسی)در  وضعیت لحاظ کردن مهارت 

 مشخص شود(   )با  عالمت  این بخش اجماع حاصل از پایش از ذی نفعان باید درج شود(:  

لحاظ  
 شده

لحاظ 
 نشده 

   برقراری ارتباط واضح و موثر با مخاطبان مختلف به شیوه های گوناگون 
درک، منطق و تصمیمات خود به صورت گفتاری  بیان واضح و سلیس دانش، 

 یا نوشتاری متناسب با محیط 
  

   توانایی خوب گوش دادن و خوب پاسخ دادن
ها فرای مرزهای  ارتباطات فرای مرزها ؛ارتباط مثبت با مردم و ایدهداشتن 

 اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و...  جغرافیایی، تخصصی،
  

 

وضعیت لحاظ کردن رفتارهای اخالقی در تدوین و طراحی نتایج یادگیری برنامه درسی)در این  
 مشخص شود(   )با  عالمت  بخش اجماع حاصل از پایش از ذی نفعان باید لحاظ شود(:  

لحاظ  
 شده

لحاظ 
 نشده 

   ها، برابری و کرامت دیگران( عدالت اجتماعی )احترام به حقوق، تفاوت 
   ها  های آینده توسعه پایدار و آمادگی برای آنچالششناخت 

   عمل بر اساس راستی و درستی
   های اخالقی و پیامدهای مسائل مختلف در رشته خود آگاهی از از پیچیدگی

   درک لزوم عمل مبتنی بر اخالق برای خود و دیگران 
   های اخالقی  توانایی دستیابی به راه حل

   ای پذیری به لحاظ اخالقی و حرفهمسئولیت 
های پیشنهادی به عنوان یک فرد  ها و راه حلتوانایی فهم و درک تاثیرات طرح

 متخصص در بستر جهانی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی 
  

 

وضعیت لحاظ کردن دانش و یادگیری در تدوین و طراحی نتایج یادگیری برنامه درسی)در این  
 مشخص شود(   )*()با  عالمت  بخش اجماع حاصل از پایش از ذی نفعان باید لحاظ شود(:  

لحاظ  
 شده

لحاظ 
 نشده 

   تسلط به دانش تخصصی رشته  
   زمینه رشته تخصصی خودتوانایی بکارگیری دانش خود برای فعالیت در  

   تسلط به دانش الزم برای ادامه تحصیل در مقاطع باالتر 
   توانایی پیشبرد مرزهای دانش 

های روز  توانایی کشف، دستیابی به اطالعات و درگیری نقادانه با آن با کاربرد فناور
 یا در حال ظهور 

  

   ای و دیجیتالی  سواد رایانه
   روحیه حقیقت جویی و پژوهشگری  

ای کار  یادگیری مستمر )برخورداری از دانش روز، فراگیری مستمر و گسترش حرفه
توانایی  و  کار  آموزش ضمن  به  نیاز  شناخت  و  درک  انگیزه،  و  شوق  شور،  با  خود 

 انجام آن در طول زندگی( 
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 24فرم               تدوین: گام هفتم 
 

های همکاری در تدوین و طراحی نتایج یادگیری برنامه درسی)در این  مهارت وضعیت لحاظ کردن 

 مشخص شود(   )*()با  عالمت  بخش اجماع حاصل از پایش از ذی نفعان باید لحاظ شود(:  
 
لحاظ   

 شده 
لحاظ  
 نشده

   ایجاد و حفظ محیطی آکنده از اعتماد، همکاری، درک متقابل 
)درک   گروهی  فعال  از  کنشگری  حمایت  و  رهبربودن  گروهی،  پویایی 

 های دیگران( موفقیت
  

ها برای دستیابی  و بهره ور در گروهجمع گرا بودن و توانای کار جمعی، تعاونی 
 به نتایج مشترک 

  

توانایی برقراری تعامل موثر و درست در محیط های گوناگون با افراد به صورت  
 جمعی 

  

 

های شهروند جهانی شدن در تدوین و طراحی نتایج یادگیری وضعیت لحاظ کردن ویژگی

)با  عالمت برنامه درسی)در این بخش اجماع حاصل از پایش از ذی نفعان باید لحاظ شود(:  

   )مشخص شود 
لحاظ   

 شده 
لحاظ  
 نشده

   ها های گوناگون و شکل دهی عقاید مبتنی بر آنآگاه بودن از دیدگاه
   تعامالت اجتماعیدرک مسئولیت مدنی و 

   های جابجایی بین المللی جهانی شدن و سازگاری فرهنگی از طریق فرصت
   آمادگی برای زندگی، کار ، شهروندی و رهبری جهانی 

 
از   حاصل  اجماع  بخش  درسی)این  برنامه  توسعه  و  تدوین  در  لحاظ شده  دیگر  یادگیری  نتایج 

 پایش از ذی نفعان باید باشد(: 

1-   

2- 

3- 

4- 

5- 

 



 57                نامه تدوین برنامه درسی دانشگاهیشیوه

 
 

تطبیق نتایج یادگیری با دروس)دراین بخش اجماع حاصل از پایش از ذی نفعان باید لحاظ 

 مشخص شود(  )*()با  عالمت   شود(:

 

س
در

د 
ک

 

 نتایج یادگیری

ی  
یر

پذ
ل 

غا
شت

ا
ی  

یر
دگ

 یا
ش و

دان
 

ی
ار

مک
ه

 

........
 

.......
 

.....
 ......
 

....
 ......
 

.....
 ......
 

.....
 

 ........             

 ........             

 ........             

.... ..             

 ........             

 

لحاظ   باید  فوق  جدول  در  شود  گرفته  نظر  در  درس  برای  که  یادگیری  نتیجه  هر 

باشد.  تواند برای هر رشته متفاوت و متنوع  شود. از این رو، عنوان نتایج یادگیری می

-های همکاری در تمامی رشتهبا این حال، اشتغال پذیری، دانش و آگاهی و مهارت

 ها مشترک هستند.  





 59                نامه تدوین برنامه درسی دانشگاهیشیوه

 
 

 مقدمه             تدوین )**(: گام هشتم 
 

  
 
 
 

 

یادگیری فراگیران های های آموزشی و کوششارزشیابی فرایندی برای قضاوت در خصوص درستی و کفایت فعالیت
برای دستیابی به نتایج یادگیری مطلوب مورد انتظار در برنامه درسی است. ارزشیابی به استادان و مجریان برنامه 

 درسی فرصت بررسی تاثیرگذاری برنامه درسی و سپس اصالحات و تغییرات الزم را نیز به دست خواهد داد.
 

 

 تعریف

 ارزشیابی

 هر در آن بازخورد نحوه و ارزشیابی شیوه تبیین•
 درس/رشته/دوره

  ارزشیابی شیوه هر برای تاثیر درصد تعیین•

 ارزیابی تکلیف کمیت و کیفیت معیار تعیین•
  واحد تعداد و مقطع بر مبتنی

 هایقابلیت کردن مشخص برای شاخص تعیین•
 انتظار مورد یادگیری نتایج یا شده کسب

 ارزشیابی در مدرس و موسسه استقالل حفظ•

 عنوان به) آن بازخورد و ارزشیابی نحوه بر نظارت•
 خارجی، ارزیاب گزارش: اختیاری منابع مثال
 پرسشنامه: اجباری منابع همتایان؛ توسط مرور
 ( بشود، اجرا دوره زمان هر که دوره

  دانشکده یا گروه هر در راهنما خطوط تدوین•

 در باال انتظارات تعیین و بودن برانگیز چالش•
 ارزشیابی طراحی

 و ارزیابی در دیجیتالی هایفناوری از گیری بهره•
 دهی نمره فرایند

 

یه : ارزشیابی در بلوم طبقه بندی سطوح تعیین•
یاد سپردن، فهمیدن، به کار بستن، تحلیل، نقد و 

 ارزیابی، خلق و آفرینش.

