آییي ًاهِ تفصیلی تازًگری در ترًاهِ ّای درسی داًشگاُ
هقذهِ:
تههٙٔ ٝؾههٛا مههور ٓٞآٚانٖ أرٙهه ٝرنههوره آاههرٗ ٘أههٚ ٝرٌههنراه ر رههاار تو٘أههٝااهه ه نا هه تهه ٝنر٘طههٍاٞ ٜهها
( ضٕاأ1089 ٜصٛب ٚ 79/2/10ارا فّ ،ْٛتحمرما  ٚمٙاٚاه) نا نر٘طٍا ٜنرٔغاٖ تو ر ها عهوا رادهان تطهىرت
تو٘أٝاا ه نا ٔصٛب  90/8/3ضٛاره نر٘طٍاٛٔ ٚ ٜرممت ائرس نر٘طٍا ،ٜآارٗ٘أ ٝتفصرّ تااٍ٘وه نا تو٘أٞ ٝاه
نا ت ٝضوا ااو تدٚاٗ  ٚرتتك ٔ ضٛن.

فصل اٍل – تؼاریف ٍ کلیات
هادُ  -1نا راٗ آارٗ ٘أ ٝتوره ِٟٛت ت ٝنر٘طٍا ٜنرٔغاٖ ت ٝر صاا« نر٘طٍا »ٜت ٝضٛاره تو٘أهٝااه ه نا ه
نر٘طٍا ٜت ٝر صاا« ضٛار» ت ٝنم و تو٘أ ٝاا ه نا

نر٘طٍا ٜت ٝر صاا« نم و»  ٚت ٝتو٘أ ٝآٔٛاض  ٚنا

ر صاا« تو٘أ ٚ »ٝتٌ ٝو ٜٚآٔٛاض ت ٝر صاا« ٌو ٓٞ »ٜٚچٙرٗ ت ٝناٚ

تهٝ

پایِ ،تخصصی،اصلی  ٚاختیاری تهٝ

ر صاا « نا » رعتق ٔ ضٛن.
فثاا ٞس ٙد را:

هادُ  -2رٞدرف وتٖ نر٘طٍا ٜنا أر ٝٙتو٘أ ٝاا ه نا

رِف – ر٘غثاق ٞو چ ٝترط و تو٘أٞٝاه نا تا ٘رااٞاه وطٛا  ٚر اٖ
ب – ٟ٘انا ٝٙضدٖ رٔو تو٘أٝاا ه نا نا نر٘طٍاٜ
ج -اٚا آٔد ضدٖ تو٘أٞ ٝا تا تٛن ٝت ٝتحٛال نر٘ص تطوه
ن -تٙا ة ٞو چ ٝترط و تو٘أٞ ٝا تا رٔىا٘ا  ٚتٛر٘اا ٞاه نر٘طٍاٜ
نر٘طٍا ٜت ٝضوا ااو ر ت:

هادُ  -3راواٖ تو٘أ ٝاا ه نا

رِف – ٌو ٜٚآٔٛاض
ب -ضٛاره تو٘أٝاا ه نا نر٘طىدٜ
ج -نم و تو٘أٝاا ه نا
ن -ضٛاره تو٘أٝاا ه نا نر٘طٍاٜ
 -ٜضٛاره نر٘طٍاٜ
ٔان -4 ٜرفضاء ضٛار فثاا ٞس ٙد را:
 -1ائرس نر٘طٍا ( ٜائرس نّس.) ٝ
ٔ -2قا ٖٚآٔٛاض  ٚتحصرت تىٕرّ نر٘طٍا٘ ( ٜااة ائرس ).
ٔ -3داو تو٘أٝاا ه نا

(نترو نّس.) ٝ

ٔ -4داو آٔٛاش.
ٔ -5داو تحصرت تىٕرّ .
 -6ن٘ ٚفو ت ٝر٘ خاب ضٛاره آٔٛاض .
 -7ن٘ ٚفو ت ٝر٘ خاب ضٛاره تحصرت تىٕرّ .
 -8ن٘ ٚفو را نر ُ اا ااج نر٘طٍا ٜت ٝتطهخر  ٚنفهٔ ٛقها ٖٚآٔٛاضه  ٚتحصهرت تىٕرّه نر٘طهٍاٜ
(تا تٛن ٝتٛٔ ٝضٛؿ نا ).
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هادُ  -5رفضاء ضٛاره تو٘أٝاا ه نر٘طىد ٜفثاا ٞس ٙد را:
ائرس نر٘طىد ( ٜائرس نّس) ٝ ٔقا ٖٚآٔٛاض نر٘طىد( ٜنترو ٘ ٚااة ائرس ) ٔداو تو٘أٝاا ه نا ٔداورٖ ٌوٜٞٚاه آٔٛاض ن٘ ٚفو فضٞ ٛرا فّٕ ( حسة ٔٛان ) ت ٝپرطٟٙان ٔداو ٌو ٜٚرا نر ُ اا ااج نر٘طٍا ٚ ٜتا نفٔ ٛقهاٖٚآٔٛاض نر٘طىد.ٜ
 ٔداو تحصرت تىٕرّ نر٘طىد.ٜتثصو -ٜحضٛا رفضاه ضٛار نا نّسا تا اناف ٔداورٖ ٌوٜٞٚا توره تصٛاة تو٘أهٞٝها  ٚتغررهور  ،ضهوٚاه
ر ت  ٚتا  2/3آارء وُ تصٕرٕا لاتُ لث ٚ َٛرنور ر ت.
هادُ  -6پ ٌروه رصّ تو٘أٝاا ه  ٚتااٍ٘وه نا تو٘أٞٝاه نا

