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 ر جهت تفويض اختيارات برنامه ريزي درسي به دانشگاه ها، گامي د
  تمركززدايي برنامه ريزي درسي در نظام آموزش عالي كشور 

 
عضو هيات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشجوي دوره دكتري : رضا نوروززاده

  برنامه ريزي درسي دانشگاه تربيت معلم
   استاديار دانشگاه تربيت معلم: دكتر رضا محمودي

  نشگاه شهيد بهشتيدانشيار دا: دكتر كورش فتحي واجارگاه
  استاديار دانشگاه تربيت معلم: دكتر عبدالرحيم نوه ابراهيم

  
  چكيده

  
 چرا كه آموزش عالي .آموزش عالي محور توسعه، موتور حركت و تحول در جوامع مختلف است

ها  كه مي تواند با برخورداري از ايده.كانون اصلي تربيت نيروي انساني متخصص و آموزش ديده است
هاي نويني را تزريق گيحياتي حركت رو به رشد جامعه، بالقوههايهاي نو هرلحظه در شريانشهو اندي
از اين رو، نظام آموزش عالي ـ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كه متولي امر تربيت نيروي . نمايد

ـ طراح اصلي و بنيان افكن چارچوب اساسي برنامه ريزي رشد و پيشرفت ج   .امعه محسوب مي شودانساني هستند 
برنامه هاي درسي از مهم ترين ابزار و عناصر تحقق بخشيدن به اهداف و رسالت هاي كلي آموزش 

 توجه دقيق ةآيد، شايستدرسي كه قلب مراكز دانشگاهي به شمار مي ةاز اين رو، برنام. عالي هستند
توان از ا و دانشگاهيان است و نميهخود متعلق به خود دانشگاه ريزي درسي بنا به سرشتبرنامه. است

هاي مختلف با مقتضيات براي دانشگاهبيرون از محيط دانشگاه و باالي سر آن ها به صورت متمركز 
  .درسي مطلوب و كارآمدي كردريزيخاص خود، برنامه

  يكي از جلوه هاي بنيادين مدرن سازي تدريجي و مداوم و نيز اصالح بخش عمومي استتمركززدايي
ها گامي در جهت درسي به دانشگاهريزي اختيارات برنامهتفويضرو  از اين). 9،ص1384قازاده،آ(

  .درسي در نظام آموزش عالي كشور استريزي برنامهتمركززدايي
درسي متمركز و غيرمتمركز، تحوالت ريزيدر اين مقاله تعاريف، مفاهيم ، محاسن و معايب برنامه

-ريزيكيد بر تفويض اختيارات برنامهأ درنظام آموزش عالي ايران با تدرسي دانشگاهيريزيبرنامه
هاي درسي ها و اقدامات وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري در مورد بازنگري برنامهدرسي به دانشگاه

  .گيردهاي تحصيلي نظام آموزش عالي مورد بحث و بررسي قرار ميرشته
 

  :واژه هاي كليدي
  .كز، عدم تمركز، آموزش عالي، دانشگاهدرسي، تمرريزيبرنامه

.Curriculum development, centralization, Decentralization – Higher Education –University 
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    مقدمه
در آستانة ورود به هزارة سوم، نهاد دانشگاه و آموزش عالي نظير ساير نهادهاي اجتماعي و 

ها و نيازهاي پيش رو، به استقبال نوعي ا چالش خردمندانه بةفرهنگي و اقتصادي براي مقابل
  .تجديدحيات و تغييرات گسترده و متنوع در اهداف، وظايف و كاركردها رفته است

   نظام آموزش عالي ايران در پي تحوالت دو دهة اخير كشور و تغييرات وسيع ناشي از آن و 
ر قرن آينده، دانش، ترين مزيت نسبي دمهم«چنين با پذيرش اين اصل راهبردي كه  هم

اساس پيشرفت و توسعة همه جانبة انساني است، مأموريت هاي جديد را براي » اطالعات
از اين رو، تجديدنظر و اصالح در . دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ترسيم كرده است

گويي به ها در توليد دانش و پاسخ براي ايفاي نقش مؤثر در دانشگاه1ساختار آموزش عالي
يازهاي اقتصادي و اجتماعي جامعة امروز و فرداي ايران به عنوان رويكردي نوين در مديريت ن

و برنامه ريزي آموزشي موردنظر مسئوالن و دست اندركاران نظام آموزش عالي كشور قرار 
 آموزش عالي ايران نيز همگام با تحوالت جهاني همواره كوشيده ،بدين ترتيب. گرفته است

توسعه به تقويت جايگاه نظام آموزش عالي ة  اهداف، برنامه هاي پنج سالاست تا در قالب
  .گويي نيازهاي گوناگون و نوين جامعه باشدكشور مبادرت ورزد و پاسخ

هاي برنامه سوم و چشم انداز برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و    براساس سياست
به منظور حركت در ) فصل آموزش عالي راهكارهاي اجرايي 5بند الف مادة (فرهنگي كشور 

 و ارتقاي 2ها در مديريت آموزش عالي، تمركززداييجهت نهادينه كردن مشاركت دانشگاه
هاي واجد شرايط ريزي درسي به دانشگاه اختيارات برنامه1379كيفيت آموزش عالي از سال 

درسي هايبرنامه. ستوابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري شده ا) ت مميزهأداراي هي(
آيد، آيينة نقش ها و اهداف آموزش عالي هستند و ها به شمار ميكه قلب مراكز دانشگاه

ريزي درسي در نظام آموزش عالي تاكنون دستخوش برنامه. شايسته توجه دقيق مي باشد
  .تغييرات زيادي بوده است

  : در زير را مورد مداقه قرار دهنددر اين مقاله، نگارندگان سعي بر آن دارند كه موارد برشمردة
  . تعاريف و مفاهيم برنامه ريزي درسي متمركز و غيرمتمركزةكلياتي دربار

                                            
١ - Higher Education Restructuring 
٢ - Decentralization 
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ريزي  برنامهتفويضنامه اختيارات ريزي درسي آموزش عالي با تأكيد بر آيينتحوالت برنامه
  .دانشگاه هادرسي به 

هاي درسي با همكاري ي برنامهاقدامات وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري در مورد بازنگر
  . و مؤسسات آموزش عاليدانشگاه ها

ه يشود و پيشنهادهايي براي حل آن ها ارال و مشكالت موجود اشاره مييدر پايان مقاله به مسا
    .خواهد شد

    1تمركز و عدم تمركز برنامه ريزي درسي آموزش عالي
صد سال از عمر آن مي گذرد، يكي كتر از ي جوان و نوپا كه كمةدرسي به عنوان حوزبرنامة

،ص 1383فتحي واجارگاه، (هاي معرفت بشري است برانگيزترين حوزهزاترين و بحثاز چالش
زدايي در قلمرو تخصصي برنامة درسي به نيمة گرايانه يا تمركزسابقة رويكردهاي تمركز). 1

، مراكز متعددي براي توليد  ميالدي در سراسر جهان1950از دهة « . گردددوم قرن بيستم بر مي
- نظران با تيمدر اين مراكز عموماً از سوي صاحب. هاي درسي و آموزشي شكل گرفتبرنامه

شده در درسي تهيههايبرنامه. درسي آموزشي توليد مي شدهاياي، برنامههاي كارشناسي حرفه
دهندگان تنها به زشهاي واقعي كالس درس نبوده و آمواين مراكز، عمدتاً منطبق بر موقعيت

  ).1267، ص 2،1994سابار( برنامة مفاد مواد درسي تهيه شده بودند ةكنندعنوان مصرف
   ناكارامدي برنامة درسي كه به صورت متمركز تهيه ، ميالدي1980 و 1970هاي در فاصلة دهه

هاي غير متمركز با هاي ممكن براي برنامهشدند، مشخص گرديد؛ در نتيجه، فرصتمي
هاي گوناگون درسي و مشاركت افراد و گروهريزيوريت مراكز آموزشي در فرايند برنامهمح

هاي سابار كه بر توان به ديدگاهدر اين رابطه مي. گيري برنامة درسي صورت گرفتدر تصميم
سابار ضمن اشاره به عناصر چهارگانة . كيد دارد، اشاره نمودأدرسي غيرمتمركز تريزيبرنامه
گيري مرتبـط با هدف و روش دهندگان در تصميمرسي، ضرورت مشـاركت آموزشدةبرنام

  ).1275 ـ 1278، ص 1997سابار، ( دهد آموزش را مورد تأكيد قرار مي
  
  
  

                                            
١. Centralization and Decentralization curriculum development higher education  
٢.  Sabar 
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  :درسي متمركز و غير متمركز تشريح مي گرددريزي هر يك از انواع برنامهةشد اشاره  باتوجه به موارد 
  
    كزبرنامه ريزي درسي متمر) لفا

، ص 1374فرجاد، (گيرد تمركز بدين مفهوم است كه تصميمات در سطح مركزي صورت مي
هاي درسي كه توسط يك گروه درسي متمركز  به آن نوع از برنامهريزياز اين رو برنامه). 177

  ).75، ص 1381آل آقا، (گردد مشخص براي تعداد كثيري از افراد تدوين مي شود، اطالق مي
درسي به صورت انحصاري ريزي، معموالً فعاليت برنامه1درسي متمركزريزي برنامههايدر نظام

