
  آئین نامه تاسیس رشته هاي بین رشته اي

   شوراي برنامه ریزي آموزشی دانشگاه1/8/87مصوب جلسه 

  

  

  

  مقدمه -1ماده 

 از جمله نظام جب دگرگونی در خرده نظامهاي خودگیر مواتحول در جامعه به عنوان نظامی فر

ر جامعه عمل  به درستی نمی تواند د، و اگر جز این باشد فراگرد تحولآموزش عالی می گردد

عددي در ایفاي مسئولیت اجتماعی از جمله نقشهاي آنجا که دانشگاهها از نقشهاي متاز . نماید

جهت دهنده و هماهنگ کننده در جامعه برخوردارند، می بایست تغییر و تحوالت ایجاد شده در 

اصالح و طراحی دوره هاي جامعه را همیشه مد نظر داشته و نسبت به رفع آن از طریق 

مد که بتواند در در نهایت تربیت نیروي انسانی کارآلند مدت مورد نیاز بازار کار و آموزشی ب

حوزه کاري داراي استقالل فکري بوده و عوامل مهم و مؤثر در جریان کار را مورد تجزیه و 

تحلیل قرار داده و در جهت رفع مشکالت قادر به تصمیم گیري مناسب و مطلوب باشد ، اقدام 

  .نماید

ید و در راستاي توسعه  افزونی که در بازار کار پیش می آ با توجه به تحوالت علمی روز    

د که در بازار کار و در سازمانهاي مختلف به حرفه وم و فنون، نیاز به نیروي انسانی می باشعل

نکه افرادي چند، ضمن دانستن مفاهیم پایه مشغول باشد و این میسر نیست مگر آهاي گوناگون 

  .باشند) میان رشته اي(ي، داراي قابلیت هاي علمی در چند رشته مرتبط ا

 دانشگاهها باید به صورتی طراحی شود که جدیدترین اطالعات نظام آموزشی دربنابراین      

بتوانند نان م را به دانشجویان ارائه کند تا آمربوط به دانش فنی کار، مهارت  و بینش هاي الز

تنها راه رفع این نقیصه، طراحی . لف همواره آمادگی کافی را داشته باشندبراي احراز مشاغل مخت

 اي  چند رشته جهت  است که از تلفیق و ترکیب امکانات، قابلیت ها و مفاهیم پایهیدوره های

یی نیروي انسانی شاغل تحت عنوان یک رشته تحصیلی بین رشته اي با نام جدید باال بردن کارآ

  . ایجاد شود

  



   هدف-2ماده 

که در برنامه ریزان تربیتی جهان به این مسأله همواره به عنوان دغدغه اصلی در پرورش نسلی 

  .ینده نزدیک، جهت گیر و هدف دار، زمام امور جامعه را به دست خواهد گرفت نگاه کرده اندآ

کشور ما نیز با تعریف و تدوین دوره هاي میان رشته اي گام هاي مطمئنی را در جهت 

  .هد داشت به ضرورت هاي جامعه برخواویی هرچه بهترپاسخگ

باشد که در آینده اي نزدیک ثمره فعالیت کارشناسان ارشدي را شاهد باشیم که در این دوره 

 از طی کردن این دوره ها را در تحقق اهداف حاصلهاي میان رشته اي تحصیل کرده و توانایی 

متناسب با فرهنگ بومی و شرایط آموزشی و آشتی دادن روش هاي کشورهاي مختلف ، 

  .اجتماعی کشور ما بکار ببندند

   :اهداف تاسیس رشته هاي بین رشته اي عبارتند از

استفاده یی و قابلیتهاي نیروي انسانی در بازار کار براي باال بردن کاراتلفیق مفاهیم پایه اي  -1

  .گردد

   برنامه هاي آموزشیي درو نوآور توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش و ایجاد تحول -2

