
  شماره                                                             بسمه تعالي                                          
                    تاريخ                                                         1-ج كاربرگ                                                                

                      پيوست       درخواست تأييد تغييرات نوع متوسط در برنامه هاي درسي
  

  ..  ……………يس دانشكده ياز ر
  .به مدير محترم دفتر برنامه ريزي دانشگاه

  با سالم و احترام
    هاي گرايش/يش گرا………………به استحضار مي رساند اين دانشكده مايل است در برنامه درسي رشته 

    و اين تغيير را كرده يكي از تغييرات ذيل را ايجاد ………………در مقطع . …………………
   .و بعد از آن اعمال نمايد.. ……براي دانشجويان ورودي سال 

  :در يكي از مربع هاي زير عالمت گذاري شود
     ايش گريك  چند درس از دروس اختياريمجوز اخذ يك يا      كاهش يا افزايش تعداد واحد يك درس اصلي يا تخصصي  

  براي دانشجويان گرايش ديگر به عنوان درس اختياري ادغام دو درس اصلي تخصصي تحت يك عنوان                      
 ا        موجود يك درس اصـلي يـ  سرفصل تغيير بيش ار نيمي از  با حفظ مجموع واحد                                                                            

  تفكيك يك درس اصلي يا تخصصي به دو درس با حفظ            تخصصي
   دروس اختياريفهرستاضافه كردن يك درس اختياري به ايجاد يا       مجموع واحد                                                       

   ساير موارد تغييرات متوسط به تشخيص دفتر برنامه ريزي      يك درس اختياري                            كردن اجباري 
                                                                                درسي                     

  
  شرح تغيير

  
  
  
  
  
  

  : استهها و دانشكده قرار داشت گروه/  مد نظر گروهزير اصول و اهداف ،الزم به ذكر است كه در ايجاد اين تغيير
  . اصول و اهداف مندرج در آئين نامه واگذاري اختيارات برنامه ريزي درسي به دانشگاهها -
  . آئين نامه تفصيلي بازنگري در برنامه هاي درسي دانشگاه8و2اصول و اهداف مندرج در مواد  -
 . مصوبات كلي شوراي برنامه ريزي درسي -

 .  پيوست2-الفاي هيأت علمي گروه به شرح مندرج در فرم نظرات كارشناسي و تخصصي اعض -

/  گروه كميتهبه تصويب   ...................... جلسات مورخ   / جلسات پيوست ايجاد اين تغيير در جلسه         كه مطابق صورت   نظر به اين  
  /     پژوهشي– شوراي آموزشي (به تصويب ....................... ......و در جلسه مورخ........................................................ هاي  گروه

چه ايجاد اين تغيير بـا چـارچوب         دانشكده رسيده است، خواهشمند است ضمن بررسي، چنان       )  شوراي تحصيالت تكميلي   
.                        كنيدفتر را اعالم مواد آئين نامه هاي مذكور و مصوبات كلي شوراي برنامه ريزي درسي مغايرتي ندارد، مراتب تأييد آن د

  
                   

                                        رئيس دانشكده
  ................................                                                                نام و نام خانوادگي

    .......................... امضاء                                                                                