دخالت يا مشاركت ناچيز . در وزارت يا در مؤسسات اختصاصي وابسته به آن انجام مي شود
-ريزيهاي برنامهها يا گروهها از طريق شركت در كميسيونت علمي در اين فعاليتأاعضاي هي

ت علمي أدرسي متمركز اين است كه اعضاي هيريزيلب در برنامهگرايش غا. درسي است
ت علمي، نقش حياتي و مهمي در أدر حالي كه اعضاي هي. ها باشندانتقال دهنده و مجري برنامه

انجمن بين المللي تعليم و تربيت در . كننددرسي ايفا ميةهرگونه تغييرات مرتبط با برنام
درسي، اعالم كرده است كه كنار گذاشتن آموزش يريزگزارش خود تحت عنوان برنامه

از جريان طراحي و ايجاد تغييرات در برنامه ريزي ) ت علميأمعلم يا اعضاي هي( دهندگان 
اي نخواهد داد؛ زيرا تغييرات واقعي با مشاركت آموزش دهندگان امكان پذير درسي نتيجه

  ).9، ص1383ايزدي، ( است 
درسي در مركز ريزيمركز،  تصميم گيري امور مربوط به برنامهدرسي متريزيدر نظام برنامه

هاي اجرايي به عهدة سطوح ها و شيوهها، تنظيم برنامهها، خط مشيتعيين هدف. شودانجام مي
  .مركزي مي باشد

  :هاي زير برخوردار استعالي با ساختارمتمركز از ويژگيدرسي آموزشريزي برنامه
 يك ة و مؤسسات آموزش عالي به وسيلهادانشگاه كل درسي برايريزيبرنامه .1

  .تهيه و نظارت مي شود) وزارتخانة مربوط(دستگاه مركزي 
گيري بر عهدة باالترين شورا در سلسله مراتب اختيارات و مسئوليت نهايي تصميم .2

  .نظام آموزش عالي است
- ريزيامه و مؤسسات آموزش عالي به صورت جداگانه و منفرد، حق برنهادانشگاه .3

  .گيري در اين زمينه ندارنددرسي و تصميم
                                            
١  .  Decentralization curriculum development system 
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درسي هاي و مؤسسات آموزش عالي طبق قانون موظف به اجراي برنامههادانشگاه .4
  . مربوطه تهيه شده استةاست كه در سطح وزارتخان

 و مؤسسات آموزش عالي مختلف راجع به برنامه ريزي هادانشگاهتصميماتي كه در  .5
 مشروط به بازنگري و تأييد وزارت مربوطه است و امكان دارد كنند،درسي اتخاذ مي

  ).1374عالقه بند، (كه مورد تأييد و تصويب قرار نگيرد 
  
    برنامه ريزي درسي غير متمركز) ب

تعريف . گيري تعريف شده است به معني ميزان تفويض اختيار تصميم1در مفهوم، عدم تمركز
-تر از وزارتتعداد افرادي كه در سـطح پاييـن: ازعبارت اسـت » عدم تمركز« علمي مفهوم 
درسي غير ريزي برنامه،براين اساس). 91، ص1373عالقه بند،(گيري كنند خـانه تصميم

 و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه هاهاي درسي است كه در متمركز شامل آن دسته از برنامه
ليت و وظيفه خود در فرايند ت علمي برحسب مسئوأ بدين ترتيب، اعضاي هي.شودتهيه مي
در نظام غير متمركز، اختيارات بيشتري به رؤسا و . نمايندريزي درسي نقش ايفا ميبرنامه

ت أت امنا، اعضاي هيأبا اعطاي اختيارات به هي. شود اعطا ميدانشگاه هات علمي أاعضاي هي
هاي درسي رنامههاي محل خدمت خود اختيار دارند به طراحي و تدوين بعلمي در دانشگاه

ها به پيشرفت آموزش توانند از راه ايجاد رقابت بين آنجديد بپردازند و مقامات مركزي مي
  ).6، ص1383محمودي، ( تر انجام شود  بسيار سهلدانشگاه هاعالي كشور اقدام كنند و ارتباط بين 

هاي آموزشي  در نظامتمركززداييهاي جنبش اصالحات در قرن بيستم، رويكرد كي از پايهي
- ، تمركز2ريزي درسيبراساس ديدگاه انجمن بين المللي تعليم و تربيت در فرايند برنامه. است

هاي مناطق در مرحلة ريزي درسي ملي با شرايط و ويژگيزدايي راهبردي جهت انطباق برنامه
ين، توان از والددر اين مسير، عالوه بر سياست گذاران، متخصصان آموزشي، مي. اجرا است

كاركنان، رهبران فكري و اجتماعي، دانشجويان و مداخلة نيروهاي مختلف در سطوح و 
گيري و زدايي يعني انتقال قدرت تصميم به عبارت ديگر، تمركز.مراحل گوناگون بهره جست

خانه يا سازمان مستقل آموزشي به يك ريزي درسي از يك سطح باالتر از قبيل وزراتبرنامه
 1980هاي  طي دههتمركززداييبيشترين بودجة .  استدانشگاه هاتر مانند يينسطح سازماني پا

                                            
١ . Descentralization 
٢ . Curriculum development process 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  برنامه ريزي درسيكز در فرايند تمركز و عدم تمرهمايش      

 

575 

 در استراليا، كانادا، نيوزيلند، اسپانيا، سوئد، بريتانيا و اياالت متحده وجود داشته است 1990و 
  .1)1407و 1471كولينز و زامبون، ص (

 ةبراساس مطالع. شود به منزلة رسيدن به سوي دموكراسي ديده ميتمركززداييدر اسپانيا 
انجمن بين المللي تعليم و تربيت در ايالت متحده، خود مختاري و استقالل مربيان در گرو 

در انگلستان، ويلز و نيوزيلند، مداخلة والدين به عنوان يكي .  نظام آموزشي استتمركززدايي
  .2)3، ص 1994تايلر و همكاران،( قلمداد شده است تمركززدايياز اهداف 

  درسي، امكان تفويض اختيار در سطوح مختلف ريزياستفاده از الگوي غير متمركز برنامه با 
 اين الگو جهت ،چنين هم.شوددرسي ايجاد مي ريزيهاي مربوط به برنامهگيريتصميم

ها به خصوص در سطح هاي آن علمي و مسئوليتأتماهنگي بين اختيارات اعضاي هيه
ها، الگوي عالوه بر اين. تواند راهنماي عمل قرار گيردس ميدانشگاه، دانشكده و كالس در

ها را متناسب با درسي ايجاد و انعطاف در برنامههايغير متمركز امكان بومي كردن برنامه
هاي فردي دانشجويان و شرايط ت علمي، تفاوتأاي اعضاي هيهاي حرفهها و قابليتتوانايي

در نهايت، فراهم كردن زمينة مشاركت معنادار . كند ميويژه اقليمي از مناطق مختلف، ايجاد
گيري دربارة آن، نيازمند مشاركت فعال ريزي درسي و تصميمت علمي در برنامهأاعضاي هي

ريزي درسي داراي ساختار نظام برنامه.  به عنوان راهبران آموزشي استهادانشگاهمديران 
  :هاي زير برخوردارندسوم است، از ويژگيهاي آموزش عالي مرز كه در بعضي نظامكغيرمتمر

  .براي كنترل نظام هاي برنامه ريزي درسي، دستگاه متمركزي موجود نيست .1
  . آموزش عالي حق برنامه ريزي درسي را داردةهر دانشگاه و مؤسس .2
درسي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي از لحاظ سازمان و ريزيهاي برنامهنظام .3

    ).1374عالقه بند، ( گيري با يكديگر تعامل ندارندتصميمتشكيالت و اختيارات 
    محاسن و معايب برنامه ريزي درسي متمركز و غير متمركز نظام آموزش عالي 

درسي متـمركز و غير متمركز داراي محاسن و معايب خاص خود ريزيهر كدام از شيوة برنامه
  :هاي فوق اشاره مي شودجا به محاسن و معايب هر يك از شيوه  در اين.باشندمي

  
  

                                            
١ . Colins and Zambone 
٢. Tayler. C. Dianne and Bogotch 
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    محاسن برنامه ريزي درسي متمركز
ها و درسي كلية دانشگاه هايريزي درسي متمركز، سبب يكنواختي برنامهبرنامه .1

ريزي درسي هماهنگي به خوبي در اين برنامه. شودمؤسسات آموزش عالي كشور مي
  .شودو سريع انجام مي

يي در هزينة مراحل مختلف از جمله جوريزي درسي متمركز باعث صرفهبرنامه .2
  .شودها و مؤسسات آموزش عالي ميطراحي، تدوين برنامه هاي درسي دانشگاه

در اين نوع . شود كه مقررات بهتررعايت شوددرسي متمركز موجب ميريزيبرنامه .3
گيري يكنواخت و همسان است و  ارتباطات به صورت درسي، تصميمريزيبرنامه

  .ردگيمنظم صورت مي
هاي كلـي نظام آموزش عالي ها و سياسـتدرسي متمركز، خط مشـيريزيدر بـرنامه .4

  .شودبهتر لحاظ مي
  

    درسي متمركزريزيمعايب برنامه
  .شوداي توجه الزم نميدرسي متمركز آموزش عالي، به نيازهاي منطقهريزيدر برنامه .1
ت أدرسي از جمله اعضاي هيهايكنندگان برنامهدرسي متمركز استفادهريزيدر برنامه .2

