
  فرم درج فرايند انجام خدمت در دستگاه اجرايي

  دانشگاه كردستان:دستگاه اجرايي

  ايجاد رشته :عنوان خدمت

  ايجاد رشته هاي مورد نياز ومتقاضي دانشكده ها :هدف از ارائه خدمت 

  دانشگاه كردستان ودانشكده هاي متقاضي ) :مخاطب(دامنه عملكرد

  درخواست ايجاد رشته هاي مورد نياز در دانشگاه :تعاريف مربوط به خدمت 

  ساعت40تا  30مورد  هر مورد  10تا  5هر سال   :مدت زمان انجام خدمت به طور تقريبي 

  :مراحل شرح اقدامات خدمت 

در خواست ايجاد رشته  با توجه به امكانات  وتجهيزات موجودپس از تاييد در شوراي گروه و دانشگده، موضوع به 

سپس معاون آموزشي موضوع را در شوراي دانشگاه مطرح ودر صورت . معاون آموزشي دانشگاه ارجاع مي گردد

دارك مربوطه اطالعات ومدارك الزم را در كارشناس پس از بررسي م. تاييد ، به كارشناس مربوط ارجاع مي نمايد

سپس . سامانه هوشمند توسعه آموزش عالي ثبت مي نمايد وبه كارگروه شوراي گسترش ارجاع وارسال مي نمايد

كارگروه دفتر گستر بوسيله كارشناسي مربوطه بررسي در صورت تكميل مدارك موضوع به شوراي گسترش ارجاع 

 نقص پروندعدم تصويب ويا  ودر صورت عدم تصويب موضوع . اه اعالم مي گرددودر صورت تصويب نتيجه به دانشگ

به كارشناس   دفتر گسترش  اعالم وكارشنا س دفتر گسترش نيز از طريق سامانه به كارشناس دانشگاه اعالم ودر 

  .صورت رفع مشكل مجدداً جهت بررسي مجدد به دفتر گستر اعاده مي گردد

  :انجام خدمت مدارك مورد نياز جهت 

  :اسكن مدارك مشروحه زير

رزومه ، مدرك تحصيلي  - 3مصوبه شوراي دانشگاه  -2تكميل فرمهاي مربوط به رشته مورد درخواستي  - 1

نامه  -6ليست امكانات وتجهيزات  -5داليل توجيهي ايجاد رشته - 4وحكم كارگزيني اعضا هيات علمي 

  .درخواست معاون آموزشي يا رياست دانشگاه

 

  :توضيحات ضروري 

استاديار وامكانات وتجهيزات كارگاهي ، براي كارشناسي ارشد  2مربي  2ايجاد رشته هاي مقطع كارشناسي براي 

استاديار با  3دانشيار و 2سال سابقه كار  با تخصص مربوطه، وبراي دكتري  2استاديار با حداقل  3يك دانشيار و

  .مرتبط مورد نياز مي باشدسال سابق كار  تمام وقت با تخصص  5حداقل 

ه درصورتي كه دانشگاه اعضاي هيات علمي كافي در رشته مورد تقاضا نداشته باشد، دانشگاه مي تواند تفاهم نام

  .انجام واز اعضاي هيات علمي آنها درخواست همكاري نمايدهمكاري با دانشگاه هاي همجوار  

  

 


