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 مقدمه

 .شوندمحسوب مین آیینه تمام نمای میزان موفقیت و شکست نظام آموزش عالی و قلب تپنده آی برنامه درس   

 یبه اهداف متعال یابیدست یمختلف مربوط به آن، راه را برا یبندها یو سامانده یتوجه به نحوه طراحضرورت 

 یخاص یدگیچیپحساسیت و از  یبرنامه درس ی و اجرای طراح ندیفرا لیدل نی. به همسازدیآموزش، هموار م

 متعدد از سطح خرد تا کالن است.  یو تعامل نهادها یآن مستلزم همکار و تحقق برخوردار

و می شود آغاز  دقیق نیازسنجی و امکان سنجیاز  یمندو با بهره است  مندنظام خردورزیبر  یمبتن دنیفرااین 

 مسیر نیا پیمودن. گرددمنجر می یمنطبق با اصول علم برنامه درسیبه تولید  ،هانمودن مراحل و گام یپس از سپر

های آموزشی ریزی آموزشی، گروهی برنامهها و افراد گوناگون مانند اعضای هیئت علمی، کمیتهنهاد همکاری مستلزم

یلی دانشگاه، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه، شورای آموزش تحصیالت تکماداره ، دانشکدهو 

 نامهوهیتحت عنوان ش ،هاو پردازش نقش یطراح. بنابراین، ی استتا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک دانشگاه 

را  ندیدر فرا ریاز عوامل درگ کیهر فیوظاضرورت شرح و تبیین  که است ریناپذاجتناب ی، ضرورتیا دستورالعمل

 .سازدنمایان می

مستلزم توجه به عناصر و روزآمد و مطابق با نیازها،  یدرس یهابرنامه یو طراح دیجد یهارشته و اجرای  تدوین

 دنیمراحل فرا نیی، تع نامه،وهیش نیا نیهدف از تدو در مسیر توسعه برنامه آموزشی است. رگذاریعوامل متعدد تأث

های نهادهای همکار و اصول طراحی وچارچوبافراد و های رشته جدید با توجه به وظایف و نقش یاندازو راه سیتأس

ایران باید علوم پزشکی اندازی و تاسیس رشته جدید در دانشگاه راه برایمشخص وزارتی است. هر گونه سفارش 

 اشد.طی کند تا جنبه قانونی و اجرایی داشته ب ل اعالم شده در این شیوه نامه رامراح

 

 طراحی و تدوین و درخواست تاسیس رشته جدیدمراحل 

 

 اعضای هیئت علمی متقاضی راه اندازی رشته جدید: .1

ربط اعالم های مستند، درخواست مکتوب خود را به گروه آموزشی ذیباید با توجه به بهترین شواهد موجود و نیازسنجی 

ی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره شدههای تکمیل نمایند. این درخواست باید به انضمام فرم

های اندازی دورهدرخواست راه"و  "علوم پایه"های ی برای گروهسنجضرورت ژهیو یآموزش یهابرنامه جادیدرخواست ا"

 مصوب وزارت بهداشت باشد. "های تکمیلی تخصصیدوره"برای  "جدید

 

 :دیرشته جد یمتقاض گروه .2

ارائه شده از سوی متقاضیان، شواهد و مستندات های علمی نیازسنجی آموزشی و پس از بررسی استفاده از روشبا  الف. 

های مصوب ای با سایر رشتهی پیشنهادی و میزان همپوشانی رشتهاز نبود رشته یرشته و مشکالت ناش سیتأس ضرورت

 نماید. را در شورای آموزشی/پژوهشی گروه بررسی می

اندازی رشته در شورای آموزشی/پژوهشی گروه آموزشی، طرح پیشنهادی با تایید ت تایید ضرورت و لزوم راهب. در صور

از  گردد تا)حداقل دو داور خارج از گروه( ارسال میصاحبنظر حوزه مدیر گروه آموزشی، برای داوری داوران متخصص و 

   د.شوحاصل  نانیرشته مورد نظر، اطماندازی راه شنهادیضرورت پ
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 شورای آموزشی/پژوهشی گروه: داوران و با توجه به نظردر صورت تایید  .3
علوم "ی برایضرورت سنج ژهیو یآموزش یهابرنامه جادیدرخواست ا"های الف. اعضای هیئت علمی متقاضی باید فرم

های تکمیلی تخصصی مصوب وزارت بهداشت را بر اساس برای دوره "های جدیداندازی دورهدرخواست راه"پایه و 

 نظرات پیشنهادی داوران مجددا به دقت بررسی و تکمیل نمایند. 

، نظرات داوری و تایید انجام شده یهایازسنجیمستندات مرتبط با ن هیشده به همراه کل لیتکمهای سپس فرم ب. 

