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 نامه تفصیلی بازنگری در برنامه های درسی دانشگاه یینآ              

 مقدمه:
 01/2/97گاه هها مموهو    ریزی درسی بهه دان ه  به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه

ریهزی درسهی موهو     نامهه تحقیقات و فناوری( در دان گاه سهننان بهر اسهار  هرج ایتهاد ت هری ت بر       وزارت علوم،

 سینامه تفویلی بازنگری در برنامه های درآیین ،ز جنوبی و موافقت رئیس دان گاهمنطقه البر یهیات امنا 21/00/58

 .دشو به شرج زیر تدوین و اب غ می

 تعاریف و کلیات –فصل اول 
 ریهزی درسهی  برنامهه  به شهورای   «دان گاه» در این آیین نامه برای سهولت به دان گاه سننان به اختوار -0ماده 

و به برنامه آموزشی و درسی بهه  « دفتر» به دفتر برنامه ریزی درسی دان گاه به اختوار« شورا» دان گاه به اختوار

بهه   اختیاریو  اصلی،تخصصی ،پایهچنین به درور  هم «گروه» و به گروه آموزشی به اختوار« برنامه» اختوار

 .شودا  ق می «درر»  اختوار

 :هستند از اهداف ک ن دان گاه در زمینه برنامه ریزی درسی عبارت -2ماده 

 های درسی با نیازهای ک ور و استانانطباق هر چه بی تر برنامه –الف 

 ریزی درسی در دان گاه نهادینه شدن امر برنامه –  

 روز آمد شدن برنامه ها با توجه به تحوالت دانش ب ری  -ج

 های دان گاه برنامه ها با امرانات و تواناییر تناسب هر چه بی ت -د

 درسی دان گاه به شرج زیر است:ارکان برنامه ریزی  -3ماده 

 گروه آموزشی  –الف 

  دان ردهریزی درسی شورای برنامه  - 

 ریزی درسی    دفتر برنامه -ج

 ریزی درسی دان گاهشورای برنامه -د

  شورای دان گاه -ه

 :د ازنهست عبارتاعضاء شورا  -4ماده 

 م رئیس جلسه (. رئیس دان گاه -0

 .و تحوی ت ترنیلی دان گاه م نایب رئیس ( معاون آموزشی -2

 .مدبیر جلسه (ریزی درسی مدیر برنامه -3

 مدیر آموزش. -4

 مدیر تحوی ت ترنیلی. -8

 دو نفر به انتخا  شورای آموزشی.  -6

 دو نفر به انتخا  شورای تحوی ت ترنیلی. -9

        و تحوهی ت ترنیلهی دان هگاه    خارج دان گاه به ت هخی  و دعهوت معهاون آموزشهی    دو نفر از داخل یا  -5
 .وجه به موضوع  درر(ت مبا
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 :هستند از ده عبارتریزی دان ربرنامهاعضاء شورای   -5ماده   

 م رئیس جلسه (   دان ردهرئیس - 

 مدبیر و نایب رئیس ( دان ردهمعاون آموزشی  -

 ریزی درسیمدیر برنامه -

 ی آموزشیهاگروه انمدیر -

دعوت معهاون   و بابه پی نهاد مدیر گروه از داخل یا خارج دان گاه  نفر عضو هیات علنی م حسب مورد ( دو -

 .دان ردهآموزشی 

 .دهردان  مدیر تحوی ت ترنیلی -

ضهروری   ، هها و تيییهرات  ها برای توویب برنامهه حضور اعضای شورا در جلسات تا ردیف مدیران گروه -تبوره

 است.ا و اجرقابل قبول تونینات  آراء   3/2و با  است 

اسهت   ی هر گرایش با گروه آموزشی مربوطهای درسریزی و بازنگری در برنامهاصلی برنامه گیریپی -6ماده  

هها در  سازی؛ هدایت و نظارت بر عنلررد گهروه گذاری؛ هناهنگنقش سیاست 3و سایر ارکان نامبرده در ماده 

