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  يشگفتارپ

 از دانــشگاهها تحــصيلى هــاى رشــته دروس سرفــصل تــدوين و درســى ريــزى برنامــه
 شـوراى  و فرهنگـى  انقـالب  عالى شوراى برعهده آن اهم تاكنون كه است يىفعاليتها
 )سـابق  عـالى  آموزش و فرهنگ( فناورى و تحقيقات علوم، وزارت ريزى برنامه عالى
 بـسيار  اختيـارات  آن، در تحـول  و تغييـر  بـراى  دانشگاهها آموزشى گروههاى و بوده

 كـشور  فرهنگـى  و اجتمـاعى  دى،اقتصا توسعه سوم برنامه سند اما .اند داشته محدودى
 علـوم،  وزارت عـالى،  آمـوزش  بخـش  در تمركززدايى راستاى در )380 ص ،1377(

 ريـزى  برنامـه  نظام در دگرگونى ايجاد منظور به تا نمود مكلف را فناورى و تحقيقات
 واجـد  دانـشگاههاى  بـه  را درسـى  ريـزى  برنامـه  اختيار آموزش، هاى شيوه و آموزشى
   .نمايد محول شرايط

 بـه  اختيـارات  واگـذارى  و تمركززدايى سمت به حركت وزارتخانه كه اينك
 انـد،   برداشـته  زمينه اين در را گامها اولين دانشگاهها و است نموده آغاز را دانشگاهها

 .نمايـد   مـي  ضـرورى  خطير امر اين اندركاران دست براى اساسى موضوع چند بررسى
 شـوند؟  تهيـه  بايـد  ىفراينـد  چـه  طـى  سىدر هاى برنامه شود مشخص بايد مثال، براى
 ابزارها ترين پيشرفته از استفاده ضمن تا شود طراحى بايد چگونه مطلوب درسى برنامه

 كـرد  قـضاوت  تـوان   مي چگونه كند؟ تضمين را واقعى يادگيرى تدريس، روشهاى و
 عـصرى  در برخوردارنـد؟  كافى و الزم كيفيت و مطلوبيت از شده تهيه هاى برنامه كه
 گرفته قرار آموزشى نظامهاى توجه كانون در خودفراگيرى دانش، انفجار دليل به كه

 هـاى  برنامـه  در خـودرهبر  فراگيـرى  و العمـر  مـادام  يـادگيرى  اصـول  حد چه تا است،
  ؟شود مي رعايت شده تدوين درسى

 فـوق،  مـوارد  رعايـت  منظـور  بـه  درسـى  ريـزى  برنامه فرايند بر نظارت اگرچه
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 نبايـد  نظارتهـا  گونـه  ايـن  امـا  داشـت،  خواهـد  پـى  در را انگيـر  تـصميم  عمل صحت
 يـا  و نمايـد  ايجـاد  آموزشـى  گروههاى توسط درسى ريزى برنامه براى را محدوديتى

 بايد بلكه نمايند، نشينى عقب امر اين در مشاركت از دانشگاهها استادان گردد موجب
 تمـامى  صانمتخصـ  بـراى  درسـى  ريـزى  برنامـه  اصـول  بـا  اوليـه  آشـنايى  كـه  پذيرفت
 كـه  نمـود  تـصور  نبايـد  ديگـر،  عبـارت  بـه  .است ضرورى امرى دانشگاهى هاى رشته
 مربوطـه  رشـته  در اسـتادان  تخـصص  بـر  تكيه با تنها دانشگاهها در درسى ريزى برنامه
 اتفـاق  و تصادف به يا شخصى هاى سليقه به را آن بتوان كه است امرى يا است عملى
  .نمود واگذار

 هيـأت  اعـضاى  محتـرم  همكـاران  بـه  كمك براى مهمى گام ماراهن كتابهاى تهيه
 ايـن  مطلـوب  تحقق منظور به دارد قصد حاضر كتاب .است درسى ريزى برنامه در علمى
 ايـن  در .نمايـد  تبيين را دانشگاه در درسى ريزى برنامه فرايند و اوليه مبانى علمى، رسالت
 حركـت  مـسير  ايـن  در بـل ق سالها كه كشورهايى مفيد تجارب از است شده سعى كتاب
 تـا  شـده  تهيـه  تـأليف  و ترجمـه  صورت به كتاب جهت، همين به .شود استفاده اند،  كرده
   .1شود حاصل شده شناخته و وزين كتاب چندين از استفاده امكان

 واقـع  دانشجويان و دانشگاهي محترم همكاران استقبال مورد 2كتاب اول چاپ
 صـدد  در گذشته سال سه طي تا شد موجب كتابها قبيل اين به نياز و استقبال اين .شد
 بـه  نزديـك  كتـاب  صفحات تعداد كه اي گونه به مييبرآ كتاب كيفي و كمي يارتقا

