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پذيرش بيش از 5 هزار دانشجوي جديد در دانشگاه تبریز  
  

رییس دانشگاه تبریز از پذیرش پنج هزار و 388 دانشجوی جدید در سال تحصیلی  91-92 در چهار مقطع کاردانی،
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه  خبر داد.

  

به گزارش سرويس «دانشگاهي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پرویز آژیده  با بیان اینکه از این تعداد، سه هزار و
190 نفر دانشجوی مقطع کارشناسی و  136 نفر دانشجوی دوره کاردانی هستند، گفت: در مقطع کارشناسی ارشد نیز یک 
هزار و 630 نفر و در مقطع دکتری 432 نفر دانشجو پذیرش شدهاند که از سال   تحصیلی جدید شاغل به تحصیل خواهند

شد.

  

به گفته وی از این تعداد دانشجو دو هزار و 559 دانشجوی دختر و دو هزار و 829 نفر پسر هستند.

  

آژیده در ادامه با اشاره به تعداد دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع مختلف در  بین دانشجویان دختر، تصریح کرد: از این
تعداد 50 دانشجوی دختر در مقطع  کاردانی، یک هزار و 563 نفر در مقطع کارشناسی، 780 دانشجو در مقطع کارشناسی 

ارشد، 133 نفر در مقطع دکترای تخصصی و 32 دانشجو در مقطع دکترای حرفه ای  پذیرفته شدهاند.

  

وی افزود: در بین دانشجویان پسر نیز 86 دانشجو در مقطع کاردانی، یک هزار و  627 دانشجو در مقطع کارشناسی، 848
نفر در مقطع کارشناسی ارشد، 226 دانشجو  در مقطع دکترای تخصصی و 41 نفر در مقطع دکترای حرفهای پذيرش

شدهاند.

  

به گفته آژیده ثبت نام دانشجویان در کلیه مقاطع به استناد دستورالعمل سازمان سنجش و به صورت اینترنتی انجام
میشود.

  

رییس دانشگاه تبریز با بیان اینکه تعداد دانشجویان دانشگاه تبریز بالغ بر  بیست هزار نفر است، افزود: هر ساله بیش از 5
هزار نفر از دانشگاه فارغ  التحصیل میشوند؛ البته به غیر از این تعداد، بالغ بر یک هزار و 500 دانشجو  ظرفیت پذیرش و

فارغ التحصیلی پردیس بینالمللی ارس دانشگاه تبریز میباشد.
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