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 دانشگاه صنعتی شیراز برنامه های درسینامه بازنگری و تدوین شیوه
 

 مقدمه
های و موسسه هاریزی درسی به دانشگاهنامه واگذاری اختیارات برنامهینیآ"ی اجرای زمینه آوردن فراهم منظور به

ارت علوم، زو ریزی آموزشیشورای عالی برنامه 23/11/1395مورخ  882 شمارهجلسه  مصوب "آموزش عالی

 .گردید تهیه شیراز صنعتی دانشگاه های درسیبرنامه تدوین و بازنگری نامهشیوه ،تحقیقات و فناوری

 

 هدف
 باشد.به شرح ذیل مینامه شیوه این تدوین هدف .1ماده 

 نقشهعالی و  آموزش ، اهداف برگرفته از طرح آمایشبا نیازهای جامعههای درسی انطباق برنامهالف( 

 عالیق دانشجویانتوجه به و  دانشگاه سند راهبردی ،کشور علمی جامع

 با توجه به تحوالت دانش بشری  های تحصیلیو اصالح محتوای رشتهی پرمایگ، سازیروزآمدب( 

از  آموختگاندانشپذیری ارتقاء توان اشتغالو  کارآفرینیتحقیق و پژوهش،  نوآوری،ایجاد روحیه ج( 

 های مهارتی طریق آموزش

ادامه تحصیل در مقاطع پژوهش و  انجام تحقیق وآموختگان برای دانشدانشجویان و توانمند نمودن ( د

 تحصیلی باالتر

 تضمین کیفیت استانداردهای آموزشی دانشگاهوری و ارتقا بهره( ه

 

 و اختصارها هاتعریف
 .رودمی کار به نامهشیوه این در زیر هایواژه اختصار، رعایت برای .2ماده 

 .است فناوری و تحقیقات علوم، وزارت منظور  وزارت: 

 دانشگاه صنعتی شیراز است. منظور دانشگاه:

 است. فناوری و تحقیقات علوم،ریزی وزارت منظور شورای عالی برنامه ریزی:شورای عالی برنامه

 ریزی درسی دانشگاه است.منظور شورای برنامه شورا:

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه است. و منظور شورای آموزشی تحصیالت تکمیلی:و  آموزشی شورای

 تخصص دارای علمی هیأت عضو تعدادی از متشکل دانشگاهی سازمانی واحد ترینبنیادی آموزشی: گروه

به منظور ایجاد و اجرای آن رشته تحصیلی در دانشگاه یا چند رشته متجانس که  علمی یک رشته در مشترک

 شود.تشکیل می

 شورای گسترش آموزش عالی است. : منظورشورای گسترش



 نامه بازنگری و تدوین دروس دانشگاه صنعتی شیرازشیوه

2 
 

دارای قلمرو مشخص و متمایز  موضوع لحاظ به که است علمی هایشاخه از فرعی شعب از یکی تحصیلی: رشته

 انجامد.مهارت یا کارآمدی معینی میهای علمی است و به احراز دانش تخصصی، از سایر شاخه

 دو در دروس اختالف که باشد، آن تخصص بر ناظر که تحصیلی رشته یک شعب از یک هر تحصیلی: گرایش

 .باشد یشترب رشته واحدهای کل درصد 70 از نباید رشته یک از گرایش

مصوب مراجع  مشخص، هدفی با تحصیلی رشته هر دروس از ایپیوسته بهم مجموعه منظور درسی: برنامه

 قانونی است.

 ساعت، 32 آزمایشگاهی یا عملی ساعت،16  نظری واحد هر برای آن مفاد که است درسی میزان درسی: واحد

 120 کارآموزی و ساعت 64 عرصه در کار یا کارورزی ساعت، 48( علمی )بازدید  میدانی عملیات یا کارگاهی

 .شودمی اجرا مصوب درسی برنامه طبق و تابستانی دوره یا تحصیلی نیمسال یک طول در ساعت

ها به هایی است که برای تمام دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته در تمامی موسسهدرس دروس عمومی:

 شود و گذراندن آنها توسط دانشجو الزامی است.صورت یکسان ارائه می

با هدف افزایش بنیه علمی و آماده کردن هایی است که دانشجو، ملزم به اخذ آنها است و درس دروس پایه:

