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 دانشگاه تهران ، گسترش و نظارت آموزشیآئین نامه شوراي برنامه ریزي

 
 مقدمه

با توجه به رسالت دانشگاه در توسعه کیفی و کمی آموزش و پژوهش و ایجـاد تحـول و نـوآوري در اجـراي         
، گسـترش و  رنامـه ریـزي  و به منظور نهادینه کردن و ارتقاي هر چه بیشتر کیفیت آموزشی، شوراي ب برنامه ها

  آموزشی دانشگاه تشکیل می گردد. نظارت
 

 هدف  – 1ماده 
آموزشی، در چارچوب ضـوابط    هدف از تشکیل این شورا تعیین اصول، سیاستها و خط مشی هاي برنامه ریزي   

هاي مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و دانشگاه تهران می باشد. شورا وظایف خود را بـر اسـاس شاخصـ   
کمی و کیفی، در جهت تحقق اهداف یاد شده، جذب هیات علمی کارآمد، توسعه و رشد متوازن دانشـگاه، هـرم   
مطلوب ترکیب هیات علمی، نسبت مناسب تعداد دانشجو به استاد، ارائه برنامه هاي آموزشی نـوین، آمـایش و   

صحیح برنامه هاي درسی بـه انجـام   روزآمد کردن رشته هاي دایر بر اساس نیازهاي کشور و نظارت بر اجراي 
 می رساند.

 
 وظایف شورا: -2ماده 

به نظارت  سیاستهاي برنامه ریزي آموزشی، گسترش ومناسب  و تدوین راهبردها و خط مشی هايپیشنهاد  -1
  .هاي آموزشی برنامه ارتقاء  بهره برداري و توسعه، منظور

 رشته هاي دانشگاهی.هاي درسی  بررسی و تصویب برنامه -2

هـاي   ها در رابطه با توسعه برنامه دانشکده/ پردیسهاي مناسب و منطقی جهت بررسی وضعیت  عیین شیوهت -3
 آموزشی.

 و اجراي برنامه هاي درسی.تنظیم نحوه تدوین، ارزیابی و نظارت بر  -4

 . و گرایشهاي جدید ها درخواستهاي مربوط به ایجاد رشتهو تصویب  بررسی -5

 ط به بازنگري برنامه هاي درسی.بررسی و تصویب درخواستهاي مربو -6

دانشکده ها در رابطه با حـذف، ادغـام، جـایگزینی و تغییـر دروس و منـابع       هايپیشنهادو تصویب بررسی  -7
 ي موجود.و گرایشها ها رشته

 



 
 
 

بررسی و تصویب برگزاري دوره هاي مشترك آموزشی با دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی منطقـه اي و   -8
 .بین المللی

 .براساس طرح آمایش رشته هاها  رایشوگرسی و تصمیم گیري به منظور تجمیع، تعلیق و انحالل رشته هابر -9
 عیین و اعالم ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی.ت-10
 دانشگاه به صورت الکترونیکی. دایرصدور مجوز برگزاري دوره هاي -11
 دانشگاه. خودگردانیس هاي صدور مجوز برگزاري دوره هاي آموزشی در پرد-12

 
 اعضاي شورا - 3ماده 

 د:نباش می ذیلبه شرح  نفر 15مرکب از دانشگاه آموزشی  ، گسترش و نظارتشوراي برنامه ریزي اعضاي اصلی
 به عنوان رئیس شورا معاون آموزشی دانشگاه -1

 آموزشی دانشگاه به عنوان دبیر شوراو نظارت مدیرکل برنامه ریزي  -2

 دانشگاه آموزشی خدماتمدیرکل  -3

 رئیس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه -4

  مدیرکل برنامه، بودجه و تحول سازمانی دانشگاه -5
  مدیرکل برنامه ریزي و نظارت پژوهشی دانشگاه -6

روسـاي  صاحب نظر دانشگاه با مرتبه دانشـیاري بـه بـاال بـه پیشـنهاد       اعضاي هیات علمینفر از  7تعداد  -7
 و با حکم ریاست دانشگاه به شرح ذیل:ها، تائید معاون آموزشی پردیس 

 علوم انسانی تخصصی حوزه •

 علوم اجتماعی و رفتاري تخصصی حوزه •

 و معماري هنر تخصصی حوزه •

 فنی تخصصیحوزه  •

 علوم پایهتخصصی  حوزه •

 و منابع طبیعی شاورزيحوزه تخصصی ک •

 حوزه تخصصی دامپزشکی •

و بـا حکـم   دانشگاه با تائید معاون آموزشی  وزشیزمینه برنامه ریزي آم مجرب درنفر عضو هیات علمی  دو -8
 ریاست دانشگاه

 
 نماید: ، از افراد ذیل دعوتموضوع مورد طرحبر حسب می تواند شورا  -1تبصره

 .مستقلمعاون آموزشی پردیس/ دانشکده  -1
  .دانشکده مستقلآموزشی مدیر گروه / پردیسرئیس دانشکده  -2



 
 

مجرب داخل و خارج از دانشگاه جهت تبـادل   انمتخصصدیگر موضوع از بر حسب در صورت نیاز و : 2 تبصره
و یا درصورت صالحدید شورا، برنامه موردنظر براي داوري  می کندات کارشناسی دعوت ینظر استفاده ازنظر و 

 د.می گردبه متخصصین مربوط ارسال 
 
 

پـردیس هـا، شـوراي پـردیس یـا       پس از تایید گروه آموزشی، دانشکده زیرمجموعـه  هاکلیه پیشنهاد -4ماده 
آموزشـی   ، گسترش و نظارتدانشکده مستقل همراه با صورتجلسات مربوط در دستور کار شوراي برنامه ریزي

 دانشگاه قرار می گیرد.
را از نظـر محتـوایی    رنامه هاي آموزشی رشته هاي مربوطکمیسیونهاي تخصصی مشورتی می بایست ب-تبصره 

را از طریق پردیس/ دانشـکده متقاضـی بـه    بررسی ماه پس از دریافت، نتایج  بررسی و حداکثر ظرف مدت دو
شوراي برنامه ریزي آموزشی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه ارائه نمایند. در صورت عـدم اعـالم نتیجـه    
بررسی در مهلت مقرر، دانشکده یا پردیس ذیربط می توانند برنامه پیشنهادي را مسـتقیماً بـه شـوراي مـذکور     

 ارسال نمایند.
 
 
 به تصویب هیات رئیسه دانشگاه و در تاریخ               27/2/95 در تاریخ  تبصره 3و  ماده  4این آئین نامه در      

 به شوراي دانشگاه رسیده و الزم االجراست.               
 
 


	ماده 3 - اعضاي شورا