ٞو ٌوراص تا ٌو ٜٚآٔٛاض ٔوتٛط ر هت

 ٚااو راواٖ ٘أثون ٜنا ٔان٘ 3 ٜمص را تٌنراه؛ ٕٞا ًٙٞااه؛ ٞدرات ٘ ٚؾاا تو فّٕىون ٌهوٜٞٚها نا
تو٘أٝاا ه نا ار نرا٘د .
هادُ  -7نرض ٗ حدرلُ  5فضٞ ٛرا فّٕ تا ٔوتث ٝر اناااه ت ٝتاال توره رحورا صتحرت ٌو ٜٚنا تهااٍ٘وه
تو٘أٞٝاه نا رِ رٔ ر ت  ٚتااد حدرلُ ٘ 3فو را ٘ 5فو راتثاط ٔٛضٛف نرض  ٝتاضٙد .
تثصو -1 ٜضوراظ الاْ توره رحورا صتحرت ٌوٞ ٜٚاا و ٝمالد  5فضٞ ٛرا فّٕ تا ٔوتث ٝر اناااه ت ٝتهاال
ٞس ٙد  ٚنرٔ ٝٙتغررورت و ٝراٌ ٍٝ٘ٛٙوٞ ٜٚا ٔ تٛر٘ٙد نا تو٘أٞ ٝاه ٛن رفٕاَ اا نا ٛر هت وٙٙهد حسهة
ٔٛان ت ٛظ ضٛار تو٘أ ٝاا ه نر٘طىد ٜتقررٗ ٔ ضٛن.
هادُ ٌ – 8وٛٔ ٜٚؽف ر ت نا تو٘أٝاا ه  ٚتااٍ٘وه تو٘أٞٝاه ٛن رصٛٔ ٚ َٛرااٗ ااو ار افاات وٙد .
 -8-1چااچٛب رااشٞا؛ رٞدرف  ٚارٞثونٞاه وتٖ وطٛا
 -8-2تحمك رٞدرف ٔٙداج نا ٔان2 ٜ
 -8-3رص ٚ َٛاٚشٞاه فّٕ تو٘أٝاا ه آٔٛاض  ٚنا
 -8-4ضٛرتظ ٔ ٚموار نااه آٔٛاض  ٚدٔا آٔٛاض نر٘طٍاٜ
 -8-5تٟوٌٜروه را توا ٞاه وااضٙا  ٚاام ٞ ٝاه پژٞٚط
 -8-6تٟوٌٜروه را  ٓٞمىوه صاحثٙؾورٖ ااو نر٘طٍاٞ ٜا  ٚتخص ٞاه مو ، ٍٙٞرن ٕاف  ،صٙق  ،آٔٛاض ،
پ ضى ٙٞ ،وه  ٚرل صانه وطٛا ٞ ٚو ٟ٘ان ٔوتثظ تا ٔٛضٛؿ .
 -8-7پرص تر ٙپرأدٞا  ٚرثور نا٘ث حاصُ را رادان تغررور نا تو٘أٞ ٝا تو ا٘ٚهد تحصهرّ نر٘طهدٛااٖ،
آاٙد ٜضغّ  ٚرنرٔ ٝتحصرُ مااك رِ حصرتٖ  ٚتو٘أٞٝاه آٔٛاض  ٚپژٞٚط رفضاه ٞرا فّٕ ٌو. ٜٚ
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فصل دٍم – هؼیارّا ٍ شاخصّای ارزیاتی ترًاهِ ّای درسی
هادُ  – 9راواٖ تو٘أ ٝاا ه نا

نر٘طٍا ٜتوره توا

راااات  ٚتصٛاة ٞو ٌ ٝ٘ٛپرطٟٙان تغررهو نا تو٘أهٝ

ٞاه نا ٌوراص ٞاه ٔخ ّفٔ ،تن ٞا ٔ ٚقرااٞاه ااو ار ٔد ٘ؾو لورا ٔ نٙٞد:
 -9-1رٞدرف ؛ رصٛٔ ٚ َٛرااٗ ٔٙداج نا ٔٛرن 8 ٚ 2
 -9-2تٛن ٝت ٝآارء ٘ ٚؾور  ٚتدوترا ر اترد ٔ خص ٔ ٚدوب.
ٌ -9-3س وش  ٚتقٕرك مو ًٙٞپژٞٚص نا نر٘طدٛرٖ  ٚنر٘ص آٍٔ ٛاٖ
 -9-4رادان اٚحر ٝتلرت  ٚواا آموا ٙنا نر٘طدٛااٖ  ٚنر٘ص آٍٔ ٛاٖ
 -9-5رادان لاتّرت ٟٔ ٚاا ٞاه الاْ نا نر٘ص آٍٔ ٛاٖ توره ٚاٚن ت ٝنأق ٚ ٝتاارا واا
 -9-6تٛرٕ٘ٙد وونٖ نر٘ص آٍٔ ٛاٖ توره رنرٔ ٝتحصرُ نا ٔماعـ تحصرّ تاالتو
 -9-7تٛن ٝت ٝرص َٛاانٌروه ٔس ٕو ٔ ٚانرْ رِقٕو .
 -9-8تٛن ٝت٘ ٝرااٞا  ٚفتاك نر٘طدٛااٖ.