  .علمي و دانشجويان مشاركت الزم را ندارند
و  ت علميأهاي اعضاي هيدرسي متمركز، زمينة شكوفايي قابليتريزيبرنامه .3

  .ها و مؤسسات آموزش عالي فراهم نمي شوددانشجويان دانشگاه
ت علمي أ هيدرسي متمركز، در اجرا انعطاف پذيري الزم را براي اعضايريزيبرنامه .4

  .ها و مؤسسات آموزشي را فراهم مي كنددانشگاه
درسي متمركز سبب از بين رفتن رقابت بين دانشگاه ها در دستيابي به ريزيبرنامه .5

نگري و انطباق خود با شرايط متغير و متحول الگوي برنامه ريزي درسي و فنون آينده
  .شوداقتصادي و اجتماعي مي
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     غير متمركزمحاسن برنامه ريزي درسي
ت علمي، دانشجويان أدرسي غير متمركز زمينة مشاركت فعال اعضاي هيريزيبرنامه .1

ها و مؤسسات ريزي درسي آموزش عالي در دانشگاهرا در مراحل مختلف برنامه
  .آموزش عالي فراهم مي نمايد

 اي و محلي را ازدرسي غير متمركز موجبات توجه نيازهاي ملي، منطقهريزيبرنامه .2
ريزي شود برنامهكند، سبب ميها و مؤسسات آموزش عالي فراهم ميسوي دانشگاه

  .تري صورت پذيرددرسي به صورت واقع بينانه
ت أهاي اعضاي هيها و توانمندي بروز قابليتةدرسي غيرمتمركز، زمينريزيبرنامه .3

  .كند و مؤسسات آموزش عالي را ايجاد ميهادانشگاهعلمي 
هاي اجرايي سريع و رضايت گيريسي غير متمركز، موجبات تصميمدرريزيبرنامه .4

  .ذينفعان را فراهم مي نمايد
  .درسي غيرمتمركز انعطاف پذير استريزيبرنامه .5
ها و مؤسسات آموزش عالي را درسي غير متمركز، زمينه رقابت دانشگاهريزيبرنامه .6

  .درسي فراهم كندريزي برنامهةدر زمين
  ت علمي در امور أرسي غير متمركز به دليل نقش مشاركتي اعضاي هيدريزيدر برنامه .7

درسي، محيط كار براي آنان جذاب شده، جايگاه منزلت و مقام اعضاي ريزيبرنامه
  .شوداي آنان مساعدتر مييابد و شرايط براي رشد و پيشرفت حرفهت علمي ارتقا ميأهي

  
     برنامه ريزي درسي غير متمركزبمعاي

هاي كلي نظام به طور ها و سياستدرسي غير متمركز، خط مشيريزيبرنامهدر نظام  .1
  .كامل مورد توجه قرار نمي گيرد

ها و مؤسسات درسي دانشگاههايدرسـي غير متمركز، برنامهريزيدر نظام برنـامه .2
  . در اين نظام هماهنگي به خوبي انجام نمي شود،عالوهه ب. عالي يكنواخت نخواهد بودآموزش

  درسي غيرمتمركز به منابع مالي و نيروي انساني متخصص زيادي نياز دارد؛ريزيبرنامه .3
- هايدرسي غيرمتمركز، دانش آموختگان به دليل تفاوت برنامهريزيدر نظام برنامه .4

  .ها در آزمون مقاطع باالتر با مشكل مواجه مي شونددرسي دانشگاه
ت حاكميت بر برنامه ريزي درسي درسي غير متمركز، نظارريزيدر نظام برنامه .5

  .تر مي شودآموزش عالي مشكل
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    تحوالت برنامه ريزي درسي آموزش عالي ايران
درسي آموزش عالي را مي توان به دو دورة عمدة قبل و بعد از انقالب ريزيتحوالت برنامه

  :اسالمي تقسيم بندي نمود
  

    )1357قبل از سال (  قبل از انقالب اسالمي ةدور) الف
. گيرددرسي در تاريخ معاصر و به سبك جديد با تأسيس دارالفنون شكل مي ريزيبرنامه

ويژگي كاربردي و معطوف به عمل و ناظر به نيازهاي فني و تخصصي و جامع بودن از 
هاي مهم ديگر آن، مشاركت درسي در دالفنون بوده و از ويژگيهايخصوصيات مهم برنامه

در اين دوران نيز عدم . درسي مي باشدهايان در تنظيم برنامهآموزش گيرندگان و دانشجوي
درسي و ريزيثير پذيري از سياست و قدرت حاكم، از خصوصيات مهم برنامهأاستقالل و ت

  ).306، ص 1378گروه مطالعات و نوآوري آموزش عالي ، ( آموزشي بوده است 
- ران، رسماً نهادينه شد و برنامه، آموزش عالي جديد در اي) ش1313(با تأسيس دانشگاه تهران

 . ريزي درسي براي آموزش عالي به طور مشخص آغاز شد
 عمدتـاً  1357ريزي آموزشي و درسـي نظام آموزش عالي قبل از سـال مشخصة اصلي برنامه

گرچه . هاي آموزشي دانشگاهي به سبك فرانسوي و امريكايي استبرداري از برنامهالگو
گاه هاي آموزشي از استقالل نسبي  برخوردار بودند، اما هيچريزي برنامهةها در زميندانشگاه
ريزي آموزشي درسي به صورت دانش سازمان يافته مورد توجه مديران دانشگاهي قرار برنامه

ها، پذيرش دانشجويان هايي براي ارزيابي دانشگاه در اين دوره فعاليت،چنين هم. نگرفته است
ها به عمل آمد ت امنا در دانشگاهأتر ايجاد هيمدرسان و از همه مهممستعد، بررسي صالحيت 

 مسيري از تمركزگرايي زياد به سوي ساخت و انعطاف پذير و ةاي نشان دهندكه تا اندازه
). 139ـ 153، ص1377رحمان سرشت،(هاي كاري بود ها و دستوالعملمند ساختن روشقانون

وط، عموماً اهداف، محتوا و سازماندهي دروس عمومي، ريزي رشته ها و دروس مرباما برنامه
ة مطالب و مانند آن يهاي تدريس و اراهاي درسي در قالب كهاد و مهاد، روشتوجه به پودمان

هاي مطالعة خاصي براي انطباق برنامه. هاي غربي نسخه برداري شده استاز برنامة دانشگاه
از داليل عمدة چنين حركتي ممكن است . شودتر ديده ميدرسي با شرايط جامعه آن زمان كم

زمينه .  شكل گيري دانشگاه ها در كشور باشدةچنين، نحوهاي فلسفي، خاستگاه و همزمينه
گرايي داشته است و الگو برداري از هايي كه در بسياري از موارد انگيزه هاي سياسي و ملي
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 پيش از انقالب اسالمي ةژه در دو دهريزي دانشگاه هاي كشور امريكا، به ويفرايندهاي برنامه
  ). 167،ص1383مهرعلي زاده، (آن را به وجود آورده بودند

 نظام تعليم و تربيت ايران به ة به ايران آمدند، در زمين1340 ة  مشاوران ماوراء بحار كه در ده
ه اينك هايي كهمة برنامه«: ها چنين اظهارنظر كردندهاي درسي دانشگاه برنامهةويژه در زمين

اين برنامه بيش . اجرا شده است، خشك و متحجر، صوري و مبتني بر تحميل فكر و نظر است
 كشاورزي و صنعتي جديد انطباق ندارد ةاز اندازه حجيم و سنگين است و با نيازهاي يك جامع

هاي اي و دگرگوني سازگاري با احتياجات متنوع گروهي، مرزي و منطقهةو انعطافي كه الزم
هاي نظري خشك و صوري و از آن نوعي است كه درس. شودكار است در آن ديده نميبازار

براي مثال، ممكن است .  عملي پيوند قوي نداردةباب اهل مدرسه است و بازندگي و تجرب
 اما خود ،هاي رياضي در مورد حركت يك ماشين را حفظي بدانددانشجوي فني همه فرمول

نتيجة اين وضع آن است كه دانشجو به . ن در عالم واقع برنيايدهرگز از عهدة به كار انداختن آ
پندارد كه علم تنها تصور ذهني و تكرار زباني كند و چنان ميحفظ كتاب و جزوه اكتفا مي

ديگر . است و از ارزش و اهميت علم در كار تغيير و تصرف و اصالح امور جهان غافل است
از اين . ي است و دروس اختياري مفقود يا محدود استها غالباً تحميلي و اجباركه برنامهآن

. تواند تركيبي از دروس كه موافق نيازهاي او و محيط اوست انتخاب كندرو، دانشجو نمي
اند كه از احتياجات مختلف و متغير دنياي علمي آگاهي كافي برنامه را مردمان اداري نوشته

ها و ها، ذوقها و رغبتت كه افراد را با عالقههاي ايران چنان اسهاي دانشگاهبرنامه. ندارند
ها را ناديده كند و تفاوت شخصيتاستعدادهاي مختلف در الگوي واحد و تنگي فشرده مي