 ریزی درسی را دارند .برنامه

ز ص حیت گروه در بهازنگری  عضو هیات علنی با مرتبه استادیاری به باال برای احرا 8داشتن حداقل  -7ماده 

 . نفر ارتباط موضوعی داشته باشند 8نفر از  3حداقل باید و  های درسی الزامی استبرنامه

عضو هیات علنی با مرتبه استادیاری به بهاال   8شرایط الزم برای احراز ص حیت گروه هایی که فاقد  -0تبوره 

حسهب   کننهد و دامنه تيییراتی که اینگونه گروه ها می توانند در برنامه های خود اعنال یا درخواسهت   هستند

 .می شودبرنامه ریزی دان رده تعیین  مورد توسط شورا

 را رعایت کند .های خود اصول و موازین زیر ریزی و بازنگری برنامهه موظف است در برنامهگرو – 8ماده 

 ها؛ اهداف و راهبردهای ک ن ک ور زشچارچو  ار -0-5

 2تحقق اهداف مندرج در ماده  -2-5

 ریزی آموزشی و درسی های علنی برنامهاصول و روش -3-5

 خدمات آموزشی دان گاهضوابط و مقررات جاری آموزشی و  -4-5

 گیری از بررسی های کارشناسی و یافته های پژوه یبهره -8-5

ایر دان گاه ها و بخش های فرهنگی، اجتناعی، صنعتی، آموزشی، فرری صاحبنظران س گیری از همبهره -6-5

 هنری و اقتوادی ک ور و هر نهاد مرتبط با موضوع . پزشری،

 دان هتویان،  یتاد تيییرات در برنامه ها بر رونهد تحوهیلی  جانبی حاصل از اپیش بینی پیامدها و اثرات  -9-5

 اعضای هیات علنی گروه . های آموزشی و پژوه یبرنامه فارغ التحوی ن و آینده شيلی و ادامه تحویل
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 های ارزیابی برنامه های درسیمعیارها و شاخص –فصل دوم 
ارکان برنامه ریزی درسی دان گاه برای بررسی ارزیابی و توویب هر گونه پی نهاد تيییهر در برنامهه    – 9ماده 

 :رهای زیر را مد نظر قرار می دهندم ک ها و معیا های مختلف، های درسی گرایش

  5و  2اهداف ؛ اصول و موازین مندرج در مواد  -0-7

  تخو  و متر .نظرات و تتربیات اساتید مآراء و توجه به  -2-7

 گسترش و تعنیق فرهنگ پژوهش در دان توان و دانش آموختگان  -3-7

 ایتاد روحیه خ قیت و کار آفرینی در دان تویان و دانش آموختگان  -4-7

 ایتاد قابلیت و مهارت های الزم در دانش آموختگان برای ورود به جامعه و بازار کار  -8-7

 برای ادامه تحویل در مقا ع تحویلی باالتر  دانش آموختگان کردنتواننند  -6-7

 .توجه به اصول یادگیری مستنر و مادام العنر  -9-7

 توجه به نیازها و ع یق دان تویان. -5-7
 دامنه و نوع ایجاد تغییرات در برنامه های درسی دانشگاه –فصل سوم 

 ؛به غیر از درور عنومی که تعداد و نوع آنها توسط شورای عالی انق   فرهنگی تعیین مهی شهود   -11ماده 

تواند با رعایت اصول و موازین مندرج در مواد این آیین نامه نسبت به بهازنگری و ایتهاد ههر گونهه     دان گاه می

 .کنداقدام  گرایش های مختلف در کلیه مقا ع، تيییر در برنامه های درسی

هر گرایش فقط در سقف تعداد کل واحدها که از سوی شورای  های درورایتاد تيییر در تعداد واحد –تبوره 

 .می پذیرد صورت ،است شدهتعیین  وزارت متبوع عالی برنامه ریزی

به منظور تسهیل در شناسایی؛ ارائه درخواست؛ روند بررسی و توویب درخواست ها؛ دامنه بهازنگری   -11ماده 