فصل سَم – داهٌِ ٍ ًَع ایجاد تغییرات در ترًاهِ ّای درسی داًشگاُ
هادُ  -10ت ٝغرو را ناٚ

فٕ ٔٛو ٝتقدرن ٛ٘ ٚؿ آٟ٘ا ت ٛظ ضٛاره فاِ ر٘متب مو ٍٙٞتقررٗ ٔه ضهٛن؛

نر٘طٍا ٔ ٜتٛر٘د تا افاات رصٛٔ ٚ َٛرااٗ ٔٙداج نا ٔٛرن راٗ آارٗ ٘أ٘ ٝسثت ت ٝتهااٍ٘وه  ٚرادهان ٞهو ٌ٘ٛهٝ
تغررو نا تو٘أٞ ٝاه نا ٌوراص ٞاه ٔخ ّف نا وّرٔ ٝماعـ ،رلدرْ وٙد.
تثصو – ٜرادان تغررو نا تقدرن ٚرحدٞاه ناٞ ٚو ٌوراص ممظ نا مف تقدرن وُ ٚرحدٞا و ٝرا ٛه ضٛاره
فاِ تو٘أ ٝاا ه ٚارا ٔ ثٛؿ تقررٗ ضد ٜر ت ،صٛا ٔ پناون.
هادُ  -11تٙٔ ٝؾٛا تسٟرُ نا ضٙا اا ؛ رارئ ٝنا ٛر ت؛ ا٘ٚد توا
 ٚرادان تغررور نا تو٘أٞ ٝاه نا
رِف -تغررور وٛچه
ب -تغررور ٔ  ٛظ
ج – تغررور فٕدٜ
ن -تغررور نأـ

 ٚتصٛاة نا ٛر ت ٞا؛ نرٔ ٝٙتهااٍ٘وه

ت ٝچٟاا حرغ ٝااو تمسرٓ ٔ ضٛن.

هادُ ٔ – 12صاناك تغررو ن ئ نا تو٘أٞ ٝاه نا

ٞو ٌو ٜٚآٔٛاض ت ٝلورا ااو ر ت:

 -12-1رم ٚنٖ ( اا حنف) اه اا چٙد پرص ٘راا ت ٝاه نا رصّ اا تخصص
 -12-2تغررو فٛٙرٖ اه نا تد ٖٚتغررو نا ومصُ ٞاه آٖ
 -12-3تغررو وٕ و را ٘رٕ را ومصُ ٔٛنٛن اه نا رصّ اا تخصص
 -12-4رم ٚنٖ (ااحنف) پوٚژ ٜت( ٝرا) اه نا رصّ اا تخصص
 -12-5تغررو مٟو ت ٔٙاتـ اه نا نا و اتچ ٝومصُ نا
 -12-6رم ٚنٖ اا تغررو ٘اْ اه تو٘أ ٝوأپرٛتوه نا ومصُ اه نا
 -12-7ااو ٔٛران ٔطات ٝت ٝتطخر نم و
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ت ٝلورا ااو ر ت:

هادُ ٔ -13صاناك تغررو ٔ  ٛظ نا تو٘أٞ ٝاه نا

 -13-1واٞص اا رم راص تقدرن ٚرحد اه نا
 -13-2رنغاْ  2نا تحت اه فٛٙرٖ تا حفؼ ٔدٕٛؿ ٚرحد
 -13-3تفىره  1نا رصّ اا تخصص ت 2 ٝنا تا حفؼ ٔدٕٛؿ ٚرحد
 -13-4رنثااه وونٖ اه نا ر رااه
ٔ -13-5دٛا ر ن اه اا چٙد نا ر رااه اه ٌوراص توره نر٘طدٛااٖ ٌوراص اا ٌهوراص ٞهاه ناٍهو تهٝ
فٛٙرٖ نا ر رااه
 -13-6تغررو ترص را ٘رٕ را ومصُ ٔٛنٛن اه نا رصّ اا تخصص
 -13-7رضام ٝوونٖ اه نا ر رااه ت ٝمٟو ت نا ٚر رااه
 -13-8ااو ٔٛران ٔطات ٝت ٝتطخر نم و
هادُ ٔ -14صاناك تغررو فٕد ٜنا تو٘أٞ ٝاه نا

ت ٝلورا ااو ر ت:

