به نام خدا
مدیریت تحصیالت تکمیلی

مقررات مربوط به بررسی درخواست ایجاد رشتههای جدید
تحصیالت تکمیلی در دانشگاهها

 )1برای ایجاد رشته محل جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ،داشتن یک دوره دانش آموخته در
دوره ماقبل آن الزامی است.
تبصره :چنانچه رشته ای فاقد برنامه آموزشی مصوب در مقاطع ماقبل باشد ،بررسی آن ،از این قاعده
مستثنی میباشد.
 )2رعایت حد نصابهای به شرح ذیل ضروری است:
 نسبت هیأت علمی به کل جمعیت دانشجویی  1به 11
 نسبت هیأت علمی استادیار به باال به کل هیأت علمی  06درصد
 نسبت هیأت علمی استادیار به باال به جمعیت دانشجویی در تحصیالت تکمیلی  1به 5

 )3شرایط و ضوابط مورد نیاز جهت تأسیس رشتههای جدید در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
گروه

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

ناپیوسته

پیوسته

ارشد

دکتری

 1دانشیار و  3استادیار  2دانشیار و 3
انسانی ،علوم پایه 3 ،مربی با تخصص  3مربی با تخصص  2مربی و 2
فنی و مهندسی و مرتبط با امکانات و مرتبط با امکانات و استادیار با امکانات و حداقل  2سال سابقه با استادیار با حداقل
 5سال سابقه
تخصص با امکانات و
تجهیزات کارگاهی تجهیزات کارگاهی تجهیزات کارگاهی
کشاورزی
تجهیزات کارگاهی و
و آزمایشگاهی
و آزمایشگاهی
و آزمایشگاهی
آزمایشگاهی
هنر

 3مربی با تخصص
مرتبط با امکانات و
تجیهزات کارگاهی
و آزمایشگاهی

 3مربی با تخصص
مرتبط با امکانات و
تجیهزات کارگاهی
و آزمایشگاهی

 1دانشیار و  3استادیار  2دانشیار و 3
 3مربی و 1
استادیار با امکانات و حداقل  2سال سابقه با استادیار با
حداقل  5سال
تخصص مرتبط و
تجهیزات کارگاهی
سابقه
امکانات و تجهیزات
و آزمایشگاهی
کارگاهی و
آزمایشگاهی

-

ارائه گزارش طرح جامع توسعه آموزش عالی بر اساس آمایش آموزش عالی
مأموریت گرا بودن درخواست
دارا بودن امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی
اعضاء هیأت علمی باید در استخدام تمام وقت دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی بوده و احکام استخدامی آنها
باید به تأیید مراجع ذیصالح رسیده باشد.

مدارک الزم که توسط دانشکده جهت ایجاد رشتههای جدید باید تهیه شود

 )1برنامه و سر فصل دروس
 )2رزومه اعضای هیات علمی به همراه آخرین حکم
 )3تکمیل فرم اطالعات آموزشی (پیوست)
 )4صورتجلسه شورای تحصیالت تکمیلی بخش
 )5صورتجلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده

