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 گروه آموزشی:

       برنامه ریزی درسی  تحصیلی: رشته   کارشناسی ارشدتحصیلی:  مقطع                                          برنامه ریزی درسی در آموزش عالیعنوان درس:  

  دکتر جوادی پور :مدرس نیاز: یشپ نظری:          عملی:                   2:    تعداد واحد

 هدف کلی درس:

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(
 انواع  دانشگاه ها بر اساس برنامه هاي درسی عالی آموزش نظام در درسی برنامه گیري آشنایی با جهت

 بین المللی شدن برنامه هاي درسی درآموزش عالی و تناسب برنامه ها با نیازهاي بازار کار. عالی آموزش نظام در ارزشیابی و اجرا تدوین، طراحی،

 جهت گیري هاي برنامه آموزش عالی در ایران المللی بین و ملی سطوح در درسی برنامه هاي گیري جهت شناخت

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
 تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس جلساتشماره

جهت گیري برنامه  -تعاریف برنامه درسی در آموزش عالی آشنایی با تعاریف برنامه درسی در آموزش عالی 1جلسه 
 درسی در آموزش عالی

 ستفاده از روش تدریس فعال و مشارکتیا
 معرفی مطلب توسط استاد

 بحث و تبادل نظر توسط دانشجویان
 جمع بندي مطالب

عناصر و مراحل برنامه ریزي -مفهوم برنامه ریز استراتژیک برنامه ریزي استراتژیکمفاهیم آشنایی با  2جلسه 
 استراتژیک

 محیط داخلی و خارجی-ریزيتعریف نقاط چهارگانه برنامه  آشنایی با برنامه ریزي استراتژک 3جلسه 
 الگوهاي برنامه ریزي استراتژک آشنایی با برنامه ریزي استراتژک 4جلسه 

آشنایی با الگوهاي برنامه ریزي درسی آموزش  5جلسه 
 عالی

کاربرد و نقد الگوي -در عملالگوي برنامه ریزي درسی 
 برنامه ریزي درسی در عمل

الگوهاي تدوین و اصالح برنامه ریزي درسی در  6جلسه 
 نقد و کاربرد الگوها-معرفی الگوهاي تدوین آموزش عالی

اصالح برنامه ریزي درسی در الگوهاي تدوین و  7جلسه 
 کاربرد و نقد الگوها-معرفی الگوهاي اصالح برنامه درسی آموزش عالی

 الگوي برنامه ریزي درسی درسل طبقه بندي الگوهاي جدید 8جلسه 
 کاربرد و نقد الگو-الگوي برنامه ریزي درسی استارک ي جدیداطبقه بندي الگوه 9جلسه 
 کاربرد و نقد الگو-سی توهیالگوي برنامه ریزي در ي جدیداطبقه بندي الگوه 11جلسه 
 کاربرد و نقد الگو-برنامه ریزي درسی دیاموندالگوي  طبقه بندي الگوهاي جدید 11جلسه 

 رائه مطلب توسط یکی از دانشجویانا
 بحث و تبادل نظر توسط همه دانشجویان

 جمع بندي مطالب

 کاربرد و نقد الگو-الگوي برنامه ریزي درسی کوپر طبقه بندي الگاوهی جدید 12جلسه 
 ماهیت و ساختار برنامه ریزي در آموزش عالی آشنایی با آموزش عالی ایران 13جلسه 
 ریزي درسی در دانشگاه هاچالش ها و مشکالت برنامه  آشنایی با آموزش عالی ایران 14جلسه 
 کاربرد و نقد الگوه-معرفی برخی از الگوهاي ایرانی الگوهاي ایرانی برنامه ریزي درسی آموزش عالی 15جلسه 
 کاربرد و نقد الگوها-معرفی برخی از الگوهی ایرانی الگوهاي ایرانی برنامه ریزي درسی آموزش عالی 16جلسه 
 آزمون پایان ترم 71جلسه 

 ارزشیابی:نوع 
 نمره8تهیه یک مقاله علمی و پژوهشی 

 نمره 4ارائه مطالب در یک جلسه و مشارکت در مباحث کالسی 
 نمره 8امتحان پایان ترم 
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