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اخطار تعطیلی به 103 مؤسسه آموزشی غیرمجاز  
  

سرپرست مرکز آموزشهای عالی آزاد و آموزشهای خاص دانشگاه جامع علمی  کاربردی اعلام کرد: 103 مؤسسه
غیرمجاز در زمینه آموزش زبان خارجه اخطار  تعطیلی گرفتند.

  

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، مهندس علی معصومیان با اعلام این خبر  افزود: 103 مؤسسه آموزشی غیرمجاز در زمینه
فعالیت زبان خارجه با همکاری  مؤسسات آموزش عالی آزاد دارای مجوز فعالیت از وزارت علوم، تحقیقات و  فناوری،

تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی، شناسایی و با صدور اخطاریه  تعطیلی، مقرر شد در صورت عدم دریافت
مجوزهای لازم در مهلت مقرر، نسبت به  تعطیلی و پلمپ این دسته از مؤسسات آموزشی غیرمجاز اقدام لازم صورت 

میپذیرد.

  

سرپرست مرکز آموزشهای عالی آزاد و آموزش های خاص دانشگاه جامع علمی  کاربردی در ادامه اظهار داشت:
براساس مادههای 3 و 4 مصوبه جلسه 483 شورای  عالی انقلاب فرهنگی مورخ 23/5/1380 با موضوع «سیاستها و حدود

وظایف و نحوه  فعالیت مراکز مجری آموزشهای آزاد کشور» صدور مجوز آموزشهای آزاد  کوتاهمدت در زمینه
زبانهای خارجه، براساس سرفصل دروس مصوب وزارت آموزش و  پرورش از سطح مبتدی تا قبل از دانشگاه، از وظایف و

اختیارات وزارت آموزش و  پرورش است.

  

صدور مجوز فعالیتهای آموزش عالی آزاد و دورههای تخصصی و کاربردی  کوتاهمدت، اعم از زبان خارجه و سایر
زمینههای آموزشی بالاتر از سطح دوره  متوسطه ، از وظایف و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (و وزارت 

بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) است».

  

مهندس معصومیان افزود: در این راستا از داوطلبان انتظار میرود برای  جلوگیری از سوء استفاده برخی مؤسسات از
جایگاه آموزش عالی به ویژه در  زمینه فعالیت آموزشی زبان خارجه و پیشگیری از تبعات بعدی، به پرتال مرکز 

آموزشهای عالی آزاد و آموزشهای خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی  ir.uast.htct.www مراجعه و لیست
موسسات مجاز آموزش عالی آزاد را مشاهده  نمایند.
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