
موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد 28 رشته ارشد در دانشگاهها (92/4/5)

نوشته شده توسط مدير كل
چهارشنبه ،  5 تیر 1392 ، 06:14 - 

ایران کنفرانس

موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد 28 رشته ارشد در دانشگاهها  
  

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم در جلسه اخیر خود با ایجاد 28 رشته مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاهها
موافقت کرد.

  

به گزارش سرویس دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این  شورا با درخواست تاسیس رشتههای تحصیلی دوره
کارشناسی ارشد مهندسی  انرژیهای تجدیدپذیر و مهندسی هوافضا سازههای هوایی در دانشگاه شهید  بهشتی، زمین شناسی

سنجش از دور زمین شناختی و مهندسی هستهای گرایش کاربرد  پرتوها در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری
پیشرفته، آنالیز ریاضی در  دانشگاه آیتالله العظمی بروجردی (ره)، زیست شناسی علوم گیاهی گرایش  سیستماتیک

اکولوژی گیاهی، زیست شناسی دریا جانوران دریا وریاضی محض گرایش  جبر در مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس
موافقت کرد.

  

همچنین با تصویب شورای گسترش آموزش عالی رشتههای تحصیلی دوره کارشناسی  ارشد مهندسی مکانیک طراحی
کاربردی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر، حسابداری در  دانشگاه رازی، مدیریت دولتی در دانشگاه هرمزگان، مهندسی

مکانیک گرایش  طراحی کاربردی دردانشگاه صنعتی اراک، مهندسی مکانیک ساخت و تولید در  دانشگاه اراک، زمین
شناسی زمین ساخت (تکتونیک) در دانشگاه شهید چمران اهواز  و زیستشناسی علوم سلولی و مولکولی، شیمی شیمی تجزیه

و مهندسی مکانیک  طراحی کاربردی در دانشگاه حکیم سبزواری ایجاد میشود.

  

همچنین این شورا با ایجاد رشتههای تحصیلی دوره کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی  (بیومکانیک) و مهندسی سیستمهای
انرژی گرایش سیستمهای انرژی و تکنولوژی  انرژی در دانشگاه تهران، مهندسی مکانیک طراحی کاربردی در دانشگاه

صنعت نفت،  مهندسی مکانیک طراحی کاربردی ومهندسی کشاورزی اصلاح نباتات به صورت روزانه  در دانشگاه بینالمللی
امام خمینی (ره)، مهندسی مخازن و هیدروکربوری در  دانشگاه علم و صنعت ایران، مهندسی معماری در دانشگاه شهید باهنر
کرمان،  برنامهریزی شهری در دانشگاه مازندران، فرش و طراحی پارچه و لباس در  دانشگاه هنر، طراحی پارچه و لباس در

دانشگاه الزهرا(س) و مهندسی عمران سنجش  از دور در دانشگاه فردوسی مشهد موافقت کرد.
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