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ایران کنفرانس

تخفيف 20 درصدي شهريه براي دانشجويان كارداني و كارشناسي ناپيوسته  
  

رييس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: از مهر امسال براي دورههاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 20 درصد تخفيف شهريه
در نظر گرفته شده است.

  

 فرهاد دانشجو در حاشيه مراسم افتتاح پروژههايبه گزارش خبرنگار «دانشگاهي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،
عمراني واحد دماوند در پاسخ  به سوال خبرنگار ايسنا با اشاره به ايجاد منابع مالي جديد، خاطر نشان كرد:  همانطور كه

قول داديم در انتهاي سال دوم و ابتداي سال سوم، 20 درصد تخفيف  شهريه براي دانشجويان اعمال ميشود، البته از
مهر امسال براي دورههاي  كارداني و كارشناسي ناپيوسته 20 درصد تخفيف شهريه در نظر گرفته شده است.

  

دانشجو در خصوص شهريه دانشجويان دكتري، گفت: همه دانشجويان دكتري تخصصي  ميتوانند از تسهيلات 10
ميليون تومان وام شهريه استفاده كنند و در صورتي  كه تمايل به اخذ وام نداشته باشند، ميتوانند متقابل آن از 20

درصد تخفيف  شهريه بهرهمند شوند.

  

وي در خصوص تعداد دانشجويان ورودي جديد گفت: امسال افزايش تعداد دانشجو  نسبت به سال گذشته نخواهيم
داشت، چرا كه بر روي كيفيت تمركز داريم.

تعطيلي پنجشنبهها از مهر ماه  
  

رييس دانشگاه آزاد در خصوص تعطيلي روزهاي پنجشنبه در دانشگاه آزاد، به  ايسنا گفت: از مهرماه تعطيلي پنجشنبهها
به صورت آزمايشي به مدت يك ترم  تحصيلي اجرا ميشود، البته بنده فكر ميكنم كه اين مدت تمديد خواهد شد.

  

دانشجو افزود: در صورتي كه واحدي براي برگزاري كلاسي ضرورت داشته باشد،  كلاسها در روز پنجشنبه ميتواند برگزار
شود و اگر كارمندان دانشگاه بنا بر  ضرورت بايد در روز پنجشنبه در محل كار خود حضور داشته باشند، ميتوانند از 

اضافه كار مازاد 120 ساعت بهرهمند شوند.
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وي افزود: كمتر از 10 درصد از اساتيد ما در روزهاي پنجشنبه در دانشگاه حضور  دارند و 90 درصد آنها در طول هفته
كلاسهايشان تشكيل ميشود.

  

رييس دانشگاه آزاد در خصوص افزايش تعداد واحدهاي دانشگاه آزاد، گفت:  اولويت ايجاد واحد در دوره
تحصيلات تكميلي و علوم تحقيقات است كه البته در  سال اول مسووليتم جزو برنامهها نيست.

  

 2 / 2


