دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشکده پزشکی

دفتر توسعه آموزش
کمیته برنامه ریزی درسی
برنامه ريزي درسي يکي از اهم وظايف دفتر توسعه آموزش پزشکي مي باشد که هدف آن به روز رساني
اهداف و برنامه هاي آموزش پزشکي منطبق بر نياز جامعه و شرح وظايف فارغ التحصيالن مي باشد .بدين
منظور مي بايست عالوه بر تعيين دروس اساسي ) ( core curriculumمدرسين را با نحوه برگزاري
جلسات آموزشي آشنا نمايد به نحوي که هم اهداف برنامه پوشش داده شود و هم استفاده بهينه از زمان و
امکانات آموزشي داشته باشند.لذا پيگيـــــــري تدويـــــن و اجراي طرح دوره )، (course planطرح
درس ) (lesson planو راهنماي مطالعاتي دانشجويان )(study guideدر کليه دروس عملي  ،نظري و
باليني  ،از جمله وظايف شاخه برنامه ريزي درسي مي باشد.که بدين وسيله دانشجويان با واحدهاي اجباري
و اختياري آشنا شده،راهنمايي الزم در مورد نحوه مطالعه ،به خاطر سپاري و کتب مرجع دريافت مي
دارند .
شرح وظایف
-1تدوين سياستها و خط مشي ها وچارچوب زماني کل دوره
-2تدوين و بازنگري نظامند برنامه دانشگاهي آموزش دوره پزشکي عمومي
-3بررسي و تصميم گيري درمورد پيشنهاد هاي ارائه شده درخصوص ايجاد تغيير در برنامه آموزشي ودر
صورت لزوم ارائه به شوراي آموزشي دانشگاه جهت تصويب نهايي
-4هماهنگي با مرکز مطالعات وتوسعه آموزش دانشگاه ،دفتر توسعه آموزش دانشکده براي تدوين سازوکار
ارزشيابي برنامه (ارزشيابي تکويني ونهايي) واجراي ارزيابي ها دروني وبيروني
-5نظارت بر اجراي برنامه آموزشي
-6ايجاد هماهنگي بين گروههاي آموزشي ومديرت دانشکده در راستاي افزايش کارآيي برنامه دوره پزشکي
عمومي
اعضا کمیته
رئيس دانشکده پزشکي :رئيس کميته-معاون آموزش پزشکي عمومي:دبير کيمته

ساير معاونين دانشکده (علوم پايه ،باليني و تخصصي حسب مورد و با توجه به ساختار دانشکده بنابرصالحديد رئيس محترم کميته
مسئوالن آموزش مراحل دوره پزشکي عمومي يا مسئوالن آموزش دانشجويان پزشکي در دپارتمانهايمختلف
مدير دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي سرپرست مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکي يا نماينده تام االختيار ايشانمسئوول ارزشيابي برنامه يکي از اعضاي هيات علمي يا کارشناسان مجرب آموزش پزشکينمايندگان دانشجويان :تعداد وشرايط نمايندگان دانشجويان بنا به صالحديداعضا فعلی
کمیته برنامه ریزی درسی
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