ها و مؤسسات آموزش عالي ايران به نحوي هاي دانشگاهكه، برنامه سرانجام اينگيرد و مي
كنند و در مدت هم آميخته و متراكم ميافراطي، پرحجم و ثقيل است و در آن مواد بسيار را به 

 دانشگاهي، نهايت روزگار تحصيل علم است ـ تمامي آن ةكوتاه ـ به گمان آن كه خاتمه دور
 گويا مسئوالن دانشگاهي فراموش كرده ،كنندمطالب پراكنده را به مغز دانشجويان تحميل مي

 برخورد ةطالعه و آموختن شيواند كه كار مدرسه و دانشگاه راهنمايي و ايجاد عادات صحيح م
 نه انبار كردن معلومات فراوان در اذهان ،درست با واقعيات و آيين درست انديشي است

  ).138-139، صص 1347راسخ، (متعلمان 
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  ريزي درسي آموزش عالي بعد از انقالب اسالمي برنامه) ب
  
     )1372 تا 1357از سال ( ريزي درسي آموزش عالي برنامه. 1

وزي انقالب اسالمي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي از ادغام دو وزارت علوم و آموزش با پير
گروه مطالعات تطبيقي و نوآوري در آموزش عالي، (عالي و فرهنگ و هنر موجوديت يافت 

  ). 88، ص 1378
ريزي آموزشي و درسي ريزي متمركز، نظام برنامهدر اين دوره با تسلط مديران معتقد به برنامه

ريزي متمركز ملي اي در سطح دانشگاه ها ناديده گرفته شد و برنامه متمركز به طور عمدهغير
ت امناي قبل از انقالب و تشكيل هيئت أدر اين مرحله، با حذف و انحالل هي. جايگزين آن شد

وزارت فرهنگ و (امناي مركزي و چند كميته ويژه در وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري 
 ،1377رحمان سرشت، (گرايش شديدي به تمركززدايي پيدا شده است ) قآموزش عالي ساب

 تشكيل شد و جهت برنامه ريزي 1359از اين رو ستاد انقالب فرهنگي در مردادماه ). 197ص
  :درسي و آموزش شش گروه زير را تشكيل داد

گروه . 5 .گروه كشاورزي. 4 .گروه علوم پايه. 3 .گروه فني و مهندسي. 2 .گروه پزشكي. 1
  .گروه هنر. 6 .علوم انساني

 بهمن 22تا . هاي فوق براساس نياز و دامنة فعاليت هاي خود كميته هايي تشكيل دادندگروه
روشن است كه ). 47،ص1383اكرمي،( آموزشي به تصويب رسيد ة برنام120 بيش از 1361

  . الگوي كار متمركز و براي سراسر كشور بود
انقالب فرهنگي، شوراي عالي برنامه ريزي به وجود آمد كه  به دنبال تشكيل شوراي عالي 

  .)47، ص 1383اكرمي، ( آن تدوين برنامه هاي آموزشي و ابالغ به دانشگاه ها بود ةوظيف
 شوراي انقالب 28/11/1363ريزي طبق مصوبة جلسه فوق العادة مورخ شوراي عالي برنامه

ها و مقررات آموزشي از ميان صاحب نامهنريزي، تدوين، تصويب آييفرهنگي براي امر برنامه
  :نظران و استادان باتجربه دانشگاه ها با اهداف زير تشكيل گرديد

  .    ايجاد وحدت و يكپارچگي در نظام آموزش عالي
  .ريزي آموزشي و پژوهشي    رعايت كليه قواعد و اصول برنامه

  . تربيت نيروي انساني    ايجاد هماهنگي در برنامه هاي درسي، مقررات آموزشي و
  .گيري و دستگاه هاي اجرايي    ايجاد ارتباط بين نهاد تصميم
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  .ها و انطباق آن با نيازهاي اجتماعي ـ اقتصادي كشور    به روز كردن برنامه
توان به موارد زير ترين وظايف شورا مياز مهم. اين شورا چندين گروه برنامه ريزي داشت

  :اشاره كرد
  . درسي تمام مقاطع تحصيلي در رشته هاي مختلف دانشگاهيبرنامه ريزي .1
بررسي صالحيت علمي متقاضيان علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور  .2

  .ت مميزه نيستندأكه داراي هي
 دادمرزي،(هاي تحصيلي در مقاطع مختلف دانشگاهي ها و گرايشتعيين عناوين رشته .3

  .)67، ص 1377
  . براي دروس مصوب در برنامه هاي آموزشيتعيين منابع اصلي درسي .4
سيس يك رشته جديد دانشگاهي و يا أبرنامه ريزي آموزشي و درسي به منظور ت .5

  .حذف رشته هاي غيرضروري
-خانهبررسي و اظهارنظر پيرامون برنامه هاي پيشنهادي از طرف نهادها و ساير وزارت .6

  .ها و تعيين ضوابط ايجاد يك رشتة تحصيلي
  .هاي آموزشي در گروه هاي برنامه ريزيكلي برنامه ريزيتعيين خطوط  .7
  .ها و در تمام نظام مختلف آموزش عالي رشتهةتعيين سقف واحدهاي درسي در هم .8
تعيين محتواي درسي و نظارت بر اجراي دروس عمومي براساس مصوبات شوراي  .9

 .عالي انقالب فرهنگي
روه مطالعات تطبيقي و گ(نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و مقررات آموزشي  .10

  .1)90-91، صص 1378نوآوري در آموزش عالي، 
ت مميزه اختيارات محدودي توسط أهاي داراي هيهاي آخر اين دوره، به دانشگاه در سال

 واحد درسي 24 تا 20ها اختيار داده شد كه ريزي تفويض شد و به دانشگاهشوراي عالي برنامه
 واحد درسي در كارشناسي 26 تا 18مقطع كارشناسي، ريزي در مصوب شوراي عالي برنامه

ارشد و در مقطع دكترا همة واحدهاي درسي خود را راساً  تصويب كنند و پيش از اجرا به 
زاده، مهرعلي(ريزي برساند تصويب شوراي دانشگاه و سپس به تصويب شوراي عالي برنامه

  ).168،ص1383
 در شوراي 1380دار امور فوق بود و از سال  عهده1379 شوراي عالي برنامه ريزي تا پايان سال 
  .گسترش آموزش عالي ادغام گرديد

                                            
  .ريزي در طول فعاليت به مجموعة مصوبات آن شورا مراجعه نماييدبراي آگاهي بيشتر از عملكرد شوراي عالي برنامه.  1
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     تا كنون1372درسي آموزش عالي از سال ريزيبرنامه. 2
 شروع شده است و تا  حال حاضر 1372دورة تغيير ساختاري و گرايش به عدم تمركز از سال 

ديران سطوح باالي وزارت علوم، تحقيقات و در اين دوره با توجه به شناختي كه م. ادامه دارد
 حجم مشكالتي كه ،چنين  هم.فنّاوري از برنامة پنجساله اول بعد از انقالب به دست آوردند

خانه داشتند، تصميم گرفته شد كه به تدريج به دانشگاهيان در اجراي برنامه هاي ارسالي وزارت
در اين خصوص در برنامة دوم توسعة . ودريزي در سطح دانشگاه ها قدم برداشته شسمت برنامه

اي هاي توسعهها خواسته شد كه برنامهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از مديران دانشگاه
 در تعداد واحدهاي درسي تغييراتي صورت گرفت و اختيارات محدودي ،در نتيجه. تهيه كنند

ت مميزه واگذارشد أي داراي هياهدانشگاههاي درسي به براي تدوين و تفسير بعضي از برنامه
هاي دو دهة اخير كشور و تغييرات وسيع بدين ترتيب، چالش). 169،ص 1383زاده،مهرعلي(

 با پذيرش اين اصل راهبردي كه مهم ترين مزيت نسبي در قرن آينده، ،چنينناشي از آن و هم
ت هاي جديد را دانش و اطالعات و اساس پيشرفت و توسعة همه جانبة انساني است، ماموري

از اين رو تجديدنظر و اصالح در ساختار آموزش عالي . براي نهاد دانشگاه ترسيم كرده است
براي ايفاي نقش مؤثر دانشگاه ها در توليد دانش و پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي و اجتماعي 

زشي ريزي آموجامعة امروز و فرداي ايران به عنوان رويكردي نوين در مديريت و برنامه
  .موردنظر قرار گرفته است

هاي الزم در جهت ايجاد ساختار نوين و مناسب دانشگاه ها و براي فراهم آوردن عوامل و زمينه
كيد شده أگونه كه در برنامة سوم توسعة كشور تمؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، همان

الي همگام با  بايد ساختار آموزش ع،)96ماده ) 1379-83(سازمان برنامه و بودجه (است 
زمان با اصالح و پيشرفت عناصر درون دانشگاه و بهبود شرايط  تحوالت علمي بين المللي و هم

اين بدان معنا است . ريزي همه جانبه و مناسب متحول شودبيروني به تدريج اصالح و با برنامه
چنين  كه نهاد دانشگاه براي پذيرش مسئوليت هاي جديد و ورود موفق به سدة آينده و هم

هاي نخستين سدة آتيه به نهادهاي اجتماعي و اقتصادي و به  خدماتي كارآمد در ساليةارا
عنوان يك نهاد پوياي علمي بايد موانع و فرصت ها را تشخيص دهد، چشم اندازهايي از آينده 