 -14-1رضام ٝوونٖ اه اا چٙد نا نداد تصٛا پااٝ؛ رصّ اا تخصص
 -14-2حنف اه اا چٙد نا پااٝ؛ رصّ  ٚاا تخصص
 -14-3تغررو وأُ اا رصتا تخط را ومصُ اه اا چٙد نا پااٝ
 -14-4تغررو ٚرحد اه اا چٙد نا را نا ٚپااٝ
 -14-5رضام ٝوونٖ اا حنف اه پرص ٘راا توره اه اا چٙد نا پااٝ
 -14-6تغررو ٚرحد اا ٔح ٛره اه اا چٙد نا فّٕ را لثرُ وااٌا ،ٜآأااطٍا ،ٜوااآٔٛاه ...ٚ
 -14-7تثداُ اه اا چٙد نا رنثااه (رصّ اا تخصص ) ت ٝنا ر رااه
ٞ -14-8وٌ ٝ٘ٛتغررو نا فٛٙرٖٔ ،ح ٛر اا ومصُ اه نا رصّ  ،تخصص اا ر رااه و ٝرا نأ ٚط ون تهرٗ
اض ٞٝاه ٔخ ّف ٔحسٛب ضٛنٔ( .ا٘ٙد نا اااض نا اض ٞٝاه ٟٔٙد ).
ٞ -14-9و ٌ ٝ٘ٛتغررو نا تو٘أ ٝنا و ٝرنوره آٖ ٔس ّ ْ تأرٗ تٛننٝره مورتو را تٛننٔ ٝقٕ َٛنر٘طهىدٜ
تاضد.
 -14-10ااو ٔٛران ٔطات ٝت ٝتطخر نم و.
هادُ ٞ -15و ٌ ٝ٘ٛتغررو نا تو٘أ ٝو ٝمورتو را تغررور فٕد ٜتاضد نا حرغ ٝتغررور نأـ لهورا ٔه ٌرهون .
ٔصاناك تااا تغررو نأـ فثاا ٞس ٙد را:
 -15-1تااٍ٘وه نا فٙاٚاٗٔ ،ح ٛر ،تقدرن ٚرحد ،اٚرتظ پرص ٘رااه  ٚتو٘أ ٕٝٞ ٝنا ٚاه ٌوراص
 -15-2تدٚاٗ تو٘أ ٝآٔٛاض  ٚنا توره اه اض  ٝاا ٌوراص نداد
 -15-3تغررو فٛٙرٖ اه ٌوراص ت ٝعٛاه و ٝترص را ٘رٕ را تو٘أ ٝنا آٖ تغررو وٙد  ٚتأارد ٟ٘اا ت ٛظ
ضٛاره ٌس وش.
 -15-4حنف وأُ اه اض  ٝاا ٌوراص
 -15-5ااو ٔٛران ٔطات ٝت ٝتطخر نم و
هادُ  -16نا ٔٛران رتٟأْ ،ونـ تطخر

٘ٛؿ تغررور (ن ئ ؛ ٔ  ٛظ؛ فٕدٜ؛ نأـ  )000 ٚنم و ر ت .
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فصل چْارم – گردش کار ٍ هراحل اجرایی تازًگری ٍ تصَیة تغییرات در ترًاهِ ّای درسی
هادُ  -17ت ٝعٛا وّ ٘مغ ٝضوٚؿ توا

 ٚتااٍ٘وه نا تو٘أٝ؛ ٌو ٜٚر ت .پرطٟٙان رِٚرٛٔ ٝضٛؿ تهوره رادهان

ٞو ٌ ٝ٘ٛتغررو نا تو٘أٝ؛ ت ٛظ رفضاه ٞرا فّٕ ٌوٜٚ؛ نم و اا ضٛاره نر٘طٍا ٜرا عواك وااتوي رِف 1-لاتُ
عوا ر ت.
هادُ  -18پس را رحورا ضوٚا رادان تغررور فٕد ٚ ٜاا نأـ توره ٌو ٚ ٜٚنم و  ٚاا تٍٙٞ ٝاْ تهدٚاٗ تو٘أهٝ
توره اه ٌوراص نداد ٌو ٔ ٜٚتٛر٘د ٘سثت ت ٝتااٍ٘وه اا تدٚاٗ تو٘أ ٝرلدرْ وٙد  ٚراٗ ٚؽرف ٝت ٝوٕر  ٝره
ت٘ ٝاْ وٕر  ٝتااٍ٘وه اا وٕر  ٝتدٚاٗ تو٘أٔ ٝح ٔ َٛضٛن .
هادُ  -19رفضاه وٕر  ٝتااٍ٘وه اا وٕر  ٝتدٚاٗ تو٘أ ٝت ٝپرطٟٙان ٔداو ٌهو ٚ ٜٚتها حىهٓ ائهرس نر٘طهىدٜ
تقررٗ ٔ ض٘ٛد  .توورة رفضاه راٗ وٕر ٞ ٝا تااد ت ٌٝ٘ٛ ٝره تاضد و:ٝ
الفٔ -داو ٌو( ٜٚائرس وٕر ) ٝ
ب -حدرلُ  1/2رفضاه تٕاْ ٚلت ٌو ٜٚاا حدرلُ  3اَ اتم ٝتدااس نا آٖ فضٛات نرض  ٝتاضٙد.
تثصو -ٜرفضاء وٕر ٛٔ ٝضٛؿ تٙد ب راٗ ٔان ٔ ٜتٛر٘د تا پرطٟٙان ٌو ٚ ٜٚتصٛاة ضٛاره تااٍ٘وه نر٘طىدٚ ٜ
تصٛاة ضٛار ر٘ خاب ض٘ٛد.
ج -حدرلُ ٘ 5فو را رفضاه وٕر  ٝنراره ٔوتث ٝر اناااه ت ٝتاال تا تخص

ٔوتثظ تاضٙد (ن٘ ٚفو ر انااا ،نٚ

٘فو نر٘طراا  ٚاه ٘فو ر ان) .
د -حدرلُ  3/4را رفضاه وٕر  ٝنا اض ٔ ٝوتٛط ٔ خص
ی -حدرلُ ٘ 3فو را رفضا نا نا

تاضٙد.