 شود.دانشجو برای درک بهتر دروس تخصصی ارائه می

های نظری و آنها است و فراتر از مبانی و چهارچوب خذهایی است که دانشجو، ملزم به ادرس دروس تخصصی:

مهارت دانشجو ارائه به عنوان جزئی از هسته اصلی برنامه درسی است که با هدف عمق بخشیدن به دانش یا 

 شود.می

بر  و با راهنمایی استادان، هایی که دانشجو از میان دروس مرتبط با رشته خود، به اختیاردرس دروس اختیاری:

 گزیند.می

 مهارت یا دانش کمبود رفع برای آن گذراندن آموزشی، گروه تشخیص به که است هاییدرس جبرانی: سودر

 .است ضروری مربوط تحصیلی دوره آغاز در دانشجو،

حذف، ادغام، جایگزینی، تغییر عنوان و یا محتوای سرفصل هر یک از دورس برنامه   :برنامه درسی بازنگری

 است. 1اده در چارچوب اهداف م ،درسی

 است. 1در چارچوب اهداف ماده  ،تحصیلی جدید رشتهبرای  درسی برنامه ارائه :برنامه درسی تدوین

در این  دانشجو جذب و است نداشته وجود دانشگاه در تاکنون که گرایشیه/رشت تاسیس گرایش: /رشته ایجاد

 .سازدرا محقق می 1اهداف ماده رشته/گرایش 

 

 کلیات
 :باشدریزی درسی دانشگاه به شرح زیر میارکان برنامه .3ماده 

  دانشگاهدرسی ریزی شورای برنامهالف( 

 دانشکدهدرسی ریزی شورای برنامه( ب



 نامه بازنگری و تدوین دروس دانشگاه صنعتی شیرازشیوه

3 
 

 گروه آموزشیریزی درسی شورای برنامه( ج

 

 ریزی درسی گروه آموزشیشورای برنامه
رای و به نفر  7و حداکثر  نفر 5متشکل از حداقل  آموزشی ریزی درسی گروهشورای برنامهاعضای  .4ماده 

حداقل ها و موسسات آموزش عالی کشور با مرتبه از بین اعضای هیات علمی دانشگاهآموزشی  گروه انتخاب

 . گردندتعیین میبا مالحظات ذیل و سال  3حداقل سابقه کار  دارای و استادیاری

 است. آموزشی گروه درسی ریزیبرنامه شورایرئیس  مدیر گروه آموزشی الف(

-انتخاب می آموزشی گروه از اعضا ریزی درسی گروه آموزشیبرنامهی شورا نیمی از اعضای حداقل ب(

 .شوند

ریهزی گهروه   تشکیل شورای برنامهه  برایء هیات علمی دارای حداقل تعداد اعضاکه آموزشی های گروه .1تبصره 

بها مرتبهه حهداقل    دانشهگاه  اعضاء هیهأت علمهی خهارج از گهروه آموزشهی      بین از  الزم استد نباشمیآموزشی ن

، افهرادی را  مهرتبط  یهها استادیاری یا از اعضای هیات علمی خارج از دانشگاه با مرتبه حداقل دانشیاری در رشته

 د. نریزی درسی دانشگاه پیشنهاد دهبه شورای برنامه ریزی دانشکده،پس از تایید شورای برنامه انتخاب و

الزم است حداقل یهک نفهر از اعضهای     ایجاد رشته جدیددر زمان بازنگری کلیه دروس یک گرایش یا  .2تبصره 

گروه آموزشی حضور داشته باشند.  درسی ریزیبه عنوان عضو مدعو در شورای برنامه هادانشگاهسایر هیات علمی 

-دانشگاه تعیین مهی  دانشکده و ریزی درسیشورای برنامهبه ترتیب عضو مدعو به انتخاب گروه آموزشی و تایید 

 گردد.

ای از متخصصین حرفهصورت لزوم  تواند حسب مورد و درریزی درسی گروه آموزشی میشورای برنامه .3تبصره 

 پرورش، صنایع، وزارت کار( دعوت برای مثال آموزش وهای مرتبط )رای( از سازمان)بدون حق خارج از دانشگاه 

 گردد.ای به انتخاب گروه آموزشی تعیین میمتخصصین حرفه نماید.

