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  »محل-نکات مهم در خصوص ارسال درخواست ایجاد رشته«
ی اعضاي هیات علمی تمام وقت در بایست حداقل شرایط کمّسسات آموزش عالی حسب مورد میها و مؤکلیه دانشگاه .1

از ارسال درخواست بدون احراز حداقل شرایط کمّی اعضاء  درخواستی را طبق جدول پیوست احراز نمایند. محل-رشته
  هیات علمی تمام وقت جداً خودداري شود.

 "سامانه آموزش عالی"ریق از ط هاي جدید منحصراًمحل-اجراي رشته هايکلیه درخواستررسی ب .2
)http://hes.msrt.ir( .هاي خارج از سامانه بررسی نخواهد شد.درخواست قابل انجام خواهد بود  

 محل الزامی است:-جهت ارسال درخواست رشتهبه شرح زیر و مستندات مدارك  .3

  نامۀ درخواست رسمی مؤسسه  
 تحصیلی  محل-صورتجلسۀ شوراي آموزشی مؤسسه یا دانشگاه درخصوص اعلام موافقت با ایجاد رشته

  مورد نظر
  همراه با ذکر دلایل نیاز به رشته در منطقه  ایجاد رشتهارائه طرح توجیهی 

  آخرین مدرك تحصیلی، آخرین حکم استخدامی مورد تایید وزارت متبوع و لینک رزومه هر یک از
  اعضاي هیات علمی تمام وقت پیشنهادي براي اجراي دوره تحصیلی

ی بخش طرح توجیهبایست در ها، موارد مربوط میتندات و گزارشنیاز به بارگذاري سایر مس شایان ذکر است در صورت 
  ه گردد.ایجاد رشته ضمیم

کاربردي، پیام نور و آزاد اسلامی باید درخواست خود را از -اي، جامع علمیهاي فنی و حرفهکلیه واحدهاي دانشگاه .4
 دفتر گسترش ارسال نمایند.بیرخانه طریق سازمان مرکزي دانشگاه مربوطه به د

غیردولتی  آموزش عالیغیردولتی لازم است درخواست خود را به دبیرخانه دفتر -سسات غیرانتفاعیها و مؤدانشگاه .5
تر سسات در دفها/مؤهاي این دانشگاهدرخواستبررسی یید اولیه دفتر آموزش عالی غیردولتی، ارسال نمایند. پس از تأ

 شود.گسترش آموزش عالی آغاز می

هاي پنجساله توسعه عالی انقلاب فرهنگی، قوانین برنامه اسناد بالادستی نظیر نقشه جامع علمی کشور، مصوبات شوراي .6
ون کمیسی"دفتر گسترش، گیري در کشور، مصوبات ستاد آمایش آموزش عالی و مواردي از این دست، مبناي تصمیم

 است. "عالیشوراي گسترش و برنامه ریزي آموزش "و  "آموزش عالی

ی ص کاملاً مرتبط با رشته درخواستسسه باید مدرك تحصیلی و تخصّت علمی معرفی شده توسط دانشگاه/مؤاعضاء هیأ .7
 را داشته باشند. از ارسال درخواست برمبناي هیات علمی غیرمرتبط و یا کم ارتباط خودداري شود.

. شایان ذکر است که باشدمیوب با نام ایشان صّاستفاده از هر عضو هیئت علمی تمام وقت منحصر به دو درخواست م .8
و  ، دکتري پژوهش محورهاي نوبت دوم، مجازي، پردیس خودگردانمحدودیت فوق براي ارسال درخواست در دوره

 مشترك وجود ندارد.المللی همکاري بینهاي دوره

روز از تاریخ ارجاع درخواست به ایشان مهلت بررسی و پاسخگویی خواهند  45هاي تخصصی حداکثر  روساي کارگروه .9
ریزي شوراي گسترش و برنامه"و  "کمیسیون آموزش عالی"ها در با توجه به زمان لازم براي طرح درخواست داشت.



