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 مقدمه

هاي بخش آموزش عالی و همچنین توسعه کمی و هاي اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با هدف تحقق سیاستدر طی دهه
نامه واگذاري اختیارات توان به آیینآن جمله میها اقدام به واگذاري اختیاراتی در این زمینه نموده است که از کیفی دانشگاه

اشاره  23/11/1395ریزي آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مورخ ها مصوب شورأي عالی برنامهریزي درسی به دانشگاهبرنامه
ن ع، کارگروهی تحت عنواهاي مرتبط با این موضوبخشی به فرأیندنمود. در این راستا به منظور ایجاد یک ساختار مشخص جهت نظم

 جراییانامه جهت تبیین اهداف، وظایف، ترکیب اعضا و فرأیند ریزي درسی در دانشگاه یزد تشکیل گردید که این آیینشورأي برنامه
 آن تدوین شده است.

 : اهداف1ماده 

 ریزي درسی دانشگاه موارد ذیل خواهد بود:مهمترین اهداف شورأي برنامه
 هاي مرتبطنامهریزي درسی دانشگاه در چارچوب قوانین و مقررات باالسري و تدوین آیینرنامهساماندهی فرأیند ب -1-1

 هاي مختلفروزرسانی سرفصل رشتهایجاد بستر مناسب جهت به -1-2

 هاي درسی با عنایت بر تحوالت دانش بشري متناسب با نیاز روز کشورتدوین و بازنگري برنامه -1-3

 : وظایف:2ماده 

ریزي نامه، شورأي برنامهها، به منظور تحقق اهداف این آیینریزي درسی به دانشگاهنامه واگذاري اختیارات برنامهآیینبر اساس مفاد 
را  ربط پیشنهادات الزمدرسی دانشگاه وظیفه دارد تا ضمن نظارت بر موارد زیر، امور مرتبط را پیگیري و جهت تصویب به مراجع ذي

 ارائه دهد:
 درسی هايریزي توسعه و آمایش به منظور نظارت علمی بر اجرأي بهینه برنامهاهکارهاي تخصصی به مدیریت برنامهپیشنهاد ر -2-1
 ریزي درسیها در زمینه مسائل مرتبط با برنامهبررسی پیشنهادهاي دانشکده -2-2
 نوع درس و ... هاي مختلف شامل عناوین دروس، تعاریف،ریزي در دانشکدهسازي امور برنامههماهنگ -2-3
 ربطهاي مستقل مختلف و در صورت لزوم اصالح و پیشنهاد آن به مراجع ذيها/گروهبررسی برنامه درسی پیشنهادي دانشکده -2-4
ریزي درسی دانشگاه و پیشنهاد به هیأت مربوط به تحقق وظایف شورأي برنامه اجراییهاي نامهتدوین و بازنگري کلیه شیوه -2-5

آمایش  ریزي توسعه وریزي درسی که توسط مدیریت برنامههاي مربوط به برنامهنامهتصویب و نیز بررسی سایر شیوه رئیسه برأي
 شود.پیشنهاد می

 امور ارجاعی از سوي رئیس دانشگاه و معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه در چارچوب وظایف محوله -2-6

 : ترکیب اعضاي کارگروه3ماده 

قائم مقام این کارگروه به ترتیب رئیس و معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خواهند بود. دبیر این کارگروه نیز رئیس و 
ریزي توسعه و آمایش دانشگاه خواهد بود و سایر اعضاي آن را مدیر آموزشی دانشگاه، مدیر تحصیالت تکمیلی رئیس گروه برنامه

 یل خواهند داد. دانشگاه به همراه دو عضو حقیقی تشک
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هاي مستقل به همراه سایر افراد متخصص (بدون حق رأي) به جلسه دعوت ها/دانشکدهحسب نیاز، معاونین آموزشی پردیس -3-1
 خواهند شد.

سال عضو کارگروه  2اعضاي حقیقی با پیشنهاد معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه و با حکم رئیس دانشگاه به مدت  -3-2
 شد و انتصاب مجدد ایشان بالمانع است. خواهند

 اجرایی: فرأیند 4ماده 

سعه ریزي توهاي مستقل، توسط بخش برنامهها/دانشکدههاي مرتبط با شرح وظایف این کارگروه پس از دریافت از پردیسدرخواست
اي هچارچوب تدوین و بازنگري برنامه"( هاي باالسرينامهو آمایش بررسی اولیه خواهد شد. در این مرحله انطباق درخواست با آیین

در  21/11/1399مصوب  "ریزي درسی دانشگاه یزدبرنامه اجراییدستورالعمل "و  16/03/1394مورخ  861مصوب جلسه  "درسی
 يریزریزي درسی دانشگاه یزد) مورد توجه قرار خواهد گرفت و در صورت تایید در دستور کار جلسات شورأي برنامهشورأي برنامه

آن در این شورا، مصوبه مربوطه  بیدر صورت تصو ،یدرس يزیربعد از طرح موضوع در جلسه شورأي برنامهدرسی قرار خواهد گرفت. 
 الزم االجرا خواهد شد.دانشگاه ابالغ شده و  سیتوسط رئ

ها هو تنظیم ابالغیهاي الزم جهت برگزاري جلسات و تدوین صورت جلسات، پیگیري آنها تنظیم دستور جلسات، هماهنگی -4-1
 ریزي توسعه و آمایش خواهد بود.بر عهده رئیس گروه برنامه

جلسات کارگروه با حضور رئیس یا قائم مقام آن و اکثریت نسبی اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با رأي حداکثر  -4-2
 نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

 جرا خواهد بود.مصوبات کارگروه پس از ابالغ رئیس دانشگاه الزم اال -4-3

به تصویب رسید و از زمان  3/12/1400مورخ دانشگاه ماده تهیه و تدوین گردید و در جلسه هیأت رئیسه  4در  اجرایی نامهاین شیوه
 ي دانشگاه الزم االجرا است.اتصویب در شور