-مدت دو سال صادر مییس دانشکده و برای ریزی گروه آموزشی توسط رئاحکام اعضاء شورای برنامه .4تبصره 

 شود. 

نفر را به عنوان دبیر و نماینده در شورای  ریزی درسی گروه آموزشی از میان خود یکبرنامه یشورا .5تبصره 

 کند.ریزی درسی دانشکده انتخاب میبرنامه

 حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی است.با ریزی درسی گروه آموزشی شورای برنامهجلسات  .6تبصره 

 

 به شرح ذیل است. آموزشی ریزی درسی گروهوظایف شورای برنامه. 5ماده 

  ی نگرزاهب فدهه اهب لفعاو  دموجو سیدر یبرنامهها سیربرو  مطالعهالف( 

 های مصوب دانشگاههای وزارتی و سیاستنامههای درسی پیشنهادی با آیینتطبیق برنامهب( 

 در گروه آموزشیهای درسی پیشنهادی تصویب برنامهتدوین و  ج(
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معیارهای زیر خود های درسی هو تصویب برنامبازنگری، تدوین در گروه موظف است ریزی شورای برنامه .6 ماده

 دهد: را مورد توجه قرار

 راهبردی دانشگاه سند( لحاظ نمودن مفاد الف

 ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه( رعایت ب

 ی درسیهااثرات جانبی حاصل از ایجاد تغییرات در برنامه ( بررسیج

 ریزی درسیهای برنامهد( رعایت اصول و روش

 های دانشگاهها با امکانات و تواناییتناسب هرچه بیشتر برنامه( ه

 

 ریزی درسی دانشکدهشورای برنامه
ریزی دانشکده، نماینده شورای برنامهریزی درسی دانشکده شامل رئیس دانشکده، معاون شورای برنامه .7ماده 

های آموزشی و یک نفر از اعضای هیات علمی گروه آموزشی مرتبط با برنامه درسی پیشنهادی به درسی گروه

 باشد. انتخاب گروه آموزشی مربوطه )بدون حق رای( می

 ریزی درسی دانشکده، رئیس دانشکده است.رئیس شورای برنامه .1 تبصره

 انتخاب می نماید.ریزی درسی دانشکده یک نفر را از میان خود به عنوان دبیر ی برنامهشورا .2تبصره 

ریزی درسی دانشکده توسط معاون آموزشی دانشگاه و برای مدت دو سال احکام اعضاء شورای برنامه .3تبصره 

 شود.صادر می

  اعضاء رسمی است.با حضور حداقل دوسوم ریزی درسی دانشکده شورای برنامهجلسات  .4تبصره 

ای صهورت لهزوم از متخصصهین حرفهه     تواند حسب مورد و درمی دانشکدهریزی درسی شورای برنامه .5تبصره 

 پرورش، صنایع، وزارت کار( دعوت برای مثال آموزش وهای مرتبط )رای( از سازمانخارج از دانشگاه )بدون حق 

 نماید.

دانشکده یکسان  ریزی درسی گروه وآموزشی دارند شورای برنامههایی که فقط یک گروه در دانشکده .6تبصره 

 است.

  

 ریزی درسی دانشکده به شرح ذیل است.وظایف شورای برنامه .8ماده 

 ریزی درسی در سطح دانشکده های برنامهرویه بر مستمر رتنظاو تدوین الف( 

های مصوب وزارتی و سیاستهای نامهآیینهای آموزشی با های درسی پیشنهادی گروهتطبیق برنامهب( 

  دانشگاه

 های آموزشی دانشکدهریزی دروس مشترک مورد نیاز گروههای الزم در برنامهایجاد هماهنگی ج(

آزمایشگاهی و کارگاهی در سطح دانشکده به  مشترک، ریزی دروسالزم در برنامه ایجاد هماهنگی د(

 استفاده بهینه از امکانات موجود منظور
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 های آموزشی دانشکدهبازنگری و بررسی مستمر پیشنهادات اصالحی ارائه شده از گروه ه(

ریزی آموزشی های درسی پیشنهادی گروه آموزشی و ارسال آن به شورای برنامهو( تصویب برنامه

 دانشگاه

 

 ریزی درسی دانشگاهشورای برنامه
ریزی درسی دانشگاه شامل معاون آموزشی دانشگاه، مدیر آموزش و تحصیالت تکمیلی شورای برنامه .9 ماده

