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آخرين مصوبات شوراي گسترش آموزش عالي  
  

شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، با ايجاد هشت مركز دانشگاهي جديد موافقت كرد.

  

 شوراي گسترش آموزش عالي ضمن موافقت  قطعي با ایجاد شعبه دانشگاه مذاهببه گزارش سرويس دانشگاهي ايسنا،
اسلامي در شهر بندرعباس، با يكبار پذيرش  دانشجو در دوره كارشناسي رشتههاي فقه و حقوق شافعي، فقه و حقوق اماميه

در  اين  دانشگاه موافقت به عمل آورد.

  

همچنين اين شورا ، ضمن موافقت قطعي با ایجاد دانشكده علوم قرآني در شهرهاي  گراش و بندر عباس با يكبار پذيرش
دانشجو در دوره كارشناسي رشتههاي  تفسير  قرآن مجيد و  علوم قرآن مجيد در اين دانشكدهها موافقت كرد.

  

شوراي گسترش آموزش عالي  ضمن موافقت قطعي با ايجاد آموزشكده كشاورزي وابسته  به دانشگاه محقق اردبيلي در
مشكين شهر، با يكبار پذيرش دانشجو در دوره  كارداني رشتههاي تكنولوژي توليدات گياهي،تكنولوژي مرتع و

آبخيزداري در  اين آموزشكده موافقت كرد.

  

همچنين اين  شورا ضمن موافقت قطعي با ایجاد دانشگاه كوثر (ويژه خواهران) در  شهر بجنورد، با يكبار پذيرش
دانشجو در دوره كارشناسي رشتههاي زبان و  ادبيات فارسي، علوم قرآن و حديث، رياضيات و كاربردها، مهندسي

صنايع، مهندسي  كامپيوتر ـ نرم افزار و حسابداري در آن دانشگاه موافقت نمود.

  

شوراي گسترش آموزش عالي  ضمن موافقت قطعي با ایجاد پرديس دانشگاهي دانشگاه  الزهرا(س) در شهر جديد
هشتگرد، با يكبار پذيرش دانشجو در دوره كارشناسي  رشتههاي مهندسي كامپيوتر ـ نرم افزار، مهندسي صنايع با ظرفيت

هر رشته 25  نفر دانشجو براي نيمسال دوم (بهمن ماه) سال تحصيلي 92ـ91 موافقت به عمل  آورد.

  

موافقت قطعي شورا با ايجاد پرديس دانشگاهي دانشگاه لرستان در شهر خرم آباد ،  ادغام شعبه دانشگاه صنعتي اميركبير
در گرمسار با دانشگاه گرمسار تحت پوشش  دانشگاه صنعتي اميركبير و موافقت با پذيرش دانشجوي دختر در دانشگاه

كاشان  خارج از سايت اصلي از ديگر مصوبات شوراي گسترش آموزش عالي است.
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