ها هايي مبتني بر واقعيت ها و تحوالت احتمالي آينده بپردازد و سيستم زنيترسيم كند به گمانه
  .و روش هاي مديريتي را اصالح كند و توسعه دهد
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هاي راهبردي برنامة سوم توسعه در اصالح سازماني در نظام آموزش عالي، يكي از سياست
به منظور « قانون برنامة سوم توسعه، 99 در مادة ،بر همين اساس. بخش آموزش عالي است

، با افزوده »ي و تحقيقاتي كشورگذاري نظام علمانسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياست
ها و ريزي، حمايت و پشتيباني، ارزيابي و نظارت، بررسي و تدوين سياستوظايف برنامه«شدن 

به وظايف وزارت فرهنگ و آموزش » اولويت هاي راهبردي در حوزه هاي تحقيقات و فنّاوري
مورد توجه قرار » نّاوريوزارت علوم، تحقيقات و ف«خانه به عالي سابق، تغيير نام اين وزارت

  ). 68، ص 1379مجلس شوراي اسالمي، (گرفته است 
گذاري، هماهنگي، نظارت    در ساختار جديد وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري، امور سياست

خانه و امور ارزيابي و پشتيباني از علوم، تحقيقات و فنّاوري، به صورت متمركز به وزارت
ها، مراكز تحقيقاتي و دستگاه هاي اجرايي ذيربط  به دانشگاهاجرايي به صورت غيرمتمركز

هاي از اين رو با استناد به سياست). 37، ص 1383محمدنژاد عالي، صالحي، (واگذار شده است 
برنامة سوم توسعه و به منظور حركت در جهت نهادينه كردن مشاركت دانشگاه ها در مديريت 

ريزي درسـي با يفيت آموزش عالي، اختيـارات برنامه و ارتقـاي كتمركززداييآموزش عالي، 
هاي واجدشرايط وابسته به وزارت علوم، تحقيقات، فنّاوري با اهداف اهداف زير به دانشگاه

  ).1، ص1379وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري، : (واگذار شده است
  .هاي درسي با نيازهاي جامعهانطباق هر چه بيشتر برنامه) الف    
  .هاريزي درسي در دانشگاهنهادينه كردن برنامه) ب     

  .ها با توجه به تحوالت دانش بشريروزآمد شدن برنامه) ج      
  .هاي دانشگاه هاتناسب بيشتر برنامة درسي با امكانات و توانايي) د      

ي روز، ها مي توانند براساس نيازهاي جامعه و تحوالت علم براساس اختيارات مذكور، دانشگاه
هاي جديد را همراه با گزارش توجيهي ضرورت ايجاد رشته و امكان پيشنهاد ايجاد رشته

 جديد، دانشگاه ةپس از تصويب عنوان رشت. ه نمايديريزي ارااجراي آن به شوراي عالي برنامه
ز  درسي آن رشته را تدوين و پس از اخذ مجوز اة، برنامنامهآيينتواند با رعايت مفاد اين مي

توانند در چارچوب  دانشگاه ها مي،چنين هم. شوراي گسترش آموزش عالي به اجرا در آورد
ريزي نسبت به هاي آموزشي دوره هاي تحصيلي، مصوب شوراي عالي برنامهنامهآيين

بازنگري، حذف، ادغام، جايگزيني و تغيير دروس رشته هاي موجود در آن دانشگاه اقدام كنند 
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 اختيارات دانشگاه ها در فرايند تدوين برنامه  تفويضةآيين نام براساس ).1همان منبع، ص (
  :درسي بايد اصول زير را مد نظر قرار دهند

  .ريزي درسي را رعايت كنندهاي علمي برنامهاصول و روش)    الف
  .هاي كارشناسي و يا رشته هاي پژوهشي بهره گيرداز بررسي)    ب
هاي فرهنگي، اجتماعي و نظران ساير دانشگاه ها و بخشباز هم فكري و مشاركت صاح)    ج

  .اقتصادي كشور حسب مورد استفاده كند
ريزان در طراحي، ارزيابي و تصويب برنامه هاي درسي، معيارهاي زير بايد مورد توجه برنامه

  ):همان منبع(درسي در دانشگاه ها قرار گيرد 
  . كلي كشورانطباق با ارزش ها، هدف و راهبردهاي)    الف
  .پاسخگويي به نيازهاي جامعه)    ب
  .هماهنگي با تحوالت علمي روز)    ج
  .گسترش و تعميق فرهنگ پژوهش)    د
  .آموختگانايجاد روحية خالقيت و كارآفريني در دانش)    ه
  .هاي فهم براي ورود به جامعه و بازار كارايجاد قابليت و مهارت)    و
 ةكيد شده است كه تدوين برنامأريزي درسي ت اختيارات برنامهفويضتنامة  در آيين،چنين هم

در دانشگاه بايد طي مراحل زير ) هاي موجودهاي جديد و رشتهاعم از رشته(درسي هر رشته 
  :صورت پذيرد

 نفر عضو 5تدوين برنامة درسي توسط گروه آموزشي با مشاركت و تأييد حداقل )    الف
  . مربوطةدر رشتت علمي با مدرك دكترا أهي

  .بررسي و تصويب برنامه در شوراي دانشگاه)    ب
  .)2همان منبع، ص (ابالغ برنامه توسط رئيس دانشگاه به دانشكده مربوط جهت اجرا )    ج

توانند قبل از طرح برنامه درسي در شوراي دانشگاه از نظرات كميته ها، شوراي ها ميدانشگاه
  .تفاده كنندنظران مختلف اس دانشگاه و صاحب

هاي مصوب توانند برنامهت مميزه ميأها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي فاقد هيدانشگاه
. ت مميزه را اجرا كنندأهاي مصوب دانشگاه هاي داراي هيريزي يا برنامهشوراي عالي برنامه

ونت  معاةها به عهد اختيارات به دانشگاهتفويضنامه مسئوليت نظارت بر حسن اجراي آيين
  ).3همان منبع، ص (آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري مي باشد 
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ها از استقالل نسبي اي كه دانشگاهريزي درسي دانشگاهي چه در دورهتوجهي به برنامهبي
ريزي هايي كه رويكرد تمركزگرايي در برنامهو چه در سال) 1357قبل از سال (برخوردار بوده 

توجهي ين واقعيت است كه استقالل نظام آموزش عالي مورد بيحاكم بوده است، گوياي ا
در واقع، . هاي وقت قرار گرفته استهاي رسمي و غيررسمي، مسئوالن سياسي و دولتقدرت

 سياسي همواره مترصد اين بوده ةبه دليل سياست زدگي غير متعارف و زياد دانشگاه ها، در دور
بخش زيادي از اين .  كنترل و اداره كننداست كه آموزش عالي را مطابق اهدافي خاص

هاي وقت در زير سلطه گرفتن و مهار نيروهاي رويكرد ممكن است به نوع نگرش دولت
هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دانشگاه مربوط رنگ ساختن كنشدانشگاهي و كم

اي كنندهقش تعيين چرا كه دانشگاه همواره در تحوالت اجتماعي، سياسي و علمي ن،بوده است
دارد كه اهميت دادن به نقش اجتماعي، فرهنگي دانشگاه و مستقل ساختن نيروهاي دانشگاهي 

اي و در مواردي نا متناسب با هاي كليشهها و نگرشموقعيت مناسبي براي جايگزيني ارزش
- در سالهاهدانشگاريزي توان گفت كه برنامهبنابراين، مي. سازدنيازهاي روز جامعه فراهم مي
مداران در دانشگاه بوده ثر از فرايندهاي سياسي و نفوذ سياستأهاي گذشته به طور زيادي مت

تر توانسته است نقش فعالي در برنامه ريزي هاي خود و تحقق اي كه دانشگاه كماست، به گونه
هاي اي كه از دورهتجربه. رسالت علمي، اجتماعي و سياسي اش نسبت به جامعه ايفا كند

شود، گذر از يك نظام ريزي درسي دانشگاهي قبل و بعد از انقالب اسالمي حاصل ميبرنامه
بعد ( به نظام متمركز افراطي ،)دوره قبل از انقالب( ريزي درسي نسبتاً مستقل دانشگاهي برنامه

 اختيارات نسبي براي تفويضو سرانجام، حركت به سمت ) 1372 تا 1357از انقالب از سال 
    .است)  تا كنون1372از سال (ريزي درسي دانشگاهي امهبرن

 تمركززداييشده از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري در راستاي  اقدامات انجام
  و افزايش اختيارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي

  ت بيشتر به شده از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري در خصوص اختيارااقدامات انجام
  :ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در امور آموزشي و پژوهشي بدين قرارنددانشگاه
 اختيارات برنامه ريزي درسي و آموزشي به دانشگاه تفويض ةنامآيينتصويب و ابالغ  •

 .ت مميزه مركزيأها و مؤسسات آموزش عالي دولتي داراي هي
منظور رسيدگي به صالحيت علمي متقاضيان ها به هاي مميزه در دانشگاهتأايجاد هي •

 .ت علميأاستخدام در دانشگاه ها به عنوان عضو هي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  برنامه ريزي درسيكز در فرايند تمركز و عدم تمرهمايش      

 