 مانند) ارزشیابی در شناختی سطح به بیشتر توجه•
 با( اطالعات ارزیابی و قضاوت یا ترکیب تحلیل،

 اهداف درنظرگرفتن

 رمعتب و روا هایآزمون کاربرد•

 و متعدد ارزشیابی هایشیوه از طیفی به نیاز•
 مورد یادگیری نتایج کامل پوشش برای مناسب
 محتوا و انتظار

 ارزشیابی هایشیوه در نوآوری و پذیری انعطاف•

 و ارزشیابی مناسب هایجایگزین کردن مشخص•
 برنامه در هاآن معایب و مزایا

 

ی دریافت بازخورد، دستیاب•
به روش های ارزشیابی 
مناسب برای هر درس

مستندسازی•

جه پایش از ذی نفعان با تو•
به موضوع های درسی

مشخص کردن شیوه های •
سنجش و ارزشیابی برای هر

موضوع درسی
1 2

34

 
    

    
  

ل
اح

مر
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 25فرم               تدوین: گام هشتم 
 

 های ارزشیابی: )*( درصد مشارکت افراد کارگروه تدوین در تبیین شیوه

  های علمی انجمن  دانشجو   هیئت علمی

  محقق آزاد  ریزی متخصص برنامه  دانش آموخته 

بازارکار )صاحبان مشاغل  

)صنعت، کشاورزی، خدمات(،  

 ها، کارفرمایان( سازمان 

  بنیان شرکت دانش  مسئولین دانشگاه  

 

 مشخص شود(  )*()با  عالمت   چگونگی ارزیابی نتایج یادگیری:

س
در

د 
ک

 

 نتایج یادگیری

ی  
یر

پذ
ل 

غا
شت

ا
 

 و  
ش

دان
ی

یر
دگ

یا
ی 

ار
مک

ه
 

........
 

.......
 

.....
 ......
 

....
 ......
 

.....
 ......
 

.....
 

 ........             
 ........             
 ........             
.... ..             

 ........             
 

 )*( تعیین ساختار یا معیار نمره دهی و نحوه بازخورد متناسب با شیوه ارزیابی:

 نحوه بازخورد  ساختار نمره دهی  شیوه ارزیابی 
1-     
2-     
   
   
   

 

 ها یا ارائه تکالیف:تعییین فرصت زمانی مشخص یا حدودی آزمون 
 تاریخ پایان  تاریخ شروع  آزمون/تکلیف 

1-     
2-     
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 26فرم               تدوین: گام هشتم 
 

 مشخص شود(   )*()با  عالمت   های ارزیابی برای دروس:شیوه

شیوه 
 ارزشیابی

 کد درس
 .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  ..... 

Summativeارزش
            یابی پایانی 

Formative  
ارزشیابی  
 تکوینی

           

            آزمون رسمی 
            آزمون غیررسمی 

            گروهی
            فردی 
            کمی 
            کیفی

آزمون گزیده 
پاسخ )مانند 

ای، چند گزینه
درست/غلط یا 

 جورچین(

           

آزمون ساخته 
پاسخ )مانند 

آزمون تشریحی، 
کوتاه یا بلند 

 پاسخ(

           

گزارش کار 
)آزمایشگاهی یا 

 تجربی(
           

گزارش پروژه  
            تحقیقاتی

ماکت/دست  
            ساخته

مشاهده رفتار  
توسط استاد یا  

 همتا 
           

ارائه شفاهی یا 
            پنل

-آزمون مفهومی
سناریو یا مسئله 

 محور
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 27فرم               تدوین: گام هشتم 
 

با موارد زیر مشخص و  میزان تناسب و ارتباط شیوه توضیح  های ارزشیابی تعیین شده را 

ها، بازار کار و دهید )از دیدگاه اعضای هیئت علمی، دانشجویان، دانش آموختگان، انجمن

 مشخص شود(   برای هر گروه فرم مجزا(. )با  عالمت  

 توضیحات زیاد کم  هیچ 
     اهداف برنامه درسی و اهداف درس 

     نتایج یادگیری 
     فعالیت گروه و دانشکده 

     محتوای دروس 
     وزن واحدها 

     سطح دوره / مقطع )سال اول، دوم و غیره( 
     یادگیری -های یاددهیروش

     محتوای تدریس شده توسط استاد 

های ارزشیابی تعیین شده به هر یک از موارد زیر را مشخص و توضیح میزان توجه شیوه 

ها، بازار کار و آموختگان، انجمندهید )از دیدگاه اعضای هیئت علمی، دانشجویان، دانش  

 مشخص شود(   برای هر گروه فرم مجزا(. )با  عالمت  
 توضیحات زیاد کم  هیچ 

بهره گیری از طیف وسیعی از  
 های ارزشیابی مناسب شیوه

    

     های ارزشیابی نوآوری در شیوه
توجه به رشد همه جانبه دانشجو  

در ارزشیابی )عقلی، عاطفی،  
 اجتماعی، اخالقی و غیره( 

    

دادن فرصت انتخاب به دانشجویان  
ها یا تکالیف مورد ارزیابی  در شیوه
 مناسب 

    

بهره گیری از یک سیستم عادالنه  
برای ارزیابی و نمره دهی برای  

 تمامی دانشجویان 

    

توجه به آمادگی دانشجویان در  
 های ارزشیابی طرح ریزی شیوه

    

های موثر  برخورداری از مکانسیم
برای ایجاد بازخورد عالی و  

 اطمینان از یادگیری فراگیران 

    

 



 63               نامه تدوین برنامه درسی دانشگاهیشیوه

 
 

 28فرم               تدوین: گام هشتم 

 
های ارزشیابی تعیین شده به هر یک از موارد زیر را مشخص و توضیح میزان توجه شیوه 

ها، بازار کار و آموختگان، انجمندهید )از دیدگاه اعضای هیئت علمی، دانشجویان، دانش  

 مشخص شود(   برای هر گروه فرم مجزا(. )با  عالمت  
 

 توضیحات  زیاد  کم هیچ 

تعامل بیشتر بین دانشجویان با  

اعضای هیئت علمی و  

ها و دریافت بازخورد از  همکالسی

 آنان در ارزیابی

    

الهام بخش و انگیزاننده بودن  

 دانشجویان و اساتیدبرای هر دو 

    

های جدید و  استفاده از فرمت

مسئله محور ارزشیابی برای  

پرورش خالقیت و تفکر انتقادی  

 در دانشجویان 

    

کارآمدی بر حسب زمان استاد و  

 دانشجو 
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 مقدمه            : گام نهم 1پس از تدوین )*(
  

 
بخش پس از تدوین در اولویت سوم اهمیت پس از تکمیل بخش پیش از تدوین و تدوین قرار دارد. این  .   1

 بخش به ارزیابی برنامه و تصمیم برای آن اختصاص دارد. از این رو، تنها تعیین بازه زمانی ارزیابی هنگام ارائه 

کفایت می تدوین شده  نامه هستید، سوال  برنامه  نوع شیوه  در خصوص  نظر  ارائه  به  مند  کند. چنانچه عالقه 

 ها بعد از ارزیابی برنامه است.را نیز تکمیل کنید. تکمیل سایر بخش 30انتهایی فرم 

 
 
 

بازخورد: چگونگی آگاه سازی ذی نفعان برنامه درسی از نتایج ارزیابی کیفی/کمی برنامه و کاربست بازخورد 
 صورت گرفته در بازنگری برنامه.

منظور از بازنگری برنامه های درسی اصالح، تکمیل و بازنویسی برنامه بر اساس ارزشیابی ها، تغییر نیازها بازنگری: 
)بومی  ، تغییر روش ها، محتوا و الزامات قانونی؛ تغییر مسیر؛ ضرورت زمان و مکان، دستاوردهای جدید علمی

نوآوری و روزآمد ، تحول  بههای درسی باید  بازنگری برنامه و نگرش نو به دانش، مهارت و یادگیری است. نگری(
 کرن مطالب بینجامد و به تغییرات صوری و شکلی اکتفا نشود.

