
  دستورالعمل اجرايي بازنگري يا تدوين برنامه هاي درسي دانشگاه

  

درراستاي اجراي آيين نامه واگذاري اختيارات برنامه ريزي درسي به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي    
وآيين نامه داخلي شوراي برنامه ريزي دانشگاه مصوب ) 10/2/79و مورخ /1089شماره (داراي هيات مميزه 

براي مشاركت در برنامه ريزي و به منظور ترغيب گروه هاي آموزشي و اعضاي هيات علمي دانشگاه  4/11/82
اين دستورالعمل جهت اجرا در ) بازنگري و تدوين برنامه هاي آموزشي و محتواي دروس (درسي و آموزشي

  .دانشگاه الزهرا تهيه گرديده است

تغييرات پيشنهادي در محتواي دروس و برنامه دوره هاي موجود و نيز برنامه هاي جديد تدوين شده به  -ماده ا
فوق الذكر  هاي مول اين دستورالعمل مي گردند كه براساس اهداف، مواد و تبصره هاي آيين نامهشرطي مش

  .تهيه شده باشند 

  :مواردي كه اين دستورالعمل مشمول آنها مي گردد عبارتند از -2ماده 

 . بازنگري يك درس كه منجر به تغيير در سرفصل ها گردد -الف

  تدوين يك درس جديد - ب

 .از مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري يككامل يك دوره آموزشي داير در هربازنگري  -  ج

 .جتدوين برنامه آموزشي يك دوره جديد در هريك از مقاطع مذكور در بند  -  د

سه دوره اجرا پس از اعمال تغييرات قبلي منوط به  موارد ذكر شده دراين مادهايجاد تغيير مجدد در : 1تبصره 
  .است

آيين نامه داخلي شوراي برنامه ريزي دانشگاه ، به جز موارد فوق براي تغيير در برنامه هاي درسي :2 تبصره
  .شوراي دانشگاه مالك عمل خواهد بود  4/11/82مصوب 

  :شرايط اعضاي هيات علمي مجري و همكار  -3ماده 

  .باشندمربوطه در رشته داراي مدرك دكتري  و صاحبنظر ،متخصص  مي بايست  و همكارانمجري 



در موارد استثنا درخصوص تخصصي هايي كه مدرك دكتري در آنها كم مي باشد با ارائه داليل : 3تبصره 
از سوي گروه و تĤييد دانشكده مي توان از ساير همكاران متعهد و مجرب با مرتبه علمي مربي نيز  متقنتوجيهي 

  .دعوت به همكاري نمود

صورت  رشته هاي مرتبطارائه پيشنهاد مي بايست با همكاري اساتيد  ،ايدرمورد دروس بين رشته : 4تبصره 
  .ري و اساتيد ديگر به عنوان همكار معرفي گردندجگيرد به گونه اي كه يكي از اساتيد به عنوان م

درصورت لزوم مجري طرح مي تواند از همكاران گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي در زمينه رعايت اصول 
  .درسي به عنوان مشاور دعوت به همكاري نمايدبرنامه 

  : مراحل اجرا - 4ماده 

 مراحل اجراي بند الف و ب - 4-1

 .همراه با تكميل فرم هاي مربوطه توسط مجري، ارائه درخواست به گروه    .1- 4-1
  وياتدوين درس در گروه آموزشي با درنظر گرفتن شرايط گروه،  بررسي توجيه تغييرات   .2- 4-1

مقررات آموزشي و با توجه به اهداف آيين نامه واگذاري اختيارات و دانشكده ، قوانين و 
 .تصويب درگروه آموزشي

نفر عضوهيات علمي با مدرك  5تدوين برنامه درسي توسط گروه آموزشي با مشاركت و تاييد حداقل  - 5تبصره 
  .دكتري دررشته مربوطه انجام مي شود

ي در رشته مربوطه موجود نيست، با ارائه داليل توجيهي از درموارد استثنا كه عضو هيĤت علمي با مدرك دكتر
 .سوي گروه و تĤييد دانشكده همكاري مربيان مجرب امكان پذير مي باشد