ایفاي نقش موثر انی جهت ساماندهی آموزش و صبراي پرورش متخصمناسب  فرصت ایجاد -3

  .اجراییدر یاري رساندن به عوامل 

افزایش سطح تخصصی جامعه علمی و صنعتی در سطح کشور و منطقه با توجه به آخرین  -4

  .پیشرفتهاي بعمل آمده در زمینه هاي نظریه پردازي، نوآوري و طراحی

ري و کاربردي ی و کاربردي و حمایت از نوآوریهاي نظتوسعه و هدایت تحقیقات دانشگاه -5

  .ه ايتشدر حوزه علوم بین ر

   ي جذب و پرورش نخبگان علمی و پژوهشی کشور براي انجامار هاي الزم بایجاد زمینه -6

  .تحقیقات علمی جهت دار و متمرکز در قلمرو علوم چند رشته اي

وري صنعتی و سیاستگذاري کشور در ره اي، علمی به مراکز علمی، فن آارائه خدمات مشاو -7

  خصوص انتقال و شکوفایی دانش مرتبط

  افزایش توان علمیق چشم انداز وقتح -8

  



   تعریف-3ماده

منظور از رشته هاي بین رشته اي، رشته اي است که بیشترین مواد درسی آن در قلمرو یک 

  . رشته و بقیه مواد آن از قلمرو یک یا دو رشته دیگر انتخاب شده باشد

  

  نحوه تصویب رشته: 4 ماده 

دانشگاه برنامه ریزي آموزشی به مدیریت مجري دانشکده / رسال درخواست توسط پردیس ا-1

  . و گزارش توجیهی ایجاد رشتهبهمراه مدارك مورد نیاز

 ذیربط جهت تنظیم برنامـه درسـی بـر اسـاس مـصوبات        هايدانشکده/ هاردیسهماهنگی با پ   -2

  .شوراي برنامه ریزي آموزشی دانشگاه و فرمت مصوب برنامه هاي درسی

 بـا حـضور ریاسـت       مه ریزي آموزشی دانـشگاه    طرح و تصویب برنامه درسی در شوراي برنا        -3

  .هاي ذیربط دانشکده/ هاردیسکمیسیونها و نمایندگان پ

امضاء برنامه درسی تـصویب شـده توسـط معـاون محتـرم آموزشـی و تحـصیالت تکمیلـی                     -4

  .دانشگاه

  .امضاء برنامه درسی تصویب شده توسط ریاست محترم دانشگاه -5

رك الزم به دفتر گسترش آموزش عالی جهـت اخـذ مجـوز             ارسال برنامه درسی و سایر مدا      -6

  .ایجاد و اجراي رشته

  

  

  اجراي رشته نحوه  : 5ماده 

 .و میزان مشارکت آنها مشخص گردد یا گروههاي مرتبطگروه و مجري گروه  -1

  .ن گروه انتخاب شده باشد دروس از آ درصد60 گروهی است مجريگروه : 1تبصره 

  دروس انتخابی از درصد40  یا گروههایی هستند کهگروه  مرتبطیا گروههاي گروه :2تبصره 

  . انتخاب شده باشدهاآن

 . اعتبار می یابدمجريدانشکده / پردیسدانشنامه صادره با امضاي رئیس دانشگاه و رئیس  -2

 دانشنامه صادره با امضاي ،دانشکده بطور معادل باشد/ پردیس اگر مشارکت دو :3تبصره 

  .دانشکده اعتبار می یابد/ پردیسران و امضاي روساي دو رئیس دانشگاه ته



 د،در شرایطی که رشته مورد نظر با مشارکت دانشگاه تهران و دانشگاه دیگري برگزار شو -3

  .د شدواهصادر خجري دانشکده م/ پردیس و رئیس با امضاي روساي دو دانشگاهدانشنامه 

  

  نحوه تامین هزینه: 6ماده 

ي همانند دیگر رشته ها ي مصوب دانشگاه پس از تامین اعتبار مالی و رشته هاي بین رشته ا

 .د بودنقابل اجرا خواهبودجه اي از سوي دانشگاه 

  

  

 به تصویب هیات رئیسه دانشگاه  31/3/89   تبصره در تاریخ3 ماده و 6این آیین نامه در 

  .رسید

  


