بسمه تعالي

کارربگ دالیل تو جیهی ا یجاد ر شته -گرا یش
تحصیالت تکمیلی

بازنگری0 :

کدEM-FR-09-01:
صفحه 1از 3

اترخی بازنگری1397/02/04 :

 - 1مشخصات کلی
نام دانشکده:

نام گروه آموزشی

مقطع :

تاریخ:
گرایش :

نام رشته:

 - 2معرفی رشته -گرایش
الف)معرفی مختصر رشته -گرایش :

ب) سابقه رشته -گرایش در جهان :

ج) سابقه رشته –گرایش در ایران:

د) وضعیت سرفصل رشته :سرفصل مصوب ندارد 

سرفصل مصوب دارد 

آخرین ویرایش سرفصل:

 - 3ضرورت و اهمیت رشته
الف) ضرورت ایجاد رشته گرایش به منظور پاسخ گویی به مسائل و مشکالت صنعت ،اجتماع،زیست محیطی و فرهنگی

ب) ضرورت ایجاد رشته گرایش برای بانوان با توجه به تک جنسیتی بودن دانشگاه

ج) ضرورت ایجاد رشته از نظر امکان انجام پژوهش های بین رشته ای و یا گسترش مرزهای دانش
* وضعیت میان رشته ای بودن رشته -گرایش:
-

آیا رشته -گرایش میان رشته ای است؟ بله  خیر 

-

دانشکدههایی را که میتوانند به صورت مشترک رشته را تأسیس ،برنامه ریزی و اجرا نمایند نام ببرید:

-

در خصوص امکان همکاری تحقیقاتی /درصد مشارکت (آموزش وپژوهش) با دانشکده های مرتبط توضیح دهید:

-

مراکز علمی -تحقیقاتی برون دانشگاه را که با رشته -گرایش میتوانند همک اری داشته باشند نام ببرید:

-

از طریق پایان نامه های ( رشته –گرایش) چه مشکالتی را در جامعه حل خواهد کرد ؟

د) وضعیت بازار کار و زمینههای اشتغال
-

زمینههای کارآفرینی و خوداشتغالی رشته -گرایش:

-

سازمانها ،نهادها ،بخشهای خصوصی که امکان استخدام فارغ التحصیالن این رشته را دارند:

-

پیشبینی بازار کار رشته -گرایش در بازه زمانی4- 3سال آینده

ه) تناسب رشته -گرایش با نیازهای ملی /منطقه ای
-

نیازهای ملی  /منطقه ای که با رشته -گرایش بصورت مستقیم ارتباط دارند(به صورت موردی):

-

نیازهای ملی  /منطقه ای که با رشته -گرایش بصورت غیر مستقیم ارتباط دارند(به صورت موردی):

 ) 4جذابیت برای جذب دانشجوی خارجی
-

بازار کار رشته -گرایش در کشورهای همسایه:

-

امکان تبدیل شدن دانشگاه به قطب ملی/منطقه ای در این رشته -گرایش:

 ) 5پیش بینی ظرفیت ساالنه پذیرش دانشجو دراین رشته –گرایش با توجه به نیاز جامعه

نام و نام خانوادگی مدیر گروه :

امضا:

