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صدور مجوز 55 رشته جدید توسط شورای گسترش آموزش عالی 

شورای  گسترش آموزش عالی وزارت علوم، ایجاد 15 رشته تحصیلی دوره دکتری، 35 رشته  تحصیلی دوره کارشناسی  
    ارشد و 5 رشته تحصیلی دوره کارشناسی را در دانشگاهها و  مراکز آموزش عالی متقاضی تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایجاد رشته های تحصیلی دوره دکتری تربيت بدني و  علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي
در دانشگاه شاهرود، حقوق بين الملل عمومي،  مديريت، مديريت بازرگاني، فلسفه و كلام اسلامي، حقوق نفت و گاز،
تربيت بدني  و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي در دانشگاه تهران ـ پرديس فارابي،  مطالعات آمريكاي شمالي

در دانشگاه تهران و علوم قران و حدیث در دانشگاه غیر  دولتی و غیر انتفاعی قرآن و حدیث  مورد تصویب شورای
گسترش آموزش عالی قرار  گرفت.

  

همچنین این شورا ایجاد رشته های دوره کارشناسی ارشد مطالعات جهان –  مطالعات جنوب آفریقا و مهندسی منابع طبیعی
– حفاظت و اصلاح چوب در دانشگاه  تهران، علوم و فناوري نانو ـ نانوشيمي در دانشگاه زنجان، شيمي پليمر در  دانشگاه
شهید بهشتی، اقتصاد انرژي در دانشگاه اصفهان، باكتري شناسي در  دانشگاه ایلام، باستان شناسي در دانشگاه رازی، فيزيك
گرايش لايه هاي نازك و  مهندسي پزشكي گرايش بيومواد در پژوهشگاه مواد و انرژي، محيط زيست دريا در  دانشگاه
هرمزگان، زبان و ادبيات عرب در دانشگاه گیلان، اقتصاد انرژي،  مديريت صنعتي و بانکداری اسلامی در دانشکده علوم

اقتصادی، مهندسي مواد ـ  شكل دادن فلزات، مديريت تكنولوژي و توسعه اقتصادي و برنامه ريزي در دانشگاه  علم و
صنعت ایران، مهندسي عمران ـ سيستمهاي اطلاعاتي جغرافيايي (GIS) با  همكاري دانشگاه ITC  هلند در دانشگاه خواجه

نصیر الدین طوسی و  حقوق بین  الملل مديريت فناوري اطلاعات، مديريت مالي، مديريت جهانگردي، حقوق مالكيت 
فكري، حقوق نفت و گاز، مديريت ورزشي، برنامه ريزي آمايش سرزمين، الهيات و  معارف اسلامي ـ اديان و عرفان،

روانشناسي باليني و مديريت منابع انساني در  مجتمع آموزش عالی قم را تصویب کرد.

  

ایجاد رشته های مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات، مديريت صنعتي گرايش  توليد در عمليات، رياضي
كاربردي، فيزيك گرايش اتمي مولكولي، مهندسي صنايع  گرايش مديريت سيستم و بهرهوري، مديريت بازرگاني  در

مقطع کارشناسی ارشد و  رشته های جغرافيا و برنامه ريزي شهري، مهندسي برق ـ مخابرات، مهندسي صنايع،  مهندسي
نساجي ـ تكنولوژي نساجي و شيمي ـ شيمي تجزيه در دوره دکتری در   پردیس دانشگاه یزد  در شورای گسترش آموزش

عالی تصویب شد.

  

همچنین این شورا با ایجاد رشته های دوره کارشناسی اقتصاد اسلامي و مهندسي  كشاورزي ـ علوم و مهندسي آب در
دانشگاه اردکان، مهندسي صنايع مبلمان در  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، حسابداري و مهندسي كامپيوتر گرايش

فناوري  اطلاعات در دانشگاه لرستان مركز آموزش عالي پلدختر (ويژه پسران) موافقت  کرد.
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