
    سمه تعالياب  
  :شماره
  :تاريخ

  :پيوست

 درخواستفرم
 □نياز درس نياز يا هم تغيير در پيش□     تغيير در محتواي سرفصل درس

 □توأم با تغيير تعداد واحد درس تغيير سرفصل                         □تغيير در نوع درس

 □حذف درس از سرفصل                □اضافه شدن درس جديد

  : ........................ساير                                  □روسادغام د

 
  

، درس) قـديمي (كليـه مـدارك اعـم از سرفصـل مصـوب      . مطرح و به تصـويب رسـيد            مورخ           موضوع فوق در جلسه شوراي گروه               
وضـعيت و نيازهـاي   تـأثير ايـن تغييـر در     نتيجـه بررسـي   ،هـاي ديگـر   تنادات بـه دانشـگاه  اسمدارك ، اساتيد و متخصصان، نظرات سرفصل پيشنهادي

  . و صورتجلسه شوراي گروه ضميمه است آموختگان رشته دانش
  
  

  :تاريخ                          :                                       گروه مديرنام و امضاي 

 را متناسب با درخواست مورد نظر تكميل نماييد كي از جدول هاصرفا ي :ول هاي نوع درخواستجد*

      :              مقطع                                 :                     رشته                       :                        گروه   :                      دانشكده

  :تصويب و تاريخعنوان دقيق سرفصل رشته 
  

بـه دالئـل ذيـل مـورد موافقـت        مطرح و مورد موافقت قرار گرفت         مورخ                           دانشكده آموزشي ريزي موضوع در جلسه شوراي برنامه
  )است ضميمه نمودن صورتجلسه الزامي: (قرار نگرفت

  :دالئل
1-  
2-  

  :تاريخ                                                                         :      دانشكده نام و امضاي رئيس 

  .ثبت گرديددانشگاه در دبيرخانه شوراي برنامه ريزي آموزشي ......................... درخواست در تاريخ 
   :تاريخ                                        :         دانشگاه دبير شوراي برنامه ريزي آموزشي/ رئيسامضاي نام و 

 :جدول هاي نوع درخواست*

  جدول تغيير سرفصل -1

نوع   )1(نام درس
 )2(درس

تعداد 
 واحد

نام اساتيد و متخصصان 
تأييدكننده تغيير در 

  )3(سرفصل

دانشگاههاي مورد 
  توضيح نوع تغيير پيشنهادي  استناد

            
  :جدول تغيير در پيش نياز يا هم نياز درس -2

نوع   )1(نام درس 
  )2(درس

تعداد 
 واحد

نيازهم/نيازپيش
  )1(مصوب 

نيازهم/نيازپيش
نام اساتيد و متخصصان  )1(پيشنهادي 

  )3(تأييدكننده تغيير 
دانشگاههاي 
  مالحظات  مورد استناد

  نياز هم  نياز پيش  نياز هم  نياز پيش

                  
 
 



  :جدول تغيير در نوع درس -3

  )1(نام درس 
در ) 2(نوع درس

سرفصل 
  مصوب

تعداد 
  واحد

نوع پيشنهادي 
براي ) جديد(

  )2(درس

نام اساتيد و 
متخصصان 

 )3(تأييدكننده تغيير 

دانشگاههاي 
  مالحظات  مورد استناد

              
  جدول تغيير تعداد واحد توام با تغيير سرفصل -4

  ) 2(نوع درس  )1(نام درس 

تعداد واحد
درس در 
سرفصل 
  مصوب

واحد تعداد 
پيشنهادي 
  براي درس

نام اساتيد و 
متخصصان 
تأييدكننده 

  )3(تغيير 

دانشگاههاي 
  مالحظات  مورد استناد

              
  جدول ايجاد درس جديد -5

نام درس 
  پيشنهادي

نوع 
  )2(درس

تعداد 
  واحد

مصوب شوراي 
عالي 

ريزي يا  برنامه
ساير دانشگاهها 

)4(   

غيرمصوب 
)5(  

  /نياز پيش
  )1(نياز پيشنهادي هم

نام اساتيد و 
متخصصان 
تأييدكننده 

)3(  

دانشگاههاي 
  مالحظات  مورد استناد

  نياز هم  نياز پيش

                    

  جدول حذف درس از سرفصل  -6

نوع   )1(نام درس 
  )2(درس

تعداد 
  واحد

نام اساتيد و متخصصان 
 )3(تأييدكننده حذف درس 

دانشگاههاي مورد 
  مالحظات  استناد

           
  جدول ادغام دروس -7

  نام دروس
  )1(ادغام شونده 

نوع 
درس 

)2(  

تعداد 
  واحد

نام درس 
  جديد

نوع 
درس 
جديد 

)2(  

تعداد 
واحد 
درس 
  جديد

نياز  هم/ نياز پيش
  )1(پيشنهادي 

نام اساتيد و 
متخصصان 
تأييدكننده 

  )3(ادغام 

دانشگاههاي  
  مالحظات  مورد استناد

  نياز هم  نياز پيش

     
                     

     
  

  .ذكر گردد) در سامانه گلستان(نام درس و شماره درس  )1(
  .هاي پايه، اصلي، تخصصي يا اختياري است نوع درس يكي از حالت )2(
يد و متخصصان در مورد تغيير برنامه فرم اعالم نظر اسات") 1(نظر خود را از طريق تكميل فرم شماره  ،هريك از اساتيد و متخصصان مربوطهضروري است   )3(

  .اعالم نمايند "درسي