586 

 بررسي و تصميم گيري در مورد انتقال و افزايش سنوات تحصيلي مجاز تفويض •
 .هادانشجويان دورة تحصيلي كارشناسي ارشد به كميسيون موارد خاص دانشگاه

ال و افزايش سنوات تحصيلي مجاز گيري در مورد انتق بررسي و تصميمتفويض •
 .هادانشجويان دورة تحصيلي كارشناسي ارشد به كميسيون موارد خاص دانشگاه

 انتقال معاونت دانشجويي وزارت علوم، به كميسيون موارد ة اختيارات كميتتفويض •
 .خاص دانشگاه ها

ها در خصوص افزايش سنوات افزايش اختيارات كميسيون موارد خاص دانشگاه •
 .از تحصيلي دانشجويان دوره هاي تحصيلي كارداني و كارشناسيمج

آموختگان  اختيار بررسي از تعهد آموزش رايگان دانشجويان و دانشتفويض •
 . مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ها ودانشگاه

 آموزش مؤسسه اختيار تشكيل كميسيون بررسي موارد خاص به بيش از ده تفويض  •
   ).71، ص 1383محمدنژاد عالي زميني، صالحي، (عالي غيردولتي غيرانتفاعي 

   ريزي درسي به دانشگاه ها اختيارات برنامهتفويض ةشده در زميناقدامات انجام
  .ت مميزه مستقلأريزي درسي به دانشگاه هاي داراي هي برنامهتفويض

 .معههاي درسي متناسب با نيازهاي جاتغيير و تحول در برنامه
 .بازنگري، اصالح و تكميل مستمر برنامه هاي درسي

 . جامعهةهاي آموزشي و درسي با نيازهاي فعلي و آيندتالش در جهت برقراري رابطه بين برنامه
ايجاد و تحول در برنامه ريزي و شيوه هاي آموزشي با تكيه بر پرورش خالقيت، كارآفريني و 

 .ل و نيازهاي جامعهيانش آموختگان براي مواجهه با مساآموختگان و آماده نمودن دكارآيي دانش
 .ريزي نيروي انساني كشورريزي آموزش عالي و برنامهايجاد رابطه بين برنامه

 .تهيه و اجراي طرح هاي جامع مؤسسات آموزش عالي كشور
 .ريزي راهبردي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاورياجراي طرح برنامه

 . دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالية چهار سالة برنامنظارت بر تدوين و اجراي
حيدري، (ها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاهةموريت ده سالأ آموزشي و مةتدوين برنام

 ).240، ص 1383
ريزي درسي، در برنامة سوم توسعة اقتصادي اجتماعي،  اختيارات برنامهتفويضدر راستاي 

به منظور طرح بازنگري ) 113513به شماره (عتباري رديف متمركز ا ) 1379 ـ 1383(فرهنگي 
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برنامه هاي درسي رشته هاي تحصيلي از سوي سازمان مديريت، برنامه ريزي به وزارت علوم، 
هاي در طرح بازنگري برنامه درسي رشته. تحقيقات و فنّاوري تخصيص داده شده است

ر از سوي وزارت علوم، هاي اجرايي و نتايج موردنظر طرح مذكوتحصيلي معيارها، روش
ها بايد به هنگام اجراي طرح بازنگري كه دانشگاه تحقيقات و فنّاوري تعيين گرديده است

  :  زير را مد نظر قرار دهندةهاي درسي موارد برشمردبرنامه
  

    معيارها) الف
در دانشجويان براي ورود به جامعه ...) ارتباطي ـ شناختي و (هاي الزم پرورش مهارت •

 .ار كارو باز
 .درسيتوجه به تحوالت علمي روز در تدوين برنامه هاي •
 .توجه به اصول يادگيري مستمر و مادام العمر •
 .توجه به امر تحقيق و پژوهش در جريان آموزش •
 .ق دانشجويانيتوجه به نيازها و عال •
   .ايجاد زمينة مناسب براي ظهور و بروز خالقيت در دانشجويان •

   هاي اجراييروش) ب
و جوي اطالعات از طريق منابع اطالعاتي و آگاهي از چارچوب درسي جست  •

 .هاي جهانهاي تحصيلي مربوط در دانشگاههاي رشتهگرايش
 .گيري از نظريات دانشجويان تحصيالت تكميلي، دانش آموختگان و كاربرانبهره •
هاي علمي و تخصصي و سمينارهاي ت علمي، انجمنأگيري از نظرات اعضاي هيبهره •

 .خصصيت
  نتايج) ج

 .هاي تحصيليبازنگري ساختار علمي برنامة درسي رشته •
هاي درسي، به نحوي كه دروس بازنگري دروس اصلي ـ تخصصي و اختياري برنامه •

 .ها اضافه شودغيرضروري حذف و دروس كارامد و موردنياز به آن
 .بازنگري در تعداد و نوع دروس هر يك از گرايش ها •
 . درسيةبيني شده در برنامطالب دروس پيشبازنگري در فهرست م •
 .بازنگري در منابع درسي •
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اعم از وسايل كارگاهي، (ه درس ي روش تدريس و امكانات موردنياز براي ارايةارا •
 ....)آزمايشگاهي، تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي، بازديدها و 

ها و ارتكه دانشجويان پس از گذراندن اين برنامة درسي چه مه مشخص نمودن اين •
 .گوي كدام نياز خواهد بودها پاسخكارايي را كسب خواهند كرد و اين مهارت

وزارت علوم، (تدوين شرح دروس جديد همراه سرفصل و جديدترين مراجع  •
 ).1379تحقيقات و فنّاوري، 

 بازنگري برنامة درسي رشته هاي تحصيلي، به شرح جدول 1383 تا پايان سال 1379 از سال 
دفتر نظارت و (ها و مؤسسات آموزش عالي واگذار گرديده است  به دانشگاهصفحات بعد

    ).1383، 1382، 1381، 1380، 1379ارزيابي، وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري، 
ها و وضعيت تفويض بازنگري برنامة درسي رشته هاي تحصيلي به دانشگاه: 1جدول شمارة 

  )1379-83( و تعداد رشته مؤسسات آموزشي به تفكيك نوع دانشگاه، سال
    

    83  82  81  80  79  سال
  جمع  رشته  رشته   رشته   رشته   رشته تعداد  دانشگاه ها رديف

  363  59  57  115  54  78  ت مميزهأدارا ي هي  1
  20  1  3  10  1  5  ساير دانشگاه ها  2

    383  60  60  125  55  83  جمع
ها و هاي تحصيلي به دانشگاهوضعيت تفويض بازنگري برنامة درسي رشته: 2جدول شمارة 

      )1379-1383(مؤسسات آموزشي به تفكيك گروه هاي آموزشي 
هاي گروه رديف  83  82  81  80  79  سال

  جمع  رشته  رشته  رشته  رشته  رشته تعداد  آموزشي

  110  15  16  34  19  26  فني و مهندسي  1
  138  19  18  46  14  41  علوم انساني  2
  52  15  5  18  8  6  كشاورزي  3
  56  9  15  16  7  9  علوم پايه  4
  27  ــ  5  9  6  7  هنر  5

  383  58  59  123  54  89  جمع
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ها و هاي تحصيلي به دانشگاهوضعيت تفويض بازنگري برنامه درسي رشته: 3جدول شمارة 
  )1379-1383(مؤسسات آموزشي به تفكيك مقاطع تحصيلي 

  
  جمع  رشته  رشته   رشته   رشته   رشته تعداد   مقاطع تحصيلي رديف  83  82  81  80  79  سال

  159  159  ــ  11  37  22  89  كارشناسي  1
  172  172  6  48  86  32  ــ  كارشناسي ارشد  2
  52  52  52  ــ  ــ  ــ  ــ  دكترا  3

    383  58  59  123  54  89  جمع
وضعيت تفويض بازنگري برنامه درسي رشته هاي تحصيلي به دانشگاه ها و : 4جدول شمارة 

  )1379-1383(ها دانشگاه هاي مستقر در تهران و شهرستانمؤسسات آموزشي به تفكيك 
  

79  80  81  82  83  

ف
ردي

  رشته  رشته  رشته  رشته  رشته  نام دانشگاه  
جمع 
 هارشته

  83  17  17  15  7  27  تهران  1
  33  4  5  8  5  11  صنعتي شريف  2
  33  2  4  12  5  10  عالمه طباطبائي  3
  25  2  4  11  3  5  شهيدبهشتي  4
  24  5  2  6  7  4  صنعتي اميركبير  5
  11  ــ  ــ  5  2  4  هنر تهران  6
  19  2  5  3  3  6  علم و صنعت ايران  7
  3  ــ  1  1  ــ  1  صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  8
  11  2  3  2  3  1  تربيت معلم تهران  9

  4  ــ  2  1  ــ  1  )س(الزهرا  10
  1  ــ  ــ  ــ  ــ  1  انجمن مهندسي شيمي ايران  11
  1  ــ  ــ  ــ  ــ  1  معارف اسالميانجمن   12
  24  8  4  9  3  ــ  تربيت مدرس  13
14  

شهر تهران
 

  1  --  --  1  ــ  ــ  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
  273  42  46  74  38  72  جمع
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ها و هاي تحصيلي به دانشگاهوضعيت تفويض بازنگري برنامه درسي رشته: 5جدول شمارة 
  )1379-1383(ها در شهرستانهاي مستقر مؤسسات آموزشي به تفكيك دانشگاه