                                                                                                                             
 اسـتفاده  مـورد  زيـاد  تـصرفهاى  و دخـل  بـا  آنهـا  از بخـشهايى  يـا  بخـش  كـه  كتابهـايى  از برخى  .1
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 انتهاي و ابتدا تدوين ،جديد چاپ در شده انجام اقدامات جمله از .است شده برابر دو
 فـصل  دو افزودن فراوان، ساختاري تغييرات آموزشي، طراحي اصول اساس بر فصلها
 توضيحات ادامه، در .است فارسي -انگليسي نامه واژه و كاربردي پيوست يك جديد،

  .گردد  مي ارائه كتاب مطالب پيرامون مختصرى
 در .دارد اختـصاص  درسـي  برنامـه  ويژگيهـاي  و تعاريف مفاهيم، به اول فصل

 از كـشور  دانـشگاههاى  در درسـى  هـاى  برنامـه  تـدوين  رونـد  اختـصار  بـه  ،دوم فصل
 شـده  بيـان  محـور  دانـشگاه  درسـى  برنامـه  آسـيبهاى  و الزامات سپس و حال تا تهگذش
 و ارزشــها باورهــا، بــه راجــع شــده افــزوده ويــرايش ايــن در كــه ســوم فــصل .اســت

 برنامـه  سـازماندهي  رويكردهـاي  چهـارم  فـصل  در .است درسي برنامه ايدئولوژيهاي
 پـرداختن  و نظـري  بعد تقويت راستاي در فصل دو اين افزودن .شود مي مطرح درسي

 بـا  شـشم  و پـنجم  هايفـصل  .اسـت  گرفتـه  صـورت  درسي برنامه ساختار و ها نظريه به
 ديگـر،  عبـارت  بـه  .كنـد   مـي  بررسـى  را درسى ريزى برنامه مراحل ،سيستمى رويكرد
 در .شـود  مـي  بررسـى  دهنـد  انجـام  گروهـى  كـار  عنـوان  بـه  بايد دانشگاهها كه آنچه

 لكـن  شـده،  ارائـه  درسـى  ريزى برنامه زمينه در عملى و نظرى مطالب بعدى، فصلهاى
 و تربيـت  و تعلـيم  رشـته  از غيـر  علمـى  هيأت اعضاى كتاب، اين مخاطبان اكثر چون

 عمليـاتى  و كـاربردى  صـورت  بـه  مطالـب  تا نمود  مي ضرورى هستند، آن گرايشهاى
 ربـ  مواردى در و تفصيلى صورت به مطالب بعدى فصول در رو، اين از .گردد مطرح
 د،نباشـ  مشابه است ممكن عناوين برخى اگرچه .است شده ارائه زمانى تسلسل اساس
 دقـت  انـدكى  با بلكه نيست، عناوين آن مطالب محتواى همپوشانى معناى به اين لكن
 اسـاس  بـر  را درسـى  ريزى برنامه مختلف مراحل در وظايف و فعاليتها تفاوت توان  مي
 ضـرورت  بـه  مربـوط  پيوسـت  سـه  كتـاب  پايـان  در نهايتـاً  .نمـود  مـشاهده  زمانى سير
 هـاى  برنامـه  مـستمر  يارتقا و تدوين بازنگرى، براى دانشگاهها در واحدى اندازى راه

 ايـن  در اصـفهان  دانـشگاه  اقـدامات  و درسـي  هـاي  برنامـه  بـازنگري  نامه ينيآ ،درسى
  .است گرديده ارائه خصوص
 را كتـاب  ادبى يرايشو زحمت كه پور كريم ناصر آقاى همكاريهاى از پايان در

 و شـده  تايـپ  متـون  تطبيـق  و خـوانى  نمونه براى باقرى زهره خانم سركار دند،نمو تقبل
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ــاير ــساعدتها س ــدوين در م ــسخه ت ــايى ن ــاب، نه ــاى كت ــانى آق ــراى نريم ــپ ب  و تاي
 سـازمان  و اصـفهان  دانـشگاه  انتـشارات  شـوراي  محترم همكاران ساير و آرايى صفحه
 صـميمانه  انـد  داشـته  برعهـده  را كتـاب  دوم چـاپ  و علمي داوري زحمات كه سمت

 فعاليـت  ايـن  نشـستن  ثمـر  بـه  در كـه  كـسانى  تمامى و آنان براى ،نموده سپاسگزارى
  .آرزومنديم روزافزون موفقيت اند،  هنمود شكوش علمى

 از .شـود  واقـع  دانـشگاهى  محترم همكاران قبول مورد مجموعه اين است اميد
 ارائـه  بـا  خواهـشمنديم  كننـد   مـي  اسـتفاده  كتاب البمط از نوعى به كه كسانى تمامى

   .بيفزايند بعدى هاىچاپ مطالب غناى بر نواقص، رفع ضمن خود پيشنهادهاى


