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افزایش 40 درصدی پذیرش دانشجوی ارشد و دکتری در دورههای پولی

مدیر کل گسترش وزارت علوم از افزایش 40 درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در دوره پولی  
  خبر داد.

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه توضیحاتی درباره میزان  افزایش پذیرش دانشجو در نوبت دوم ( شبانه )
و پردیسهای خودگردان، اظهار  داشت: طبق آیین نامه جدید و برای سال تحصیلی آینده، به منظور کمک به افزایش 

ورودی تحصیلات تکمیلی اعلام کردیم دانشگاهها به میزان 50 درصد مازاد بر  ظرفیت روزانه از طریق برگزاری آزمون
اختصاصی زیر نظر سازمان سنجش، در  پردیسهای خودگردان دانشجوی ارشد و دکتری پذیرش کنند.

  

وی ادامه داد: از سوی دیگر، در صورتی که برخی دانشجویان تمایل داشته باشند  در پردیسهای اصلی تحصیل کنند به
دانشگاهها این اجازه را دادیم که 20 درصد  ظرفیت روزانه را از طریق کنکور و در سایت اصلی به عنوان دانشجوی نوبت

دوم  پذیرش کنند.

  

به گفته مدیر کل گسترش وزارت علوم، در سال تحصیلی جدید حدود 40 درصد ظرفیت دوره های نوبت دوم و پردیسهای
خودگردان افزایش می یابد.

  

به گزارش مهر، همچنین پیش از این سازمان سنجش با ارائه آماری در خصوص  میزان پذیرش دانشجوی دکتری در تمام
دوره ها اعلام کرد: برای 3 هزار و 630  کد رشته محل پذیرش دکتری 92 تعداد 10 هزار و 792 ظرفیت مورد نیاز از

سوی  دانشگاههای کشور به سازمان سنجش اعلام شده است.

  

در سال تحصیلی آینده تعداد 8 هزار و 168 نفر در دوره های روزانه، تعداد یک  هزار و 609 نفر در دوره نوبت دوم (
شبانه )، تعداد 153 نفر در دانشگاههای  غیردولتی غیرانتفاعی، تعداد یک هزار و 167 نفر در پردیسهای خودگردان (پولی) 

و تعداد 235 نفر در دانشگاه پیام نور پذیرش می شوند.
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