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  »محل-نکات مهم در خصوص ارسال درخواست ایجاد رشته«
- علمی تمام وقت در رشته تی اعضاي هیأبایست حداقل شرایط کمها و مؤسسات آموزش عالی حسب مورد میکلیه دانشگاه.1

ت علمی احراز حداقل شرایط کم�ی اعضاء هیأمحل درخواستی را طبق جدول پیوست احراز نمایند. از ارسال درخواست بدون 
  تمام وقت جداً خودداري شود.

"سامانه آموزش عالی"هاي جدید منحصراً از طریق محل-هاي اجراي رشتهبررسی کلیه درخواست.2 "سامانه آموزش عالی"هاي جدید منحصراً از طریق محل-هاي اجراي رشتهبررسی کلیه درخواست.2

)http://hes.msrt.ir(  .هاي خارج از سامانه بررسی نخواهد شد.درخواستقابل انجام خواهد بود  
محل الزامی است:- مدارك و مستندات به شرح زیر جهت ارسال درخواست رشته.3

  نامۀ درخواست رسمی مؤسسه •
  محل تحصیلی مورد نظر- راي آموزشی مؤسسه یا دانشگاه درخصوص اعالم موافقت با ایجاد رشتهصورتجلسۀ شو•
ارائه طرح توجیهی ایجاد رشته همراه با ذکر دالیل نیاز به رشته در منطقه •
 ت علمی تمامو لینک رزومه هر یک از اعضاي هیأ آخرین مدرك تحصیلی، آخرین حکم استخدامی مورد تایید وزارت متبوع•

  وقت پیشنهادي براي اجراي دوره تحصیلی  وقت پیشنهادي براي اجراي دوره تحصیلی
بایست در بخش طرح توجیهی ایجاد ها، موارد مربوط میشایان ذکر است در صورت  نیاز به بارگذاري سایر مستندات و گزارش

  رشته ضمیمه گردد.
درخواست شود. در صورت وجود نقص، ها توسط کارشناسان دفتر گسترش آموزش عالی انجام میبررسی اولیه درخواست.4

هاي اولیه، درخواست مذکور، ضمن عدم تأیید، خاتمه یافته گردد و در صورت عدم احراز حداقلمربوطه به دانشگاه عودت می
شود. شود. در صورت تأیید اولیه توسط کارشناسان، درخواست براي کارگروه تخصصی ارسال میاعالم می

بناي بررسی درخواست است. همچنین لینک رزومه اعضاي هیأت آخرین حکم عضو هیئت علمی تمام وقت در سال جاري م.5
مستقیماً به اطالعات مربوط به آن عضو هیأت علمی مرتبط شود. علمی باید مستقیماً به اطالعات مربوط به آن عضو هیأت علمی مرتبط شود. علمی باید 

باید درخواست خود را از  و فرهنگیان آزاد اسالمی، کاربردي، پیام نور- اي، جامع علمیهاي فنی و حرفهکلیه واحدهاي دانشگاه.6
طریق سازمان مرکزي دانشگاه مربوطه به دبیرخانه دفتر گسترش ارسال نمایند.

درخواست خود را به دبیرخانه دفتر آموزش عالی غیردولتی در ابتدا غیردولتی الزم است - ها و مؤسسات غیرانتفاعیدانشگاه.7
ها/مؤسسات در دفتر گسترش هاي این دانشگاهولتی، بررسی درخواستارسال نمایند. پس از تأیید اولیه دفتر آموزش عالی غیرد

شود.آموزش عالی آغاز می
هاي پنجساله توسعه کشور، عالی انقالب فرهنگی، قوانین برنامهاسناد باالدستی نظیر نقشه جامع علمی کشور، مصوبات شوراي.8

و  "کمیسیون آموزش عالی"در دفتر گسترش،  گیريیمبات ستاد آمایش آموزش عالی و مواردي از این دست، مبناي تصممصو و  "کمیسیون آموزش عالی"در دفتر گسترش،  گیريیمبات ستاد آمایش آموزش عالی و مواردي از این دست، مبناي تصممصو
است. "شوراي گسترش و برنامه ریزي آموزش عالی"