 

 تعریف
 بازخورد/ بازنگری

 معیارهای بازنگری/بازخورد
 موردی و درس تک اصالح جای به مستمر و جامع بازنگری•
  مجدد بازنگری تا هابرنامه اعتبار زمان مدت تعیین•

 برنامه تدوین و توسعه و طراحی در اصالح و بازبینی بازخورد، ارزشیابی، تلفیق•
 هابرنامه بازبینی در مرتبط خارجی استانداردهای و معیارها به ارجاع•

 (غیره و علمی هیئت اعضای آموختگان، دانش دانشجویان،) نفعان ذی از بازخورد گرفتن•

 آموختگان دانش یادگیری نتایج و هاتوانایی اساس بر آن موفقیت میزان و برنامه رصد منظور به( Follow up) پیگردی مطالعات انجام•

 آن) شده یا اجرا شده ارائه درسی برنامه ،(است طراحان نظر مورد چه آن) شده تدوین درسی برنامه بین همترازی بررسی•
 توسط چه آن) شده تجربه درسی برنامه و( شودمی تدریس اساتید توسط چه آن و شود می سازماندهی مجریان توسط چه

 (است شده فراگرفته یا شده تجربه دانشجویان

 های دانش، کاربرد و بودن ) بارنت کواته(بازنگری مبتنی بر حلقه•

ی پایش بازنگر. 1
برنامه بر اساس 
معیارها از  ذی 

نفعان

دریافت . 2
بازخورد

مستندسازی. 3

بازنگری و . 4
بازتدوین/ اصالح

 مراحل
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 29فرم              پس از تدوین: گام نهم 
 

 مشخصات مجری یا مسئول تدوین برنامه درسی: )*(

  نام 
  خانوادگی نام 

  رتبه علمی 
  رشته تخصصی 
  گروه آموزشی 

  دانشکده/دانشگاه 
  شماره تماس  

  پست الکترونیک 

 
 مشخصات کارگروه تدوین برنامه درسی )اعضای ثابت تیم تدوین(: )*(

  کارگروه تعداد افراد 

 مشخص شود(  : )با  عالمت کارگروهترکیب افراد 

  ها انجمن  دانشجو   هیئت علمی

  محقق آزاد  ریزی متخصص برنامه  دانش آموخته 

  بنیان شرکت دانش   مسئولین دانشگاه   بازار کار 

 
 درصد مشارکت افراد تیم در مطالعات پشتیبان:

  ها انجمن  دانشجو   هیئت علمی

  محقق آزاد  متخصص برنامه ریزی   دانش آموخته 

 
بازه زمان ارزیابی برنامه )بررسی  

 بازخورد( )*( 

 بعد از  
 هر ........ سال  

نوع تصمیم برای برنامه  
 درسی)بازنگری یا بازتدوین( )*( 

 

  مرجع پیشنهاددهنده ارزیابی برنامه 
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میزان کیفیت برنامه درسی تدوین شده را بر حسب هر یک از موارد زیر مشخص و توضیح  

علمی،   اعضای هیئت  دیدگاه  )از  انجمندهید  آموختگان،  دانش  ،  دانشجویان،  علمی  های 

 مشخص شود(  بازار کار و برای هر گروه فرم مجزا(.)*( )با  عالمت  

 توضیحات   زیاد  کم هیچ 

کیفیت کلی برنامه درسی )به  

لحاظ علمی، منطقی، کمیت،  

 کیفیت، انسجام و غیره( 

    

درسی   برنامه  بین  همترازی  میزان 

چه   )آن  شده  نظر  تدوین  مورد 

ارائه   درسی  برنامه  است(،  طراحان 

مجریان   توسط  چه  )آن  شده 

چه   آن  و  شود  می  سازماندهی 

می تدریس  اساتید  و  توسط  شود( 

)آنچه   شده  تجربه  درسی  برنامه 

یا   شده  تجربه  دانشجویان  توسط 

 فراگرفته شده است( 

    

میزان موفقیت دانش آموختگان  

 برنامه درسی 

    

نامه درسی مشابه  میزان رقابت با بر

 خارجی 

    

     میزان هماهنگی با جهان متغیر 

     نیاز به بازنگری و بهبود 
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 30فرم              پس از تدوین: گام نهم 
 

 مشخص شود(  )*( )با  عالمت   :1های مورد بازنگری در برنامه درسی محدوده

عناصر برنامه 
 درسی

 بازنگری 
 )چرایی( توضیحات پیرامون پاسخ 

 خیر بله 

    منطق

    هدف 

    محتوا 

راهبردهای  
-یاددهی

 یادگیری 
   

    نتایج یادگیری 

        ارزشیابی 

 

 
 شود.چنانچه تصمیم پس از تدوین برنامه درسی بر بازنگری آن بود، این بخش تکمیل .  1
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 مواردی که در بازنگری هر عنصر برنامه درسی لحاظ شده به تفصیل شرح دهید.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بازنگری را لحاظ فرمایید. چنانچه این شیوه نامه به بازنگری نیازمند است، موارد مورد 
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در تدوین و بازنگری برنامه های درسی دانشگاهی، فرایند ارائه شده بایسته است به 

شود.   طی  ترتیب  به  و  متوالی  تدوین/  صورت  فرایند  سازمانی  و  ساختاری  مراحل 

های  بازنگری برنامه درسی را با توجه به روند تحلیل فرایند برنامه درسی در دانشگاه 

توان به ون )داخل و خارج از ایران از کشورهای در حال توسعه و پیشرو( میگوناگ

 صورت ذیل پیشنهاد داد: 

 ( تشکیل تیم نیاز سنجی و اجرای آن،1 

 ( تشکیل کارگروه برنامه درسی، 2 

 ( برخورداری از چارچوب تدوین برنامه درسی دانشگاهی، 3 

یا مجری (  4  متخصص  علمی  اعضای هیئت  توسط  و طرح موضوع  اولیه  پیشنهاد 

 پروژه در گروه آموزشی،

درنظر گرفتن  5  با  رشته در شورای تخصصی گروه  اندازی  راه  تصویب  و  بررسی   )

 شرایط 

توجیهی6  گزارشات  ارسال  و  تهیه  توسط   متقن  (  پشتیبان  مطالعات  بر  مبتنی 

 ، کارگروه تدوین برنامه درسی گروه

دانشکده جهت طرح و  (  7  پژوهشی  ارسال گزارش توجیهی به شورای آموزشی و 

 ،  تصویب در شورای عالی برنامه ریزی

موزشی و پژوهشی  بررسی و تایید درخواست ارائه شده از طرف گروه در شورای آ(  8

 ، دانشکده و شورای برنامه ریزی دانشکده

و  (  9  آموزشی  معاون  به  دانشکده  رئیس  سوی  از  رشته  ایجاد  درخواست  ارسال 

از جمله صورتجلسه گروه  ارائه کلیه مدارک مستدل  با  تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

 ،آموزشی، شورای برنامه ریزی دانشکده وتکمیل فرم های مربوطه

های مربوط  ی و رفع نواقص مدارک شامل گزارش توجیهی، جداول و فرمبررس(  10 

آموزشی  ریزی  برنامه  شورای  کارشناسان  توسط  رشته  متخصصان  و  اعضاء  به 

 ، دانشگاه

اندازی رشته(  11  های درخواستی در شورای ها/گرایشبررسی و تصویب نهایی راه 

 ، برنامه ریزی آموزشی دانشگاه
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تصویب در شورای دانشگاه توسط معاونت آموزشی جهت   ابالغ نتیجه پس از(  12 

 ،عقد قرارداد

 تصویب نهایی برنامه در شورای برنامه ریزی دانشگاه و ابالغ جهت اجرا، ( 13 

مطابق  14  گروه  درسی  برنامه  تدوین  کارگروه  توسط  درسی  برنامه  تدوین   )

 چارچوب تدوین برنامه درسی دانشگاهی و ارسال به دانشکده، 

 ررسی و ارسال برنامه به شورای برنامه ریزی دانشگاه توسط دانشکده، ( ب15 

و 16  گسترش  دفتر  به  دانشگاه  شورای  تایید  از  پس  مصوب  های  برنامه  اعالم   )

 برنامه ریزی آموزش عالی، 

( ارسال یک نسخه از برنامه مصوب به دبیرخانه برای انعکاس عمومی و حسب 17 

ا پس  موسسات  سایر  به  ابالغ  سامانه  مورد  در  بارگذاری  و  شورا  تایید    HESز 

دانشگاه)سامانه که  علوم  وزارت  در  است  تصویب ایی  و  تدوین/بازنگری  از  پس  ها 

 نمایند(، های درسی خود را در آن بارگذاری میبرنامه

( تعامل با کمیته هماهنگی و تهیه گزارش از اجرای برنامه درسی در پایان زمان  18 

اه مشخصات تمام دروس، سرفصل ها، منابع و... مطابق فرم به اجرای قرارداد به همر

 گروه آموزشی و بعد از تایید گروه به شورای برنامه ریزی دانشکده،

( ارسال گزارش نهایی به انضمام صورتجلسه شورای گروه و شورای برنامه ریزی 19

 دانشکده به دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه، 

 ( ارزیابی، بازبینی برنامه و مستندسازی آن.20 
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 1فاز           فرایند تدوین برنامه درسی  در یک نگاه 
 