ٔوتٛط توره تااٍ٘وه ،اا اض ٔ ٝهٛان ٘ؾهو تهوره تهدٚاٗ ،تااهد ٔ خصه

ٚ

اتم٘ 4 ٝرٓ اَ تدااس نرض  ٝتاضٙد.
تثصو – ٜچٙاٖ چ ٝنر٘طىدٜره تخٛرٞد توره تااٍ٘وه نا تو٘أٞ ٝاه چٙد ٌوراص ٛن؛ اهه وٕر ه ٝتهااٍ٘وه
ٔط ون تطىرُ نٞد اا توره تااٍ٘وه نأـ نا تو٘أ ٝاه ٌوراص؛ وٕر  ٝره ٔ فا ٚتها توورهة مهٛق رِهنوو
تقواف وٙدٔ ،ورتة تا تصٛاة ضٛار لاتُ رنور ر ت.
هادُ ٔ -20ورحُ رنورا رفٕاَ تغررور وٛچه (ن ئ ) نا تو٘أٞ ٝا ت ٝضوا ااو ر ت:
 -20-1پرطٟٙان رِٚر ٚ ٝعوا ٔٛضٛؿ را عواك وااتوي رِف.1-
 -20-2توا تٛنر ٝتغررو نا ٌو ٜٚتا نا ٘ؾو ٌوم ٗ ضوراظ ٌو ٚ ٜٚنر٘طهدٛااٖ ٔوتهٛطق لهٛر٘رٗ ٔ ٚمهوار
آٔٛاض  ٚتا تٛن ٝت ٝرٞدرف ٔٙداج نا ٔان.2 ٜ
 -20-3تصٛاة تغررو ٔٛان ٘ؾو تا اره روثوات رفضاه ا ٕ ٌو ٜٚتا افاات رصٙٔ َٛداج نا ٔان.8 ٜ
 -20-4رفتْ تغررو ٔٛان ٘ؾو را ٛه ٔداو ٌو ٜٚت ٝائرس نر٘طىد ٜرا عواك تىٕرُ وااتوي رِف ٚ 1-رِف2-
 ٚصٛا نّسٌ ٝو.ٜٚ
 - -20-5رفتْ تغررو ٔٛان ٘ؾو را ٛه ائرس نر٘طىد ٜت ٝنم و را عواك وااتوي ب. 1-
 -20-6توا تغررو نا نم و تا تٛن ٝت ٝلٛر٘رٗ؛ ٔ ٚموار ٔ ٚصهٛتا وّه ضهٛار  ٚرفهتْ ٘ رده ٝته ٝائهرس
نر٘طىد ٜتوره رنور(نا صٛا تاارد)  ٚاا رصتا نا ٛر ت(ناصٛا فدْ تاارد) را عواك وااتوي ب. 2-
 -20-6رتتك تغررو ٔٛان ٘ؾو پس را تاارد ،را ٛه ٔداو نم و ت ٝرٔٛا آٔٛاش اا رٔٛا تحصرت تىٕرّ
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نر٘طٍا( ٜحسة ٔمغـ ٔوتٛع )ٝتوره رعتؿ  ٚرنور.
 -20-7ثثت تغررو ٔصٛب نا و اتچ ٝومصُ ٞاه اض  ٝاا ٌوراص ٔٛان ٘ؾو نا ٚتٍا ٜنم و
 -20-8رعتؿ ا ا٘ وأُ ت ٝنر٘طدٛااٖ  ٚرفضاء ٌوٜٚ
 -20-9رفتْ تغررو ر٘داْ ضد ٜرا ٛه نم و نا ٚتٍا ٜنر٘طٍاٜ
هادُ ٔ-21ورحُ رنورا رفٕاَ تغررور ٔ  ٛظ نا تو٘أٞ ٝا ت ٝضوا ااو ر ت.
 -21-1پرطٟٙان رِٚر ٚ ٝعوا ٔٛضٛؿ را عواك وااتوي رِف.1-
 -21-2توا تٛنر ٝتغررو نا ٌو ٜٚتا نا ٘ؾو ٌوم ٗ ضوراظ ٌو ٚ ٜٚنر٘طهدٛااٖ ٔوتٛعهٝ؛ لهٛر٘رٗ ٔ ٚمهوار
آٔٛاض  ٚتا تٛن ٝت ٝرٞدرف ٔٙداج نا ٔان2 ٜ
3
 -21-3تصٛاة تغررو ٔٛان ٘ؾو تا ٔٛرممت حدرلُ
4

