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موافقت شوراي گسترش آموزش عالي با تاسيس 50 رشته كارشناسي ارشد در دانشگاهها

شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم با صدور محوز تاسيس 50  رشته كارشناسي ارشد در دانشگاههاي كشور  
    موافقت كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اين شورا با درخواست تاسيس رشته هاي كارشناسي ارشد  رياضي كاربردي ـ تحقيق در
عمليات در دانشگاه ايلام، جغرافيا و دفاع مقدس  در دانشگاه جامع امام حسين (ع)، مهندسي كشاورزي ـ شناسايي و

مبارزه با  علفهاي هرز و تاريخ رياضيات در تمدن اسلامي در دانشگاه تربيت مدرس،  ژئوفيزيك و مهندسي كشاورزي ـ
علوم باغباني در دانشگاه خليج فارس، مهندسي  كشاورزي ـ اصلاح نباتات، مهندسي كشاورزي ـ سازه هاي آبي در دانشگاه

كشاورزي  و منابع طبيعي رامين خوزستان، اقتصاد كشاورزي در دانشگاه كردستان و مهندسي  كشاورزي ـ علوم طيور
مهندسي كشاورزي ـ اصلاح نباتات در دانشگاه فردوسي  مشهد موافقت كرد.

  

همچنين صدور مجوز تاسيس رشته هاي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي ـ علوم  دامي گرايش فيزيولوژي دامي و
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي در  دانشگاه محقق اردبيلي، مهندسي كشاورزي ـ مكانيزاسيون كشاورزي

و مهندسي  كشاورزي ـ زراعت در دانشگاه شهركرد، مهندسي كشاورزي ـ شناسايي و مبارزه با  علفهاي هرز، مهندسي منابع
طبيعي ـ تكثير و پرورش آبزيان و مهندسي منابع   طبيعي ـ فرآوري محصولات شيلاتي در دانشگاه شيراز، مهندسي

كشاورزي ـ اصلاح  نباتات در دانشگاه بوعلي سينا، تفسير و علوم قرآن در مجتمع آموزش عالي  آيتالله حائري میبد،
جغرافيا و دفاع مقدس در دانشگاه خوارزمي ، آموزش و  بهسازي منابع طبيعي در دانشگاه شهيد چمران اهواز و محيط

زيست، زبان و  ادبيات فارسي براي غيرفارسي زبانان و عرفان اسلامي در دانشگاه شهيد بهشتي  در اين شورا  به
تصويب رسيد.

  

همچنين شوراي گسترش آموزش عالي موافقت خود را با تاسيس رشته هاي كارشناسي  ارشد زبان و ادبيات فارسي براي
غيرفارسي زبانان در دانشگاه علامه طباطبايي،  فلسفه و كلام اسلامي در دانشگاه بيرجند، فيزيولوژي ورزشي گرايش

فيزيولوژي و  فعاليت ورزشي محض در دانشگاه قم، باستان شناسي در دانشگاه كاشان، مديريت  ورزشي گرايش
مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي و رفتار حركتي گرايش  يادگيري و كنترل حركتي در دانشگاه حكيم

سبزواري، فيزيولوژي ورزشي گرايش  فعاليت بدني و تندرستي در دانشگاه شاهد، تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش 
روانشناسي ورزشي در دانشگاه اصفهان، علم سنجي در مركز منطقه اي اطلاعرساني  علوم و فناوري، كلام اسلامي در

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، رفتار  حركتي گرايش آموزش تربيت بدني در دانشگاه يزد، مهندسي كشاورزي ـ
شناسايي و  مبارزه با علفهاي هرز در دانشگاه وليعصر (عج) رفسنجان، تربيت اخلاقي و  مشاوره و راهنمايي در موسسه

آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي اخلاق و  تربيت و مهندسي كشاورزي ـ علوم باغباني در دانشگاه هرمزگان اعلام
كرد.

  

براساس اين گزارش، تاسيس رشته هاي كارشناسي ارشد فيزيك گرايش فيزيك نجومي  به شيوه آموزشي پژوهشي در
مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه و مديريت  در سوانح طبيعي، مهندسي آينده پژوهي و مهندسي عمران ـ
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زلزله در پژوهشكده  مهندسي بحران هاي طبيعي و پدافند  غيرعامل شاخص پژوه به شيوه  كارشناسي  ارشد پژوهش محور،
فيزيولوژي ورزشي، مهندسي عمران گرايشهاي سازه و خاك و پي،  مهندسي صنايع و رياضي محض گرايش جبر

بصورت آموزش محور و  معادل 60 درصد  ظرفيت روزانه در دانشگاه بجنورد نيز در شوراي گسترش آموزش عالي
تصويب شد.
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