
دفتـر برنـامه ریـزی آمـورشی
دانـشگاه هـنر اسـالمی تبـریـز

شته دستور العمل تهيه گزارش توجيهي براي ايجاد ر
ها  هاي جديد در دانشگاه

اينجاآدرس سايت 

https://edu.tabriziau.ac.ir/page/22/%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c.html


(شامل کليات، داليل منطقي، تاريخچه و زمينه هاي موجود براي ايجاد رشته):مقدمه

باسمه تعالي
ها  دستور العمل تهيه گزارش توجيهي براي ايجاد رشته هاي جديد در دانشگاه

ريزيشوراي عالي برنامه1379/12/14مورخ 409مصوب جلسه 

گزارش توجيهي براي ايجاد رشته

:  گروه:                                                                                                      پژوهشکده/ دانشکده



:مشخصات کلي-2

:عنوان رشته-

:گرايش-

:دوره تحصيلي-

(:نام رشته ها)اي بين رشته-

(:نام رشته ها)اي رشتهچند-



:هاي مشابههمپوشاني رشته با ساير رشته-

:زمينه تخصصي دانشجو براي ورود به رشته-



:تعريف و هدف رشته-3

:و همگامي با تحوالت علمي روزاي منطقهبه نيازهاي ملي و پاسخ گويي ضرورت ايجاد رشته از نظر -4



: هاي دانش آموختگان رشتهها و مهارتتوانايي-5



نيروي انساني، تخصص و مراتب هيأت)شامل امکانات، تجهيزات مورد نياز ]: الزم براي اجراي رشتهشرايط -6
([علمي

...........دانشگاه ................ اعضاي هيأت علمي تمام وقت رسمي و پيماني گروه ( الف

ف
دي

نام خانوادگيو نام ر
کادر هيأت علمي  

موجود

رشتـه تحصيليو مدرک به آخرين اطالعات مربوط 

مرتبه گروه آموزشي
دانشگاهي

وضعيت  
استخدامي

نوع خدمت

مدرک 
تحصيلي

سال اخذ 
محل اخذ 

(کشور)

رشته  
تحصيلي  

(تخصص)

تمام 
وقت

نيمه  
وقت



ف
دي

نام خانوادگيو نام ر

کادر هيأت علمي موجود

رشـتـه تحصيـليو مدرک به آخرين اطالعات مربوط 
مرتبه 

دانشگاهي
دانشگاه 

محل خدمت مدرک 
اخذ سال تحصيلي

محل اخذ 
(کشور)

رشته 
تحصيلي 

(تخصص)

اعضاي هيأت علمي که با گروه همکاري خواهند داشت( ب



:هاي الزم براي پذيرش دانشجوشرايط و قابليت-



ف
دي

ر

نام و 
نام خانوادگي  

هيات  کادر 
علمي موجود

اطالعات مربوط به مدرک و رشته تخصصي 

مرتبه 
دانشگاهي

وضعيت  
استخدامي

نوع  
خدمت

استاد راهنماي  
نامه پايان

ارشد  کارشناسي
در دست انجام 

(تعداد)

استاد راهنماي
دکتريرساله

در دست انجام 
(تعداد)

آخرين 
مدرک 
تحصيلي

سال  
اخذ 

آخرين 
مدرک

محل اخذ 
آخرين 
مدرک 

(کشور)

آخرين رشته  
تحصيلي  

(تخصصي)