  

79  80  81  82  83  

ف
ردي

  

  رشته  رشته  رشته  رشته  رشته  نام دانشگاه
جمع 
  هارشته

مركزتحصيالت تكميلي   1
   زنجانةعلوم پاي

  1  1  ــ  ــ  ــ  ــ

  1  ــ  ــ  1  ــ  ــ  )ره(بين المللي امام خميني  2
  18  1  1  4  5  7  فردوسي مشهد  3
  15  3  ــ  6  4  2  صنعتي اصفهان  4
  15  3  3  6  1  2  تبريز  5
  23  3  4  7  3  6  شيراز  6
  8  ــ  1  5  2  ــ  اصفهان  7
  3  ــ  ــ  2  1  ــ  شهيدباهنر كرمان  8
  2  ــ  1  ــ  1  ــ  هنر اصفهان  9

  2  ــ  ــ  2  ــ  ــ  گيالن  10
  9  4  1  4  ــ  ــ  شهيدچمران اهواز  11
  2  ــ  ــ  2  ــ  ــ  بوعلي سينا  12
  2  ــ  ــ  2  ــ  ــ  اروميه  13
  1  ــ  ــ  1  ــ  ــ  گرگان  14
  1  ــ  ــ  1  ــ  ــ  يزد  15
  3  ــ  1  2  ــ  ــ  رازي  16
17  

 ها
تان

رس
شه

  

  1  1  ــ  4  ــ  ــ  هرمزگان
  110  15  12  49  17  17  جمع
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    1 ةجدول شمار
هاي  برنامة درسي رشته383 تعداد 1383 تا 1379 اين جدول بيانگر آن است كه از سال 

 درسي به ة برنام363بازنگري تعداد .  واگذار شده استهادانشگاهگري به تحصيلي براي بازن
 و مؤسسات آموزش عالي هادانشگاهدرسي به ساير  برنامه20ت مميزه و أي داراي هيهادانشگاه

    .واگذار شده است
    2 ةجدول شمار

 تا 1379هاي تحصيلي را از سال اين جدول وضعيت واگذاري بازنگري برنامة درسي رشته
هاي  برنامه درسي رشته383در مجموع  . دهدهاي آموزشي نشان مي به تفكيك گروه1383

از اين . هاي مختلف آموزشي براي بازنگري به دانشگاه واگذار شده استتحصيلي در گروه
 برنامة درسي در 123، 1380 برنامة درسي در سال 54، 1379 درسي در سال ة برنام89تعداد 

 براي بازنگري به 1383 برنامة درسي در سال 58 و 1382رنامه درسي در سال  ب59، 1381سال 
، فني 138هاي آموزشي به ترتيب گروه علوم انساني از نظر گروه.  واگذار شده استدانشگاه ها

هاي تحصيلي  درسي رشتهة برنام27 و گروه هنر 52، كشاورزي 56، علوم پايه 110و مهندسي 
    .گيردميهاي فوق را در بر گروه

    3 ةجدول شمار
 هادانشگاههاي تحصيلي به هاي درسي رشته وضعيت واگذاري بازنگري برنامه3 جدول شمارة 

از . دهد به تفكيك مقاطع تحصيلي نشان مي1383 تا 1379و مؤسسات آموزش عالي از سال 
ار شده ها واگذهاي تحصيلي كه براي بازنگري به دانشگاه درسي رشتهة برنام383مجموع 

 درسي را ة برنام52 و دكتري 172، كارشناسي ارشد 159است، به ترتيب مقاطع كارشناسي 
 هادانشگاهبراي بازنگري به ) 123( بيشترين حجم برنامه درسي 1381در سال . شودشامل مي

    .واگذار شده است
    4 ةجدول شمار
 درسي رشته هاي ة برنام272 تعداد ،1383 تا 1379 بيانگر آن است كه از سال 4 ة جدول شمار

 83دانشگاه تهران با . ي مستقر در تهران واگذار شده استهادانشگاهتحصيلي براي بازنگري به 
درسي رشته هاي ةترين برنام مورد كم3مورد بيشترين و دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي با 

  .اندتحصيلي را براي بازنگري داشته
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    5 ةجدول شمار
- برنامة درسي رشته110 در مجموع ،1383 تا 1379دهد كه از سال شان مي ن5 ةجدول شمار

ها واگذار  و مؤسسات آموزش عالي مستقر در شهرستانهادانشگاههاي تحصيلي دانشگاهي به 
 مورد، دانشگاه صنعتي اصفهان 18 مورد، دانشگاه فردوسي مشهد 23دانشگاه شيراز . شده است

هاي  مورد برنامه درسي رشته8 تا 1 بين هادانشگاهد و ساير مور15 مورد، دانشگاه تبريز 15
    .اندتحصيلي را مورد بازنگري قرار داده

     اختيارات برنامه ريزي درسي دانشگاه هاتفويضل و مشكالت يمسا
ها و ريزي درسي به دانشگاه اختيارات برنامهتفويضل و مشكالت عمدة ييكي از مسا .1

سازي فرايند هاي مناسـب براي پيادهجود زيرساخت عالي، عدم ومؤسسـات آموزش
  .ريزي درسي غيرمتمركز مي باشدبرنامه

 برنامه ةتوان به كمبود نيروي متخصص و كارآمد در حوزاز مشكالت ديگر، مي .2
 .ريزي درسي و دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي اشاره كرد

امه ريزي به دانشگاه  اختيارات برنتفويضيكي ديگر از مسايل و مشكالت اساسي در  .3
ها، عدم رعايت كامل اصول علمي برنامه ريزي درسي در مراحل طراحي، تدوين و 

 .بازنگري برنامه هاي درسي رشته هاي تحصيلي دانشگاه ها مي باشد
ها و مؤسسات آموزشي در فرايند كمبود منابع مالي از نظر مسايل و مشكالت دانشگاه .4

 .اي تحصيلي دانشگاهي مي باشدههاي درسي رشتهبازنگري برنامه
ريزي درسي صرفاً به دانشگاه ها و مؤسسات كه اختيارات برنامه با توجه به اين .5

سسات ؤت مميزه واگذار شده است، ساير دانشگاه ها و مأآموزشي عالي داراي هي
 .آموزش عالي در اين خصوص با مشكل مواجه مي باشند

 ة كه به عنوان راهنماي عمل مورد استفادريزي درسي آموزش عالينبود الگوي برنامه .6
 .ريزان درسي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي قرار گيردكاران برنامهدست اندر

  نبود فرايند نظارتي از سوي وزارت علوم تحقيقات و فنّاوري براي ارزيابي عملكرد  .7
 .رسيريزي د اختيارات برنامهتفويضها و مؤسسات آموزش عالي در خصوص دانشگاه
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 گيري و جمع بندينتيجه
  

 ةها و اهداف آموزش عالي به شيوهاي درسي، آيينة نقشچه گفته شد، برنامه با توجه به آن
هاي مختلف، از جمله ها در حيطهريزي زيرا يكي از عوامل شكست برنامه،اندبسيار دقيق

نگر از وضعيت گذشته جانبهآموزش عالي، انعطاف ناپذيري آن ها، فقدان تحليل عمقي و همه
تحليل، شناسايي، فهم و توضيح وضعيت . و موجود سازمان ها از جمله دانشگاه بوده است

  ).77، ص 1382يمني، (گذشته و موجود دانشگاه وسيلة مناسبي براي تشخيص پويايي آن است 
ريزي درسي در دانشگاه، از جهات مختلف  بررسي وضعيت گذشته و موجود فرايند برنامه

  : زيرا از اين طريق،كنندريزي درسي دانشگاهي را تسهيل مينامهبر
  .ريزي درسي دانشگاه شناسايي مي شود ساز و كارهاي فرايند برنامه .1
مناسبي براي فرايند ) هاها، تهديدها و فرصتها، ضعفشناسايي قوت( زيرساختار  .2

  .شودريزي درسي فراهم ميبرنامه
  .آيدريزي دانشگاهي به وجود ميفرايند برنامهها و اطالعات جديد براي  داده .3
  .ريزي درسي دانشگاهي شناسايي مي شود خصوصيات فرايند برنامه .4
  .شودها شناسايي ميريزي درسي دانشگاه موارد اختالل در عملكرد فرايند برنامه .5

هموار ريزي درسي دانشگاه اطالعات حاصل از موارد فوق، زمينه را براي هدايت فرايند برنامه
 و مقاصد دانشگاه، هم از بعد كاري و هم از بعد بيان رسالت ، اهداف، استراتژي. سازدمي

از اين رو، برنامة . عملي، بدون شناسايي وضعيت دانشگاه در گذشته و حال ناممكن است
ريزي درسي از هاي مربوط به مراحل برنامه اقتضاء مي كند كه تصميم1درسي دانشگاه محور

 در بيرون از دانشگاه گرفته اينكهحي، تدوين، اجرا و ارزشيابي برنامه درسي، به جاي طرا جمله
 ،براين اساس.  در دانشگاه و جامعه پيرامون آن اتخاذ شوند،شود و به دانشگاه تحميل شوند

الزم است وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اختيارات الزم را براي برنامه ريزي درسي به 
افزون براين، دست اندركاران برنامه ريزي . وسسات آموزش عالي تفويض نمايددانشگاه ها و م