 5/3الی  3ها حدود سسات/دانشگاهر گسترش آموزش عالی به درخواست مؤ، زمان پاسخگویی نهایی دفت"آموزش عالی
 باشد.ماه پس از دریافت بدون نقص مدارك و مستندات لازم می

وب در هاي جدید مصّمحل-بندي سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرش دانشجو براي رشتهزمانتقویم و ه به با توج .10
 "سامانه آموزش عالی"سال جاري از طریق  پایان بهمن ماهسال تحصیلی آتی منوط به ارسال درخواست حداکثر تا 

عواقب و تحصیلی بعدي موکول نموده و ها اخذ مجوز را به سال سسات/دانشگاهاست. ارسال دیرهنگام درخواست مؤ
 باشد.نمیگسترش آموزش عالی مسئولیت عدم اقدام به موقع در این موضوع بر عهده دفتر 

 ددر سال تحصیلی آتی منوط به ارسال درخواست مجدّ "یکبارپذیرش"هاي داراي مجوز محل-پذیرش دانشجو در رشته .11
  ست.ا و اخذ مجوز موافقت قطعی براي آنها "سامانه آموزش عالی" از طریق

، دانس خودگرهاي مجازي، پردیپذیرش دانشجو در رشتهدرخواست دایر بودن رشته به شیوه حضوري پیش نیاز بررسی  .12
 بایست براي دریافتها میدانشگاهمؤسسات/و کلیه است مشترك المللی بینهمکاري هاي و دوره دکتري پژوهش محور

  .ارسال نمایند "موزش عالیآسامانه " طریقاز خود را حسب مورد درخواست نیز ها مجوز در این دوره
قابل بررسی است و  "لینامه یادگیري الکترونیکی در آموزش عانظام"هاي رشته به شیوه مجازي براساس درخواست .13

هاي مجازي در امکان اجراي دوره د. ضمناًگاهی باشرفاقد دروس عملی و کارشته درخواستی  بایستمی
امکان پذیرش دانشجو به سساتی است که غیرانتفاعی منحصر به مؤ–غیردولتیآموزش عالی  هاي/دانشگاهسساتمؤ

  قید شده باشد.شان در اساسنامهشیوه مجازي 
 .جاري مبناي بررسی درخواست استسال عضو هیئت علمی تمام وقت در آخرین حکم  .14

هاي تحصیلی در درخواست رشته براي اطلاع از آخرین وضعیت رسیدگی به درخواست، ضروري است از بخش گزارش .15
اجتناب  ")ERP( سامانه اتوماسیون اداري" از طریقو از مکاتبات در این خصوص  استفاده شود "سامانه آموزش عالی"

  گردد.
از طریق  "شوراي گسترش و برنامه ریزي آموزش عالی"ي جدید پس از تصویب هامحل-لاغ مجوز اجراي کلیه رشتهاب .16

شوراي گسترش و برنامه ریزي "پذیرش دانشجو صرفاً پس از ابلاغ  انجام خواهد شد. "سامانه آموزش عالی"
  .پذیر استامکان "آموزش عالی

  

  

  

  

  

  

  



  

  آموزش عالی) ریزيو برنامه شوراي گسترش 6/8/97و  2/2/93(مصوبات جلسات مورخ سسات آموزش عالی دولتی ؤو م دانشگاهها
  دکتري  کارشناسی ارشد  کارشناسی پیوسته  کارشناسی ناپیوسته  کاردانی  گروه

  علوم انسانی
  علوم پایه
فنی و 

  هندسیم
  کشاورزي

  
  

مربی تمام وقت مورد تایید نفر  3
وزارت علوم با تخصص مرتبط 
همراه با امکانات و تجهیزات 

  کارگاهی و آزمایشگاهی مورد نیاز

مربی تمام وقت مورد تایید نفر  3
وزارت علوم با تخصص مرتبط 
همراه با امکانات و تجهیزات 

کارگاهی و آزمایشگاهی مورد 
  نیاز

 مربینفر  2و  استادیارنفر 2
وقت مورد تایید وزارت تمام
همراه با  با تخصص مرتبط علوم