 گردد.می تکمیلی دانشکده ارساله شورای تحصیالت ب شورای آموزشی و پژوهشی گروه آموزشی،

 

ها و فراهم چارچوبو رعایت  یارشته یاز عدم همپوشان نانیدانشکده پس از حصول اطم یمعاون آموزش .4

 لیتکم یهارشته مورد نظر و ارسال فرم سینسبت به اعالم درخواست تأس ها،رساختیبودن امکانات و ز

 . دینمایماه اقدام گدانش یمستندات مرتبط به معاونت آموزش هیبه همراه کل شده

 

اه  گدانش یآموزش یاه، موضوع در جلسه شوراگدانش یدرخواست توسط معاونت آموزش افتیپس از در .5

 . شودیمطرح و به بحث گذاشته م

 .شودیارجاع داده ماه موضوع به مرکز مطالعات و توسعه آموزش گدانش یآموزش یشورا یدر صورت موافقت اصولالف. 

مصوب وزارت بهداشت، درمان  یهابه چارچوبتوجه ارائه شده را با  ی، فرمهامطالعات و توسعه آموزشمرکز   .ب

 یو اصالح را به گروه متقاض رییتغ ازمندینموده و موارد ن یکارشناس یبررس ،یبرنامه درس یو اصول طراح یو آموزش پزشک

 .کندیاعالم م

 .شودیارسال م ربطیدانشکده ذ یمعاونت آموزش یبرا یمرکز و گروه آموزش نیام شده بانج کاتباترونوشت م .ج

مورد نظر را در متن و  راتییو تغ یمرکز مطالعات و توسعه آموزش را بررس یشنهادیاصالحات پ یگروه متقاض .د

 . کندیاعمال م وستیمستندات پ

واحد برنامه ریزی آموزشی مرکز مطالعات و ها، فرم لیتکم گیونگپرسش در خصوص چ ایدر صورت وجود ابهام و   .ه

 .دهدیارائه مبه طراحان برنامه الزم را  یهامشاوره توسعه آموزش

 به همراه مستنداتاصالح و تکمیل شده راه اندازی رشته فرم درخواست  یینسخه نها ارسالپس از    .6

مرکز مطالعات ه ریزی آموزشی به معاونت آموزشی دانشگاه و واحد برنام از سوی گروه آموزشی مرتبط

تخصصی نهایی واحد برنامه ریزی آموزشی از سوی مدیر مرکز مطالعات و توسعه نظر  ،و توسعه آموزش

 .گرددیاه اعالم مگدانش یبه معاونت آموزش آموزش دانشگاه

مدارک و مستندات از  هیمام کلضبه انمتقاضیان ، درخواست یشنهادیرشته پ یاندازراهتایید در صورت  .7

 .شودیارسال م یدرمان و آموزش پزشک ،وزارت بهداشت یمعاونت آموزش بهاه گدانش یمعاونت آموزش

در مورد رشته هایی که تاسیس آن ها در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورد موافقت قرار  .8

 اهد شد:می گیرد، پس از تایید وزارت متبوع، مراحل زیر در دانشگاه دنبال خو

 ای یزیربرنامه یعالی)شورا ربطیذ یآموزش یآنها مورد موافقت شوراها یکه درخواست راه انداز ییهادر مورد رشتهالف. 

 یبرنامه آموزش نینسخه چارچوب تدو نیبا توجه به آخر ،ی( قرار گرفته است گروه متقاضیو تخصص یآموزش پزشک یشورا

از  نانیو پس از اطم می دهدخود را سامان  یشنهادیپ برنامه یمحتوا ،یمصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 . دینمای دانشکده  اقدام م یدر چارچوب مزبور، نسبت به ارائه آن به معاونت آموزش جموارد مندر هیکل لیتکم
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اقدام  یرسمه قالب نام اه، درگدانش یورد نظر به معاونت آموزشرشته م یدانشکده نسبت به ارسال برنامه درس یمعاون آموزش .ب

 .دینمایم

 ،و طرح در شورای آموزش و تایید بررسی ی دانشکده به معاونت آموزشی دانشگاهپس از ارجاع درخواست از معاونت آموزش  .ج

از لحاظ تطابق با  تا شودمیارائه   اهگمرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشریزی آموزشی واحد برنامهبه درخواست مذکور 

از طرف واحد برنامه و اصالح  رییتغ ازمندین و موارد شود یبررس ،یمصوب وزارت یهاو چارچوب یبرنامه درس یاصول طراح

 . شودمیاعالم  ،یبه گروه متقاض ریزی آموزشی و با تایید مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 یمرکز مطالعات و گروه آموزش نیدانشکده رونوشت مکاتبات انجام شده ب یقرار دادن معاونت آموزش انیبه منظور در جر .د

 .   شودیارسال م ربطیدانشکده ذ یمعاونت آموزش یبرا

ریزی آموزشی مرکز مطالعات و واحد برنامهاحتمالی در مسیر تکمیل برنامه آموزشی پیشنهادی،  هرگونه ابهام عبه منظور رف .ذ

  .دهد یم ارائه را به متقاضیان کار انیپا تا روند هیکل در یتخصص یهاآموزش دانشگاه در صورت لزوم مشاوره  توسعه

پس از تکمیل نسخه نهایی برنامه آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، نظر نهایی خودرا به معاونت آموزشی  .ر

 دانشگاه اعالم می دارد.

ریزی شورای عالی برنامهبرنامه نهایی تایید شده به همراه کلیه مستندات و ضمایم احتمالی از معاونت آموزشی دانشگاه به  .ز

 گردد.معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال میعلوم پزشکی 
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