رفضاه تٕاْ ٚلت ٌو ٜٚتا افاات رصٙٔ َٛداج نا ٔان8 ٜ

 -21-4رفتْ تغررو ٔٛان ٘ؾو را ٛه ٔداو ٌو ٜٚت ٝائرس نر٘طىد ٜرا عواك وااتوي رِف ٚ 1-رِف ٚ 2-صٛا
نّسٌ ٝوٜٚ
 -21-5توا  ٚتصٛاة تغررو نا ضٛاره تو٘أٝاا ه نر٘طىد ٜتا اره ٔٛرمك روثوات ر ٕ رفضاه ضٛار تها نا
٘ؾو ٌوم ٗ پرأدٞاه رصّ  ٚنا٘ث رادان تغررو نا ٌو ٚ ٜٚنر٘طىدٜ
 -21-6رارئ ٝنا ٛر ت تغررو ٔٛان ٘ؾو را ٛه ائرس نر٘طىد ٜتٔ ٝداو نم و را عواك تىٕرهُ وهااتوي ج1-
،رِف 1-ق رِفٚ 2-صٛا نّسٌ ٝو.ٜٚ
 -21-7توا تغررو نا نم و تا تٛن ٝت ٝلٛر٘رٗ؛ ٔموار ٔ ٚصٛتا وّ ضٛار  ٚرفتْ ٘ رد ٝت ٝنر٘طىد ٜتهوره
رنورء( نا صٛا تاارد) اا رصتا نا ٛر ت (ناصٛا فدْ تاارد)
 -21-8رتتك تغررو ٔٛان ٘ؾو پس را تاارد؛ را ٛه ٔداو نم و ت ٝرٔٛا آٔٛاش اا رٔٛا تحصرت تىٕرّ (حسة
ٔمغـ ٔوتٛط) توره رعتؿ  ٚرنورء
 -21-9ثثت تغررو ٔصٛب نا و اتچ ٝومصُٞاه اض  ٝاا ٌوراص ٔوتٛط نا نم و
 -21-10رفتْ تغررو ر٘داْ ضد ٜرا ٛه نم و ت ٝنترو ا٘ ٝضٛاره فاِ تو٘أٝاا ه توره رعتؿ
 -21-11رفتْ تغررو ر٘داْ ضد ٜرا ٛه نم و نا ٚتٍا ٜنر٘طٍاٜ
 -21-12رعتؿ ا ا٘ وأُ ت ٝنر٘طدٛااٖ  ٚرفضاء ٌوٜٚ
هادُ ٔ -22ورحُ رنورا رفٕاَ تغررور فٕد ٜنا تو٘أٞ ٝا ت ٝضوا ااو ر ت:
-22-1پرطٟٙان رِٚر ٚ ٝعوا ٔٛضٛؿ نا اه اا چٙد ٌو ٜٚآٔٛاض اه نر٘طىد ٜرا عوق وااتوي رِف.1-
 -22-2توا تٛنر ٝتغررور نا ٌو ٜٚآٔٛاض اا وٕر  ٝتااٍ٘وه تا نا ٘ؾو ٌوم ٗ ضوراظ ٌوٜٚ؛ نر٘طهىدٚ ٜ
نر٘طدٛااٖ ٔوتٛط  ٚلٛر٘رٗ ٔ ٚموار آٔٛاض  ٚتا تٛن ٝت ٝرٞدرف ٔٙداج نا ٔان.2 ٜ
 -22-3تصٛاة تغررور ٔٛان ٘ؾو نا ٌو ٜٚاا ٌوٞ ٜٚا اا وٕر  ٝتااٍ٘وه تا ٔٛرممت حهدرلُ  3/4رفضهاه تٕهاْ
ٚلت ٌو ٜٚاا وٕر  ٝتا افاات رصٙٔ َٛداج نا ٔان. 8 ٜ
 -22-4رفتْ تغررو ٔٛان ٘ؾو را ٛه ٔداو ٌو ٜٚت ٝائرس نر٘طىد ٜرا عواك تىٕرُ وااتوي رِف ٚ 1-رِفٚ 2-
صٛا نّسٌ ٝو ٜٚاا وٕر .ٝ
 -22-5توا  ٚتصٛاة تغررو نا ضٛاره تو٘أٝاا ه نر٘طىد ٜتا تٛن ٝت ٝپرأدٞاه رصّ  ٚنها٘ث تغررهو نا
ٌو ٚ ٜٚنر٘طىدٜ
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 -22-6رارئ ٝنا ٛر ت ٔٛان ٘ؾو را ٛه ائرس نر٘طىد ٜتٔ ٝداو نم و را عواك وااتوي ٞاه ٌو "ٜٚن ".
 -22-7توا رِٚر ٝتغررور نا نم و  ٚلورا نرنٖ ٔٛضٛؿ نا ن ٛا واا ضٛار (ناصهٛا وأهُ تهٛنٖ) تهوره
توا  ٚاا فٛن ت ٝنر٘طىد ( ٜنا صٛا ٘م رعتفا اا ٔس ٙدر اا نرض ٗ راورنر وّ ) تهوره رصهتا ٚ
تىٕرُ .
 -22-8توا تغررو نا ضٛار  ٚرتتك ٘ رد ٝت ٝنم و .
