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کلاسهای زیر 3 نفر در دوره دکتری تشکیل نمیشود

مدیر  کل دفتر گسترش آموزش عالی با اشاره به دانشگاههایی که در برخی رشته محلها  تنها یک دانشجوی دکتری برای  
    سال تحصیلی آینده می پذیرند، تاکید کرد که  کلاسهای زیر سه نفر در دوره دکتری تشکیل نمی شوند.

ابوالفضل حسنی - مدیر کل گسترش آموزش عالی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مواردی در این خصوص و ظرفیت دقیق
پذیرش دکتری 92 اشاره کرد.

  

وی در پاسخ به این پرسش مهر که چرا اکثریت دانشگاهها در مجموعه علوم  انسانی و در بیشتر رشته محلها ظرفیت پذیرش
دکتری را به یک رسانده اند، گفت:  هیچ دانشگاهی نمی تواند چنین اقدامی انجام دهد چون برای ظرفیت یک نفره، 

کلاسی برگزار نمی شود و اگر چنین موردی باشد بررسی می کنیم و ظرفیت را  افزایش خواهیم داد.

  

حسنی درباره حد نصاب تشکیل کلاس در مقطع دکتری، تاکید کرد: حداقل تعداد  دانشجو برای تشکیل کلاس در دکتری 3
نفر و برای کارشناسی ارشد 5 نفر است.

  

وی در خصوص افزایش دوباره میزان پذیرش در آزمون دکتری 92، اظهار داشت: هم  اکنون ظرفیت دقیق پذیرش
دکتری 10 هزار و 200 نفر اعلام شده و به زودی بین  15 تا 20 درصد که شامل پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان و

رتبه اولیها می  شود، به عدد 10 هزار و 200 افزوده خواهد شد.

  

مدیر کل دفتر گسترس آموزش عالی، در پاسخ به این شبهه که شایعه شد امسال  ظرفیت پذیرش در دوره روزانه کاهش
یافته است، اظهار داشت: ظرفیت پذیرش در  پردیسهای خودگردان و نوبت دوم مکمل دوره روزانه است و اگر روزانه
افزایش  یافته باشد، ظرفیت در این دو دوره هم افزایش می یابد؛ بنابراین امسال ظرفیت  پذیرش در دوره روزانه هم

افزایش یافته است.

  

حسنی با اشاره به کاهش میزان پذیرش دانشجو در برخی رشته ها که متقاضی وجود  ندارد، خاطرنشان کرد: در برخی از
رشته ها که متقاضی وجود ندارد ظرفیت کاهش  یافت، به عنوان مثال برای کشاورزی یک جلسه اختصاصی با کارشناسان
وزارت  جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برگزار کردیم و قرار شد برای رشته هایی که  متقاضی ندارد و نیاز جامعه در آن

کمتر دیده می شود، با در نظر گرفتن  نیازهای بخشهای خصوصی ظرفیت را کاهش دهیم که این اقدام صورت گرفت.
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