 .بررسي و تصويب در شوراي برنامه ريزي دانشكده   .3- 4-1
از سوي رييس دانشكده به مدير دفتر برنامه  ات و ياتدوين دروسارائه درخواست تغيير .4- 4-1

شوراي  آموزشي ،كليه مدارك مستدل ازجمله صورتجلسه گروه  با ارائه ريزي آموزشي
 تكميل فرم هاي مربوطهبرنامه ريزي دانشكده و

جهت ) درصورت كامل بودن(بررسي اوليه در دفتر و قراردادن موضوع در دستور كار شورا  .5- 4-1
ت درصورت نقص اطالعات يا مستندات يا داشتن ايرادا(بررسي و يا عودت به دانشكده 

 .جهت اصالح و تكميل) كلي



  .شوراي برنامه ريزي دانشگاهبررسي در  .6- 4-1
 رياست بهبرنامه ريزي توسط معاونت آموزشي  پس از تصويب در شورايابالغ نتيجه  .7- 4-1

 .معادل سازي براساس آيين نامه نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشي جهت دانشكده 

توسط معاونت رياست دانشگاه  وتاييد ابالغ نتيجه پس از تصويب در شوراي برنامه ريزي .8- 4-1
 .به واحدهاي ذي ربط جهت اجراآموزشي 

 

 مراحل اجراي بند ج و د - 4-2

 .ارائه درخواست به گروه همراه با تكميل فرم هاي مربوطه توسط مجري .1- 4-2
بررسي در گروه آموزشي با درنظر گرفتن شرايط گروه ، دانشكده ، قوانين و مقررات  .2- 4-2

 5، با مشاركت و تاييد حداقل  آيين نامه واگذاري اختياراتآموزشي و با توجه به اهداف 
 .تصويب در گروه آموزشي عضوهيات علمي با مدرك دكتري در رشته مربوطه و

 .بررسي و تصويب در شوراي برنامه ريزي دانشكده  .3- 4-2
مورد نظر از سوي رييس دانشكده به مدير دفتر  بازنگري يا تدوين دورهارائه درخواست  .4- 4-2

آموزشي با ارائه كليه مدارك مستدل ازجمله صورتجلسه گروه آموزشي ، برنامه ريزي 
 .شوراي برنامه ريزي دانشكده وتكميل فرم هاي مربوطه

جهت ) درصورت كامل بودن(بررسي اوليه در دفتر و قراردادن موضوع در دستور كار شورا  .5- 4-2
ايرادات  درصورت نقص اطالعات يا مستندات يا داشتن(بررسي و يا عودت به دانشكده 

 .جهت اصالح و تكميل) كلي

  :بررسي در دفتر برنامه ريزي موارد ذيل را نيز شامل مي شود

 كامل بودن فرم و اطالعات مورد نياز •

 .قرارگرفتن پيشنهاد در شمول دستورالعمل برمبناي نوع بازنگري درخواست شده •
 .مه ريزي دانشگاهبراساس اولويت بندي اعالم شده توسط شوراي برنا زمان و كيفيت اجرا  •
 .براساس اعالم شوراي برنامه ريزي دانشگاهاولويت هاي علمي دانشگاه  •
 .ميزان اعتبار ساليانه دفتر درهرسال •

  
 



 .بررسي در شوراي برنامه ريزي دانشگاه .6- 4-2
پس از 2وبند د ماده  پس از تصويب در شوراي برنامه ريزي 2ابالغ نتيجه بند ج ماده  .7- 4-2

 .عاونت آموزشي جهت عقد قراردادتوسط م تصويب شوراي دانشگاه 
در پايان زمان اجراي قرارداد به همراه مشخصات تمام دروس ، توسط مجري ارائه گزارش  .8- 4-2

 .به گروه آموزشيمطابق فرم ... سرفصل ها، منابع و
و شوراي برنامه ريزي  شوراي عمومي گروهتوسط  يا تدوين تاييد گزارش نهايي بازنگري .9- 4-2

 .دانشكده 
نهايي به انضمام صورتجلسه شوراي گروه و شوراي برنامه ريزي دانشكده به ارسال گزارش  .10- 4-2