 .شودو ایتاد تيییرات در برنامه های درسی به چهار حیطه زیر تقسیم می 

 تيییرات کوچک -الف

 تيییرات متوسط  - 

 تيییرات عنده  –ج 

 تيییرات جامع -د

 :به قرار زیر است هر گروه آموزشی برنامه های درسیموادیق تيییر جزئی در  – 12ماده 

 یک یا چند پیش نیاز به یک درر اصلی یا تخووی  حذف(یا  م افزودن -0-02

 های آن  سرفولعنوان یک درر بدون تيییر در  تيییر -2-02

 ر اصلی یا تخووی موجود یک در سرفولتيییر کنتر از نینی از  -3-02

 افزودن میاحذف( پروژه به ماز( یک درر اصلی یا تخووی  -4-02

 درر سرفولابچه منابع یک درر در کت فهرست تيییر -8-02

 یک درر  سرفولنام یک برنامه کامپیوتری در  افزودن یا تيییر -6-02
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 است: زیرموادیق تيییر متوسط در برنامه های درسی به قرار  -13ماده 

  داد واحد یک درر تعکاهش یا افزایش  -0-03

 تحت یک عنوان با حفظ متنوع واحد  درر 2ادغام  -2-03

 درر با حفظ متنوع واحد  2درر اصلی یا تخووی به  0تفریک  -3-03

 یک درر اختیاری  کردناجباری  -4-03

متوز اخذ یک یا چند درر اختیاری یک گرایش برای دان تویان گرایش یا گهرایش ههای دیگهر بهه      -8-03

 ن درر اختیاری عنوا

 موجود یک درر اصلی یا تخووی  سرفولتيییر بیش از نینی از  -6-03

 درور اختیاری  فهرستضافه کردن یک درر اختیاری به ا -9-03

 اضافه کردن یا حذف یک پیش نیاز برای یک یا چند درر پایه -5-03

 تبدیل یک یا چند درر اجباری ماصلی یا تخووی( به درر اختیاری -7-03

 است: زیرموادیق تيییر عنده در برنامه های درسی به قرار  -14ماده 

 یا تخووی  چند درر جدید بوورت پایه؛ اصلی یک یا کردناضافه  -0-04

 حذف یک یا چند درر پایه؛ اصلی و یا تخووی  -2-04

 یا چند درر پایه  سرفول یکتيییر کامل یا اص ج بخ ی از  -3-04

  تيییر واحد یک یا چند درر از درور پایه   -4-04

  ...و کارآموزیعنلی از قبیل کارگاه، آزمای گاه،  تيییر واحد یا محتوای یک یا چند درر -8-04

م ترک بهین   از دروریک درر اصلی، تخووی یا اختیاری که  تيییر در عنوان، محتوا یا سرفول هرگونه -6-04

 . های مهندسی (ممانند درر ریاضی در رشته. شود محسو های مختلف رشته

ای فراتر از بودجه معنول دان هرده  که اجرای آن مستلزم تامین بودجه هر گونه تيییر در برنامه درسی -9-04

 باشد.

. هر گونه تيییر در برنامه که فراتر از تيییرات عنده باشد در حیطه تيییرات جامع قهرار مهی گیهرد     -15ماده 

 :هستند از تيییر جامع عبارتموادیق بارز 

 درور یک گرایش  هنهروابط پیش نیازی و برنامه  بازنگری در عناوین، محتوا، تعداد واحد، -0-08

 تدوین برنامه آموزشی و درسی برای یک رشته یا گرایش جدید  -2-08

تأیید نهایی توسط ینی از برنامه درسی آن تيییر کند و  وری که بیش از نه تيییر عنوان یک گرایش ب -3-08

 شورای گسترش.

