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 حاضرین جلسه :

علوم پایه برگزار شد درباره ارزشیابی برنامه های درسی و لزوم بررسی میزان پوشش دهی  در این جلسه که با شرکت مدیر مرکز مطالعات و مدیران گروههایشرح جلسه : 

   مطالب ارائه شده در کالس بر اساس طرح درس،  تعیین متولی این امر، روش اجرا و چگونگی باز خورد به استاد مربوطه بحث و تبادل نظر شد.

 
 

 مسئول پیگیری تاریخ اجرا اجرامسئول  نظر کمیته یا شورا عنوان مورد بحث ردیف

      

 درمورد طرح درسها مقرر شد که: های درسیارزشیابی برنامه -1
 طرح درسهای ارسالی اساتید باید با تایید مدیر گروه ارسال گردد-
اگر در محتوای درسی متناسب با نیازهای جامعه بازنگری شده شفاف نوشته شود -

 و گزارش آن ارسال گردد.
پوش دهی محتوا درست است یا خیر. آیا در  درسها باید بررسی شوند که آیاطرح -

و چگونه قابلیت اجرایی  .راستای سرفصلها یا نیاز دانشجو یا جامعه است یا خیر
 داشته باشد.
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2- 

تدریس اساتید در کالس از لحاظ انطباق و لزوم بررسی 
 محتوای تدریس با محتوای طرح درسپوشش دهی 

 :اظهار داشتند کهدر مورد لزوم بررسی تدریس اساتید دکتر رضا نژاد آقای 
ج در طرح درسها در کالس تدریس سی شود که یا همه محتوای مندررباید بر -

 شود یا خیرمی
دیدگاه همکار باید مورد بررسی قرار گیرد و یک جلسه با ابی اساتید از ینمرات ارز-

به  بررسی علت پایین بودن نمرات تشکیل شود و حضور استاد مربوطه جهت
 صورت محترمانه به استاد مربوطه منتقل شود.

باشد ولی توانایی اجرایی در حل گاهی مدیر گروه نیز در جریان مشکل استاد می- 
 مشکل را ندارند.
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 سخانم دکتر نجفی پور اظهار داشتند که بررسی محتوای تدریس اساتید در کال روش بررسی محتوای تدریس اساتید در کالس:  -3
شرع شود و مثال اساتیدی که تمایل دارند ابتدا از آنها  ابتدا به صورت داوطلبانه

شروع شود که چقدر پوشش دهی محتوایی است و آیا تدریس در کالس واقعا بر 
 اساس طرح درس هست یا خیر.
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توجه به زمان، لزوم وجود تناسب بین روش تدریس و  -4
 مکان، امکانات و تعداد دانشجو

یس اساتید باید با توجه به زمان، آقای دکتر ثامنی عقیده داشتند که روش تدر
 مکان و تعداد دانشجو باشد.
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اول به صورت دعوت نامه باشد و  ود.شاز کالسها شروع هاد شد که مشاهده، پیشن روش اجرا: -5
د. در مرحله اول شو هدف هم بهبود کیفیت با سئله در نامه نوشته شودضرورت م

زده باشد.  با هماهنگی باشد یعنی اول تاریخ اعالم کنیم و مرحله بعد به صورت سر

 به عنوان یکی از آیتمهای تمام وقتی تلقی شود.  همچنین پیشنهاد شد–
جهت بررسی میزان پوشش دهی: از طریق پرسشنامه از دانشجو نظرخواهی شود. -

متولی این امر هم مرکز مطالعات و توسعه باشد. نتایج ارزشیابی اول برای استاد و 
 سپس برای مدیر گروه و بعد جلسه بین مدیر گروه و استاد باشد.
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