 

  

 تشکیل تیم نیاز سنجی و اجرای آن،•

 تشکیل کارگروه های برنامه درسی، •
 برخورداری از چارچوب تدوین برنامه درسی دانشگاهی، •
ایجاد کارگروه هایی برای راه اندازی دوره های آموزشی ارتقا محور و کارگاه های آموزشی در •

 خصوص برنامه درسی
 

 پیشنهاد اولیه و طرح موضوع توسط اعضای هیئت علمی متخصص یا مجری پروژه در گروه آموزشی،•

 ندازی رشته در شورای تخصصی گروه با درنظر گرفتن شرایطی،بررسی و تصویب راه ا•
 ،تدوین برنامه درسی گروهکارگروه تهیه و ارسال گزارش توجیهی مبتنی بر مطالعات پشتیبان توسط  •
ارسال گزارش توجیهی به شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده جهت طرح و تصویب در شورای عالی  •

 ، برنامه ریزی
 

تدوین برنامه درسی گروه مطابق چارچوب تدوین برنامه کارگروه تدوین برنامه درسی توسط •
 درسی دانشگاهی و ارسال به دانشکده،

 

بررسی و تایید درخواست ارائه شده از طرف گروه در شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده و •
 ،شورای برنامه ریزی دانشکده

سوی رئیس دانشکده به معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی ارسال درخواست ایجاد رشته از •
 دانشگاه با ارائه کلیه مدارک مستدل

 

 ،بررسی و رفع نواقص مدارک توسط کارشناسان شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه•

 ،دانشگاهریزی آموزشی های درخواستی در شورای برنامهها/گرایش اندازی رشتهبررسی و تصویب نهایی راه•
 ،ابالغ نتیجه پس از تصویب در شورای دانشگاه توسط معاونت آموزشی جهت عقد قرارداد•
 تصویب نهایی برنامه در شورای برنامه ریزی دانشگاه و ابالغ جهت اجرا، •

 

 تدوین برنامه درسی مبتنی بر عناصر تدوین

 پیشنیازها

گروه آموزشی 
 (1مرحله )

دانشکده 
 (1)مرحله 

 دانشگاه
 (1مرحله )

 گروه آموزشی
 (1)مرحله 

منطق

هدف

محتوا

راهبرد یاددهی 
یادگیری

نتایج یادگیری

ارزشیابی
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 2فاز            فرایند تدوین برنامه درسی  در یک نگاه 
 

  

دانشکده  
(2مرحله )

هبررسی و ارسال برنامه به شورای برنامه ریزی دانشگاه توسط دانشکد•

دانشگاه   
(2مرحله )

ترش گسشورای عالی اعالم برنامه های مصوب پس از تایید شورای دانشگاه به •
و برنامه ریزی آموزش عالی

شورای عالی 
برنامه ریزی

ب ارسال یک نسخه از برنامه مصوب به دبیرخانه برای انعکاس عمومی و حس•
،hesمورد ابالغ به سایر موسسات پس از تایید شورا و بارگذاری در سامانه 

گروه آموزشی 
(3مرحله )

مان تعامل با کمیته هماهنگی و تهیه گزارش از اجرای برنامه درسی در پایان ز•
مطابق ... اجرای قرارداد به همراه مشخصات تمام دروس، سرفصل ها، منابع و

ده،فرم به گروه آموزشی و بعد از تایید گروه به شورای برنامه ریزی دانشک

دانشکده  
(3مرحله )

یزی ارسال گزارش نهایی به انضمام صورتجلسه شورای گروه و شورای برنامه ر•
دانشکده به دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه،

دانشگاه، شورای 
عالی، شورای 
تحول آژانس 
اعتباربخشی

.ارزیابی، بازبینی برنامه و مستندسازی آن•
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 واژگان کلیدی 

 (: توان جسمی یا فکری برای انجام یک عمل. ability) توانائی

کسب Assessment)  سنجش در  دانشجو  موفقیت/پیشرفت  تعیین  فرایند   :)

روش انتظار.  مورد  یادگیری  از بروندادها/نتایج  طیفی  است  ممکن  سنجش  های 

 های کتبی و شفاهی، انجام کار یا نمایش دادن را شامل شوند. روش

( در  (Academic yearسال تحصیلی  که  امتحان  آموزش/  از  یکساله  دوره  یک   :

درنظر   کنند )بدونطی آن دانشجویان در دروس یا در امتحانات نهایی شرکت می 

ماه باشد اما معموالً    12گرفتن مینورها(. یک سال تحصیلی ممکن است کوتاه تر از  

ماه نیست. سال تحصیلی ممکن است بر اساس سطوح/ مقاطع تحصیلی    9کمتر از  

 .و انواع مؤسسات آموزشی مختلف یک کشور متغییر باشد

دانشSkills)  هامهارت یک  که  آنچه  می(:  دآموخته  انجام  مهارتتواند  را  هد.  ها 

انواع و پیچیدگی توصیف کرد. در یک طبقهمی از لحاظ  بندی صورت گرفته،  توان 

بینمهارت خالقیت،  ارتباطی،  فنی،  شناختی،  به  شده  ها  تقسیم  عمومی  و  فردی 

 است.

 (: مترادف است با گرایش تخصصی. Specialisation)  تخصص

(: دانش  Advanced knowledge and/or skills) های پیشرفته  دانش و مهارت

های کسب شده در پایان  ای که فراتر از دانش و مهارتهای پرورش یافتهو مهارت

 مقطع تحصیلی قبلی است.

(: باالترین  Expert knowledge and/or skills)  های تخصصی دانش و یا مهارت

یا های گسترده مبتنی بر تحقیق، تجربه  سطح از دانش/ مهارتهاست. دانش/ توانائی

اساس دانش/ مهارت را  شکل  شغل در یک حیطه خاص مطالعاتی،  های تخصصی 

 دهند. می

اساسی/بنیادی مهارت مهارتFoundation skills)  های  از  ترکیبی  زبان  (:  های 

مهارت و  کردن  حساب  نوشتن،  و  خواندن  که انگلیسی،  است  اشتغال  کاری/  های 

 اند.برای مشارکت در کار، جامعه و آموزش ضروری
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-(: دانش و مهارتBasic knowledge and/or skills)  های پایه دانش و مهارت

پایه -ایی برای توسعه یادگیری و توسعه کاری را شکل می های که نقطه شروع یا 

 دهند. 

مهارت یا  و   دانش  (:  Application of knowledge and/or skills)  هاکاربرد 

مهارت و  دانش  توکاربرد  مربوطه  زمینه  در  دانشها  گرفتن  سط  نظر  در  با  آموخته 

 پذیری و پاسخگویی. استقالل عمل، مسئولیت

دهنده دانش و   هایی که نشان(: ویژگیMastery of  knowledgeتسلط بر دانش )

 درک جامع فرد از زمینه کاری و یادگیری است.

میKnowledge)  دانش فرد  یک  که  آنچه  می (  و  میداند  را  دانش  از فهمد.  توان 

 لحاظ عمق، وسعت، انواع و پیچیدگی توصیف کرد. 

شناختی راههای Cognitive Startegy)  راهبردهای  شناختی  راهبردهای   :)

گسترش   و  بسط  مرور،راهبردهای  و  تکرار  نظیر  راهبردهایی   . هستند  یادگیری 

 معنایی و راهبردهای سازمان دهی جز راهبردهای شناختی هستند . 

راهبردهای فرا شناختی    Meta Cognitive Startegy)راهبردهای فرا شناختی :)

تدبیر هایی هستند برای نظارت بر راهبردهای شناختی؛راهبردهای شناختی در سه 

 دسته برنامه ریزی ،کنترل و نظارت و نظم دهی قرار می گیرند.  

