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ایران کنفرانس

راهاندازی رشتههای جدید علوم انسانی در مقطع کارشناسی پیام نورمتوقف شد  
  

ريیس دانشگاه پیامنور مرکز زنجان خبر داد: با توجه به اینکه اکثر رشتههای  علوم انسانی در مقطع کارشناسی در این
دانشگاه فعال است، جذب رشتههای جدید  را متوقف کردیم و تنها در رشتههای فنی و مهندسی توسعه انجام میشود.

  

 با بیان اینکه همعلی محمدی در گفتوگو با خبرنگار«دانشگاهي» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه زنجان،
اکنون در دانشگاه پیامنور مرکز زنجان 10 هزار دانشجو در  حال تحصیل هستند، تصریح کرد: این تعداد دانشجو در 71

رشته تحصیلی در مقطع  کارشناسی و 6 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد در حال تحصیل هستند.

  

وی اظهار کرد: دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد در رشتههای ریاضی گرایش  جبر، شیمی گرایش آلی و معدنی،
ادبیات فارسی بدون گرایش، فیزیک گرایش اختر و  زمین شناسی گرایش مهندسی در حال تحصیل میباشند.

  

این مقام مسئول یادآور شد: در مقطع دکترا نیز در رشته شیمی آلی در حال  پیگیری و ایجاد این رشته هستیم که در سال
آینده نیز در این مقطع دانشجو جذب  خواهد شد.

  

وی خاطرنشان کرد: در مقطع کارشناسی ارشد نیز رشتههای حسابداری، مدیریت  دولتی و جامعهشناسی سال آینده ایجاد و
در این مقطع نیز دانشجو پذیرش  ميشود.

  

محمدی با بیان اینکه مشکل فضای آموزشی با افتتاح فاز 3 مرتفع شده است،  افزود: هماکنون در حال ساماندهی
آزمایشگاهها و ایجاد آزمایشگاههای جدید  در رشتههای عمران، برق و صنایع هستیم.

  

وی گفت: در حال حاضر در این دانشگاه با کمبود عضو هیات علمی و آزمایشگاهها در رشتههای فنی و مهندسی مواجه
هستیم.
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ريیس دانشگاه پیامنور زنجان با بیان اینکه آزمایشگاههای جدید تا دو ماه  آینده به بهرهبرداری خواهد رسید، خاطرنشان
کرد: سردرب دانشگاه نیز با 90  درصد پیشرفت فیزیکی با اعتبار 200 میلیون تومان تا دو ماه دیگر به  بهرهبرداری میرسد.
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