
 (RFP) درخواست پیشنهاد پروژه

 طوسي نصیرالدين خواجه صنعتي دانشگاه آموزشي هاي برنامه روزآمدسازي و تحول طرح

 

 مقدمه -1

 مهيا  بشري جوامع پيشرفت براي را توجهي قابل امكانات نو، هاي فناوري و اي  رشته بين هاي زمينه در ويژهه ب علمي، پرشتاب شدر

 برنامه در شايسته نحو به جديد هاي زمينه اين تا كند مي ايجاب علوم نشر و توليد مراجع عنوان به ها دانشگاه الت. رساست ساخته

  است  الزم منظور  اين هب. گردد حاصل  علوم اين  از  اصولي برداري  بهره زمينه  طريق اين از تا شود وارد  آنها تحقيقاتي و آموزشي هاي

 برنامه  در يافته ساختار فعاليتي عنوان  به جاري، هاي گرايش رشته روزآمدسازي و بازنگري يا و جديد هاي گرايش/رشته تعريف تا

 پيشنهادهاي  مورد در  اقدام و بندي  لويت وا آوري،  جمع هدف با حاضر، پروژه پيشنهاد درخواست د.  گرد  لحاظ دانشگاه اي  توسعه هاي

 ت. اس شده تنظيم و تهيه زمينه  اين در  موجود

 طرح شدن عملیاتي به نیاز داليل و اهداف -2

 پرمخاطب و جديد هاي زمينه به ورود طريق از دانشگاه شكوفايي و شدر •

 دانشگاه آموختگان دانش اشتغال هاي زمينه توسعه و شور مي كعل سطح پيشرفت •

 دانشگاه علمي توليدات  رشد متعاقباً و  كيفيت با دانشجويان جذب •

 دانشگاه با صنعتي قراردادهاي عقد سازي زمينه •

 دانشگاه آموزشي هاي دوره اجراي در خارجي معتبر هاي دانشگاه مشاركت افزايش •

 طرح تعريف محدوده -3

 با منطبق جديد هاي گرايش–رشته ايجاد و بازنگري دانشگاه، راهبردي  طرح و كشور علمي جامع نقشه با راستا هم طرح، اين رد

 اين در. باشد نظرمي مورد التحصيالن فارغ اشتغال هاي زمينه و  كار بازار  به نگاه با و  تكنولوژي و علمي هاي پيشرفت سطح  آخرين 

 عقد يا و خارجي معتبر هاي دانشگاه مشاركت جلب  به منجر  كه  موضوعاتي و  اي رشته بين تكميلي تحصيالت هاي دوره راستا

 .باشد مي توجه اولويت در گردد، صنعتي قراردادهاي

 پیشنهاد ارائه در درخواست مورد موارد -4

  پيشنهادي گرايش/رشته عنوان -4-1

 : اساس بر پيشنهادي گرايش –توجيه رشته  -4-2

 آموختگان دانش اشتغال و كار بازار •

 هم سوئي با نقشه جامع علمي كشور و طرح راهبردي دانشگاه  •

 هاي مرتبط با موضوع داخلي/خارجي مجري رشته/گرايشهاي معتبر  سوابق و تجربيات دانشگاه  •



 امكانات حاصل در عقد قراردادهاي صنعتي  •

 هاي معتبر خارجي هاي جلب مشاركت دانشگاه زمينه  •

 ش انجام طرح ور -4-3

دي مطالعات اقتصا  متقاضيان،  جامعه  با  مصاحبه  آماري،  مطالعات)  پيشنهادي  گرايش  –ريح نحوه انجام نيازسنجي رشته  تش •

 (و غيره

 -رشته هاي درسي ساير شريح نحوه انجام كار در تنظيم عناوين درسي رشته گرايش پيشنهادي )الگوگيري از برنامهت •

 كلي سازي نيازمندي  آوري و  هاي علمي برجسته، جمع  هاي مشابه داخلي/خارجي، هم انديشي با اساتيد و شخصيت  گرايش

 (غيره هاي بازاركار و

همكاري  مشابه، دعوت به يهاي درس ي دروس )استفاده از محتوي دروس ساير برنامهايح روال كاري در تنظيم محتوشرت •

 غيره( اساتيد داخل/ خارج دانشگاه، روال داوري و اعمال نظرات اصالحي و

 ماه(  ٦بندي انجام طرح )حداكثر  رنامه زمانب -4-4

 معرفي همكاران اصلي طرح  -4-5

 ناليز هزينه و تعيين اعتبارات آ -٦-4

 تهیه پیشنهادات قالب -5

در ضمن دسترسي به  .ارائه شده استدانشگاه  در سايت دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزشتهيه پيشنهادات فرم هاي  word قالب

نمونه طرح توجيهي مورد تأييد دفتر برنامه ريزي آموزش عالي از طريق دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزش با ارسال پيام درخواست  

 امكان پذير مي باشد. epm@kntu.ac.ir در ايميل دفتر با آدرس
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