ارتباطیمهارت و کالمی  (: مهارتCommunication skills)  های  نوشتاری  های 

انتقال اطالعات داده میکه بواسطه آنها   شود، آنچنان که فرد اطالعات را  اطالعات 

 کند. دریافت و درک می

خالقیتمهارت مهارتCreative skills)  های  بروندادهای  (:  به  منجر  که  هایی 

 شود.نوآورانه، خالق و هنرمندانه می

-(: حالتی است که در نتیجه داشتن خصایص/ ویژگی Competence)  شایستگی

 1م برای انجام صحیح و استاندارد وظایف یک »حیطه کاری/ رشته شغلی« های الز

 آید. در یک فرد بوجود می

( یادگیری  نتایج  ارزیابی  Assessment of learning outcomesسنجش   :)

دستاوردهای فرد از اهداف یادگیری در طول/ انتهای یک برنامه آموزشی با استفاده  
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ها  های کتبی، شفاهی و عملی، پروژههای مختلف سنجش )امتحانات/آزموناز روش

 (.1و پوشه کار 

عمومی یادگیری  مهارتGeneric learning outcomes)  نتایج  به  قابل  (:  های 

دارد اشاره  دانش  انتقالی  و  نبوده  رشته تحصیلی  ویژه یک  است که  آموخته ممکن 

های مطالعاتی، کاری و زندگی کسب  آنها را از طریق یادگیری قابل کاربرد در زمینه

مهارت از  عبارتند  یادگیری  بروندادهای  نوع  این  از  کلی  طبقه  چهار  های نماید. 

 های فردی. رتهای تفکر و مهاهای مردمی )ارتباطی(، مهارتبنیادی، مهارت

یا تعدیل اطالعات، دانش، درک، نگرشLearningیادگیری ) ارزش(: کسب  ها،  ها، 

شایستگیمهارت یا  ها،  مطالعه  عمل،  تجربه،  طریق  از  فرد  توسط  رفتارها  یا  ها 

ایده اطالعات،  فرد  آن  در  که  فرایندی  ارزشآموزش.  و  اقدامات  و  ها،  جذب  را  ها 

 کند. ها را کسب میها/ نگرش، مهارتنشسازد و بدین صورت داتلفیق می

-ها و نگرشای از دانش، مهارت(: مجموعهLearning Outcomesنتایج یادگیری )

های که یک شخص کسب نموده و قادر است بعنوان یک نتیجه یادگیری آن را از 

 خود نشان دهد. 

با هدف  (: فعالیت هدفمند/ تعمدانه که فرد  Learning activityفعالیت یادگیری ) 

 کند.  کسب یادگیری در آن شرکت می 

(: فرایندی از یادگیری مداوم )از طرق  Life long learning)  العمر یادگیری مادام

شیوه و  اختیاری  رسمیغیررسمی،  حرفههای  مداوم  »توسعه  همچون  با  تر  ای«( 

-هدف حفظ و بسط شایستگی که بر توانائی فرد جهت یادگیری مستقالنه تکیه می

مادامکند.   یادگیری یادگیری  فعالیت  گونه  هر  توصیف  برای  است  اصطالحی  العمر 

مهارت دانش،  کسب  منظور  به  نگرشکه  و  زمینهها  در  مدنی،  ها  فردی،  های 

 گیرد. های مرتبط با اشتغال در سراسر زندگی انجام میاجتماعی و یا زمینه

آمیزی به بطور موفقیت. بخشی از یک برنامه آموزشی است که اگر  (courseدرس )

شود. اغلب درس با ماژول مترادف  اتمام برسد بعنوان یک درس در نظر گرفته می

می »IEA, 2011) شودگرفته  انگلستان،  در  واژه  این  معادل   .)program است  »

(IEA, 2011فعالیت از  توالی  یک  برگیرنده  در  که  آموزش  از  واحد  یک  های  (. 
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از زمینهآموزشی در یک زمینه خاص یا طی های آموزشی مربوطه است. به این  فی 

 (.  ISCED, 2011شود )« نیز گفته میsubject« و »module« ،»unitاصطالح »

پرورش میانواع دروس مهارتی که  اساس نوع دانش و  بر  توان دروس  دهند، می: 

 ارائه شده در طول یک برنامه آموزشی را به عمومی، پایه، تخصصی تقسیم نمود. 

(. بیانگر حجم یادگیری )بر اساس حجم کاری معمول( جهت Creditتعداد واحد ) 

ای از حجم یادگیری است که  دستیابی به اهداف یادگیری مورد انتظار است. اندازه

با مقررات آموزشی، محاسبه میضمیمه یک درس/ ماژول می گردد.  شود و مطابق 

  3دارد. )مثالً یک درس    سطح دشورای یک درس با »تعداد واحد« آن همبستگی

 واحدی است(   2واحدی، سطح دشواری آن بیشتر از یک درس 

برای به رسمیت شناختن هم ارزی »تعداد واحد« شامل ارزش در نظر گرفته شده 

محتوا و نتایج یادگیری در بین انواع یادگیری و یا مدارک تحصیلی مختلف است. از 

، »مفصل«، »بازشناسی یادگیری قبلی«؛  طریق معادل سازی یا »انتقال تعداد واحد«

 ,AQFتوان زمان مورد نیاز برای دستیابی به یک مدرک تحصیلی را کاهش داد )می

2013 .) 

( دانشگاهی   (. Discipline/ Field of study, work and/or learningرشته 

رشته دانشگاهی به یک »شاخه مطالعاتی/ یادگیری« تعریف شده و مشخصی اشاره  

های علمی است که به لحاظ  (. یکی از شعب فرعی از گروه IEA, 2011; 2013دارد )

گروه  سایر  موضوعات  از  و  است  مشخص  کامال  و  موضوع  بوده  متمایز  علمی  های 

علوم،   )وزارت  انجامد  می  مشخص  کارایی  به  دانشگاهی،  1393حداقل  رشته  به   .)

می گفته  نیز  کاری/یادگیری«  مطالعاتی/  »زمینه  »زمینه  شود. 

فعالیت اصلی  تمرکز  به  که  اصلی  مطالعاتی/کاری/یادگیری«  تمرکز  یا  و  کاری  های 

برنامه رشته  یک  واقع  در  دارد.  اشاره  شاخهآموزشی  دانشگاهی  دانش  های  از  هایی 

دانشگاه در  که  میهستند  تدریس  عالی  آموزش  مراکز  دیگر  و  مورد  ها  و  شوند 

 گیرند. پژوهش قرار می

های  مدرک تحصیلی است که بعد از اتمام موفق برنامه  (: یک نوعDegree)  درجه

 شود. ها یا مؤسسات همتا( اعطاء میآموزشی دانشگاهی )معموال توسط دانشگاه 
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 ( جامعه(:  Educationآموزش  که  دانش،  فرایندهای  اطالعات،  آنها  طریق  از  ها 

ارزشدرک، نگرش مهارتها،  را تعمداً  ها و رفتارهای تجمیع شده  ها، شایستگیها، 

دهند. آموزش شامل ارتباطات طراحی شده برای کسب های بعدی انتقال میبه نسل

 یادگیری است.  

 ( آموزشی  یادگیری  (Educational programmeبرنامه  و  آموزش  از  چیدمانی   .

ایی است که معموالً منجر به اعطاء یک ساختارمند و یکپارچه با اهداف تعریف شده

می تحصیلی  »برنامهIEA, 2011)شود  مدرک  ایران،  در  اصطالح  این  معادل   .)-

 « است.  courseدرسی« و در انگلستان و استرالیا »

( آموزشی  که    (:Educational institutionمؤسسه  شده  تأسیس  مؤسسه  یک 

یا مرکز   ارائه آموزش است )همچون یک آموزشگاه، کالج، دانشگاه  اصلی آن  هدف 

 آموزشی(. 

اهداف   برنامه/  )اهداف  از گزاره  (.Educational objectivesآموزشی  ای 

برنامه آموزشی  ای است که دانشدر نظر گرفته شده  1دستاوردهای  آموختگان یک 

آموختگی تأکید  های اولیه بعد از دانش باید قادر به انجام آن باشند و اغلب بر سال

 دارند.  

انتظار   اند وهایی است که بصورت کلی/ گسترده بیان شدهشامل گزاره آنچه را که 

دانشمی که  را  رود  نمایند  کسب  تحصیل  فراغت  از  سال  چند  از  بعد  آموختگان 

می برنامه توصیف  مؤسسان  هیأت  نیازهای  بر  مبتنی  برنامه«  »اهداف  نمایند. 

