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 شرح دوره:

موزشای ماورد   هاای آ های خود را در موقعیتدانسته توانندمی فراگیران ضمن آشنایی با برنامه درسی ،در طول دوره

تقاادی و تااملی   های تفکار ان رتاستفاده قرار دهند. تاكید درس بر آن است كه فراگیران بتوانند ضمن بکارگیری مها

 .دوره و درس شركت نمایندطرح ریزی ی قرار دهند و فعاالنه در برنامهریزی درسی را مورد بررسفرآیند برنامه

 

 هدف کلی: 

 ریزی درسی و كسب مهارت در تدوین طرح درسآشنایی با مفاهیم و اصول برنامه

 

  ويژه: اهداف

 تواند:در پایان دوره دانشجو می

 درسی را توضیح دهد. یتاریخچه برنامه  

 درسی را توضیح دهد. یهمها و مفاهیم برناواژه 

 .ببرددرسی را  یبرنامه سطوح 

 درسی را مقایسه نماید. یانواع برنامه 

 آموزش را شرح دهد. یچرخه 

 درسی را نام ببرد. یاجزاء برنامه 

 های مختلف طرح درس را نام ببرد.بخش 

 بندی بلوم( و اهمیت آن ها را شرح دهد.های یادگیری )طبقهحوزه 

 های مختلف طرح دوره را تحلیل نمایید.بخش 

 را تحلیل نمایید.های مختلف طرح درس بخش 

 بنویسد.طرح درس مناسب  

 ررسی نماید.كارخود را نقد و ب ینتیجه  

 های خود را نقد و بررسی نماید.كار همکالسی 
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 های تدريس:شیوه

 ▀پرسش و پاسخ  ▀ تعاملی سخنرانی

  ▀بحث گروهی

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 شركت فعال در كالس 

  ی انتخابی را تحلیل و نقد نماید. آموزش پزشکی یا یک رشته ارشدكارشناسی كوریکولوم 

  های تابعه دانشگاه یا اعضای هیئت علمی با همکاری دفاتر توسعه آموزش دانشکده ،درس از كوریکولوم 5برای

 گروه های آموزشی طرح دوره بنویسد. 

  چکیده مقاالت را بحث نماید.و  بخواندمقاالت مرتبط با هر جلسه را  

  اهمیت بدهد. هم گروه ها/ مخاطبین / كلیه ذی نفعانبه نظرات 

 محترمانه برخورد كند./ كلیه ذی نفعان مخاطبین  هم گروه ها/ هب 

  به اشتراک بگذارد. هم گروه ها/ مخاطبین/ كلیه ذی نفعاننظرات و دیدگاه های خود را با 

  را فعاالنه نقد كند. / كلیه ذی نفعان هم گروه ها/مخاطبیندیدگاه ها و پیشنهادات 

 .نقدپذیری را سرلوحه امور قرار بدهد 

 

 يل کمک آموزشی:  وسا

  ▀پروژكتور اسالید   ▀وایت برد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

  درصد نمره 01 -- آزمون پایان ترم               

 درصد نمره 01 --شركت فعال در كالس    درصد نمره 01 --تکالیف دوره به موقع انجام 

 

 نوع آزمون

     ▀تشریحی

  

 منابع  درس:

 :2لسه ج
 

 http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/IBE_Glossary

CurriculumTerminology2110_eng.pdf 

 

 https://www.eduhk.hk/aclass/Resources/HE/student/Identifydifferentconcepts.

pdf 
 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/IBE_GlossaryCurriculumTerminology2013_eng.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/IBE_GlossaryCurriculumTerminology2013_eng.pdf


 ن آفـرينبه نام خـداوند جـا

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 0 

 

 :3لسه ج
 https://kaneb.nd.edu/assets/109752/bloom.pdf 

 
 https://www.missouristate.edu/assets/fctl/Blooms_Taxonomy_Action_Verbs.pdf 

 
 

 :4لسه ج

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/1121112/7981000021282.ch1/pdf 

 

 

 :5لسه ج

 https://amee.org/getattachment/AMEE-Initiatives/ESME-Courses/AMEE-

ESME-Face-to-Face-Courses/ESME/ESME-Online-Resources-China-Dec-

2115/Ten-questions-to-ask-when-planning-a-course-or-curriculum.pdf 

 

 :6لسه ج
 نمونه طرح دوره و درس های بارگذاری شده بر سایت دانشکده ها 

، معاونات  مركاز مطالعاات و توساعه آماوزش     ، واحد برنامه ریزی درسای، فرم های تهیه طرح دوره و درس 

 دانشگاه آموزشی

 

 :9، 8، 7لسه ج

 منابع مورد استفاده در جلسات قبل 

 

 

 : بیشتر منابع پیشنهادی برای مطالعه

  منابع فارسی

 1099می، علی. برنامه ریزی درسی) راهبردهای نوین(. تهران: فکر نو، ابراهی 

 1085پروند، محمد حسن. مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی ، تهران: شیوه،  

 1091تقی پور ظهیر، علی. مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی. تهران: آگاه،  

 1091برنامه ریزی درسی.تهران: سوره، عباس زادگان، سید محمد. اصول و مفاهیم اساسی در  

 1081مشایخ، فریده دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی.تهران: سمت،  

 1081رآیند برنامه ریزی آموزشی.تهران: مدرسه، فمشایخ، فریده.  

