
 سر فصل دروس یو بازنگر نینامه تدو وهیش

 یلیتکم التیو تحص یکارشناس مقاطع

      مقدمه :

با توجه به رشد باشد. می های موثر بر کیفیت آموزشهای آموزشی و تهیه محتوی دروس یکی از مهمترین جنبهتنظیم صحیح برنامه     

ای در سر فصلهای دروس موجود یک ضرورت اجتناب ناپذیر های دورهدید و بازنگریه علوم و فناوری، پیشنهاد دروس جصپرشتاب در عر

 است.

ها و موسسات آموزش عالی دارای هیات ممیزه )شماره در چارچوب آئین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی به دانشگاه شیوه نامهاین      

ی برای مشارکت فعال در تدوین و بازنگری محتوی دروس در دانشگاه ( و به منظور ترغیب اعضای هیات علم98/2/91/و مورخ 9801

های درسی درسی جدید و یا اعمال بازنگری در برنامه هاینحوه پیشنهاد برنامه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهیه و تنظیم شده است.

 ای جداگانه تهیه و اعالم خواهد شد.یک گرایش، در قالب شیوه نامه

 فی: تعار 1ماده

 .باشدیدانشگاه م یو توسعه آموزش یزیبرنامه ر یمنظور شورا :یزیربرنامه یاشور

 یارشناسک از مقاطع کیدر هر  یعنوان درس کیسرفصل مطالب  یو مستندساز یساختارده ،یجمع بند :پیشنهاد دروس جدید

شورای  تایید)به  کشور هایدانشگاه ریسا ایمصوب دانشگاه  هایسرفصلحداکثر مشابهت آن با  که یبه نحو یلیتکم التیتحص ای

  باشد. %08ریزی( برنامه

که  یبه نحو یلیتکم التیتحص ای یمصوب در مقاطع کارشناس یدرس نیاز عناو کیهر  هایسرفصل اصالح: سر فصل یکل یبازنگر

 ( داشته باشد.یزیبرنامه ر یشورا تایید% )به 08 -% 98مشابهت  هیبا سرفصل اول دجدی فصلسر

 التیتحص ای یمصوب در مقاطع کارشناس یدرس نیاز عناو کیهر  هایسرفصلعنوان یا اصالح  اصالحسرفصل:  یجزئ یازنگرب

 باشد. هی( با سر فصل اولیزیبرنامه ر یشورا تایید% )به 98از  شیمشابهت ب یدارا دیکه سر فصل جد یبه نحو یلیتکم

 را بر عهده دارد. یدرس عنوان کیسر فصل  یزنگربا ای نیتدو تیکه مسئول یعلم اتیعضو ه درس: طراح

 : دوره های بازنگری سر فصل دروس2ماده 

سال از زمان تصویب و یا  5سال و  2، به ترتیب یک سر فصل مصوببرای حداقل بازه زمانی جهت پیشنهاد بازنگری جزئی و کلی      

 باشد.آخرین اصالح کلی آن سر فصل می

 جدید دروس بیوتصپیشنهاد و : نحوه 3ماده

 :ردیانجام پذ ریالزم است تا مجموعه اقدامات ز دیدروس جد بیتصوپیشنهاد و به منظور 

 .  های مصوب شورای برنامه ریزیفرم با مطابق درس طراح توسطسرفصل  نیتدو -0-9    

      



مورد نظر، سوابق  شیگرا ایرس در رشته د گاهیارائه درس، جا لیمشتمل بر اهداف، ضرورت و دال) یهـیگزارش توج هـیته -0-2    

 ا برای رشته مورد نظر، دروسی که سر فصل ـدستاوردهردها و ـکارب ینیب شیور، پـخارج کش ایمشابه در داخل  هایه درسـدر ارائ وجودـم

  جدید جایگزین آنها خواهد شد( مطابق با فرمهای مصوب شورای برنامه ریزی.