ي
تر

دک

ير
سا

که در ايجاد رشته مشارکت دارندمشخصات اعضاي هيات علمي گروه علمي 

.مشخص شونداعضاي هيات علمي مربوط به رشته مورد درخواست در جدول فوق 

1فرم شماره 



نام رشته
سال  

شروع  
دوره

مقطع 
تحصيلي

تعداد
دانشجويان 
ورودي سال 

جديد

تعداد کل 
لدانشجويان فعا

تعداد 
التحصيالنفارغ

علمي تمام وقتهيآت تعداد کادر 

استاددانشياراستاديارمربي

جمع

( : با رشته مورد درخواستمرتبط )در دانشکده هاي موجود اطالعات مربوط به رشته–الف 

: نام رشته مورد درخواست

:نام دانشگاه

هاي تحصيليفرم درخواست ايجاد رشته2فرم شماره 



: پژوهشکده يا گروه آموزشي متقاضي اجراي دوره /امکانات آموزشي موجود دانشکده–ب 

(نامذکر با )موارد ساير (تعداد)کارگاه (تعداد)آزمايشگاه (زيربنا)کالس ها امکانات

.اختصاصي رشته مورد درخواست را مشخص نمائيدامكانات آموزشي : توجه



: واحدجمعيت کل دانشجويي

نسبتشاخص
واحد
تعداد کل دانشجو 

پژوهشکده/دانشکده
تعداد استاد

ه ب(ارشد و دکتريکارشناسي، کارشناسي)دانشجوينسبت 
هيات علمي  

و باالتر به هيات علمي استاديار دانشجو نسبت

نسبت دانشجوي کارشناسي به هيأت علمي

ارشد به هيأت علميدانشجوي کارشناسينسبت 

دانشجوي دکتري به هيأت علمينسبت 

به تعداد رشته هاو باالتر نسبت هيات علمي استاديار 

نسبت زير بناي آموزشي موجود به جمعيت دانشجويي 

.منظور از واحد دانشکده يا پژوهشکده است

(دانشکده/گروه): تسهيالت و تجهيزات آزمايشگاهي

سايرآزمايشگاهفضاي اداريفضاي آموزشي

3فرم شماره 



: گروه علميجمعيت کل دانشجويي

نسبتشاخص
گروه علمي

تعداد استادتعداد کل دانشجويان گروه

ات  به هي(ارشد و دکتريکارشناسي، کارشناسي)دانشجوينسبت 
علمي  

و باالترعلمي استاديار هيأت به دانشجو نسبت

نسبت دانشجوي کارشناسي به هيأت علمي

ارشد به هيأت علميدانشجوي کارشناسينسبت 

دانشجوي دکتري به هيأت علمينسبت 



تعداد کل دانشجويانشاخص
تعداد دانشجويان

*هر دوره
نسبت

هپژوهشکد/دانشکده

نسبت دانشجوي کارشناسي به کل دانشجويان

يانارشد به کل دانشجودانشجوي کارشناسينسبت 

دانشجوي دکتري به کل دانشجوياننسبت 

گروه علمي

نسبت دانشجوي کارشناسي به کل دانشجويان

يانارشد به کل دانشجودانشجوي کارشناسينسبت 

دانشجوي دکتري به کل دانشجوياننسبت 

کل دانشجوياندانشجوي هردوره به نسبت 

.باشدارشد و دکتري ميهاي کارشناسي، کارشناسيمنظوراز دوره، دوره*



هصورتجلسه شوراي گرو



پژوهشكده/صورتجلسه شوراي آموزشي دانشكده



پژوهشكده/صورتجلسه شوراي آموزشي دانشكده



بسمه تعالي

ایجادضرورتبرمبنیریزیبرنامهعالیشورای..../.../...مورخ.......جلسهمصوبهبراساسبرنامهاین
واگذارینامهآیینموادمطابقوتبریزاسالمیهنردانشگاهدر....................................................رشته

..........................................گروهعلمیهیأتاعضایتوسطهادانشگاهبهدرسیریزیبرنامهاختیارات
.رسیدبتصویبهدانشگاهشورای...../.../...مورخجلسهدروتنظیموتهیه........................پژوهشکده/دانشکده

دانشگاه هنر اسالمي تبریز

مشخصات کلي، برنامه درسي و

.......................سرفصل دروس دوره 

.......................................در رشته 

.........................................دانشكده 

...../...../........شوراي دانشگاه مورخ ...... مصوب جلسه 



در خصوص برنامه درسي ..../..../....... مصوبه شوراي دانشگاه مورخ 

...................................دوره .............................................. رشته 

