
  ه هاي جديد در دانشگاه زنجاندستور العمل تاسيس رشت

با توجه به راه اندازي سامانه جديد آموزش عالي و به منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به درخواست ايجاد رشته هاي 

تهيه و ساير آيين نامه هاي مربوطه  31/02/92مورخ  28104/22جديد در دانشگاه اين دستورالعمل بر اساس ابالغيه 

  .گرديده است

  مورد نياز جهت راه اندازي رشته جديد در دانشگاهو اقدامات مدارك 

 مصوبه شوراي گروه آموزشي  -1

امكانات و اعضاي هيات علمي موجود گروه كه در جدول ذيل نيز اشاره شده , بايست بر اساس شرايط گروه آموزشي مي: نكته

 .اقدام به درخواست تاسيس رشته نمايد

 .دانشكده همراه با نامه رياست دانشكدهاي مصوبه شور -2

 ))در نوشتن طرح توجيهي نكات زير مورد توجه قرار گيرد((طرح توجيهي تاسيس رشته  -3

 ضرورت و اهميت راه اندازي رشته از لحاظ ملي، منطقه اي و دانشگاه -

  در دانشگاه و منطقه نياز سنجي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي رشته مورد نظر -

 وضعيت شغلي دانش آموختگانپيش بيني  -

 ساير موارد به تشخيص گروه آموزش -

 چهار به صورت تايپ شدهو  سه - دو–يك تكميل فرمهاي شماره  -4

 به روز رساني وب سايت اعضاي هيئت علمي گروه آموزشي -5

تحصيليجدول تعداد عضو هيات علمي تمام وقت و حداقل مورد نياز براي ايجاد رشته محل جديد در مقاطع مختلف   

  كارشناسي پيوسته  كارشناسي ارشد  دكتري
كارشناسي 

  ناپيوسته
  گروه  كارداني

 3دانشيار و  2

استاديار با حداقل 

  سال سابقه 5

 2استاديار حداقل  3دانشيار و1

سال سابقه با تخصص مرتبط با 

امكانات و تجهيزات كارگاهي و 

  آزمايشگاهي

استاديار با  2مربي و 2

امكانات وتجهيزات 

كارگاهي و 

  آزمايشگاهي

مربي با تخصص 3

مرتبط با امكانات و 

تجهيزات كارگاهي و 

  آزمايشگاهي

  

مربي باتخصص  3

مرتبط با امكانات و 

تجهيزات كارگاهي و 

 آزمايشگاهي

 علوم انساني

  علوم پايه

  فني و مهندسي

  كشاورزي

 3دانشيار و  2

 5استاديار با حداقل 

  سال سابقه

 2حداقل  استاديار 3دانشيار و  1

سال سابقه با تخصص مرتبط با 

امكانات و تجهيزات كارگاهي 

  وآزمايشگاهي

استاديار  1مربي و 3

با امكانات و 

تجهيزات كارگاهي و 

  آزمايشگاهي

مربي با تخصص  3

مرتبط با امكانات و 

تجهيزات كارگاهي 

  و آزمايشگاهي

مربي با تخصص 3

مرتبط با امكانات 

و تجهيزات 

كارگاهي و 

 آزمايشگاهي

  هنر

  