 حذف کامل یک رشته یا گرایش  -4-08

بر عهده شهورای  ( 111و  ؛ متوسط؛ عنده؛ جامعجزئیمرجع ت خی  نوع تيییرات م ابهام،در موارد  -16ماده 

 . است برنامه ریزی دان گاه
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 های درسیگردش کار و مراحل اجرایی بازنگری و تصویب تغییرات در برنامه  –فصل چهارم 

. پی نهاد اولیه موضوع بهرای ایتهاد   استبه  ور کلی نقطه شروع بررسی و بازنگری در برنامه؛ گروه  -17ماده 

قابل  0-الف کاربرگاز  ریق  ؛ دفتر یا شورای دان گاهگروه ر برنامه؛ توسط اعضای هیات علنیهر گونه تيییر د

  رج است.

ضرورت ایتاد تيییرات عنده و یا جامع برای گروه و دفتر و یا به هنگام تهدوین برنامهه    ازحرپس از ا -18ماده 

این وظیفه به کنیته ای  و کندند نسبت به بازنگری یا تدوین برنامه اقدام می توابرای یک گرایش جدید گروه 

 به نام کنیته بازنگری یا کنیته تدوین برنامه محول می شود .

اعضای کنیته بازنگری یا کنیته تدوین برنامه به پی نهاد مدیر گهروه و بها حرهم رئهیس دان هرده       -19ماده 

 :نیته ها باید به گونه ای باشد که. ترکیب اعضای این ک شوندتعیین می 

 مدیر گروه مرئیس کنیته ( -الف

 در آن عضویت داشته باشند. سال سابقه تدریس 3حداقل  یا گروه اعضای تنام وقت 2/0حداقل  -ب

ن رده و تواند با پی نهاد گروه و توویب شورای بازنگری داضوع بند   این ماده میاعضاء کنیته مو -تبوره     

 د.نتوویب شورا انتخا  شو

مدو نفر استادیار، دو  باشندبا تخو  مرتبط نفر از اعضای کنیته دارای مرتبه استادیاری به باال  8حداقل  -ج

 . نفر دان یار و یک نفر استاد( 

 متخو  باشند. مربوط رشتهاز اعضای کنیته در  4/3حداقل  -د

 متخوه  و   بایهد  ،تهدوین  یا رشته مهورد نظهر بهرای    ،بازنگری برای نفر از اعضا در درر مربوط 3داقل ح -ی

 تدریس داشته باشند. سالنیم  4سابقه 

ای بخواهد برای بازنگری در برنامه های چند گرایش خود؛ یهک کنیتهه بهازنگری    دان ردهچه  چنان –تبوره 

بها ترکیهب فهوق الهذکر      ک گرایش؛ کنیته ای متفاوتم ترک ت ریل دهد یا برای بازنگری جامع در برنامه ی

 است.ا قابل اجر مراتب با توویب شورا کند،تعریف 

 :ئی( در برنامه ها به شرج زیر استمجزمراحل اجرایی اعنال تيییرات کوچک  -21ماده 

 .0-الف کاربرگق یاز  رپی نهاد اولیه و  رج موضوع  -0-21

بررسی توجیه تيییر در گروه با در نظر گرفتن شرایط گروه و دان هتویان مربهوطق قهوانین و مقهررات      -2-21

 .2ا توجه به اهداف مندرج در ماده آموزشی و ب

 .5سنی گروه با رعایت اصول مندرج در ماده رای اکثریت اعضای ر ر مورد نظر باتوویب تيیی -3-21

  2-الفو  0-الف کاربرگ ترنیل از  ریق دان ردهرئیس  اع م تيییر مورد نظر از سوی مدیر گروه به -4-21

 و صورت جلسه گروه.