 (.ABET, 2015-2016) شودآموزشی تدوین می

تحصیلی، یا  نام شده در ابتدای یک مقطع/ سطح  افراد ثبت  (:Entrantsها )ورودی

 ابتدای یک پایه تحصیلی یا ماژولی از آن )فارغ از سن(. 

قضاوت کردن بر اساس معیارها/ استانداردها است که نقد    (:Evaluateارزشیابی )

 شود. را نیز شامل می 1و بررسی

 
ویراست  .   1 فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  آماری،  مفاهیم  و  تعاریف  کتاب  به  بیشتر  اطالعات  موسسه  2برای   ،

 پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مراجعه فرمایید.
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به ارزشیابی های مورد استفاده در  (  Formative evaluationارزشیابی تکوینی:  

 (. 2015ارزشیابی تکوینی میگویند)اونیل ضمن آموزش 

  : پایانی  دوره  (  (Summative evaluationارزشیابی  پایان  های  ارزشیابی  به 

 ( . 2015آموزشی ارزشیابی تراکمی یا پایانی می گویند اونیل 

از محتوا    قلمرو/ شاخه/ محدوده گسترده  (:Field of educationزمینه تحصیلی )

آموزش برنامه  یک  توسط  این  که  به  است.  شده  داده  پوشش  ماژول  یا  درس  ی، 

شود. این اصطالح ممکن  اصطالح اغلب »موضوع« یا رشته تحصیلی« نیز گفته می

 است بعنوان »زمینه مطالعاتی« در نظر گرفته شود.

ریزی مند و طرح(: آموزشی ساختارمند، هدفFormal Educationآموزش رسمی )

سازمان طریق  از  که  دولتیشده  به  های  نهادهای  در و  )که  شده  شناخته  رسمیت 

های  شوند. برنامهدهند( ارائه می مجموع نظام آموزشی رسمی یک کشور را شکل می

برنامه از  دسته  آن  رسمی  آموزشی آموزشی  ملی  نهادهای  توسط  که  هستند  هایی 

مؤسسه )هر  آنها  همتایان  یا  بهمربوطه  دارد(  همکاری  مذکور  نهادهای  با  که  -ای 

های نیازهای خاص، و  ای( آموزشحرفه-های شغلی )فنیاند.آموزششناخته  رسمیت

آموزش از  بخشی  حدودی  آموزش تا  نظام  از  بخشی  بعنوان  اغلب  بزرگساالن  های 

 شوند.  رسمیت شناخته میرسمی، به

( عمومی  برنامهGeneral Educationآموزش  جهت  (:  شده  طراحی  آموزشی  های 

های عمومی یادگیرنده )همچون سواد خواندن یستگیها و شا پرورش دانش، مهارت

دانش که  کردن(  حساب  مهارتهای  و  نوشتن  برای  و  اغلب  را  آموزان/دانشجویان 

پیشرفتهبرنامه آموزشی  برنامههای  یا  سطح/مقطع  همان  در  آموزشی  تر  های 

می آماده  مادامدانشگاهی  یادگیری  برای  اساسی  و  آموزش سازد  هستند.  العمر 

های آموزان را برای ورود به آموزشهای آموزشی است که دانشامل برنامهعمومی ش

میحرفهفنی آماده  حرفه  ای  یا  شغلی  رشته  یک  در  اشتغال  برای  را  آنها  اما  سازد 

سازد و همچنین مستقیماً منتهی به یک مدرک  ای از آنها آماده نمیخاص یا طبقه

 شود.تحصیلی مرتبط با بازار کار نمی
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شخصی که دارای یک مدرک تحصیلی است. فردی    (.Graduateوخته )آم دانش

از دوره  پایان رسانده و برابر ضوابط و  است که یکی  های تحصیلی را با موفقیت به 

مقررات معین، مدرک تحصیلی مربوطه )گواهینامه، دیپلم، درجه( را دریافت کرده  

 است.

دانش ویژگی مجGraduate attributes)   آموختگیهای  »نتایج/ موعه(:  از  ایی 

سنجش  1بروندادها«  قابل  یک   به  یک  بصورت  که  بر  است  داللت  و    پتانسیلاند 

یادگیری  دانش بروندادهای  از  دسته  آن  دارد.  را  کار  شایسته  انجام  جهت  آموخته 

آموخته یک های مورد انتظار از دانشها و نگرشاند که دانش، مهارتقابل سنجشی

 سازد.تشریح می»برنامه آموزشی« را 

دوره  Level/ Levels of education)  سطح همان  یا  تحصیلی«  مقطع  (: »سطح/ 

،کارشناسی   کاردانی   : از  است  عبارت  پزشکی  غیر  بخش  ایران در  در  تحصیلی که 

 ،کارشناسی ارشد و دوره دکتری  

( یک  (:  Moduleماژول  معادل  اغلب  ماژول  ماژوالسیون،  آموزشی  نظام  یک  در 

 (.2015از آن محسوب می شود)اونیل  درس یا بخشی

شود که نیازمند دانش و  (: به فعالیتی گفته میMultidisciplinary)  ایچندرشته

 های مختلف است.ها یا تخصصهای افرادی از رشتهمهارت

مسأله راهProblem solving)  حل  »سنتز  و  مسأله«  »تحلیل  از  ترکیبی  حل«  (: 

 یافته. از طریق یک فرایند آگاهانه و سازمان سؤاالت است. توانائی یافتن پاسخ

که    1(: هنجارهای پذیرفته شده رفتاریethics Professional)  ایاخالقیات حرفه

 در یک حرفه، به رسمیت شناخته شده است. 1در رابطه با شیوه انجام کار

تحصیلی  بهQualification)  مدرک  دستاورد  (:  یک  رسمی  شناختن  رسمیت 

برنامه  یادگیری   یک  موفق  اتمام  از  بعد  معموالً  تحصیلی  مدرک  یک  مشخص. 

می اعطا  میآموزشی  نشان  تحصیلی  مدرک  مدرک،  شود.  دارنده  فرد  که  دهد 

 دستاورد یادگیری مشخصی را کسب نموده است.  

پایدار توسعهSustainable development)  توسعه  رشد (:  اساس  بر  که  ایی 

می صورت  پایدار  می اقتصادی  اطمینان  حال  عین  در  اما  نسلگیرد  که  های  دهد 
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ظرفیت   از  بیشتر  مصرف  میزان  زیرا  دارند  را  کارها  همان  انجام  توانائی  هم  آینده 

 گی طبیعت نیست.احیای کننده

پایدار Sustainability)پایداری   »توسعه  اصول  کاربرد  طریق  از  که  شرایطی   :)

 شود. محیط زیست« دنبال می

(: حالتی از کار کردن که در آن تعدادی از افراد با طیفی Teamwork)کارگروهی

یافته در دستیابی به  های الزم برای کامل نمودن کار به روشی سازماناز شایستگی

 نمایند.  مشارکت می 1هدف کلی 

برآوردن Technology)  تکنولوژی جهت  موجود  دانشی«  »کالبد  کاربرد  فرایند   .)

 )یا تجاری(.  1گانی نیازهای مشخص اجتماعی و بازر

(: آموزش طراحی شده در جهت تحقق اهداف یادگیری خاص  Trainingکارآموزی )

 ای(. حرفههای فنی)بخصوص در آموزش

ترین سطح آن ارائه کرده و  (: نهادی که آموزش را در عالیUniversity)  دانشگاه

 سه کارکرد اصلی آن آموزش، پژوهش و ارائه خدمات است.  

بر کار ) آموزش   های آموزشی که در محیط  (: فعالیت Work-based educationمبتنی 

ها  ای(. این نوع آموزش حرفه های آموزشی فنی افتند )معموالً در زمینه برنامه کار اتفاق می 

های عملی و از طریق مشارکت یادگیرنده  قصد دارند اهداف یادگیری را از طریق آموزش 

 نمایی شاغالن یا مربیان مجرب( تحقق بخشند.  های کاری )تحت راه در فعالیت 

هایی از بک موضوع، پدیده و یا برنامه جهت  ها و یا جنبه ویزگی(:  (Criteriaمعیار

  قضاوت درمورد آن.

