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تصویب ایجاد 26رشته تحصیلی جدید در شورای گسترش آموزش عالی  
  

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ایجاد 19 رشته تحصیلی دوره کارشناسی و  هفت رشته تحصیلی دوره
کارشناسی ارشد را در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی  تصویب کرد.

  

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، این شورا با ایجاد رشته های دوره  کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک در دانشگاه
های بناب و صنعتی جندی  شاپور ، ریاضی محض گرایش جبر در مجتمع آموزش عالی بم ، مهندسی برق قدرت در 

دانشگاه زابل، مهندسی صنایع صنایع در دانشگاه صنعتی قم ، کلام اسلامی در  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و ریاضی
محض جبر زمینه گروه های نامتناهی در  دانشگاه پیام نور مرکز سمنان موافقت کرد.

  

همچنین ایجاد رشته های دوره کارشناسی مهندسی شیمی به عنوان جایگزین دوره  کارشناسی مهندسی شیمی پلیمر در
گلستان -آموزشکده فنی و مهندسی علیآباد  کتول، مهندسی برق در دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ، مهندسی تولیدات

گیاهی  گیاهان دارویی و معطر در دانشکده کشاورزی اهر ، مهندسی کشاورزی  بیوتکنولوژی کشاورزی دردانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، مهندسی  متالورژی و مواد گرایش متالورژی صنعتی در دانشگاه شاهرود و آمار و کاربردها

 و علوم کامپیوتر در دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار به تصویب شورای  گسترش آموزش عالی رسید.

  

همچنین این شورا با ایجاد رشته های دوره کارشناسی مهندسی برق الکترونیک و  مهندسی کامپیوتر سخت افزار در دانشگاه
صنعتی سیرجان ، حسابداری ، مدیریت  دولتی و مدیریت بازرگانی در دانشگاه تهران پردیس فارابی قم، باستان شناسی  در
دانشگاه مازندران دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نوشهر ،  مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی کرمانشاه،

مهندسی برق و مهندسی شیمی در مرکز  آموزش عالی لار ، مهندسی کامپیوتر سخت افزار در لرستان مرکز آموزش عالی 
الشتر ، مهندسی مکانیک در مرکز آموزش عالی محلات و علوم مهندسی در مجتمع  آموزش عالی اسفراین موافقت کرد.
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