 . 0-  کاربرگاز  ریق دفتر  به دان ردهاع م تيییر مورد نظر از سوی رئیس  -  -8-21

رئهیس  بررسی تيییر در دفتر با توجه به قوانین؛ و مقررات و موهوبات کلهی شهورا و اعه م نتیتهه بهه        -6-21

 . 2-  کاربرگاز  ریق  اجرامدر صورت تایید( و یا اص ج درخواستمدرصورت عدم تایید( برای دان رده

از سوی مدیر دفتر به امور آموزش یا امور تحوی ت ترنیلی  ،اب غ تيییر مورد نظر پس از تایید -6-21

 .ا  ع و اجرا برایدان گاه محسب مقطع مربو ه( 
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 دفتر  وبگاهدر ثبت تيییر موو  در کتابچه سرفول های رشته یا گرایش مورد نظر  -9-21

 ا  ع رسانی کامل به دان تویان و اعضاء گروه  -5-21

 دان گاه وبگاه اع م تيییر انتام شده از سوی دفتر در  -7-21

 .وسط در برنامه ها به شرج زیر استمراحل اجرایی اعنال تيییرات مت-21ماده 

  .0-الف کاربرگق یاز  ر پی نهاد اولیه و  رج موضوع -0-20

بررسی توجیه تيییر در گروه با در نظر گرفتن شرایط گروه و دان هتویان مربو هه؛ قهوانین و مقهررات      -2-20

  2آموزشی و با توجه به اهداف مندرج در ماده 

توویب تيییر مورد نظر با موافقت حداقل  -3-02
4

 5گروه با رعایت اصول مندرج در ماده  تنام وقتاعضای  3

و صورت   2-الفو  0-الف کاربرگاز  ریق  دان ردهاع م تيییر مورد نظر از سوی مدیر گروه به رئیس  -4-20

 جلسه گروه

ه با رای موافق اکثریت اسنی اعضای شورا بها در  دان رد ریزیبرنامهبررسی و توویب تيییر در شورای  -8-20

 دان ردهنظر گرفتن پیامدهای اصلی و جانبی ایتاد تيییر در گروه و 

 0-ج کهاربرگ  ترنیهل  دان رده به مدیر دفتر از  ریقارائه درخواست تيییر مورد نظر از سوی رئیس  -6-20

 وصورت جلسه گروه.  2-الف ق 0-الف،

بررسی تيییر در دفتر با توجه به قوانین؛ مقررات و مووبات کلی شورا و اع م نتیته به دان رده بهرای   -9-20

 یا اص ج درخواست مدرصورت عدم تایید(اجراءم در صورت تایید( 

ر تحوی ت ترنیلیمحسب اب غ تيییر مورد نظر پس از تایید؛ از سوی مدیر دفتر به امور آموزش یا امو -5-20

 ا  ع و اجراء برای (مقطع مربوط

 در دفتر  های رشته یا گرایش مربوطثبت تيییر موو  در کتابچه سرفول -7-20

 ا  ع برایریزی ر به دبیرخانه شورای عالی برنامهانتام شده از سوی دفتاع م تيییر  -01-20

 دان گاه وبگاهدر اع م تيییر انتام شده از سوی دفتر  -00-20

 ا  ع رسانی کامل به دان تویان و اعضاء گروه  -02-20

  است:مراحل اجرایی اعنال تيییرات عنده در برنامه ها به شرج زیر  -22ماده 

 .0-الف کاربرگاز  رق  پی نهاد اولیه و  رج موضوع در یک یا چند گروه آموزشی یک دان رده-0-22

گروه؛ دان هرده و  بررسی توجیه تيییرات در گروه آموزشی یا کنیته بازنگری با در نظر گرفتن شرایط  -2-22

 .2قوانین و مقررات آموزشی و با توجه به اهداف مندرج در ماده  دان تویان مربوط و

تنهام  اعضهای   4/3توویب تيییرات مورد نظر در گروه یا گروه ها یا کنیته بازنگری با موافقت حهداقل   -3-22

 . 5گروه یا کنیته با رعایت اصول مندرج در ماده  وقت

و   2-الفو  0-الف کاربرگترنیل از  ریق  دان ردهاع م تيییر مورد نظر از سوی مدیر گروه به رئیس  -4-22

 صورت جلسه گروه یا کنیته.