گروهی از افراد عضو یک سیستم، دارای منافع با آن و  (:  stakeholderذی نفعان )

 گیرند. ا تحت تأثیر ان قرار میگذارندو یهای آن تأثیر مییا مرتبط که بر فعالیت

عبارت است از افرادی که از طریق یکی از مبادی قانونی )با  (:  Studentدانشجو : )

وقت و یا غیر  ازمون و یا بدون آزمون( وارد دانشگاه شده و به صورت تمام وقت، پاره

 حضوری مشغول تحصیل هستند.

ای از یک حوزه علمی که بیانگر زمینه تحقیق، مطالعه و تحصیل  : زیر شاخهگرایش

 های دانش است.  ذیل یکی از شاخه
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تجربی  کردن :  یادگیری  درگیر  عمل؛  بوسیله  یادگیری  یا  تجربه  از  یادگیری 

-ها به بازخورد درباره تجربه و توسعه مهارت، نگرشفراگیران در تجربه و تشویق آن

 .دید تفکرهای جها و شیوه

های  یادگیری با افزایش فعالیت فراگیر در کالس درس؛ کاربرد تکنیک :  یادگیری فعال 

 . های یادگیری جمعی مختلف برای درگیری فراگیران در کالس و یادگیری مانند تکنیک 

دادن حق انتخاب به یادگیرنده که چه وقت، چگونه، کجا و چه  یادگیری منعطف:  

در   انعطاف  بگیرد.  شیوهیاد  شیوه  محتوا،  منابع،  دستیابی،  مشارکت،  یاددهی،  های 

 . ارزشیابی و غیره

محور:   مسئله  مییادگیری  شکل  مسئله  یک  حول  که  شامل  یادگیری  و  گیرد 

 . راهبردهایی مانند یادگیری مورد محور، تحقیق محور، طراحی محور

 . ها یادگیرندهان در آن های موضوعی و فعالیت  تشکیل کارگروه   ها: یادگیری در کارگروه 

محور: فناوری  فناوری  یادگیری  از  گیری  ویدیو،  بهره  مانند  یادگیری  امر  در  ها 

 . تدریس انالین، پاورپوینت، ایمیل، اینترنت و فضای مجازی و غیره

محور:   خالقیت  دانش  یادگیری  و  ذهنی  توانایی  از  استفاده  بر  مبتنی  یادگیری 

های جدید حل مسائل و خلق  جدید، کسب شیوه  های فراگرفته شده برای ایجاد ایده

هایی را های جدید. به عبارت بهتر، در آموزش خالقیت، سیستم آموزشی زمینهطرح

کند.  زند و نوآوری میکند که در آن آموزنده خود دست به طرح جدید میفراهم می

د تا بتوانند  کنریزی و ایجاد طرح جدید میها فراگیران را وادار به برنامهاین برنامه

 .ای را به مسائل پیش رو ارائه دهندهای صحیح و نوآورانهپاسخ

محور:  پروژه  که  یادگیری  است  بر یادگیری الگویی  سازماندهی  پروژه محور را  ها 

می   کند.می یادگیرنده  یادگیری،  راهبرد  این  اساس  انتخاب، بر  را  خود  پروژه  تواند 

 معرفی، اجرا، عیب یابی، تکمیل و دفاع نماید.  

کارگاه  کارگاهیادگیریمحور:    یادگیری  در  که  میای  اتفاق  آموزشی  افتد.  های 

 های آموزشی مبتنی بر تیم.  مانند کارگاه 

معکوس:   درس  کالس  آن  یادگیری  در  که  مخلوط  یادگیری  از  شکل  یک 

دهند یا برعکس  افتند خارج کالس نیز رخ می کالس اتفاق می  رخدادهایی که داخل
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خود   امتحانات  کالس،  از  پیش  تکالیف  سخنرانی،  ویدیو  یا  فیلم  نمایش  مانند 

. در این نوع  ها و غیرههای کالسی، یادگیری در جلسات دفاع رسالهارزیابی، فعالیت

می کالس  از  خارج  یادگیری  موضوعات  ییادگیری،  آغازگر  دهنده  توانند  جهت  ا 

نظری  با مباحث  ارتباط میان دنیای واقعی  باشند و  مباحث آموزشی داخل کالس 

 دانش مورد آموزش فراهم شود. 

شود و  برنامه درسی زائد یعنی آنچه که تدریس می  برنامه درسی زائد )منسوخ(:

برنامه به موضوعنباید تدریس شود.  زاید  زاید و  ی درسی  فرآیندهای  و  ها، مباحث 

ی درسی رسمی یا صریح است، اشاره دارد )حسینی لرگانی و  ریختنی در برنامهدور

 (.  1394همکاران، 

ها  شود ولی بیشتر این آموزش آموزشی که به یادگیرندگان داده می  یادگیری زائد: 

گیری از    یادگیری که پس  . مقدار قابل اندازه (kana,2013)غیرقابل استفاده  است

از بین می (. یادگیری زائد آموزشی است که به هدر  Mattox, 2011رود)از آموزش 

( است  نشده  گرفته  کار  به  نظر  مورد  در شغل  و  در   Mattox,2010رفته  نقصان   .)

شود. یادگیری زاید یعنی آنچه فرد  عملکرد پس از آموزش، یادگیری زاید نامیده می

 ( 20: 1394انی ،می آموزد، اما در محیط کار و شغل او کاربردی ندارد)حسینی لرگ

زدایی: انداختن  یادگیری  یادگیری  دور  توانایی  عنوان  به  رسمی  طور  به  زدایی 

دانش منسوخ، تعریف شده است. بنابراین مفهوم یادگیری زاید در مرحله تشخیص  

و   محتوا  این  بودن  فایده  بی  خصوص  در  سازمان  یا  فرد  تشخیص  یعنی  است 

به دور انداختن دانش منسوخ و همچنین  زدایی مرحله به اجرا دراوردن و  یادگیری

 ( 1394)حسینی لرگانی  و همکاران،.جایگزین کردن دانش مناسب و جدید است

سازمانی:  ناکارآمد     فراموشی  و  منسوخ  دانش  حذف  توانایی  سازمانی،  فراموشی 

و فراموشی   است  شود.  می  محسوب  ها  سازمان  در  دانش  پویایی  از  مهمی  بخش 

با پویایی دانش مرتبط است و در یادگیری سازمانی، ضروری است که بر   سازمانی 

  همگامی با محیط کنونی، برنامه های جدید و روندهای اجرایی استاندارد اتخاذ  ای

 (.  Holan and Philips 2003شوند )
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 سپاسگزاری

-نامهها، چارچوب/ شیوه  برای تهیه و تدوین این شیوه نامه از منابع، اسناد، گزارش

از دانشگاه نقدها و تجارب زیسته بسیاری  های داخلی، خارجی؛ صاحب نظران، ها، 

اندیشمندان، مدیران و کارشناسان حوزه برنامه ریزی درسی در ایران خواه به عنوان 

یا   و  پژوهش  وهمکاران  مشاوره(  و  پنل  )مصاحبه،  پژوهش  کنندگان  مشارکت 

ری برنامه های درسی با آثار متعدد اعم  پیشروان صاحب تجربه در امر تدوین و بازنگ

از کتاب، مقاله، گزارش و شیوه نامه بهره گرفته شده است ،که مقتضی است در این 

بخش مورد تقدیر و تشکر فراوان قرار گیرند. بدون شک، این کار از موشکافی، هم  

نار  افزایی و تجمیع  تمامی تجارب پراکنده این عناصر نهادی، سازمانی و فردی در ک

 خالقیت و نوآوری در طراحی، تکامل یافته است. 

 

 های خارج از ایران: دانشگاه
 ( آمریکا Harvardدانشگاه هاروارد )

 ( انگلستانBrightonدانشگاه برایتون )

 ( انگلستان  Portsmouth) دانشگاه پورتسموت 

 ( استرالیا  Flindersدانشگاه فلیندرز )

 کانادا ( Ryersonدانشگاه ریرسون )

 Chinese of Hongدانشگاه چینی هنگ کنگ )

Kong  چین ) 

 ( سنگاپور Taylorsدانشگاه تایلور )

 ( کنیا Maasai Maraدانشگاه ماسای مارا )

 های داخل ایران: دانشگاه
 دانشگاه تهران

 دانشگاه فردوسی مشهد

 دانشگاه الزهرا

 دانشگاه امیرکبیر

 داننشگاه شاهد 

 دانشگاه اصفهان

 

 اسناد: 

ساله    5ها، آمایش سرزمینی، اسناد علمی و پژوهشی، برنامه  اسناد راهبردی دانشگاه

ارزش چارچوب  راهبردی توسعه،  تحول  سند  راهبردهای کالن کشور،  و  اهداف  ها، 

انداز   چشم  سند  کشور،  فناوری  و  الگوی   20علم  کشور،  علمی  جامع  نقشه  ساله، 
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برنامه پیشرفت،  اسالمی  دایرانی  سازمانهای  استانداردهای  المللی،  بین  های  رسی 

های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، چارچوب وزارت علوم،  اعتباربخشی، آیین نامه

 تحقیقات و فناوری. 