امکانات و تجهیزات کارگاهی و 
  آزمایشگاهی مورد نیاز

نفر  3دانشیار و نفر  یک
استادیار تمام وقت مورد 

داراي تایید وزارت علوم 
سال سابقه با  2حداقل 

تخصص مرتبط همراه با 
امکانات و تجهیزات 

کارگاهی و آزمایشگاهی 
  مورد نیاز

نفر  2تمام، حداقل یک نفر استاد الف) 
نفر استادیار تمام وقت  3دانشیار، 

مورد تایید وزارت علوم با سوابق 
  مرتبط علمی و تحقیقاتی

دوره دانش آموختگی  5سابقه ب) 
دوره کارشناسی ارشد در رشته مورد 

  درخواست و یا مرتبط

  هنر

مربی تمام وقت مورد تایید نفر  3
وزارت علوم با تخصص مرتبط 

و تجهیزات همراه با امکانات 
  کارگاهی و آزمایشگاهی مورد نیاز

 تایید مورد وقت تمام مربینفر  3
 مرتبط تخصص با علوم وزارت
 تجهیزات و امکانات با همراه

 مورد آزمایشگاهی و کارگاهی
  نیاز

مربی نفر  3و  استادیارنفر  1
وقت مورد تایید وزارت تمام
همراه با  با تخصص مرتبط علوم

امکانات و تجهیزات کارگاهی و 
  آزمایشگاهی مورد نیاز

 3دانشیار و نفر  یک
استادیار تمام وقت نفر

مورد تایید وزارت علوم 
سال  2حداقل داراي 

سابقه با تخصص مرتبط 
همراه با امکانات و 

تجهیزات کارگاهی و 
  آزمایشگاهی مورد نیاز

نفر  2حداقل یک نفر استاد تمام، الف) 
نفر استادیار تمام وقت  3شیار، دان

مورد تایید وزارت علوم با سوابق 
  مرتبط علمی و تحقیقاتی

دوره دانش آموختگی  5سابقه ب) 
دوره کارشناسی ارشد در رشته مورد 

  درخواست و یا مرتبط

  آموزش عالی)ریزي و برنامهشوراي گسترش  6/8/97و  1/12/95مورخ  جلسات (مصوبات انتفاعیغیر -سسات غیردولتیؤاسلامی و م آزاددانشگاه
  دکتري  کارشناسی ارشد  کارشناسی پیوسته  کارشناسی ناپیوسته  کاردانی  گروه

  علوم انسانی
  علوم پایه
فنی و 

  مهندسی
  کشاورزي

  

مربی تمام وقت مورد تایید نفر  2
وزارت علوم با تخصص مرتبط 
همراه با امکانات و تجهیزات 

  مورد نیازکارگاهی و آزمایشگاهی 

مربی تمام وقت مورد تایید نفر  2
وزارت علوم با تخصص مرتبط 
همراه با امکانات و تجهیزات 

  کارگاهی و آزمایشگاهی مورد نیاز

مربی نفر  2و  استادیارنفر  1
وقت مورد تایید وزارت تمام

علوم با تخصص مرتبط همراه با 
امکانات و تجهیزات کارگاهی و 

  آزمایشگاهی مورد نیاز

 2و  دانشیارنفر  یک
تمام وقت  استادیارنفر

 مورد تایید وزارت علوم 
سال  2حداقل داراي 
با تخصص مرتبط سابقه 

همراه با امکانات و 
تجهیزات کارگاهی و 
  آزمایشگاهی مورد نیاز

نفر  2حداقل یک نفر استاد تمام، الف) 
نفر استادیار تمام وقت  3دانشیار، 

بق مورد تایید وزارت علوم با سوا
  مرتبط علمی و تحقیقاتی

دوره دانش آموختگی  5سابقه ب) 
دوره کارشناسی ارشد در رشته مورد 

  درخواست و یا مرتبط

  هنر

مربی تمام وقت مورد تایید نفر  2
وزارت علوم با تخصص مرتبط 
همراه  با امکانات و تجهیزات 

  کارگاهی و آزمایشگاهی مورد نیاز

مربی تمام وقت مورد تایید نفر  2
وزارت علوم با تخصص مرتبط 
همراه با امکانات و تجهیزات 