هاي هاي موجود و فرايند برنامه ريزي درسي برخي از دانشگاهدرسي بايد نظريه ها، نوآوري
پيشرفته جهان را مورد مطالعه قرار دهند و باتوجه به فرهنگ بومي و شرايط اجتماعي جامعه 

هاي ساير كشورها براي حل معظالت برنامه هاي دانشگاهيافت و رهايران، از الگو، تجارب
شود اين كار باعث مي. ريزي درسي آموزش عالي در ابعاد كمي و كيفي بهره گيري كنند

                                            
١ . University – Based Curriculum Development (UBCD) 
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ريز درسي دانشگاهي به عنوان يك تر و عميق درباره پيچيدگي فرايند برنامهبينانهنگرش واقع
هاي فرايند برنامه ريزي درسي و دانش نظري وانيم استراتژيسيستم آموزشي داشتـه باشيـم و بتـ

  .مرتبط را تحليل كنيم
كه برنامه ريزي درسي در نظام آموزش عالي تاكنون فرازو نشيب هاي زيادي  حاصل كالم آن

تجربة كه از دوره هاي برنامه ريزي درسي دانشگاهي قبل و بعد از . را پشت سر نهاده است
( مي شود، گذر از يك نظام رنامه ريزي درسي نسبتاً مستقل دانشگاهي انقالب اسالمي حاصل 

و سرانجام ) 1372 تا 1357بعد از انقالب از سال (به نظام متمركز افراطي )  قبل از انقالبةدور
) 1371 تا 1372از سال ( به سمت واگذاري اختيارات نسبي براي برنامه برنامه ريزي دانشگاهي 

 تا 1379(  واگذاري اختيارات كامل براي برنامه ريزي درسي 10/2/1379و براساس مصوبه 
  .ت مميزه استأبه دانشگاه هاي داراي هي) كنون

  
    پيشنهادها

يكي از راهكارهاي اصلي در عصر حاضر، خروج نظام آموزش عالي از بن بست  .1
 و متناسب كردن آن با تغيير و تحوالت فرهنگي، اجتماعي، سياسي، تمركززدايي

در اين . باشدهاي دانش و علم ميهاي حوزهي، مقتضيات جهاني و پيشرفتاقتصاد
هاي نظام ها، تنگناها، امكانات و قابليت الزم و ضروري است كه چالش،رابطه

 بايستى فراتر از يك تمركززدايي به عالوه .آموزش عالي مورد مطالعه قرار گيرد
و دست اندركاران نظام آموزش استراتژي، بلكه به عنوان يك رسالت اصلي مسئوالن 

  .درسي نظام آموزش عالي كشور مورد توجه قرار گيردريزي برنامهةعالي به ويژه در حوز
اي هاي حرفهها و قابليتت علمي، صالحيتأكه دستيابي اعضاي هي با توجه به اين .2

. كندريزي درسي آموزش عالي فراهم مي برنامهةها را در زمينزمينه مشاركت آن
ت علمي به أاي اعضاي هيهاي حرفهها و صالحيتمندي بايد افزايش توان،ابراينبن

عنوان يك سياست راهبردي جهت تدارك زمينه مشاركت آنان در فرايند برنامه 
  .ريزي درسي دانشگاه، مورد توجه قرار گيرد

  درسي ةهاي مرتبط با برنامت علمي همواره درگير چالشأكه اعضاي هي باور اين .3
-گيري در فرايند برنامهتوان روند تصميمباشند و از طريق تحقيق و پژوهش ميمي

  .ريزي درسي را تسهيل نمود
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ها و مؤسسات آموزش عالي با توجه به شرايط عدم تمركز تغييرات ساختاري دانشگاه .4
  .برنامه ريزي درسي

وين، اصالح و ها براي تدبيني و در اختيار قرار دادن اعتبارات مورد نياز دانشگاهپيش .5
  . درسيةبازنگري برنام

ها در درسي دانشگاهريزيهاي آموزشي براي دست اندركاران برنامهتشكيل كارگاه .6
  .ريزي درسي غيرمتمركز به طور خاصمورد نظام غيرمتمركز به طور عام، و برنامه

  .مركزهاي با توجه به نظام غيرمتها و دستورالعملنامهبازنگري قوانين، مقررات، آيين .7
طراحي يك نظام ارزيابي كارآمد از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري به  .8

  .منظور ارزيابي عملكرد فرايند برنامه ريزي غيرمتمركز در دانشگاه ها
-  دستةريزي درسي آموزش عالي به منظور استفاده يك الگوي برنامهيتهيه و ارا .9

  .ت آموزش عاليها و مؤسساريزي درسي دانشگاهاندركاران برنامه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  برنامه ريزي درسيكز در فرايند تمركز و عدم تمرهمايش      

 

596 

  منابع
 

 برنامه ريزي آموزشي ةدست نام). 1384( خسروي، علي اكبر . آقازاده، محرم-1
  .يونسكو: غيرمتمركز، تهران

مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي، ). 1381( آل آقا، فريده، تيرگر، هدايت -2
  .انتشارات سنجش: تهران

 از فرايند برنامه ريزي تمركززداييكتي معلمان در نقش مشار). 1383( ايزدي، صمد-3
درسي، مجموعه مقاالت همايش ملي مهندسي اصالحات در آموزش و پرورش، 

  .پژوهشكده تعليم و تربيت، جلد چهارم: تهران
، بررسي اهداف و عملكرد برنامه هاي توسعه آموزش عالي )1383( حيدري، احمد -4

  .مه ريزي آموزش عالي پژوهش و برنامؤسسه: ايران، تهران
گزارش عملكرد طرح بازنگري محتواي ). 1379(ـ دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي5

  .وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري:  درسي رشته تحصيلي دانشگاه ها، تهرانةبرنام
گزارش عملكرد طرح بازنگري محتواي ). 1380(ـ دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي6

  .وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري: ته تحصيلي دانشگاه ها، تهران درسي رشةبرنام
گزارش عملكرد طرح بازنگري محتواي ). 1381(ـ دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي7

  .وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري:  درسي رشته تحصيلي دانشگاه ها، تهرانةبرنام
عملكرد طرح بازنگري محتواي گزارش ). 1382(ـ دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي8

  .وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري:  درسي رشته تحصيلي دانشگاه ها، تهرانةبرنام
گزارش عملكرد طرح بازنگري محتواي ). 1383(ـ دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي9

  .وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري:  درسي رشته تحصيلي دانشگاه ها، تهرانةبرنام
كنترل دولتي آموزش عالي در جمهوري اسالمي؛ ).1377(ن سرشت، حسينـ رحما10

 مؤسسه: ، تهران2 و 1 ة پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شمارةفصلنام
  .پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

  .انتشارات اميركبير: تعليم و تربيت در جهان امروز، تهران). 1347( راسخ، شاپور -11
   اختياري برنامه ريزي درسي به تفويض ةآيين نام). 1379(رنامه ريزي  شوراي عالي ب-12

  .، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري10/2/1379دانشگاه ها مصوب 
  .انتشارات بعثت: تهران. اصول مديريت آموزشي). 1373( عالقه بند، علي -13

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  برنامه ريزي درسيكز در فرايند تمركز و عدم تمرهمايش      

 

597 

جمن برنامه خبرنامه داخلي ان» يادداشت سردبير «.)1383( فتحي واجارگاه، كوروش -14
  .»ريزي درسي ايران

 سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، ة اليحة برنام-15
  .انتشارات سازمان برنامه و بودجه. 96، مادة 11فصل ). 83-1379(

گزارش ملي آموزش عالي ). 1382( محمدنژاد زميني، يوسف؛ صالحي، محمدجواد، -16
  . پژوهش برنامه ريزي آموزش عاليؤسسهم: تهران. 1382ايران، 

بررسي عملكرد سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، ). 1383( محمودي، رضا -17
سازمان آموزش و پرورش : تهران.  و موانع موجود در توسعه آنتمركززداييپيرامون 

  .شهر تهران
تحوالت آيا اصالحات آموزش عالي ايران در جهت ). 1383(ـ مهرعلي زاده، يداله 18

. جلد دوم.  پايدارةجهاني شدن است؟ مجموعه مقاالت همايش آموزش عالي و توسع
  . پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي و انجمن آموزش عالي ايرانمؤسسه. تهران

دستورالعمل اجرايي طرح بازنگري برنامه ). 1379( وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري -19
  .هاي تحصيلي دانشگاهيدرسي رشته

نظريه ها و : برنامه ريزي توسعة دانشگاهي« ). 1382( يمني دوري سرخابي، محمد -20
  .انتشارات دانشگاه شهيدبهشتي : تهران. »تجربه ها

21. Sabar, N. (1994), Curriculum Development At School Level in 

international Encyclopedia of Education. 

22. Sabar, N. (1997). Curriculum Development Centers, in International 

Encyclopedia of Education, ven. 

23. Tayler, L. Dianne and Bogoton irae (1994) school level Efect of teachers 

participation in Decision Making. Education Evaluation and policy 

analysis, volfo, No.3. 

24. Altbach PG (1988) Comparative Studies in higher education in 

postlethwaite TN (ed) the Encyclopedia of comparative Education and 

National system of Education perfamon, expord. 
 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

