
 اداره برنامه ريزي آموزشيوظايف 

  هاي مربوط به ايجاد و اجراي  تشكيل شوراي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه به منظور بررسي و تصويب درخواست

هاي موجود در دانشگاه،  ها و گرايش هاي آموزشي، تغيير عنوان رشته هاي جديد، تغيير نام گروه ها و گرايش رشته

هاي موجود در كليه مقاطع  رسي، حذف، ادغام، جايگزيني و تغيير دروس و منابع رشتههاي د بازنگري برنامه

  تحصيلي؛

 هاي آموزشي دانشگاه؛ هاي الزم در زمينه تفسير و يا توسعه برنامه بررسي  

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

  هاي الزم؛ تهيه گزارشآموزشي و 

  تعيين استانداردهاي آموزشي در قالب امكانات دانشگاه؛  

  ها ها و گرايش هاي درسي، رشته تهيه آمارهاي برنامه.  

  قبل و بعد از شوراي (انجام امور مربوط به بررسي برنامه درسي و مدارك ايجاد و اجراي رشته هاي تحصيلي جديد

  .مقاطع مختلف تحصيلي در) برنامه ريزي آموزشي دانشگاه 

  قبل و بعد از شوراي برنامه ريزي آموزشي (انجام امور مربوط به بررسي مدارك و برنامه هاي درسي بازنگري شده

  .در مقاطع مختلف تحصيلي) دانشگاه

 انجام هماهنگي هاي الزم جهت برگزاري شوراي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه  

  آموزشي دانشگاه به واحد هاي آموزشي و انجام اقدامات الزم در ارتباط با  ابالغ صورتجلسات شوراي برنامه ريزي

تهيه نامه جهت اصالح برنامه هاي درسي، ارسال نامه به : مصوبات شوراي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه كه شامل 

  .مي باشد... وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري جهت صدور مجوز ايجاد، اجرا و 

  ايجاد و اجراي رشته هاي جديد به واحد هاي مرتبط در دانشگاهابالغ مجوز هاي  

 تهيه جداول و آمار هاي مربوط به شوراي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه  

  انجام امور مربوط به ورود اطالعات جديد و اصالحات مربوط به رشته هاي تحصيلي و نظام هاي آموزشي مرتبط با

  .گاه در سامانه جامعآنها براي كليه واحد هاي آموزشي دانش

 همكاري در امور مربوط به كميته آمايش رشته ها  

  ورود اطالعات پرفايل دانشگاه در سامانه هوشمند توسعه آموزش عالي و ارسال درخواست مربوط به صدور مجوز

  .اجراي رشته هاي جديد از طريق سامانه مذكور

 


