
 

 شیوه نامه اجرای آخرین برنامه آموزشی مصوب 

رعایت و اجرای صحیح برنامه  ؛به اهداف آموزشی و پژوهشیالزم برای رسیدن  مهمترین رویکرد

 آموزشی می باشد. 

  جلسه ای متشکل از اعضای گروه، کارشناسان تحصیالت تکمیلی در این راستا در گروه آموزشی

 نظرسنجی  وشود و موارد زیر مورد بررسی  تشکیل میگروه دانشجویان و دانش آموختگان  و

 گیرد؛قرار می 

  برنامه آموزشی گروه پایش -1 

آموختگان و آموزش در خصوص تغییرات برنامه  دانش بررسی پیشنهادات وانتقادات دانشجویان، -2

 آموزشی 

  ترم بندی اولیه براساس کوریکولوم -3

براساس نیازهای آموزشی  غییراتت بررسی و در صورت ضرورتمورد  ترم بندی در شورای گروه -4

 . شود پژوهشی دانشجویان اعمال می و

تغییرات موردنیاز در برنامه به معاونت آموزشی  بندی وتصویب نهایی نظرات در گروه، پس از جمع -5

 شود. ارسال می جهت طرح در شورای آموزشی دانشکده دانشکده

دانشکده ارسال وسپس در    ITبرایمدیر گروه تصویب برنامه توسط مدیرگزوه برنامه بعد از   - 6

 .که از تاریخ ارسال الزم االجرا ست و اعالم می گردد گیرد گروه قرار میی اختیار اعضا



 

 در صورت ابالغ کوریکولوم جدید

کمیته ای ترم بندی مناسب برنامه آموزشی و برای اجرای صحیح در صورت ابالغ کوریکولوم جدید 

هم عضو آن  یک نفر از فارغ التحصیالن گروه در دوسال اخیر که حداقل یک نفر از دانشجویان و

به  مدیر گروه شود شود. ابالغ اعضاء کمیته از طریق رئیس دانشکده صادر می تشکیل می هستند

 .شود عنوان دبیرکمیته انتخاب می

   :شامل موارد زیر است جدید مراحل اجرای صحیح برنامه 

 پرستاری /ماماییاستعالم مواردابهام از بورد تخصصی  -1

 ندی کوریکولوم جدید از سایر دانشگاه های معتبر ب مراستعالم ت -2

 . شودگروه های آموزشی در دانشگاه هایی که این رشته ارائه می تطبیق حداکثری با ترم بندی -3

 لحاظ نمودن توانمندی ها ونیازهای منطقه ای، استانی و دانشگاهی در اجرای کوریکولوم جدید -4

 تصویب آن وطرح موضوع در گروه  -5

تحصیالت  /در شورای آموزشی جهت طرح دانشکده  معاونت آموزشیصورتجلسه گروه به ارسال  -6

 دانشکده تکمیلی 

 . شود میتصویب  جرا جهت ا  برنامه آموزشیکده نهایتا در صورت تأیید شورای آموزشی دانش -6

رسانی به اعضاء هیئت علمی گروه، دانشجویان و آموزش برنامه  پس از تصویب نهایی جهت اطالع -7

 .شود در سایت دانشکده بارگزاری می

 باشند.  مسئول اجرای برنامه آموزشی جدید مدیرگروه می -8



ازقبیل )دانشجویانی که به هر دلیلی الورود الزامی بوده واجرای برنامه برای دانشجویان جدید  -8 

های  از برنامه قبلی جا بمانند براساس آیین نامه (همانی، قبولی در تکمیل ظرفیت و...یانتقالی یا م

 .آموزشی یا استعالم از وزارت بهداشت صورت خواهد گرفت

 

 