-نفر عضو هیات علمی صاحب نظر در برنامه دو، مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهدانشگاه، 

و یک  شگاهو دو نفر به  انتخاب شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دان ریزی درسی به انتخاب معاون آموزشی

نفر از اعضای هیات علمی گروه آموزشی مرتبط با برنامه درسی پیشنهادی به انتخاب گروه آموزشی مربوطه 

 باشد.)بدون حق رای( می

-معاون آموزشی دانشگاه به عنوان رییس شورا یک نفر از اعضاء شورا را به عنوان دبیر شورای برنامه .1تبصره 

های پیشنهادی، تهیه کند که وظیفه تنظیم دستور جلسات، طرح برنامهریزی درسی دانشگاه  منصوب می

 عهده دارد. امور مربوطه را برگیری صورتجلسات و پی

ریزی درسی دانشگاه توسط معاون آموزشی دانشگاه برای مدت دو سال احکام اعضاء شورای برنامه .2تبصره 

 شود.صادر می

 دوسوم اعضاء رسمی است.جلسات شورا با حضور حداقل  .3تبصره 

ای خارج صورت لزوم از متخصصین حرفه تواند حسب مورد و درمی دانشگاهریزی درسی شورای برنامه .4تبصره 

  نماید. پرورش، صنایع، وزارت کار( دعوت برای مثال آموزش وهای مرتبط )رای( از سازماناز دانشگاه )بدون حق 

 

 باشد.درسی دانشگاه به شرح ذیل میریزی وظایف شورای برنامه .10 ماده

 ریزی درسی دانشگاهکالن برنامه یخط مش نیتدوالف(  

های مصوب وزارتی و سیاستهای نامههای آموزشی با آیینهای درسی پیشنهادی گروهب( تطبیق برنامه

  دانشگاه

های مورد نیاز گروهاعم از نظری و عملی ریزی دروس مشترک های الزم در برنامهج( ایجاد هماهنگی

 ی مختلفهاآموزشی دانشکده

 دانشکده هاهای درسی پیشنهادی توسط ( تصویب برنامهد
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 های درسیبرنامه تدوینمراحل بازنگری و 

اعضای شورای  هر یک از ، توسطدرسی اولیه موضوع برای ایجاد هرگونه تغییر در برنامههاد نپیش .11 ماده

-در شورای برنامهل طرح بنظران، قاو سایر صاحب ، تحقیقات و فناوریوزارت علومریزی درسی دانشگاه، برنامه

 .استریزی گروه 

 

 باشد.درسی به شرح ذیل میبرنامهو تدوین گردش کار و مراحل اجرایی بازنگری . 12 ماده

 گروه آموزشی دانشکده ریزی درسیدر شورای برنامهپیشنهاد اولیه و طرح موضوع   (1

 ،با در نظر گرفتن شرایط گروه یگروه آموزش یدرس یزیربرنامه یتغییرات در شوراه یبررسی توج (2

 1ماده  و دانشجویان مربوطه، قوانین و مقررات آموزشی و با توجه به اهداف مندرج در  دانشکده

 گروه آموزشی ریزی درسی برنامهدر شورای  تغییرات مورد نظرتصویب  (3

 دانشکده  ریزی درسیبرنامهدر شورای  تغییرات مورد نظرتصویب   (4

 دانشگاه یزیربرنامه یشورا سیدانشکده به رئ سیرئ ینظر از سو مورد رییائه درخواست تغرا  (5

 یجهت بررسو قراردادن موضوع در دستور کار شورا  دبیرخانه شوراتوسط  راتییتغ هیاول یبررس (6

 ای)درصورت نقص اطالعات  لیجهت اصالح و تکمعودت به دانشکده  ایو  (،)درصورت کامل بودن

 ( یکل راداتیداشتن ا ایمستندات 

 ریزی درسی دانشگاه بررسی و تصویب برنامه در شورای برنامه  (7

ریزی جهت به دبیرخانه شورای عالی برنامه معاون آموزشی دانشگاهاز سوی  های مصوببرنامه ارسال (8

  تصویب

به  معاون آموزشی دانشگاه از سوی  8موضوع بند  ریزی درسیشورای عالی برنا مه برنامه مصوبابالغ    (9