اعضاء هیأت علمی معرفی شده توسط دانشگاه/مؤسسه باید مدرك تحصیلی و تخص�ص کامالً مرتبط با رشته درخواستی را .9
کم ارتباط خودداري شود.داشته باشند. از ارسال درخواست برمبناي هیات علمی غیرمرتبط و یا 



باشد. شایان ذکر است که استفاده از هر عضو هیئت علمی تمام وقت منحصر به دو درخواست مص�وب با نام ایشان می.10
هاي دوره ،هاي نوبت دوم، مجازي، پردیس خودگردان، دکتري پژوهش محورمحدودیت فوق براي ارسال درخواست در دوره

وجود ندارد."یکبار پذیرش"هاي داراي مجوز رهو دوالمللی مشترك همکاري بین
روز از تاریخ ارجاع درخواست به ایشان مهلت بررسی و پاسخگویی خواهند داشت.  45هاي تخصصی حداکثر  روساي کارگروه.11

 ،"ریزي آموزش عالیشوراي گسترش و برنامه"و  "کمیسیون آموزش عالی"ها در با توجه به زمان الزم براي طرح درخواست
ماه پس از دریافت  5/3الی  3ها حدود زمان پاسخگویی نهایی دفتر گسترش آموزش عالی به درخواست مؤسسات/دانشگاه

باشد.بدون نقص مدارك و مستندات الزم می
هاي جدید منوط به ارسال محل-بندي سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرش دانشجو براي رشتهبا توجه به تقویم و زمان.12

ها (کارشناسی ارشد، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و و براي سایر دورهماهپایان آبانحداکثر تا دوره دکتري درخواست 
است. ارسال دیرهنگام درخواست  "سامانه آموزش عالی"از طریق  هر سال ماهپایان بهمنکاردانی) حداکثر تا 

نموده و عواقب و مسئولیت عدم اقدام به موقع در این موضوع ها اخذ مجوز را به سال تحصیلی بعدي موکول مؤسسات/دانشگاه
باشد.بر عهده دفتر گسترش آموزش عالی نمی

در سال تحصیلی آتی منوط به ارسال درخواست مجد�د از  "یکبارپذیرش"هاي داراي مجوز محل-پذیرش دانشجو در رشته.13
  ست.و اخذ مجوز موافقت قطعی براي آنها ا "سامانه آموزش عالی"طریق 

هاي مجازي، پردیس خودگردان، دایر بودن رشته به شیوه حضوري پیش نیاز بررسی درخواست پذیرش دانشجو در رشته.14
بایست براي دریافت مجوز ها میالمللی مشترك است و کلیه مؤسسات/دانشگاههاي همکاري بیندکتري پژوهش محور و دوره

  ارسال نمایند. "سامانه آموزش عالی"طریق  ها نیز حسب مورد درخواست خود را ازدر این دوره
بایست قابل بررسی است و می "نامه یادگیري الکترونیکی در آموزش عالینظام"هاي رشته به شیوه مجازي براساس درخواست.15

آموخته به . همچنین دانشگاه/مؤسسه باید داراي حداقل یک دوره دانشرشته درخواستی فاقد دروس عملی و کارگاهی باشد
–هاي آموزش عالی غیردولتیهاي مجازي در مؤسسات/دانشگاه. ضمناً امکان اجراي دورهشیوه حضوري در آن رشته باشد

شان قید شده باشد.غیرانتفاعی منحصر به مؤسساتی است که امکان پذیرش دانشجو به شیوه مجازي در اساسنامه
بایست حسب مورد (براي هر رشته مجازي) درخواست ي نیز میهاي مجازها/مؤسسات داراي مجوز عام در دورهکلی�ه دانشگاه.16

خود را جهت ثبت اطالعات در سامانه آموزش عالی ارسال نمایند تا موضوع با اولویت و در اسرع وقت بررسی و در دستور 
ریزي آموزش عالی قرار داده شود.شوراي گسترش و برنامه

ریزي پژوهشی وزارت ضروري است موافقت دفتر سیاستگذاري و برنامه هاي دکتري پژوهش محوربراي ارسال درخواست دوره.17
  نامه دوره دکتري پژوهش محور، در بخش مستندات� سامانه آموزش عالی پیوست شود.متبوع، بر اساس آیین