توسطکه............................دورهدر.......................................................رشتهدرسيبرنامه

.............................................پژوهشكده/دانشكده...............................آموزشيگروهعلميهيأت

.رسيدتصویببهآراءاکثریتبابودشدهتدوینوتهيه

*.استاالجراالزمتصویبتاریخازبرنامهاین

.برسددانشگاهشورايتصویببهآنكهمگرنيستمجازبرنامهدرتغييرنوعهر:*

.............................رشتهدرسيبرنامهمورددردانشگاهشوراي...../.../...مورخجلسهصادرهرأي

.شودابالغذیربطواحدهايبهاستصحيح.....................دورهدر

رئيس دانشگاه



اسامي تهيه کنندگان برنامه درسي

:......................علميمرتبه:................................تخصص..................................:خانوادگينامونام-1

:......................علميمرتبه:................................تخصص..................................:خانوادگينامونام-2

:......................علميمرتبه:................................تخصص..................................:خانوادگينامونام-3

:......................علميمرتبه:................................تخصص..................................:خانوادگينامونام-4

:......................علميمرتبه:................................تخصص..................................:خانوادگينامونام-5

:......................علميمرتبه:................................تخصص..................................:خانوادگينامونام-6



:     فصل اول

...............................مشخصات کلي دوره  

......................................................رشته 



گزارش توجيهي براي ایجاد 

..................................................................... رشته 

..................................... دوره 

:تعریف

هدف

:ضرورت و اهميت

:طول دوره و شكل نظام



:دورهدرسيواحدهاينوعوتعداد

:التحصيالنفارغتوانایيونقش

:رشتهبهورودشرایط

:...وامتحانيضرایبومواد



:فصل دوم 

جداول دروس

.1..................................

.2..................................

.3..................................



دروس پایه:1جدول شماره 

تعداد واحدنام درسکد درس
ساعت

نيازپيشنياز یا هم
عملينظريجمع



دروس تخصصي الزامي: 2جدول شماره 

تعداد واحدنام درسکد درس
ساعت

نيازپيشنياز یا هم
عملينظريجمع



تعداد واحدنام درسکد درس
ساعت

نيازپيشنياز یا هم
عملينظريجمع

دروس تخصصي اختياري: 3جدول شماره 



:فصل سوم 

شناسنامه و سرفصل

...................................................دروس دوره 

.........................................................................................رشته 

.1..................................

.2.................................

.3.................................



:فارسيبهدرسعنوان
تعداد
:واحد

نوع
واحد

پایه
نظری

:  نيازپيشدروس 

عملی

تخصصی

الزامی
نظری

:انگليسيبهدرسعنوان
تعداد

:ساعت
عملی

اختياري
نظری

عملی

ندارددارد:عمليتكميليآموزش
سمینارآزمایشگاهكارگاهعلمیسفر

: اهداف درس

سرفصل درس



:سرفصل درس

سرفصل هفته

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

یازدهم

دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم

پانزدهم

شانزدهم



ميان ترمارزشيابي مستمر
نهایيهاي آزمون

پروژه
عملكردينوشتاري

:منابع اصلي

:فرعيمنابع 

:ارزشيابي



:فارسيبهدرسعنوان
تعداد
:واحد

نوع
واحد

پایه
نظری

:  نيازپيشدروس 

عملی

تخصصی

الزامی
نظری

:انگليسيبهدرسعنوان
تعداد

:ساعت
عملی

اختياري
نظری

عملی

ندارددارد:عمليتكميليآموزش
سمینارآزمایشگاهكارگاهعلمیسفر

: اهداف درس

:سرفصل درس

سرفصل درس



:سرفصل درس

سرفصل هفته

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

یازدهم

دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم

پانزدهم

شانزدهم



ميان ترمارزشيابي مستمر
نهایيهاي آزمون

پروژه
عملكردينوشتاري

:منابع اصلي

:فرعيمنابع 

:ارزشيابي