دان رده با توجه به پیامدهای اصلی و جهانبی تيییهر در   ریزی برنامهبررسی و توویب تيییر در شورای  -8-22

 گروه و دان رده 

 ." د "های گروه کاربرگارائه درخواست مورد نظر از سوی رئیس دان رده به مدیر دفتر از  ریق  -6-22
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 بهرای  مدرصهورت کامهل بهودن(    تيییرات در دفتر و قرار دادن موضوع در دستور کار شورابررسی اولیه  -9-22

اصه ج و   بهرای بررسی و یا عودت به دان رده م در صورت نق  ا  عات یا مستندات یا داشتن ایرادات کلی( 

 ترنیل .

 بررسی تيییر در شورا و اب غ نتیته به دفتر . -5-22

 اجرا. براییب در شورا از سوی مدیر دفتر به دان رده اب غ تيییر پس از توو -7-22

اب غ تيییر موو  از سوی مدیر دفتر به امور آموزش یها امهور تحوهی ت ترنیلهی م حسهب مقطهع        -01-22

 ا  ع و اجرا  برایمربوط( 

 در دفتر  های رشته یا گرایش مربوطبت تيییرات موو  در کتابچه سرفولث -00-22

عهالی برنامهه   تيییرات انتام شده از سوی دفتر برنامه ریزی درسی دان گاه به دبیرخانه شهورای اع م  -02-22

 ا  ع . برایریزی 

 دان گاه  وبگاهاع م تيییرات انتام شده از سوی دفتر در  -03-22

 گروه  یا  ع رسانی کامل به دان تویان و اعضا -04-22

 برنامه ها به قرار زیر است .مراحل اجرایی بازنگری جامع در  -23ماده 

 محرز شدن ضرورت بازنگری جامع برای گروه؛ دان رده و دفتر  -0-23

 م خ  شدن مرجع تدوین برنامهمگروه آموزشی یا کنیته بازنگری یا کنیته تدوین برنامه( -2-23

و صورت   2-الفو  0-الف کاربرگاز  ریق  دان ردهاع م تيییر مورد نظر از سوی مدیر گروه به رئیس  -3-23

  جلسه گروه یا کنیته.

تعداد واحد و روابط پهیش نیهازی کلیهه درور تیهوری و      ، محتوا،هاسرفول بازنگری جامع در عنوان، -4-23

یا تدوین برنامه درسی برای گرایش جدید در قالب دستورالعنل موهو    موجودعنلی در برنامه درسی گرایش 

شورا؛ با در نظر گرفتن اهداف ایتاد رشته؛ شرایط گروه و دان رده؛ قوانین و مقررات آموزشهی و بها توجهه بهه     

  5و  2اهداف و اصول مندرج در مواد 

 رای اعضاء 4/3با توویب برنامه جدید در شورای گروه آموزشی میا کنیته بازنگری یا کنیته تدوین برنامه(  -8-23

 دان رده با رای موافق اکثریت اعضای شورا. برنامه ریزی درسیتوویب برنامه جدید در شورای  -6-23

 مدیر دفتر . بهاز سوی رئیس دان رده   0-ی کاربرگارائه درخواست تایید برنامه از  ریق  -9-23

بررسهی یها ارجهاع بهه دان هرده مدر       بهرای قراردادن برنامه در دستور کار شورامدر صورت کامل بودن(  -5-23

 اص ج و ترنیل . برایصورت نق  ا  عات یا مستندات یا داشتن ایرادات کلی( 

 درسی دان گاه. بررسی و توویب مقدماتی برنامه در شورای برنامه ریزی -7-23

 در شورای دان گاه . ورد تایید شورابررسی برنامه های م -01-23

 توویب نهایی برنامه در شورای دان گاه  -00-23

اب غ برنامه موو  از سوی رئیس دان گاه به رئیس دان رده و مدیر دفتر برنامه ریزی درسی دان گاه -02-23

 اجراء برای

های موو  از سوی مدیر دفتر به امور آموزش یا امور تحوی ت ترنیلی دان گاه محسب اع م برنامه -03-23

