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موافقت شورای گسترش آموزش عالی  با ایجاد ۵۷ رشته تحصیلی در دوره تحصیلات تکمیلی

  

با تصویب شورای گسترش آموزش عالی ، مجوز ایجاد ۶ رشته تحصیلی دوره دکترا و  ۵۱ رشته تحصیلی دوره کارشناسی
ارشد برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  متقاضی صادرشد.

  

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد  رشته های تحصیلی تربیت بدنی و علوم
ورزشی گرایش مدیریت ورزشی در دانشگاه  شاهرود، مهندسی مواد در دانشگاه صنعتی بابل، مهندسی برق ـ قدرت در

دانشگاه  ارومیه، زبان شناسی همگانی در دانشگاه شهید بهشتی و علوم سیاسی ـ مسائل  ایران و   حقوق بین الملل عمومی 
در دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی مفید در  دوره تحصیلی دکترا موافقت کرد.

  

همچنین این شورا مجوز ایجاد رشته های تحصیلی اندیشه سیاسی در اسلام در  دانشگاه شهید بهشتی،اقتصاد مالی در دانشگاه
سمنان،زبان و ادبیات انگلیسی در  دانشگاه گلستان، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی در دانشگاه  علوم
بهزیستی و توانبخشی ، مدیریت آموزشی، تاریخ و مهندسی منابع طبیعی –  جنگلشناسی و اکولوژی جنگل در دانشگاه محقق

اردبیلی،مترجمی زبان فرانسه در  دانشگاه فردوسی مشهد،علوم سیاسی و جامعه شناسی در دانشگاه آیت الله العظمی 
بروجردی،مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی و زمین  شناسی ـ زمین شناسی اقتصادی در دانشگاه
زنجان، زبان شناسی رایانشی ، کلام  امامیه و مهندسی معدن ـ معدن محیط زیست در دانشگاه تهران را در دوره تحصیلی 

کارشناسی ارشد صادرکرد.

  

همچنین شورای گسترش آموزش عالی موافقت خود را با ایجاد رشته های تحصیلی  دوره کارشناسی ارشد فلسفه دین،
مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع  انسانی اسلامی و مدیریت MBA در دانشگاه خوارزمی، مدیریت پروژه در

دانشگاه  صنعت نفت، مهندسی مواد ـ شکل دادن فلزات در دانشگاه علم و صنعت ایران،  مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید
و ریاضی کاربردی در دانشگاه صنعتی قم، مهندسی  تجهیزات نفت و تونل و فضاهای زیرزمینی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

فیزیک  گرایش ذرات بنیادی و ریاضی کاربردی ـ آنالیز عددی در دانشگاه نیشابور،  مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیند در
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی،  مهندسی پزشکی (بیومتریال) در دانشگاه تربیت مدرس، مهندسی ورزش و

مهندسی  پزشکی گرایش بیومکانیک در دانشگاه اصفهان، مهندسی مواد ـ استخراج فلزات در  دانشگاه صنعتی سهند، ریاضی
محض ـ جبر در دانشگاه های صنعتی اراک و صنعتی  جندی شاپور، ریاضی کاربردی ـ تحقیق در عملیات و روان شناسی در
دانشگاه  بجنورد، ریاضی کاربردی ـ آنالیز عددی در دانشگاه یاسوج، زبان و ادبیات عرب  (روزانه) در دانشگاه گیلان، علم

اطلاعات و دانش شناسی، فلسفه دین و فقه  اقتصادی در دانشگاه تبریز، زیست شناسی ـ علوم گیاهی گرایش سیستماتیک 
اکولوژی در دانشگاه شهید چمران اهواز، علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه  رازی، مهندسی کشاورزی - سازه های
آبی در دانشگاه بیرجند، حقوق بین الملل،  مهندسی عمران –زلزله و زیست شناسی –بیوشیمی در دانشگاه مازندران اعلام

کرد.
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بر اساس این گزارش،مجوز ایجاد رشته های تحصیلی دوره  کارشناسی ارشد مهندسی  برق ـ الکترونیک به شیوه الکترونیکی
(مجازی) در دانشگاه حکیم سبزواری،  مذاهب اسلامی و فرق تشیع هر دو به شیوه الکترونیکی (مجازی) دردانشگاه 

غیردولتی ـ غیرانتفاعی ادیان و مذاهب، مهندسی مالی و مهندسی فناوری اطلاعات  ـ تجارت الکترونیک هر دو به شیوه
الکترونیکی (مجازی) در مؤسسه غیردولتی ـ  غیرانتفاعی الکترونیکی مهر البرز توسط شورای گسترش آموزش عالی صادرشد.
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