 یادـشنهیدرس و داوران پـم دیـاسات یده و معرفـروه و دانشکـگ یات شوراـدر جلس یهـوجیـت زارشـگ و هاسر فصل بـیتصو -0-0     

 (.اریحداقل مرتبه دانشبا داور خارج دانشگاه  2داور داخل دانشگاه و  2)حداقل      

 .یزیبرنامه ر یالبدل از طرف شورا یداور عل 9و  یداور اصل 2انتخاب حداقل  -0-4     

 .ان به صورت محرمانهنقطه نظرات داور افتیارسال سر فصل ها جهت در -0-5     

 ها برای داور د و پس از این مدت، سرفصلـباشخ ارسال به داور میـماه از تاری 2ر مدت زمان داوری یک سرفصل ثحداک :(1)تبصره         

 مه ریزی و توسعه آموزشی می باشد.علی البدل ارسال میگردد. مسئولیت پیگیری بر عهده دفتر برنا        

      جمع بندی نظرات نهائی داوران و اقدام مطابق با جدول زیر: -0-9     

 نظر نهایی داوران
 اقدام

 داور دوم داور اول

 رد قطعی رد قطعی
 اعالم عدم پذیرش سر فصل و خروج از دستور کار

 کلیاصالح  رد قطعی

 ال به داور سومارس اصالح جزئی یا پذیرش ردقطعی

مجدد توسط بررسی ارجاع به طراح درس جهت اعمال نقطه نظرات داوران و  کلیاصالح  کلیاصالح 

 یا پذیرش اصالح جزئی کلیاصالح  .اندیا داورانی که اعالم اصالح بنیادین نمودهداور 

 پذیرش یا اصالح جزئی پذیرش یا اصالح جزئی
ات بدون نیاز به بررسی مجدد توسط ارجاع به طراح درس جهت اعمال اصالح

 داوران

     

نیمسال به صورت  2برای مربوطه ، درس پس از انجام مرحله داوری و اعمال اصالحات نهائی، با تائید دفتر برنامه ریزی آموزشی -0-0 

زی ـبرنامه ریآن در جلسه شورای توسط دفتر نظارت و ارزیابی انجام و گزارش درس شود. در این دو نیمسال ارزیابی میارائه  آزمایشی

 گردد.برای تصویب نهائی به شورای دانشگاه ارجاع میمربوطه درس  ،ریزیشود. در صورت موافقت شورای برنامهمطرح می

 باشد.ارائه درس بدون داوری در قالب مباحث ویژه مجاز نمی: (2)تبصره        

 های موجودنحوه بازنگری در سرفصل -4ماده 

 های یک درس مصوب، الزم است تا مراحل زیر انجام شود:اعمال بازنگری )کلی یا جزئی( در سر فصلبرای  

 های بازنگری شده و مشخص کردن محل و نوع تغییرات اعمال شده از طرف طراح درس.تنظیم سرفصل -4-9     

 ع به دفتر برنامه ریزی آموزشی.بازنگری در جلسه شورای گروه و دانشکده و ارجاضرورت و ماهیت تصویب  -4-2     

پذیرش  پذیرش یا عدم ع بندی نهائی در موردـتشخیص شورای برنامه ریزی و جم بهانتخاب داور و اجرای مراحل داوری  -4-0     

 بازنگری.

 



در سر فصل توسط دفتر  داور از طرف شورای برنامه ریزی تعیین و اعمال نظرات آن 9بازنگری کلی الزم است حداقل  در: (3)تبصره        

 برنامه ریزی آموزشی پیگیری شود.

 : حق الزحمه5ماده 

حق الزحمه داوری سر فصلهای جدید و یا بازنگری کلی برای هر عنوان درسی )شامل داوری مجدد و بررسی نحوه اعمال اصالحات( برای 

 باشد.میهای کارشناسی ارشد نامهپایان در ان خارجیالزحمه داورمعادل با حق داوران داخل دانشگاه و یا خارج دانشگاه

  مصوب و الزم االجراء گردید. 25/0/15هیات رئیسه مورخ  در تبصره 0ماده و  6در قالب  شیوه نامه این -6ماده 

 