 ا  ع و اجرا  برایمقطع مورد نظر( 
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ریزی ه به دبیرخانه شورای عالی برنامهریزی درسی دان گاهای موو  از سوی دفتر برنامهاع م برنامه -04-23

 ا  ع . برای

الزحنه اعضاء کنیته تدوین با توجه به ساعات جلسهات و نهوع ایهن تيییهرات     تعیین حق  به منظور -24ماده 

 .استقابل پرداخت  0-و د 0-ی کاربرگای که در شورای دان گاه به توویب رسیده به شرل الزحنهمیزان حق

 مواد تکمیلی –فصل پنجم 
    خهدمات آموزشهی    بهه منظهور جلهوگیری از تيییهرات مرهرر و اخهت ل در روال جهاری آمهوزش و         -25ماده 

 .لف برای هر گرایش به شرج زیر استها حداکثر تعداد متاز تيییرات مخت دان رده ها و گروه

 جامع عمده متوسط جزئی)کوچک( نوع تغییرات مقطع/

 بار  0سال  4هر  مورد  0هر دو سال  ا مورد در سال  مورد در سال  2 کارشناسی

 بار  0سال  3هر  مورد  0سال  2هر  مورد در سال  0 مورد در سال  0  مقطع تحوی ت ترنیلی

یرات جزئی و متوسط به تشخیص یاز نظر تعداد در تغدرخواست خود، اول  هر گروه آموزشی بارتبصره: 

 محدودیتی ندارد. دفتر

بهه   شورا هر ساله بر مبنای سیاست های ک ن وزارت متبوع و دان گاه و تحقیقات علنی دفتهر نسهبت   -26ماده  

ند هسهت  کلیه گروه ها موظف .کندها اقدام می ای کیفی عنومی برای بهبود برنامههدسازی و تولید شاخ راستاندا

 . کنندها را در برنامه های خود لحاظ رداین استاندا

های ک ن وزارت متبوع و دان گاه از ود کیفی برنامه ها بر اسار سیاستتبوره : تعداد تيییرات الزامی که برای بهب

اضهافه   26به سقف تعداد موارد تيییرات مندرج در مهاده   شودسوی وزارت یا شورای دان گاه به گروه ها اب غ می 

 خواهد شد .

 .استمسیول نظارت و کنترل آن دفتر و  28زمانی مندرج در ماده های گروه آموزشی مسیول رعایت دوره -27ماده 

   آیهین نامهه   ایهن   هها در قالهب مهواد    تاد هر نوع تيییر در برنامه گهروه بررسی و ای ،با اب غ این آیین نامه :0تبوره 

 پذیر است.  امران

یل در تنظیم و اجرای امور آموزشی وخدمات تسه ها و برای اجتنا  از ات ف وقت گروه شودپی نهاد می: 2تبوره 

  امع را وجهه هنت خویش قرار دهند.های جها بازنگریق گروهستادیهای ها و بخشآموزشی بین دان رده

 مدت اجراء و تصویب آیین نامه –فصل ششم 

توهویب   .آیهد مهی ه صورت آزمای ی به مرحله اجهرا در سال ب 0این آیین نامه از تاریخ توویب به مدت  -28ماده 

 ههای که ن وزارت علهوم و دان هگاه و نقطهه نظهرات       نقضاء مهلت یک سال بهر اسهار سیاسهت   قطعی آن پس از ا

 صورت خواهد پذیرفت. قها در دوره آزمای یعنلررد گروهنظران و پس از ارزیابی  گروه ها و صاحب دان رده ها،

 

و گردش  "الف، ب، ج، د، ی  "های کاربرگضمیمه )  5ماده و 28 فصل، 6ین آیین نامه در یک مقدمه، ا

بوه   9/9/94که در جلسه شوورای دانشوگاه در تواری      در برنامه های درسی ( کار کلی ایجاد تغییرات

 قابل اجرا است. دوره چهارسالهتهیه شده و از زمان تصویب تا یک  تصویب رسید،


