
  شرايط ايجاد رشته جديد
  مرجع تاييد كننده  طايشر  رديف

  معاون آموزشي  در سند راهبردي مورد درخواست وجود عنوان رشته  1

2  

  :تعداد كافي عضو هيات علمي بر اساس دستورالعمل وزارت عتف
 استاديار  2مربي و  2: حداقل پيوسته كارشناسي 
 سابقه سال 2 حداقلبا  استاديار 3 و دانشيار 1: حداقل ارشد كارشناسي 
  :سابقه سال 5 حداقل با استاديار 3 و دانشيار 2 و استاد 1 حداقلدكتري  

  معاون آموزشي

3  

  :دانش آموختگي مقطع ما قبل
 كارشناسي مقطع در آموختگي دانش دوره يك سابقه حداقل :ارشد كارشناسي  
 ارشد كارشناسي در مقطع آموختگي دانش دوره 5 حداقل سابقه :دكتري   

 تثنيمس قاعده اين از باشد، ماقبل مقاطع در مصوب آموزشي برنامه فاقد ايرشته چنانچه: تبصره
  .باشدمي

  معاون آموزشي

4  

 هاي به شرح ذيل ضروري است:رعايت حد نصاب
  18 به 1نسبت هيأت علمي به كل جمعيت دانشجويي 
  درصد 60به باال به كل هيأت علمي نسبت هيأت علمي استاديار 
 5به  1نشجويي در تحصيالت تكميلي نسبت هيأت علمي استاديار به باال به جمعيت دا  

  معاون آموزشي

  رئيس دانشكده  جديد رشته براي كل دوره نياز مورد آموزشي آزمايشگاهيداراي امكانات   5

 براي كل دوره نياز مورد ها)ها و كارگاه، فضاي آزمايشگاهدرس هايكالس ( فيزيكي فضايداراي   6
  رئيس دانشكده  جديد رشته

  رئيس دانشكده   )آزمايشگاه كارشناس آموزش، كارشناس( علمي هيأت غير كاركنانوجود تعداد كافي از   7

هاي رئيس دانشكده  سرويسي دروسامكان ارايه   8
  سرويس دهنده

  پيوترمرئيس مركز كا  كامپيوتر مركز امكانات و فضاوجود   9
  رئيس كتابخانه مركزي  مركزي كتابخانه امكانات و فضاوجود    10
  معاون دانشجويي  ... و بدني تربيت امكانات سرويس، سلف خوابگاه، مانند دانشجويان رفاهي امكاناتوجود   11

  

  

   



  ايجاد رشته جديدمستندات 
  توضيحات  مستندات  رديف

    تعداد دانشجويان جاري به تفكيك مقطع و دوره  1
    اول دوره تحصيل اتمام از پس جديد رشته در شده پذيرش دانشجوي تعداد پيش بيني  2

3  
 ره تفكيك به گزارش( جديد رشته نياز مورد آموزشي يهاو كارگاه هاآزمايشگاه وضعيتگزارش 

 هر رد دانشجو ظرفيت حداكثر  آزمايشگاه، مساحت آزمايشگاه، تجهيزات ليست: شامل آزمايشگاه
  ...) و آزمايشگاه

  

    )كالس هر ظرفيت و درس هايكالس( موجود فيزيكي يهافضاليست   4
    تعداد هيات علمي به تفكيك مرتبه و تخصص  5
    )آزمايشگاه كارشناس آموزش، كارشناس( علمي هيأت غير كاركنان تعداد  6
    جديد رشته و موجود هايرشته التحصيالن فارغ اشتغال گزارش  7
    هاي سرويس دهندهبه تفكيك دانشكده سرويسي دروس واحد تعداد گزارش  8
    اآنه ريالي مبلغ و تقاضا مورد رشته همچنين و موجود هايرشته با مرتبط پژوهشي طرح تعداد  9

 ناسيكارش و دكتري مقطع( پژوهشي تجهيزات و امكانات ليست و تحقيقاتي هايآزمايشگاه تعداد  10
  )ارشد

  

    كشور و منطقه استان، صنايع با رشته ارتباط ميزان و رشته بودن كاربرديگزارش   11
    )دكتري مقطع( پژوهشي و آموزشي موسسات و دانشگاهها در التحصيالن فارغ جذب امكان  12
    استنادات ميزان و علمي هيأت اعضاي مقاالت بودن كاربردي و كيفيت كميت،  13
    تقاضا مورد رشته همچنين و موجود هايرشته با مرتبط فعال بنيان دانش شركتهاي تعداد  14
    عالي آموزش آمايش اساس بر عالي آموزش توسعه جامع طرح گزارش ارائه  15
    درخواست بودن گرا مأموريت  16
    دانشكده تكميلي تحصيالت شوراي صورتجلسه  17

  

 