 .دفتر برنامه ريزي آموزشي
 .تصويب نهايي برنامه در شوراي برنامه ريزي دانشگاه .11- 4-2
توسط معاونت رياست دانشگاه  پس از تاييد 2وع بند ج ماده ضابالغ برنامه هاي مصوب مو .12- 4-2

 .به واحدهاي ذي ربط جهت اجراآموزشي 
به دفتر پس از تاييد شوراي دانشگاه  2ماده  داعالم برنامه هاي مصوب موضوع بند  .13- 4-2

 .گسترس آموزش عالي جهت صدور مجوز اجرا

  :ضوابط پرداخت  ونحوه معادل سازي  – 5ماده 

  :نحوه محاسبه واحد معادل آموزشي موارد بند الف و ب به شرح ذيل است - 1- 5
 .به تشخيص شوراي گروه صورت مي پذيرد برحسب ميزان تغييرات وواحدمعادل آموزشي  •
واحد  5/0درصد  50و تغييرات بيشتر از  25/0درصد  50تغييرات كمتر از : دروس مقطع كارشناسي •

  .معادل سازي مي گردد
درصد 50و تغييرات بيشتر از  5/0درصد  50تغييرات كمتر از  : دروس مقطع كارشناسي ارشد و دكتري  •

  .گرددواحد معادل سازي مي  75/0
 تغييرات% 100= تدوين  •

در اولين نيمسال يا نيمسال بعدي سهم مجري و همكاران از واحد معادل آموزشي مساوي بوده و  -6تبصره 
  .پس از تĤييد گزارش نهايي توسط شوراي برنامه ريزي دانشگاه محاسبه مي گردد

  :آموزشيمبلغ پرداختي براي بازنگري و يا تدوين برنامه يك دوره  - 2- 5



 .تغييرات درصد ×ريال  000/000/30= مبلغ پرداختي در مقطع كارشناسي            .1- 2- 5
                     تغييرات درصد ×ريال  000/000/15=قطع كارشناسي ارشدودكتريرمد بلغ پرداختيم .2- 2- 5
 100 ×) تعداد واحدهاي بازنگري شده/ كل واحد(= درصد تغييرات  .3- 2- 5

اين آيين نامه بوده و در سنوات آتي درهرسال درصد افزايش با ارقام فوق مربوط به سال تصويب  -7تبصره 
 تصويب شوراي برنامه ريزي دانشگاه امكان پذير مي باشدو

 

  :نحوه پرداخت حق الزحمه  - 6ماده 

  :در دومرحله انجام خواهد شد 2براي بند ج ماده پرداخت حق الزحمه  -6-1
 .درصد مبلغ قرارداد 25پس از تنظيم قرارداد : مرحله اول   •
درصد  75پس از ارائه گزارش نهايي و تاييد آن توسط شوراي برنامه ريزي : مرحله دوم   •

 .باقيمانده
 :در سه مرحله انجام خواهد شد 2پرداخت حق الزحمه براي بند د ماده  -6-2

 .درصد مبلغ قرارداد 25پس از تنظيم قرارداد : رحله اول م •
 .درصد 50دانشگاهپس از ارائه گزارش نهايي و تĤييد آن توسط شوراي برنامه ريزي : مرحله دوم  •
 .درصد باقيمانده 25پس از تصويب شوراي گسترش وزارت علوم : مرحله سوم   •

  :مدت اجرا – 7ماده 

داليل  ارائهحداكثر يك سال است و درصورت  2زمان تعيين شده جهت ارائه گزارش نهايي براي بندج و د  ماده 
  .ماه قابل تمديد است 6مستدل با تĤييد شوراي برنامه ريزي دانشگاه تا 

  .مدت زمان ارسال مدارك به وزارت علوم تا دريافت پاسخ به مدت قرارداد فوق اضافه مي شود - 8تبصره 

و از تصويب  22/1/88و  3/12/87شوراي برنامه ريزي دانشگاه مورختبصره در  8ماده و  7در اين دستورالعمل
  .            تاريخ تصويب قابل اجراست


