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ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد اسلامی یک چهارم شد  
  

نشست خبری رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی  در سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد.

    

به  گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر امیررضا شاهانی درباره  تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در
دوره ارشد و دکتری گفت: «امسال دانشگاه  آزاد بر مبنای ظرفیتی که از سوی شورای گسترش وزارت علوم ابلاغ شد

اقدام به  پذیرش دانشجو کرد و به همین دلیل ظرفیت پذیرش دانشجو محدود است.»

  

او ادامه داد: «داوطلبانی که ثبتنام نمیکنند تا در تکمیل  ظرفیت شرکت کنند باید در نظر داشته باشند که واحدهای
بزرگ مانند واحد علوم و  تحقیقات، تهران مرکز، تبریز، مشهد و... ظرفیتشان پر میشود و امید به  قبولی در تکمیل

ظرفیت نداشته باشند و اگر کسانی هم ثبتنام نکردهاند هر چه  زودتر اقدام کنند. چراکه امسال ظرفیت پذیرش دانشجو
محدود است اگر تکمیل  ظرفیت هم برگزار شود فقط یک مرحله خواهد بود.»

  

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به اعتراض  داوطلبان نسبت به نتیجه انتخاب رشته اشاره کرد و گفت:
«داوطلبانی که به  نتیجه انتخاب رشته خود اعتراض دارند میتوانند از طریق سامانه پاسخگویی  4743 یا از طریق وب

پیگیری و از مراجعه حضوری خودداری کنند.»http://faq.azmoon.orgسایت 

  

شاهانی درباره تکمیل ظرفیت دوره دکتری دانشگاه آزاد نیز گفت: «تکمیل ظرفیت با هماهنگی سازمان سنجش در آینده
بعد  از ثبتنام داوطلبان، بررسیهای لازم انجام میشود و اعلام خواهیم کرد چه  زمانی تکمیلنزدیک برگزار خواهد شد. 

ظرفیت دوره کارشناسی ارشد برگزار میشود.» 

  

او درباره پذیرش در مقطع کارشناسی افزود: «دانشگاه آزاد  اسلامی در دو بخش با آزمون و بدون آزمون دانشجو
میپذیرد. آزمون از طریق  سازمان سنجش برگزار شده و منتظریم تا ترازها را به دانشگاه ابلاغ و ما هم  نتایج پذیرفتهشدگان

را اعلام کنیم.»

  

به گفته شاهانی، نتایج آزمون کارشناسی با آزمون تا پنجشنبه  23 شهریور از طریق سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد
اسلامی اعلام خواهد  شد.
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رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد درباره دوره کارشناسی  بدون آزمون گفت: «96 درصد ظرفیت پذیرش رشته
محلهای دانشگاه آزاد اسلامی  بدون آزمون است و وب سایت سازمان مرکز سنجش و پذیرش بسته نخواهد شد تا 

داوطلبان از نتایج آزمون سراسری مطلع شوند و بتوانند برای ثبت نام در دوره  بدون آزمون دانشگاه آزاد تصمیم گیری
کنند.»

  

او درباره کیفیت رشتههای بدون آزمون دانشگاه آزاد افزود:  «رشتههای خوب و پر تقاضا هم در دورههای بدون آزمون
وجود دارد و این تصور  که رشتههای بدون آزمون خوب نیستند یا متقاضی ندارند اشتباه است.»

  

شاهانی درباره تعداد پذیرش دانشجویان در تکمیل ظرفیت دوره  دکتری نیز گفت: «برای ثبتنام دوره دکتری به واحدها
اختیار داده شده که  تاریخ ثبتنام را خودشان مشخص کنند و باید بعد از پایان تاریخ ثبتنام آمار  را از واحدهای مختلف

بگیریم و بر مبنای آن اقدام به پذیرش درتکمیل ظرفیت  کنیم.»

  

او ادامه داد: «امسال نسبت به سال 95 ظرفیت دکتری حدود یک  چهارم شده است زیرا ملزم به ارتقای کیفیت و
هماهنگی با دفتر گسترش وزارت  علوم بودیم.»

  

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد درباره بومیگزینی  دانشگاه گفت: «دانشگاه آزاد اسلامی مانند دانشگاههای
دولتی بر مبنای  مصوبه سازمان سنجش عمل میکند و چون حدود 400 واحد دانشگاهی در سراسر کشور  وجود دارد به

طور طبیعی اگر فردی بخواهد رشتهای در محل سکونت خود انتخاب  کند مشکلی نخواهد داشت.»

  

او درباره پذیرش بدون آزمون دکتری و ارشد افزود: «دانشگاه  آزاد اسلامی در دوره ارشد و دکتری بدون آزمون تنها از
طریق آییننامه  استعدادهای درخشان دانشجو میپذیرد و رشتههای کارشناسی با آزمون ناپیوسته  از امروز تا 19 شهریور از

 اقدام به ثبتنام میکند.»azmoon.orgطریق سامانه
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