 -22-9رتتك تغررو پس را تصٛاة نا ضٛار را ٛه ٔداو نم و ت ٝنر٘طىد ٜتوره رنور.
 -22-10رتتك تغررو ٔصٛب را ٛه ٔداو نم و ت ٝرٔٛا آٔٛاش اها رٔهٛا تحصهرت تىٕرّه ( حسهة ٔمغهـ
ٔوتٛط) توره رعتؿ  ٚرنور
 -22-11ثثت تغررور ٔصٛب نا و اتچ ٝومصُٞاه اض  ٝاا ٌوراص ٔوتٛط نا نم و
 -22-12رفتْ تغررور ر٘داْ ضد ٜرا ٛه نم و تو٘أ ٝاا ه نا نر٘طٍا ٜت ٝنترو ا٘ ٝضهٛارهفهاِ تو٘أهٝ
اا ه توره رعتؿ .
 -22-13رفتْ تغررور ر٘داْ ضد ٜرا ٛه نم و نا ٚتٍا ٜنر٘طٍاٜ
 -22-14رعتؿ ا ا٘ وأُ ت ٝنر٘طدٛااٖ  ٚرفضاه ٌوٜٚ
هادُ ٔ -23ورحُ رنورا تااٍ٘وه نأـ نا تو٘أٞ ٝا ت ٝلورا ااو ر ت .
ٔ -23-1حوا ضدٖ ضوٚا تااٍ٘وه نأـ توره ٌوٜٚ؛ نر٘طىد ٚ ٜنم و
ٔ -23-2طخ ضدٖ ٔونـ تدٚاٗ تو٘أٌ(ٝو ٜٚآٔٛاض اا وٕر  ٝتااٍ٘وه اا وٕر  ٝتدٚاٗ تو٘أ)ٝ
 -23-3رفتْ تغررو ٔٛان ٘ؾو را ٛه ٔداو ٌو ٜٚت ٝائرس نر٘طىد ٜرا عواك وااتوي رِف ٚ 1-رِف ٚ 2-صٛا
نّسٌ ٝو ٜٚاا وٕر .ٝ
 -23-4تااٍ٘وه نأـ نا فٛٙرٖ ،ومصُٞأ ،ح ٛر ،تقدرن ٚرحد  ٚاٚرتظ پهرص ٘رهااه وّره ٝنا ٚتیهٛاه ٚ
فّٕ نا تو٘أ ٝنا ٌوراص ٔٛنٛن اا تدٚاٗ تو٘أ ٝنا توره ٌوراص نداد نا لاِة ن ٛارِقُٕ ٔصهٛب
ضٛار؛ تا نا ٘ؾو ٌوم ٗ رٞدرف رادان اض ٝ؛ ضوراظ ٌو ٚ ٜٚنر٘طىدٜ؛ لٛر٘رٗ ٔ ٚموار آٔٛاضه  ٚتها تٛنه ٝتهٝ
رٞدرف  ٚرصٙٔ َٛداج نا ٔٛرن 8 ٚ 2
 -23-5تصٛاة تو٘أ ٝنداد نا ضٛاره ٌو ٜٚآٔٛاض (اا وٕر  ٝتااٍ٘وه اا وٕر  ٝتدٚاٗ تو٘أ )ٝتا  3/4اره رفضاء
 -23-6تصٛاة تو٘أ ٝنداد نا ضٛاره تو٘أ ٝاا ه نا نر٘طىد ٜتا اره ٔٛرمك روثوات رفضاه ضٛار.
 -23-7رارئ ٝنا ٛر ت تاارد تو٘أ ٝرا عواك وااتوي ه 1-را ٛه ائرس نر٘طىد ٜتٔ ٝداو نم و .
 -23-8لورانرنٖ تو٘أ ٝنا ن ٛا واا ضٛار(نا صٛا وأُ تٛنٖ) تهوره توا ه اها رانهاؿ ته ٝنر٘طهىد( ٜنا
صٛا ٘م رعتفا اا ٔس ٙدر اا نرض ٗ راورنر وّ ) توره رصتا  ٚتىٕرُ .
 -23-9توا  ٚتصٛاة ٔمدٔات تو٘أ ٝنا ضٛاره تو٘أ ٝاا ه نا نر٘طٍا.ٜ
 -23-10توا تو٘أٞ ٝاه ٔٛان تاارد ضٛار نا ضٛاره نر٘طٍا. ٜ
 -23-11تصٛاة ٟ٘اا تو٘أ ٝنا ضٛاره نر٘طٍاٜ
-23-12رتتك تو٘أٔ ٝصٛب را ٛه ائرس نر٘طٍا ٜت ٝائرس نر٘طىدٔ ٚ ٜداو نم و تو٘أ ٝاا ه نا نر٘طٍاٜ
توره رنورء
 -23-13رفتْ تو٘أٞٝاه ٔصٛب را ٛه ٔداو نم و ت ٝرٔٛا آٔٛاش اا رٔٛا تحصرت تىٕرّ نر٘طٍا( ٜحسة
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ٔمغـ ٔٛان ٘ؾو) توره رعتؿ  ٚرنور
 -23-14رفتْ تو٘أٞٝاه ٔصٛب را ٛه نم و تو٘أٝاا ه نا
توره رعتؿ .

