
 جمهوري اسالمي ايران

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 آيين نامه واگذاري اختيارات برنامه ريزي درسي به دانشگاهها

 مقدمه 

 و به منظور حركت در جهت نهادينه كردن مشاركت دانشگاهها در مديريت                *با استناد به سياستهاي برنامه سوم توسعه       
وزش عالي آيين نامه حاضر در خصوص واگذاري اختيارات برنامه ر يزي درسي          آموزش عالي، تمركززدايي و ارتقاي كيفيت آم      

 .تحقيقات و فناوري به مورد اجرا گذاشته مي شود. به دانشگاههاي واجد شرايط وابسته به وزارت علوم

 : اهداف اين آيين نامه عبارتند از-١ماده

 ه انطباق هر چه بيشتر برنامه هاي درسي با نيازهاي جامع-الف   

  نهادينه كردن برنامه ريزي درسي در دانشگاهها -ب    

  روزآمد شدن برنامه ها با توجه به تحوالت دانش بشري -   ج

  تناسب بيشتر برنامه هاي درسي با امكانات و تواناييهاي دانشگاهها-    د

هاي تحصيلي مصوب شوراي عالي      تدوين برنامه هاي درسي رشته هاي مصوب با رعايت آيين نامه هاي آموزشي دوره            -٢ماده
تعداد و نوع دروس عمومي توسط شوراي عالي            . مطابق مقررات . برنامه ريزي و مقررات مربوط برعهده دانشگاه است          

 . برنامه ريزي تعيين مي شود

با گزارش   دانشگاه مي تواند بر اساس نيازهاي جامعه و تحوالت علمي روز، پيشنهاد ايجاد رشته هاي جديد را همراه                   -٣ماده
پس از تصويب عنوان رشته     . توجيهي شامل ضرورت ايجاد رشته و امكان اجراي آن به شوراي عالي برنامه ريزي ارايه نمايد                

جديد، دانشگاه مي تواند با رعايت مفاد اين آيين نامه، برنامه درسي آن رشته را تدوين و پس از اخذ مجوز از شوراي گسترش                       
  .آموزش عالي به اجرا درآورد

 دانشگاه يك نسخه از برنامه تدوين شده را همراه با درخواست مجوز اجرا به دفتر گسترش آموزش عالي ارسال                         -تبصره
 .مي كند

  دانشگاه مي تواند در چهارچوب آيين نامه هاي آموزشي دوره هاي تحصيلي، مصوب شوراي عالي برنامه ريزي، نسبت                 -٤ماده
 .  تغيير دروس رشته هاي موجود در آن دانشگاه اقدام كندبه بازنگري، حذف، ادغام، جايگزيني و

 .  نسخه اي از برنامه اصالح شده براي اطالع به دبيرخانه شوراي عالي برنامه ريزي ارسال مي شود-تبصره

                                                 
  راهكارهاي اجرايي فصل آموزش عالي٥ بند الف ماده  *

 ١ 



 . تعيين مواد امتحاني آزمون هاي غيرمتمركز ورود به هر دوره تحصيلي در هر رشته برعهده دانشگاه است-٥ماده

سازمان سنجش آموزش كشور دستورالعمل تعيين مواد امتحاني ورودي را تهيه و               .  در مورد آزمون هاي متمركز     – ٦ماده
 . براي تصويب به شوراي عالي پيشنهاد مي كند

دانشگاهها و  .   برنامه ريزي درسي رشته هاي علمي كاربردي و تربيت معلم برعهده شوراي عالي برنامه ريزي است                  -٧ماده 
 . اجرايي برنامه ها و پيشنهادهاي خود را به دبيرخانه شورا ارسال مي كننددستگاههاي 

 :دانشگاه در فرايند برنامه ريزي درسي بايد -٨ماده

 . ا صول و روش هاي علمي برنامه ريزي درسي را رعايت كند) الف        

 .از بررسيهاي كارشناسي و يافته هاي پژوهشي استفاده كند) ب         

از همفكري و مشاركت صاحبنظران ساير دانشگاهها و بخش هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور حسب                 ) ج         
 .مورد استفاده كند

 :  دانشگاه در طراحي، ارزيابي و تصويب برنامه هاي درسي، معيارهاي زير را مد نظر قرار مي دهد-٩ماده

  كلي كشور انطباق با ارزشها، هدفها و راهبردهاي) الف         

 پاسخگويي به نيازهاي جامعه ) ب          

 هماهنگي با تحوالت علمي كشور )             ج

 گسترش و تعميق فرهنگ پژوهش )              د

 ايجاد روحيه خالقيت و كارافريني در دانش آموختگان )              ه

 ود به جامعه و بازار كارايجاد قابليت و مهارت هاي الزم براي ور)              و

در دانشگاه طي مراحل زير انجام      ) اعم از رشته هاي جديد و رشته هاي موجود       (  تدوين برنامه درسي هر رشته        -١٠ماده
 :مي شود

 نفر عضو هيات علمي با مدرك        ٥ تدوين برنامه درسي توسط گروه آموزشي با مشاركت و تاييد حداقل                -            الف
 ربوطدكتري در رشته م

  بررسي و تصويب برنامه در شوراي دانشگاه -             ب

   ابالغ برنامه توسط رييس دانشگاه به دانشكده مربوط جهت اجرا-             ج

 ٢ 



 دانشگاه مي تواند قبل از طرح برنامه در شوراي دانشگاه از نظرات كميته ها، شوراهاي دانشگاه و صاحب نظران                      -تبصره
 . ندمختلف استفاده ك

ساير دانشگاهها و   .  دانشگاههاي داراي هيات مميزه مي توانند از اختيارات موضوع اين آيين نامه استفاده كنند               -١١ماده
موسسات آموزش عالي و پژوهشي مي توانند برنامه هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي يا برنامه هاي مصوب دانشگاههاي                 

 .داراي هيات مميزه را اجرا كنند

 . معاونت آموزشي وزارت متبوع مسووليت نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه را به عهده دارد-١٢ماده

  معاونت آموزشي در پايان هر سال چگونگي و ميزان استفاده از اختيارات اين آيين نامه توسط دانشگاهها را به                       -تبصره
 . شوراي عالي برنامه ريزي گزارش مي دهد

 به تصويب وزير علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و از             ١٠/٢/٧٩ تبصره در تاريخ     ٤ ماده و    ١٣ر اين آيين نامه د   -١٣ماده
   .    تاريخ ابالغ قابل اجرا است

 

 ٣ 
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