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لیست رشته های جدید مقاطع ارشد و دکتری آزاد  
  

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به جلسه خود با شورای گسترش  آموزش عالی، از اخذ مجوز قطعی برای
108 رشته- محل دکترا و 241 رشته-محل  کارشناسی ارشد خبر داد.

  

دکتر غریبی در گفتوگو با خبرنگار سرویس دانشگاهی ایسنا، با اشاره به تنوع  رشته های تصویب شده، خاطرنشان کرد: در
حوزه مهندسی، در مقطع دکترا مجوز  رشته هایی مانند مهندسی عمران، مکانیک، برق، کامپیوتر، صنایع، شیمی و ...  به

تصویب رسید.

  

وی افزود: در علوم انسانی؛ رشته هایی مانند زبان و ادبیات فارسی، عرب،  الهیات و معارف اسلامی، جغرافیا، برنامه ریزی
شهری، تربیت بدنی، علوم  ورزشی، عرفان اسلامی، حسابداری، آموزش زبان انگلیسی، مشاوره، مدیریت دولتی،  برنامه

ریزی درسی و مدیریت آموزشی در جلسه امروز شورای گسترش آموزش عالی  به تصویب رسید.

  

دکتر غریبی همچنین درباره دیگر رشته های تصویب شده مقطع دکترا، افزود: در  حوزه علوم پایه؛ رشته هایی مانند زیست
شناسی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، شیمی  فیزیک، شیمی آلی، فیزیک و درحوزه کشاورزی رشته های زراعت، آبیاری

زهکشی،  علوم جنگل، حشره شناسی، علوم باغبانی و... به تصویب رسید.

  

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه از اخذ مجوز قطعی 241 رشته خبر  داد و گفت: در علوم مهندسی؛ رشته
هایی مانند برق، صنایع غذایی، نفت گرایش  اکتشاف، برق و مخابرات، مکانیک، محیط زیست، منابع طبیعی، عمران و سازه،

آب و  سازه های هیدرولیکی، مهندسی فناوری اطلاعات، عمران-زلزله، معدن،  مکاترونیک، برق والکترونیک، برق و
اکتشاف، برق و سیستم های قدرت، عمران و  مدیریت ساخت، مکانیک –تبدیل انرژی، مهندسی مواد-خوردگی، طراحی

شهری، صنایع،  معماری، کامپیوتر نرم افزار، مهندسی سواحل، خودرو و ... به تصویب رسید.

  

وی افزود: در مجموعه علوم انسانی، رشته های اقتصاد اسلامی، حقوق ثبت اسناد و  املاک، مدیریت بازرگانی، بازاریابی،
مطالعات زنان، فیزیولوژی ورزشی، زبان و  ادبیات عرب، باستانشناسی، حسابداری، برنامه ریزی، اندیشه سیاسی در اسلام، 

مدیریت دولتی، روانشناسی اسلامی و... نیز به تصویب رسید.

  

 1 / 1

http://iranconferences.ir