فتحی واجارگاه، كوروش. نقد و بررسی جایگاه مطالعات نیازسنجی. فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی  

 1081، 02ه الزهرا، شماره دانشگا

 1075ملکی، حسن. برنامه ریزی درسی )راهنمای عمل( . مشهد: پیام اندیشه، 

https://www.missouristate.edu/assets/fctl/Blooms_Taxonomy_Action_Verbs.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444320282.ch1/pdf
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مهرمحمدی، محمود. برنامه درسی: نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها. مشهد: آستان قدس رضوی،  

1071 

میرزابیگی، علی. برنامه ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی.تهران:  

 1081یسطرون، 

 1099یار محمدیان، محمد حسین. اصول برنامه ریزی درسی.تهران: یادواره كتاب،  

رسی، محمدی،  آیین. انزوایی، آناهیتا. مجتهدزاده، ریتا. مباحثی از آموزش پزشکی، تدوین برنامه د 

 .1081سنجش، اصول آموزش و یادگیری. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، 

 

ع انگلیسیمناب  
 

 Bobbit, F.(1718).The Curriculum. Boston: Houghton Mifflin Co. 
 Rhodes, Joan A., ed. Advancing Teacher Education and Curriculum Development 

through Study Abroad Programs. IGI Global, 2115. 

 Glatthorn, A.A., Boschee, F., Whitehead, B.M.(2111).Curriculum Leadership: 

Strategies for Development and Implementation. Thousand Oaks: Sage Publications. 
 Thomas,P.A., Kern, D.E.Internet Resources for Curriculum Development in Medical 

Education: An Annotated Bibliography, GEN INTERN MED 2110;17:577–115. 

 Wiles, J., Bondi, J.(2119). Curriculum Development:  A Guide to  Practice. Upper 

Saddle River: Pearson 

 

:برای کسب اطالعات بیشتر منابع اينترنتی   
 www.medescape.com 

 www.amee.org 
 www.dundee.ac.uk/meded 

 www.ucalgary.ca/meded 
 www.studentvillage.dundee.ac.uk/meded 

 CurrClick.com - downloadable e-books, fee-based  

 Curriki.com - downloadable curriculum, all free, wiki-based  

 WikiEducator - Free curriculum submitted by teachers from around the world. 

All age  

o groups and subjects. 

 Teacher File Box over 01،111 worksheets and activities from Evan-Moor, 

many from  

o current books. You can view all resources without a membership 

although you 

 cannot print them.  

 Scholastic Printables over 11،111 worksheets, lessons, and mini books from  

o Scholastic's older teacher resources  

 

 Open Educational Resources Center for California - high-quality, free course  

materials and textbooks for California community college students. 

These digital learning materials are openly licensed or available in the 

http://www.medescape.com/
http://www.currclick.com/
http://www.curriki.org/xwiki/bin/view/Main/WebHome
http://www.wikieducator.org/
http://www.teacherfilebox.com/
http://printables.scholastic.com/
http://grou.ps/oercenter/52285
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public domain so that they can be used, shared or customized for 

classroom and laboratory use.  
 

 

 

 دوره کارشناسی ارشد 1-برنامه درسی ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی

 کار عملی محتوا عنوان مطالب جلسه

 

1 

 
 طرح دوره معارفه دانشجویان و دوره

- 

 

 یها و مفاهیم برنامهتاریخچه، واژه

درسی،  یدرسی، اجزا و انواع برنامه

 ی آموزشچرخه

 همقال

 پاورپوینت

مطالعه انواع برنامه درسی مشخص شده و ارائه گزارش 

 كالسی

2 

 
 

 بندی بلومهای یادگیری، طبقهحوزه
 مقاله

 پاورپوینت

 

 تدوین اهداف طرح دوره با بکارگیری سطوح

 گانه بلومسه

3 

 مبانی طراحی كوریکولوم
 مقاله

 
 مطالعه عمیق مقاله  و ارائه گزارش در یک صفحه

4 

 

ده سوال هاردن برای طراحی دوره یا 

 كوریکولوم

 

 مطالعه عمیق مقاله  و ارائه گزارش در یک صفحه مقاله

6-5 
 پاورپوینت درک اجزای طرح درس و دوره

طرح دوره از دروس گروه آموزش  0حداقل نقادانه مرور 

 و كوریکولوم رشته آموزش پزشکی پزشکی

 1و  5جلسات گزارش تحلیلی اقدامات عملی 7-8

/ طرح دوره درس بررسی طرح 11-9

 ی پزشکیدانشکده
 كار عملی

های طرح دوره با همکاری دفاتر توسعه دانشکده 5تدوین 

 تابعه

آزمون پایان -گزارش اقدامات عملی 12

 ترم

 11تا  7 گزارش تحلیلی اقدامات عملی جلسات

 آزمون پایان ترم

 