 دانشکده جهت اجرا 

دانشگاه  یدرس یزیربرنامه یشورا سیسوی رئ از ریزی درسیشورای عالی برنامه های مصوباعالم برنامه  (10

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت اطالع و اجرا  و یامور آموزش مدیر به

 

 ، گرددنوع آنها توسط شورای عالی انقالب فرهنگی تعیین می تعداد وکه ، دروس عمومی زبه غیر ا  .13ماده 

، های مربوطها و بخشنامهنامهو آیین نامهشیوه مواد این تواند با رعایت اصول و موازین مندرج دردانشگاه می

، تحصیلی های مختلف در کلیه مقاطعهای درسی گرایشایجاد هرگونه تغییر در برنامه نسبت به بازنگری و

 .اقدام نماید 12مطابق گردش کار ماده 

ایجاد تغییر در تعداد واحدهای درسی هر گرایش، فقط در سقف تعداد کل واحدها که از سوی شورای  .تبصره

 .پذیردریزی تعیین گردیده است، صورت میعالی برنامه
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 گیری گردد.بررسی و تصمیمدانشگاه درسی ریزی شورای برنامه موارد ذیل الزم است در .14ماده 

 به یک رشته گرایشاضافه نمودن یک یا چند درس جدید  (1

 یک یا چند درس  محتوایکامل یا اصالح بخشی از  تغییر  (2

 تغییر واحد یک یا چند درس از دروس   (3

 نیاز برای یک یا چند درس اضافه کردن یا حذف یک پیش  (4

 تبدیل یک یا چند درس اجباری به درس اختیاری   (5

 دانشگاهریزی درسی برنامه شورایموارد مشابه به تشخیص  سایر  (6

 .ای محسوب شودیک درس اصلی، تخصصی یا اختیاری که فرا دانشکده یعنوان، محتوا هرگونه تغییر در  (7

 .ای فراتر از بودجه معمول دانشکده باشدبرنامه درسی که اجرای آن مستلزم بودجه در هرگونه تغییر  (8

 

نیز شورای دانشگاه  در ،دانشگاه یدرس یزیربرنامه یشوراپس از بررسی در  ذیل الزم استموارد  .15ماده 

 گیری گردد.بررسی و تصمیم

 تدوین برنامه آموزشی و درسی برای یک رشته یا گرایش جدید  (1

  .که بیش از نیمی از برنامه درسی تغییر کند یک گرایش بطوری بازنگری در برنامه درسی (2

 حذف کامل یک رشته یا گرایش   (3

 

کلیه تغییراتی که در گذشته بدون اخذ مجوز و یا با اخذ مجوز از شورای آموزشی دانشگاه به طور  .16ماده 

-به تایید مراجع ذی نامهشیوه های مختلف اعمال شده است الزم است بر مبنای مواد اینشیموقت در برنامه گرا

ها موظفند نسبت به طرح و پیگیری موضوع تا تصویب قطعی اقدام گروهصالح برسد. بر این اساس مدیران 

 .نمایند

 

 نامهشیوه مدت اجراء و تصویب

آید. تصویب در می اجراسال به صورت آزمایشی به مرحله  2نامه از تاریخ تصویب به مدت شیوهاین  .17ماده 

نظرات  و دانشگاه و ، تحقیقات و فناوریعلومهای کالن وزارت ، بر اساس سیاستقطعی آن پس از انقضاء مهلت

دوره آزمایشی،  در ی آموزشیهاعملکرد گروه از ارزیابینظران و پس و صاحب ی آموزشیهاها، گروهدانشکده

 .صورت خواهد پذیرفت

 

  نامه در طول دوره آزمایشی و قطعی با ارائه پیشنهاد یا دستور از سویشیوهتغییر مواد این  .18ماده 

 هیات رئیسه دانشگاه  (الف

 ریزی درسی دانشگاه شورای برنامه (ب

  شورای آموزشی وتحصیالت تکمیلی دانشگاه ج(
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 وزارت علوم، تحقیقات وفناوری  د(

 .در شورای دانشگاه قابل بررسی است

 

در ریزی درسی دانشگاه به پیشنهاد شورای برنامهتبصره  17 و ماده 19نامه در یک مقدمه، شیوهاین  .19ماده 

 .جرا استالزم االدانشگاه به تصویب رسید و از تاریخ تصویب در شورای  22/10/1399مورخ 