نر٘طٍا ٜت ٝنترو ا٘ ٝضٛاره فاِ تو٘أٝاا ه

هادُ  -24تٙٔ ٝؾٛا تقررٗ حك رِ حٕ ٝرفضاء وٕر  ٝتدٚاٗ تا تٛن ٝت ٝافا نّسها ٘ ٚهٛؿ راهٗ تغررهور
ٔر رٖ حكرِ حٕٝره و ٝنا ضٛاره نر٘طٍا ٜت ٝتصٛاة ا رد ٜت ٝضىُ وااتوي ه ٚ 1-ن 1-لاتُ پونر ت ر ت.

فصل پٌجن – هَاد تکویلی
هادُ  -25تهٙٔ ٝؾهٛا نّهٌٛروه را تغررهور ٔىهوا  ٚر ه تَ نا اٚرَ نهااه آٔهٛاش  ٚهدٔا آٔٛاضه
نر٘طىدٞ ٜا ٌ ٚوٞ ٜٚا حدروثو تقدرن ٔداا تغررور ٔخ ّف توره ٞو ٌوراص ت ٝضوا ااو ر ت.
هقطغًَ /ع تغییرات

جسئی(کَچک)

هتَسط

جاهغ

ػوذُ

وااضٙا

ٛٔ 2ان نا اَ

ر ٔٛان نا اَ

ٞو ن ٚاَ ٛٔ 1ان

ٞو  4اَ  1تاا

ٔمغـ تحصرت تىٕرّ

ٛٔ 1ان نا اَ

ٛٔ 1ان نا اَ

ٞو  2اَ ٛٔ 1ان

ٞو  3اَ  1تاا

تثصرُّ :ر گرٍُ آهَزشی تار اٍل درخَاست خَد ،از ًظر تؼذاد در تغییرات جسئی ٍ هتَسط تِ تشخیص
دفتر هحذٍدیتی ًذارد.
هادُ  -26ضٛار ٞو اِ ٝتو ٔثٙاه را ت ٞاه وتٖ ٚارا ٔ ثٛؿ  ٚنر٘طٍا ٚ ٜتحمرما فّٕ نم هو ٘سهثت تهٝ
ر ا٘دران ااه  ٚتِٛرد ضا ٞاه ورف فٕ ٔٛتوره تٟثٛن تو٘أٞٝا رلدرْ ٔ وٙد .وّرٌ ٝوٞ ٜٚا ٔٛؽف ٞسه ٙد
راٗ ر ا٘درانٞا ار نا تو٘أٞ ٝاه ٛن ِحاػ وٙٙد .
را تٞاه وتٖ ٚارا ٔ ثٛؿ  ٚنر٘طٍا ٜرا
تثصو : ٜتقدرن تغررور رِ رٔ و ٝتوره تٟثٛن ورف تو٘أٞ ٝا تو ر ا
ٛه ٚارا اا ضٛاره نر٘طٍا ٜتٌ ٝوٞ ٜٚا رتتك ٔ ضٛن ت ٝمف تقدرن ٔٛران تغررور ٔٙداج نا ٔهان 26 ٜرضهامٝ
ٛرٞد ضد .
هادُ ٌ -27و ٜٚآٔٛاض ٔسی َٛافاات نٚاٜٞاه أا٘ ٔٙداج نا ٔان ٚ 25 ٜنم و ٔسی٘ َٛؾاا  ٚو ٙوَ آٖ ر ت.
 ٚرادان ٞو ٘ٛؿ تغررو نا تو٘أٌ ٝهوٞ ٜٚها نا لاِهة ٔهٛرن راهٗ آاهرٗ ٘أهٝ

تثصو :1 ٜتا رتتك راٗ آارٗ ٘أ ،ٝتوا
رٔىاٖ پناو ر ت.
تثصو :2 ٜپرطٟٙان ٔ ضٛن توره رن ٙاب را رتتف ٚلت ٌوٜٞٚا  ٚتسٟرُ نا تٙؾرٓ  ٚرنوره رٔٛا آٔٛاض  ٚدٔا
آٔٛاض ترٗ نر٘طىدٜٞا  ٚتخصٞاه انهق ٌوٜٞٚا تااٍ٘وهٞاه نأـ ار ٚنٕٞ ٟٝت ٛاص لورا نٙٞد.

فصل ششن – هذت اجراء ٍ تصَیة آییي ًاهِ
هادُ  -28راٗ آارٗ ٘أ ٝرا تاااخ تصٛاة تٔ ٝد  1اَ ت ٝصٛا آأااط تٔ ٝوحّ ٝرنهور نأه آاهد .تصهٛاة
را هتٞهاه وهتٖ ٚارا فّه ٚ ْٛنر٘طهٍا٘ ٚ ٜمغه٘ ٝؾهور
لغق آٖ پس را ر٘مضاء ّٟٔت اه اَ تهو ر ها
نر٘طىدٞ ٜاٌ ،وٞ ٜٚا  ٚصاحة ٘ؾورٖ  ٚپس را راااات فّٕىون ٌوٜٞٚا نا نٚا ٜآأااط ق صٛا ٛرٞد پناومت.
ایي آییي ًاهِ در یک هقذهِ 6 ،فصل؛ 28هادُ ٍ  5ضویوِ ( کارترگ ّای" الف ،ب ،ج ،د ،ی " ٍ گردش
کار کلی ایجاد تغییرات در ترًاهِ ّای درسی ) کِ در جلسِ شوَرای داًشوگاُ در تواری  90/8/3توِ
تصَیة رسیذ ،تْیِ شذُ ٍ از زهاى تصَیة تا یک سال تِ صَرت آزهایشی قاتل اجرا است.
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