
موافقت با پذیرش دانشجوی الکترونیکی در تمام رشتههای ارشد 6 دانشگاه برتر (93/3/14)

نوشته شده توسط مدير كل
چهارشنبه ، 14 خرداد 1393 ، 04:30 - 

ایران کنفرانس

  

موافقت با پذیرش دانشجوی الکترونیکی در تمام رشتههای ارشد 6 دانشگاه برتر

شورای  گسترش آموزش عالی با پذيرش دانشجو به شيوه الكترونيكي در كليه رشته هاي  تحصيلي كارشناسي ارشد  
داير داراي مجوز پذيرش دانشجو در دانشگاههای تهران،  تربيت مدرس، صنعتي اميركبير، صنعتي خواجه نصيرالدين

    طوسي، شهيد بهشتي و علم  و صنعت ايران  موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش آموزش عالی ، با تغييرنام مركز آموزش  عالي بانكداري وابسته به بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران به مؤسسه عالي  آموزش بانكداري ايران موافقت کرد.

  

این شورا با ایجاد رشته های دوره کارشناسی هنرهاي صناعي ـ نساجي سنتي در  دانشگاه مازندران، شيمي گرايش شيمي
دارويي در دانشگاه دامغان،  آموزش زبان  انگليسي در لرستان ـ مركز آموزش عالي پلدختر (ويژه پسران) ، روان

شناسي  ومديريت بازرگاني در لرستان ـ مركز آموزش عالي نورآباد (ويژه پسران)،حقوق  در دانشگاههای الزهرا(س) و
یزد، مديريت صنعتي در مرکز آموزش عالی گناباد،  معماري داخلي و کاردانی پیوسته باستان شناسی در دانشگاه هنر

شیراز موافقت  قطعی کرد.

 همچنین شورای گسترش آموزش عالی  با تغيير شيوه آموزش دوره كارشناسي ارشد  رشته بيوشيمي در پرديس
خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد از آموزش محور به  آموزشي پژوهشي در سال 1391 و ايجاد رشته فوق در پرديس

خودگردان آن دانشگاه  موافقت قطعي به عمل آورد.

 همچنین این شورا با پذيرش دانشجو به شيوه الكترونيكي در كليه رشته هاي  تحصيلي كارشناسي ارشد داير داراي
مجوز پذيرش دانشجو در دانشگاه های تهران،  تربيت مدرس، صنعتي اميركبير، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي،

شهيد بهشتي و علم  و صنعت ايران  و رشته هاي داراي مجوز در مراكز و مجتمع هاي آموزشي وابسته  به آن (رشتههاي
تحصيلي فاقد دروس عملي و كارگاهي و داراي حداقل يك دوره  دانش آموخته) منطبق با نظام نامه يادگيري

الكترونيكي در آموزش عالي موافقت  قطعي کرد.

  

همچنین پذيرش دانشجو منوط به احراز شرايط علمي ـ آموزشي، مالي، امكانات و  تجهيزات سخت افزاري و نرم
افزاري لازم طبق ضوابط و مقررات وزارت متبوع شد.

    

 1 / 1

http://iranconferences.ir