 

 صاحب نظران و اندیشمندان حوزه برنامه ریزی درسی:

رضا کیامنش،دکتر   علی  نورشاهی، دکتر  نسیرین  آهنچیان، دکتر  دکتر محمدرضا 

دکتر  محمود   واجارگاه،  فتحی  کوروش  دکتر  ملکی،  حسن  دکتر   ، محمدی  مهر 

احمدرضا نصر، دکتر مرتضی کرمی، دکتر منصور شریعتی، دکتر مهدی مختارزاده، 

الدین، دکتر محسن ابراهیم مقدم، دکتر شهربانو   دکتر میترا عزتی، دکتر رضا خیر 

فراستخ مقصود  دکتر  کریمیان،  حسین  محمد  سید  دکتر  رضا  کربالیی،  واه،دکتر 

منیعی، دکتر هدی سادات محسنی، دکتر رضا نوروز زاده، دکتر مرجان کیان، دکتر  

علوم   وزارت  عالی  آموزش  ریزی  برنامه  دفتر  محترم  همکاران  سراجی،  فرهاد 

 تحقیقات و فناوری.  

 

 مشارکت کنندگان در مصاحبه:  

حدودا   دانشگاهی،  30شامل  مختلف  های  رشته  اندیشمندان  از  عالی  م نفر  قامات 

علوم،  وزارت  اسبق  وزارت،  رتبه  اسبق  آموزشی  محترم  معاون  فناوری،  و  تحقیقات 

شورای  و  ریزی  برنامه  عالی  شورای  محترم  اعضای  از  برخی  و  مدیران  مشاوران، 

 تحول. 

 

  



 87               نامه تدوین برنامه درسی دانشگاهیشیوه

 
 

 منابع 

(. طراحی برنامه درسی در آموزش عالی از نظریه تا عمل  2015اونیل ،جرالدین ) •

لرگانی حسینی  همکاران    )ترجمه  ریزی 1399و  برنامه  و  پژوهش  موسسه   ،)

 آموزش عالی . 

مریم   • سیده  لرگانی،  همکاران  حسینی  درسی  1394)و  برنامه  سازی  مفهوم   .)

 زاید در نظام آموزش عالی ایران، رساله دکتری: دانشگاه شهید بهشتی. 

• ( ریزی،  برنامه  عالی  آیین1379شورای  اختیارات  (.  واگذاری  ریزی نامه  برنامه 

 درسی به دانشگاهها، تهران: وزارت علوم و تحقیقات و فناوری.

• ( مقصود.  تهران: 1388فراستخواه،  ایران؛  در  دانشگاه  سوانح  و  سرگذشت   .)

 انتشارات رسا. 

طراحی و اعتبار بخشی الگوی اصالح و بازنگری (. 1390واجارگاه، کورش )فتحی •

دانشگاه انسانی  علوم  درسی  های  ایرانه برنامه  عالی  آموزش  مؤسسات  و  .  ا 

 )طرح پژوهشی(.  پژوهشکده مطالعات فرهنگی

• ( کوروش  واجارگاه،  فصلنامه 1389فتحی  دو  دورریختنی،  درسی  برنامه   .)

 (. 4)  1مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 

ساختار بهینه تدوین و بازنگری برنامه (.  1395کرمی، مرتضی و وقاری، زمهریر )  •

عالی آموزش  فردوسی مشهد درسی  دانشگاه  تجربه  عالی  :  آموزش  . کنگره ملی 

 ایران. 

های  (. الزامات و چالش1392کریمی، صدیقه؛ نصر، احمدرضا؛ شریف، مصطفی ) •

مطالعات   دوفصلنامه  یادگیری،  جامعه  رویکرد  با  عالی  آموزشی  درسی  برنامه 

 . 126-89(، 8) 4برنامه درسی آموزشی عالی، 
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و   • مهموئی  )مؤمنی  در  1387همکاران  شایستگی  بر  مبتنی  درسی  برنامه   .)

شماره  بجنورد  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تربیتی  نامه  پژوهش  عالی؛  آموزش 

17. 

(. تحلیلی بر سیاست کاهش تمرکز از برنامه ریزی 1387مهرمحمدی، محمود. ) •

. 1ها. آموزش عالی ایران. دورهدرسی در آموزش عالی ایران: ضرورت ها و فرصت

 . 1-18. 3شماره 

• ( غالمرضا  شایستگی1392یادگارزاده،  اعتبارسنجی  و  طراحی  شغلی  (.  های 

دکتری  دوره  درسی  برنامۀ  ارزشیابی  و  عالی  آموزش  درسی  برنامۀ  متخصصان 
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ی تخصصی هالیست گزارش  

وزارت   .1 در  پزشکی  آموزش  ادغام  یا  عالی  آموزش  به  پزشکی  آموزش  بازپیوست  و  گسست 

 بهداشت؟ )حمید جاودانی( 

دانشگاه .2 ساختار  تطبیقی  برای  بررسی  پیشنهادی  جهت  در  ایران  و  دنیا  کشورهای  در  ها 

 های تحصیلی )سمیه فریدونی( ها و گروهسازی دانشگاهکوچک

 استعدادهای برتر و نخبه درکشورهای دنیا و ایران )مهتاب پورآتشی(شناسایی و حمایت از  .3

های آموزشی کوتاه مدت در کشورهای دنیا )با اولویت کشورهای پیشرو( و  مطالعه تطبیقی دوره .4

 هایی برای ایران )مهتاب پورآتشی(رهیافت

 دی( ها در ایران؛ تحول در برنامه درسی دانشگاهی )زهرا رشیجهانی شدن دانشگاه .5

بهبود آن )زهرا  تحلیل وضعیت کیفیت آموزشی در دانشگاه .6 های ایران و ارائه راهکارهایی برای 

 رشیدی( 

 المللی در ایران )یعقوب انتظاری( های الزم برای جذب دانشجوی بینالزامات و زیرساخت .7

 )غالمرضا ذاکرصالحی( المللی به ایرانهای جذب دانشجویان بینالزامات و زیرساخت .8

های پیشرفته  رسی انواع کادر علمی و تعاریف و جایگاه آن )آموزشگر، محقق و ...( در دانشگاهبر .9

 دنیا و چگونگی ارتقای مرتبه آنها و ارائه پیشنهادهایی برای ایران )اصغر زمانی( 

های برتر دنیا و ارائه پیشنهاداتی  ای در دانشگاههای جدید درسی و رشتهشناسایی حوزه .10

 های ایران )سیده مریم حسینی لرگانی( دانشگاهبرای 

کاربردهای    .11 و  نظری  )مبانی  ایران  در  عالی  آموزش  بودجه  استانی  توزیع  بر  تحلیلی 

 سیاستگذاری( )یعقوب انتظاری( 

دانشگاه روش  .12 در  تدریس  نوین  تدریس( های  )راهنمای  برمسأله  مبتنی   یادگیری  )زهرا    ها؛ 

 رشیدی( 

 )سمیه فریدونی(   در پذیرش دانشجو   گزینی های بومی شناسی سیاست آسیب  .13

 های ایران )یعقوب انتظاری( اکوسیستم ملی تحقیقات چارچوب مفهومی و داده .14

بر   .15 برنامه  سیاستتحلیلی  از  )زهرا  تمرکززدایی  ایران  عالی  آموزش  در  درسی  ریزی 

 رشیدی( 

الگویی برای ساختار  های توسعه آموزش عالی ایران و ارائه  شناسی و تحلیل برنامهآسیب .16

 و فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه )احمدرضا روشن( 
 

 


