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 رشته جدید یاجرا فرایند و مدارک
 
 موسسه های و گاههادانش به درسي برنامه ریزی اختيارات واگذاری آیين نامه " 6 ماده 1 بند مطابقرشته  اجرایگزارش توجيهي  -1

 شورای عالي برنامه ریزی  23/11/1395 – 882شماره  جلسه مصوب" عالي آموزش

 هياروم دانشگاه دیفرم درخواست ایجاد رشته جد -2

 صورتجلسه شورای آموزشي/ تحصيالت تكميلي گروه -3

 صورتجلسه شورای آموزشي / تحصيالت تكميلي دانشكده -4

 وی خارجي دارند(امكان پذیرش دانشج گرایشهایي که-)برای رشته ترجمه برنامه درسي به زبان انگليسي -5

مينه زاریخچه و ت: مقدمه}کليات، دالیل منطقي، ارائه یک فایل بصورت پاورپوینت جهت ارائه به شورای آموزشي دانشگاه که شامل -6

 ه ها(،}عنوان رشته، گرایش، دوره تحصيلي، بين رشته ای، چند رشته ای )نام رشتهای موجود برای اجرای رشته{، مشخصات کلي

جرای رورت اميزان هم پوشاني رشته یا سایر رشته های مشابه و زمينه تخصصي دانشجو برای ورود به رشته{، تعریف و هدف رشته، ض

ن رشته، موختگامي روز{، توانایيها و مهارتهای دانش آرشته از نظر}پاسخگویي به نيازهای ملي و منطقه ای و همگامي با تحوالت عل

 رایط وشرایط الزم برای اجرای رشته}شامل امكانات، تجهيزات مورد نياز و  نيروی انساني )تخصص و  مراتب هيات علمي(،  ش

ه با رابط تطبيقي در قابليتهای الزم برای پذیرش دانشجو{، تعداد اعضای هيات علمي و تخصص ایشان، تعداد دانشجویان، مطالعات

 مي باشد. لزوم اجرای رشته و مقایسه با رشته های موجود در سایر دانشگاه های معتبر
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 جدید گرایش/ایجاد یک رشته رایندف

 
های  تدوین برنامه درخصوص تفویض اختيار به دانشگاه ها با موضوع  14/2/94مورخ  23806/21مطابق بخشنامه شماره 

ورت صدر جلسه شورای آموزشي دانشگاه مطرح و در  مدارک ذیلابتدا درخواست واحد آموزشي بهمراه  ،درسي دانشگاهي

نامه ایيد برموزش عالي ارسال مي گردد. پس از تفتر برنامه ریزی آه درسي جهت تایيد به دبرنام، شورای مذکور تصویب در

جهت ،  در سایت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری برنامه درسي اریریزی آموزش عالي و بارگذتوسط دفتر برنامه درسي

 گسترش آموزش عالي مكاتبه مي گردد.اخذ مجوز پذیرش دانشجو با دفتر 

 

 ک الزم جهت ایجاد رشته های تحصيلي جدیدمدار *

" 6 ماده 1 بند مطابقگزارش توجيهي اجرای رشته -1  و نشگاههادا به درسي برنامه ریزی اختيارات واگذاری آیين نامه 

 شورای عالي برنامه ریزی  23/11/1395 – 882شماره  جلسه مصوب" عالي آموزش موسسه های

 هينشگاه ارومدا دیفرم درخواست ایجاد رشته جد -2

 صورتجلسه شورای آموزشي/ تحصيالت تكميلي گروه-3

 صورتجلسه شورای آموزشي / تحصيالت تكميلي دانشكده-4

 ناشي از ایجاد رشته جدیدبار مالي -5

 دو نمونه برنامه مشابه رشته مورد درخواست از دانشگاههای معتبر بين المللي-6

 12-19برنامه درسي پيشنهادی طبق دستورالعمل صفحات تنظيم -7

 نظر کميسيون تخصصي مربوطه-8

 برنامه درسي پيشنهادی پس از  تایيد کميسيون باید مهمور به مهر کميسيون تخصصي باشد-9

 (.ودب)در گروه هایي که دارای جذب دانشجوی خارجي خواهند  شده به زبان التين تدوین ترجمه کل برنامه درسي -10

 

 اه کهارائه یک فایل بصورت پاورپوینت جهت ارائه به شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشي دانشگ-11

، ن رشتهمقدمه}کليات، دالیل منطقي، تاریخچه و زمينه های موجود برای ایجاد رشته{، مشخصات کلي}عنواشامل: 

ی مشابه ته هاا(، ميزان هم پوشاني رشته یا سایر رشگرایش، دوره تحصيلي، بين رشته ای، چند رشته ای )نام رشته ه

به  و زمينه تخصصي دانشجو برای ورود به رشته{، تعریف و هدف رشته، ضرورت ایجاد رشته از نظر}پاسخگویي

 باشد. مي ه.نيازهای ملي و منطقه ای و همگامي با تحوالت علمي روز{، توانایيها و مهارتهای دانش آموختگان رشت

ا در هورتي که برنامه درسي تدوین شده بين رشته ای مي باشد، ميزان مشارکت گروه ها/ دانشكده ضمناً در ص

 تدوین برنامه درسي مشخص گردد. همچنين گزارشي از جلسات برگزار شده جهت تدوین برنامه درسي بهمراه

 ليست اعضای علمي تدوین کننده برنامه درسي ارائه گردد.
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 برنامه درسي بازنگریک دارم

 
:بازنگری برنامه درسیمدارك الزم جهت   

 

 صورتجلسه شورای آموزشی/ تحصيالت تكميلی گروه -1

 صورتجلسه شورای آموزشی / تحصيالت تكميلی دانشكده -2

 كميسيون تخصصی مربوطه مصوبه -3

طابق جدول م رنامه درسی مصوب قبلیتكميل ليست تغييرات انجام شده در برنامه درسی جدید نسبت به ب -4

 این روندنما  3و  2صفحات 

هایی كه )ترجمه كل برنامه درسی بازنگری شده به زبان التين در گروهبازنگری شده  برنامه درسی -5

 پذیرند(دانشجوی خارجی می

 ليست افراد مجری در بازنگری برنامه درسی اعالم گردد. -6

یزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه رنت جهت ارائه به شورای برنامه ارائه یک فایل بصورت پاورپوی -7

م درس، حذف درس، ایجاد درس جدید، تغيير نا} ليست تغييرات انجام شده در برنامه درسی اعم از: كه شامل

 دالیل ایجاد تغييرات می باشد.بهمراه {  تغيير محتوی درس و ....

 


