
 

 

 

 الرحمن الرحیم هالل  بسم

شت حرفه ای   شیوه انمه و فرایند اجرای آخرین ربانمه آموزشی مصوب تمام ربانمه اهی ردسی رشته مهندسی بهدا

 مدریگروه: دکتر محسن فالحتی

 کوهستانیمعاون آموزشی گروه: دکتر حمیدرضا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 نامه اجرای آخرین برنامه آموزشی مصوب شیوه

. از این جهت نیل به اهداف آموزشی و پژوهشی مهمترین رویکرد رعایت و اجرای صحیح برنامه آموزشی میباشد

رو ایجاد برنامه منظم و دقیق بررسی و تطبیق برنامه های درسی بر آخرین برنامه آموزشی و کوریکولوم مصوب 

 یکی از فرایندهای ایجاد تضمین کیفیت در آموزش حرفخ محسوب می گردد.

 تعاریف

 برنامه آموزشی

تعیین اهداف آموزشی و برنامه ریزی عملیاتی و فعالیت های آموزشی برای رسیدن یه اهداف از قبل تعیین شده 

با توجه به امکانات و محدودیت های آموزشی و احکام و ارزش ها و بارهای حاکم بر جامعه و مسئولیت های 

 اجتماعی 

 کوریکولوم

الزم به اجرا می باشد.معیارها و اهداف آموزشی و استانداردهای  کوریکولوم یعنی مواردی که در یک برنامه آموزشی

 تعیین کننده برنامه پیاده سازی تا رسیدن به اهداف آمورشی 



 

 

 

آمده از  دست سایر گروههای آموزشی بر اساس نظرسنجی به جرای صحیح برنامه مصوب، مستلزم هماهنگی باا

و موارد زیر مورد بررسی قرار  بودآموزش  اعضاهیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و  دانشجویان ،

 میگیرد؛

 پایش کمی برنامه آموزشی گروه. 1

 پایش کیفی برنامه آموزشی گروه. 2

 و آموزش در خصوص تغییرات برنامه آموزشیی پیشنهادت و انتقادت دانشجویانبررس. 3

 وریکولومترم بندی اولیه بر اساس ک. 4

 ترم بندی در شورای گروه برای هر ترم بررسی و در صورت ضرورت بر اساس نیازهای آموزشی و. 5

 پژوهشی دانشجویان تغییرات اعمال میشود

 :مراحل اجرای صحیح برنامه شامل موارد زیر است

 مهندسی بهداشت حرفه ای استعالم موارد ابهام از بورد تخصصی 1(

 جدید کوریکولوم جدید از سایر دپارتمانهای دانشگاههای معتبر دیگراستعالم ترم بندی 2(



 

 تطبیق حداکثری با ترم بندیهای سایر گروههای آموزشی در دانشگاههای که این رشته ارائه می شود3(

 ای، استانی و دانشگاهی در اجرای کوریکولوم جدید لحاظ نمودن توانمندیها و نیازهای منطقه4(

 دانشکده ارسال و سپس از طریق اتوماسیون اداریITبرنامه هر ترم بعد از تأیید مدیر گروه به معاونت آموزشی و 

 در اختیار اعضاء محترم گروه قرار میگیرد که از تاریخ ارسال الزماالجرا هست. اجرای برنامه برای دانشجویان

  ...ز قبیل انتقالی یا مهمانی، قبولی در تکمیل ظرفیت وجدیدالورود الزامی بوده و دانشجویانی که به هر دلیلی )ا

 گرفت.  های آموزشی یا استعالم از وزارت بهداشت صورت خواهد نامه از برنامه قبلی جا بمانند بر اساس آیین (

 در شورای پس از طرح موضوع در گروه و پس از تصویب آن، صورتجلسه گروه به ریاست دانشکده ارسال خواهد تا

 .آموزشی و پژوهشی دانشکده طرح گردد. نهایتاً در صورت تأیید شورای آموزشی دانشگاه، اجرا میشود

ایی نه مسئول اجرای برنامه آموزشی جدید مدیرگروه و معاون آموزشی گروه میباشند. پس از جمعبندی و تصویب

ی جهت نهای سال میشود. پس از تصویبنظرات در گروه، تغییرات موردنیاز در برنامه به معاونت آموزشی دانشکده ار

 .میشود علمی گروه، دانشجویان و آموزش برنامه در سایت دانشکده بارگذاری رسانی به اعضاء هیئت اطالع

 دانشجویان به م مصوب وزارت بهداشت متضمن رسیدننظارت بر اجرای برنامه آموزش طبق مقررات و کوریکولو

 علمی گروه مسئول نظارت بر اجرای ای متشکل از تمام اعضاء هیئت تهتوانمندیهای مورد انتظار میباشد. کمی

 ترتیب که در پایان هر نیمسال پس از این صحیح مقررات و برنامه آموزشی در این مقطع آموزشی میباشد. به

 نظرسنجی از دانشجویان و اساتید، در صورت عدم اجرای صحیح توسط هر یک از اساتید، مراتب به وی بازخورد

 .می شودداده میشود و پیگیری الزم از جانب کمیته جهت اطالعات صحیح موارد انجام 



 

 فرایند اجرا و نظارت آخرین برنامه آموزشی مصوب

 

تشکیل جلسه در گروه جهت 
بررسی و ارزیابی برنامه درسی 

مطابقت ترم بندی با ترم بندی 
سایر دانشکاه ها 

اعمال تغییرات الزم بر اساس 
آخرین کوریکولوم

ارسال نظارت نهایی شده به 
معاونت آموزش

اطالع رسانی به آموزش 
و دانشجویان

اطالع رسانی به اعضا 
گروه

گزارش بررسی کمیته ناظر 

بازخورد کاستی ها به 
اعضا


