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  :اداره برنامه ريزي آموزشي وظايف 

  هاي  به منظور بررسي و تصويب درخواست دانشگاه آموزشي ريزي برنامه شوراي تشكيل
هاي آموزشي، تغيير  هاي جديد، تغيير نام گروه ها و گرايش مربوط به ايجاد و اجراي رشته

هاي درسي، حذف، ادغام،  هاي موجود در دانشگاه، بازنگري برنامه ها و گرايش عنوان رشته
  تحصيلي؛ هاي موجود در كليه مقاطع جايگزيني و تغيير دروس و منابع رشته

 هاي آموزشي دانشگاه؛ هاي الزم در زمينه تفسير و يا توسعه برنامه بررسي  
 هاي آموزشي در زمينه تفسير و يا  ها، موسسات آموزشي و گروه بررسي پيشنهاد دانشكده

  هاي الزم؛ هاي آموزشي و تهيه گزارش توسعه برنامه
  دانشگاه؛ امكانات قالب در آموزشي استانداردهاي تعيين  
  ها. ها و گرايش هاي درسي، رشته هيه آمارهاي برنامهت  
  انجام امور مربوط به بررسي برنامه درسي و مدارك ايجاد و اجراي رشته هاي تحصيلي

  جديد (قبل و بعد از شوراي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه ) در مقاطع مختلف تحصيلي.
 گري شده (قبل و بعد از انجام امور مربوط به بررسي مدارك و برنامه هاي درسي بازن

  شوراي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه) در مقاطع مختلف تحصيلي.
 انجام هماهنگي هاي الزم جهت برگزاري شوراي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه  
  انجام و آموزشي هاي واحد به دانشگاه آموزشي ريزي برنامه شوراي صورتجلسات ابالغ 

شوراي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه كه شامل : تهيه  مصوبات با ارتباط در الزم اقدامات
نامه جهت اصالح برنامه هاي درسي، ارسال نامه به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري جهت 

  صدور مجوز ايجاد، اجرا و ... مي باشد.



 ابالغ مجوز هاي ايجاد و اجراي رشته هاي جديد به واحد هاي مرتبط در دانشگاه  
  هاي مربوط به شوراي برنامه ريزي آموزشي دانشگاهتهيه جداول و آمار  
  انجام امور مربوط به ورود اطالعات جديد و اصالحات مربوط به رشته هاي تحصيلي و نظام

  هاي آموزشي مرتبط با آنها براي كليه واحد هاي آموزشي دانشگاه در سامانه جامع.
 همكاري در امور مربوط به كميته آمايش رشته ها  
 ت پرفايل دانشگاه در سامانه هوشمند توسعه آموزش عالي و ارسال ورود اطالعا

 درخواست مربوط به صدور مجوز اجراي رشته هاي جديد از طريق سامانه مذكور.

 

  شوراي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه  
 ،شوراي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه به منظور رسيدگي به  در اين مديريت

  گردد.  ها در راستاي اعتالي آموزش تشكيل مي هاي دانشكده درخواست
 :اعضاي شوراي برنامه ريزي آموزشي عبارتند از  
 نفر به شرح  14اعضاي اصلي: اعضاي اصلي شوراي برنامه ريزي آموزشي مركب از  -الف

  باشد: زير مي
 به عنوان رئيس شورا، مديركل برنامه ريزي  شي و تحصيالت تكميلي دانشگاهمعاون آموز

آموزشي دانشگاه به عنوان دبير شورا، مديركل امور آموزشي دانشگاه، مديركل تحصيالت 
تكميلي دانشگاه، مديركل امور پژوهشي دانشگاه، هفت نفر از استادان صاحب نظر و 

ادي به پيشنهاد پرديس يا دانشكده مستقل، مجرب دانشگاه با مرتبه دانشياري يا است
تاييد معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه و با حكم رياست دانشگاه در 

هاي تخصصي حوزه علوم انساني، حوزه علوم اجتماعي و رفتاري، حوزه هنر، حوزه  زمينه
ر عضو فني، حوزه علوم پايه، حوزه كشاورزي و منابع طبيعي و حوزه دامپزشكي، دو نف

  هيات علمي متخصص در زمينه برنامه ريزي آموزشي.
 اعضاي مدعو: معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي پرديس/ دانشكده مستقل مرتبط  - ب

با موضوع در دست بررسي توسط شورا و مدير گروه آموزشي مرتبط با موضوع در دست 
  بررسي توسط شورا. 

   

   

  



  هاي آموزشي اداره سنجش و نظارت برنامهوظايف 

 ربط؛ به مقامات ذيهاي آموزشي و تسليم نظرات  هاي الزم در زمينه آئين نامه بررسي  
  بررسي اطالعات مربوط به برنامه هاي درسي واحد هاي مختلف آموزشي دانشكده ها كه

توسط كاربران آنها در سامانه جامع دانشگاه وارد شده و مطابقت آنها با برنامه هاي درسي 
  مصوب و تاييد نهايي اطالعات

 ت اصالح ساختار سامانه انجام هماهنگي با مركز فناوري و فضاي آموزشي دانشگاه جه
  جامع دانشگاه.

  انجام امور مربوط به اعالم ظرفيت هاي پذيرش دانشجو در مقاطع كارشناسي و
كارشناسي ارشد و تهيه جداول و آمار هاي مربوط به امور ظرفيت هاي كارشناسي و 

  كارشناسي ارشد.
 .همكاري در انجام امور مربوط به اعالم ظرفيت مقطع دكتري  
 ي و بروز رساني اطالعات سايت اين اداره كل در سايت دانشگاهراه انداز  
    ها؛ دوره و آموزشي هاي برنامه اجراي نحوه و آموزشي شكايات بررسي  
 هاي الزم به منظور انجام به موقع ارزشيابي اعضاي هيات علمي؛ هماهنگي  
 روي انساني تهيه اطالعات الزم در رابطه با ارزشيابي براي واحدهاي مختلف دانشگاه، ني

  علمي؛ هيات   دانشگاه و اعضاي
 .تهيه آمارهاي مربوط به ارزشيابي اعضاي هيات علمي  

  

   هاي اعضاي هيأت علمي اداره بررسي فعاليتوظايف 

 مركزي هيات پورتال در دانشگاه آموزشي هاي واحد هاي نياز اعالم ثبت به مربوط امور انجام 
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. جذب

  ،انجام امور مربوط به جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه از جمله استخدام، طرح سربازي
  انتقال و ماموريت

 .انجام امور مربوط به جايابي و بورسيه نمودن دانشجويان دكتراي داخل و اعزام به خارج  
 غل به تحصيل در مقطع دكتري.انجام امور مربوط به تمديد ماموريت تحصيلي مربيان شا  
 .انجام امور مربوط به تمديد قرار داد استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه  
 .انجام امور مربوط به عضويت هيات علمي وابسته  
 .انجام امور مربوط به برگزاري جلسات هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه  



  گزارش هاي ساالنه.تهيه و بروز رساني آمار هاي مربوطه و تهيه  
 .انجام امور مربوط به عضويت پاره وقت بين المللي اعضاي هيات علمي  
 .ثبت نتايج در پورتال هيات مركزي جذب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  
 .ارائه گزارشات به هيات مركزي جذب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  

 


