مقدمه :
اندیشه تاسیس موسسه آموزش عالی اشراق به عنوان اولین موسسه آموزش عالی
غیردولتی استان خراسان شمالی در زمینه های علوم فنی مهندسی و علوم انسانی در سال
 1383شکل گرفت .در پی این تصمیم طرح جامع موسسه مشتمل بر رشته ها ،تعداد دانشجو،
فضای کالبدی ،نیروی انسانی و بودجه مورد نیاز تهیه و به همراه تقاضای تاسیس به شورای
محترم گسترش آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ارائه گردید.طی مجوز شماره
 8097/22مورخ  10/5/1385شورای گسترش آموزش عالی مبنی بر موافقت قطعی ،این
موسسه از سال تحصیلی  1385-86فعالیت آموزشی خود را در خدمت به فرزندان این مرز و
بوم آغاز نمود و اکنون با عنایت حضرت حق در مسیر اهداف خود گام نهادهاست.
این موسسه همانند سایر موسسات آموزش عالی غیر دولتی_ غیرانتفاعی کشور دارای اساسنامه
مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری میباشد.
موسسه آموزش عالی اشراق با بکارگیری حدود  200نفر از اساتید مجرب و متعهد و استعانت
از خداوند متعال توانسته است بستری مناسب برای ارتقاء سطح علمی و کیفیت آموزش ایجاد
نماید .موسسه دارای ارکان اصلی یک نهاد آموزشی شامل هیات امنا ،رئیس ،معاونت آموزشی،
پژوهشی و گروههای علمی و کمیته انضباطی میباشد و کلیه تصمیمات آموزشی در شورای
آموزشی موسسه برابر مقررات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اتخاذ میگردد .همچنین
موسسه دارای  11گروه علمی است که با جلسات منظم خود مسائل و مشکلت آموزشی و
پژوهشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و اساتید گروه آموزشی را پیگیری و نسبت به حل
آن اقدام مینمایند .همچنین فضای آموزشی ،کارگاهی و ورزشی با مساحتی بیش از 11000
مترمربع برای استفاده دانشجویان فراهم آمده است.
موسسه آموزش عالی اشراق دارای کتابخانه با بیش از  6000جلد کتاب با عناوین فارسی و
لتین و با موضوعات تخصصی رشته های موسسه همراه با نشریات ،پژوهشنامه و مقالت
دانشگاهی و روزنامه میباشد .همچنین موسسه مجهز به اینترنت پرسرعت جهت مطالعه و
پژوهش ،اتوماسیون تغذیه جهت خرید اینترنتی ژتون غذا و کارگاه های آموزشی می باشد.این
موسسه جهت رفاه حال دانشجویان و خانواده های آنان با همکاری بخش خصوصی خوابگاه

ویژه خواهران و برادران با کلیه تجهیزات و امکانات رفاهی و آموزشی راه اندازی کرده
است.همچنین به دانشجویان مطابق آییننامه شرایط اعضاء تسهیلت و وام شهریه ،از محل
صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع وام پرداخت میشود.دانشجویان ممتاز ،شاهد و ایثارگر و مدال

آوران رشته های مختلف ورزشی در کشور از تخفیف ویژه شهریه برخوردار میباشند.
تاکنون بیش از  1100دانشجو در رشته ها و مقاطع مختلف از این موسسه فارغالتحصیل شده
اند که از این تعداد ،حدود  50نفر در آزمون کارشناسی ارشد و  200نفر در آزمون کاردانی به
کارشناسی پذیرفته شدهاند.
همچنین  6عنوان کتاب توسط اعضاء انجمن علمی و  13عنوان نشریه توسط انجمن های
علمی این موسسه به چاپ و انتشار رسیده است.