ه سامان"هاي تحصیلی در براي اطالع از آخرین وضعیت رسیدگی به درخواست، ضروري است از بخش گزارش درخواست رشته.18
اجتناب گردد. ")ERPسامانه اتوماسیون اداري ("و از مکاتبات در این خصوص از طریق استفاده شود "آموزش عالی

سامانه "از طریق  "شوراي گسترش و برنامه ریزي آموزش عالی"هاي جدید پس از تصویب محل-ابالغ مجوز اجراي کلیه رشته.١٩
 "شوراي گسترش و برنامه ریزي آموزش عالی"پذیرش دانشجو صرفاً پس از ابالغ انجام خواهد شد.  "آموزش عالی

  .پذیر استامکان



  ریزي آموزش عالی)شوراي گسترش و برنامه 6/8/97و  2/2/93(مصوبات جلسات مورخ سسات آموزش عالی دولتی ؤو مدانشگاهها
  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

نفر مربی2و  نفراستادیار2
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 
مرتبط همراه با تخصص 

امکانات و تجهیزات 
کارگاهی و آزمایشگاهی 

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 

کارگاهی و آزمایشگاهی     یا مرتبط درخواست و
  یا مرتبط درخواست و  مورد نیاز

  هنر

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

  کارگاهی و آزمایشگاهی مورد نیاز

تاییدموردوقتتماممربینفر 3
مرتبطتخصصباعلوموزارت
تجهیزاتوامکاناتباهمراه

موردآزمایشگاهیوکارگاهی
  نیاز

نفر مربی 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 

اهی و تجهیزات کارگ
  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

  ریزي آموزش عالی) شوراي گسترش و برنامه 6/8/97و  1/12/95(مصوبات جلسات مورخ غیرانتفاعی  -اسالمی و مؤسسات غیردولتی آزاد دانشگاه
  دکتري  کارشناسی ارشد  کارشناسی پیوسته  کارشناسی ناپیوسته  کاردانی  گروه

  علوم انسانی
2و  نفر دانشیاریک

نفر  2یک نفر استاد تمام،  حداقلالف) تمام وقت  نفراستادیار   علوم انسانی
  علوم پایه
فنی و 

  مهندسی
  کشاورزي

  

وقت مورد تایید مربی تمام 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

نفر مربی 2و  نفر استادیار1
یید وزارت وقت مورد تاتمام

علوم با تخصص مرتبط همراه با 
امکانات و تجهیزات کارگاهی و 

  آزمایشگاهی مورد نیاز

تمام وقت  نفراستادیار
 مورد تایید وزارت علوم 

سال  2حداقل داراي 
سابقه با تخصص مرتبط 

همراه با امکانات و 
تجهیزات کارگاهی و 
  آزمایشگاهی مورد نیاز

نفر  2یک نفر استاد تمام،  حداقلالف) 
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 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

نفر مربی 2و  نفر استادیار1
وقت مورد تایید وزارت تمام

علوم با تخصص مرتبط همراه با 
مکانات و تجهیزات کارگاهی و ا

  آزمایشگاهی مورد نیاز

استادیار تمام وقت نفر 3
 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) 
وقت  نفر استادیار تمام 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  آزمایشگاهی مورد نیاز  درخواست و یا مرتبط

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

  دکتري  حضوري

  علوم انسانی
  علوم پایه
فنی و 

  مهندسی
  کشاورزي

  هنر

    

-مربی تمامنفر  1و  نفر استادیار1
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 
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  3دانشیار، 

مورد تایید وزارت علوم با سوابق 
  تحقیقاتی مرتبط علمی و

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

  درخواست و یا مرتبط

  ریزي آموزش عالی)شوراي گسترش و برنامه 6/8/97و  2/2/93ستاد آمایش آموزش عالی و  7/3/96(مصوبات جلسات مورخ مؤسسات در حال توسعه 
  دکتري  کارشناسی ارشد  پیوستهکارشناسی   کارشناسی ناپیوسته  کاردانی  گروه

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

  

علوم انسانی 
  علوم پایه
فنی و 

  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

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

امکانات و تجهیزات همراه با 
کارگاهی و آزمایشگاهی مورد 

  نیاز

نفر مربی 2و  استادیارنفر  1
وقت مورد تایید وزارت تمام

علوم با حداقل دو سال تخصص 
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 
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) 
شته مورد دوره کارشناسی ارشد در ر

  درخواست و یا مرتبط