  کارگاهی و آزمایشگاهی مورد نیاز

مربی نفر  2و  استادیار نفر 1
وقت مورد تایید وزارت تمام

علوم با تخصص مرتبط همراه با 
امکانات و تجهیزات کارگاهی و 

  آزمایشگاهی مورد نیاز

استادیار تمام وقت نفر  3
 مورد تایید وزارت علوم 

سال  2حداقل داراي 
با تخصص مرتبط سابقه 

همراه  با امکانات و 
تجهیزات کارگاهی و 
  آزمایشگاهی مورد نیاز

نفر  2حداقل یک نفر استاد تمام، الف) 
نفر استادیار تمام وقت  3دانشیار، 

مورد تایید وزارت علوم با سوابق 
  تحقیقاتیمرتبط علمی و 

دوره دانش آموختگی  5سابقه ب) 
دوره کارشناسی ارشد در رشته مورد 

  درخواست و یا مرتبط

  آموزش عالی) ریزيو برنامه شوراي گسترش 6/8/97و  23/3/93مورخ جلسات  (مصوبات دانشگاه پیام نور
نیمه کارشناسی ارشد   کارشناسی پیوسته نیمه حضوري  کارشناسی ناپیوسته  کاردانی  گروه

  دکتري  حضوري

  علوم انسانی
  علوم پایه
فنی و 

  مهندسی
  کشاورزي

  هنر

    

-مربی تمامنفر  1و  استادیارنفر  1
وقت مورد تایید وزارت علوم با 
تخصص مرتبط همراه با امکانات 

و تجهیزات کارگاهی و 
  آزمایشگاهی مورد نیاز

نفر استادیار تمام وقت  2
 مورد تایید وزارت علوم 

سال  2حداقل داراي 
با تخصص مرتبط سابقه 

همراه  با امکانات و 
تجهیزات کارگاهی و 
  آزمایشگاهی مورد نیاز

نفر  2حداقل یک نفر استاد تمام، الف) 
نفر استادیار تمام وقت  3دانشیار، 

مورد تایید وزارت علوم با سوابق 
  مرتبط علمی و تحقیقاتی

دوره دانش آموختگی  5سابقه ب) 
ارشد در رشته مورد دوره کارشناسی 

  درخواست و یا مرتبط

  )ریزي آموزش عالیشوراي گسترش و برنامه 6/8/97 و 2/2/93 و ستاد آمایش آموزش عالی 7/3/96مورخ  جلسات (مصوباتسسات در حال توسعه ؤم
  دکتري  کارشناسی ارشد  کارشناسی پیوسته  کارشناسی ناپیوسته  کاردانی  گروه

علوم انسانی 
  علوم پایه

و  فنی
  مهندسی
  کشاورزي

  هنر

مربی تمام وقت مورد تایید نفر  3
وزارت علوم با تخصص مرتبط همراه 

با امکانات و تجهیزات کارگاهی و 
  آزمایشگاهی مورد نیاز

تمام وقت مورد تایید مربی نفر  3
وزارت علوم با تخصص مرتبط 
همراه با امکانات و تجهیزات 

کارگاهی و آزمایشگاهی مورد 
  نیاز

 مربی نفر 2و  استادیارنفر  1
مورد تایید وزارت  وقتتمام
ا حداقل دو سال تخصص علوم ب

مرتبط همراه با امکانات و 
تجهیزات کارگاهی و 
  آزمایشگاهی مورد نیاز

نفر استادیار تمام وقت  3
 مورد تایید وزارت علوم 

سال  2حداقل داراي 
سابقه با تخصص مرتبط 

همراه با امکانات و 
کارگاهی و تجهیزات 

  آزمایشگاهی مورد نیاز

نفر  2حداقل یک نفر استاد تمام، الف) 
نفر استادیار تمام وقت  3دانشیار، 

مورد تایید وزارت علوم با سوابق 
  مرتبط علمی و تحقیقاتی

دوره دانش آموختگی  5سابقه ب) 
دوره کارشناسی ارشد در رشته مورد 

  درخواست و یا مرتبط


