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ایران کنفرانس

فعاليت20 دانشگاه ويژه خواهران و برادران از سال جديد  
  

مديركل دفتر گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از فعاليت 20 دانشگاه و  موسسه ويژه خواهران و برادران در
كشور خبر داد و گفت: از ميان 20 موسسه،  دانشگاه و مراكز آموزش عالي ذكر شده، 9 موسسه غيردولتي و مابقي مربوط

به  دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دولتي كشور هستند.

  

 افزود: همچنين مجوزدكتر ابوالفضل حسني در گفتوگو با خبرنگار «دانشگاهي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،
اصولي جهت تاسيس دو موسسه ويژه خواهران در تبريز و سمنان نيز صادر شده است.

  

به گفته وي، از 20 دانشگاه و موسسه فعال دانشگاهي، 14 موسسه، دانشگاه و مركز آموزش عالي ويژه خواهران و مابقي براي
پسران است.

  

مديركل دفتر گسترش وزارت علوم با اعلام عناوين موسسات ويژه خواهران و  برادران در ابتدا به اسامي موسسات
غيرانتفاعي ويژه خواهران اشاره و اظهار  كرد: اسامي اين موسسات شامل موسسه رفاه (تهران)، موسسه ابرار (تهران)، 

موسسه فردوسي طوسي (مشهد)، موسسه فاطميه شيراز (شيراز)، موسسه رسام (كرج)،  موسسه شكوه – شرق (زاهدان)، موسسه
آل طاها (تهران) است.

  

به گفته حسني، همچنين دو موسسه غيرانتفاعي صدر المتالهين و طلوع مهر (قم) به صورت ويژه براي برادران فعال است.

  

مديركل دفتر گسترش وزارت علوم در خصوص ليست دانشگاهها و مراكز آموزش عالي  ويژه خواهران، گفت: از جمله
اين مراكز آموزشي ميتوان به دانشكده صنايع  غذايي بهار وابسته به دانشگاه بوعليسينا، مركز آموزش عالي در شهرستان

 الشتر وابسته به دانشگاه لرستان، مركز آموزش عالي در شهرستان كوه دشت  وابسته به دانشگاه لرستان، دانشگاه تك
جنسيتي فاطميه نهاوند، دانشگاه  الزهرا، حضرت معصومه (ع)، پرديس دانشگاهي دانشگاه الزهرا در شهر جديد  هشتگرد

در ساوجبلاغ اشاره كرد.
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وي با اشاره به ليست دانشگاهها و اسامي مراكز آموزش عالي ويژه برادران نيز  گفت: از جمله اين دانشگاهها مركز
آموزش عالي در شهرستان پلدختر وابسته به  دانشگاه لرستان، مركز آموزش عالي در شهرستان نورآباد وابسته به دانشگاه 

لرستان، مركز آموزش عالي در شهرستان محلات وابسته به دانشگاه اراك، مركز  آموزش عالي در شهرستان كاشمر وابسته به
دانشگاه فردوسي مشهد است.
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