شماره......................... :

بسمه تعالی

تاریخ................................. :

کاربرگ درخواست ایجاد رشتهی جدید

پیوست ................................. :

معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه
خواهشمند است در خصوص درخواست ایجاد رشته به شرح ذیل ،دستور مقتضی صادر فرمائید.
نام رشته:

گروه :

مقطع:

دانشکده :

الف  :اطالعات اعضای هیات علمی
تعداد اعضای

مربی

هیات علمی تمام وقت

دانشیار

استادیار

نسبت هیات علمی استادیار به باال به کل هیات علمی (60درصد)

استاد

گروه
دانشکده

ب  :اطالعات تعداد رشته
تعداد رشته های موجود در گروه
کارشناسی

تعداد رشته

کارشناسی ارشد

تعداد رشته های موجود در دانشکده
دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی

دکتری

ج  :اطالعات دانشجویان
نسبت هیات علمی به کل جمعیت
دانشجویی ( 1به)18

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل
در گروه
کارشناسیارشد

کارشناسی

در دانشکده
دکتری

کارشناسیارشد

کارشناسی

در گروه

هیات علمی استادیار به باال به جمعیت
دانشجویی تحصیالت تکمیلی ( 1به )5
در گروه

در دانشکده

در دانشکده

دکتری

د  :اطالعات تکمیلی
تعداد مقاالت علمی پژوهشی مرتبط با رشته درخواستی که

تعداد دورههای فارغ التحصیل

تعداد دورههای فارغ التحصیل

دانشگاه های مجری

در سه سال اخیر توسط اعضای گروه به چاپ رسیده است

در مقطع کارشناسی

در مقطع کارشناسی ارشد

رشته درخواستی

ه  :اطالعات ف ضای آموزشی -کالبدی
فضای آموزشی درشرف
فضای آموزشی
بهره برداری(زیربنا )m2

موجود

فضای کمک آموزشی

فضای کمک آموزشی

موجود(زیربنا )m2

درشرف بهره برداری

(زیربنا )m2

فضای رفاهی وخدماتی
موجود(زیربنا

)m2

(زیربنا )m2

ایجاد رشته مذکور به کارگاه و آزمایشگاه جدید نیاز  :دارد ندارد 

تاریخ تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی /آموزشی دانشکده:تاریخ ارجاع دانشکده به دانشگاه :
نام و نام خانوادگی معاون آموزشی/مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده :امضاء:
نام و نام خانوادگی رئیس دانشکده  :امضاء :

درشرف بهره برداری
(زیربنا )m2

دانشکده در ایجاد رشته مذکور متکی به فضاهای موجود است به فضای فیزیکی بیشترنیاز دارد 

تاریخ تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی /آموزشی گروه:نام و نام خانوادگیمدیر گروه:

فضای رفاهی وخدماتی

امضاء:

