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ایران کنفرانس

ظرفیت پذیرش دکتری در دانشگاه های آزاد و پیام نور محدود شد  
  

معاون آموزشی وزیر علوم از بررسی رشته های دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در  جلسه ای با مسئولان مربوطه این دانشگاه
خبر داد و گفت: ظرفیت پذیرش در مقطع  دکتری این دانشگاه محدود شد.

  

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی رشته های دکتری دانشگاه آزاد اسلامی با حضور مسئولان مربوطه
این  دانشگاه خبر داد و گفت: در این جلسه تمام رشته های دکتری دانشگاه آزاد  بررسی شدند.

  

وی ادامه داد: بررسی رشته های دانشگاه آزاد کاملا با توافق، همفکری و همراهی مسئولان مربوطه دانشگاه آزاد اسلامی
صورت گرفت.

  

معاون آموزشی وزارت علوم افزود:  شرایط امروز به گونه ای است که وزارت علوم هیچ گونه تفکیکی بین دانشگاه  آزاد
و سایر دانشگاه ها قائل نیست و همه یکپارچه و در یک نظام بررسی شده و  به درخواست های آنان رسیدگی می شود.

  

وی درباره اعتراض دانشگاه آزاد  اسلامی به محدود شدن ظرفیت دوره دکتری گفت: اعتراض شده بود که وزارت علوم 
جلوی ایجاد دوره های جدید دکتری را گرفته است که درست گفته بودند، بله جلوی  آن را گرفته ایم، برای اینکه توسعه

خیلی بیرویه ای داشته است.

  

شریعتی نیاسر افزود: همچنین عنوان  شده بود وزارت علوم مجموعه ای را به صورت فله ای و بدون بررسی مجوز داده  که
این هم درست بود و مربوط به خود دانشگاه آزاد بود و خود این دانشگاه بود  که به وزارت علوم فشار آورده بود.

  

وی ادامه داد: ولی از امسال به  بعد دیگر نه تنها دانشگاه آزاد بلکه هیچ دانشگاه دیگری، با فشار قرار نیست  ورود پیدا کند،
امیدواریم همه مسئولان در ارکان مختلف نظام ما را همراهی  کنند که بتوانیم کنترل کمیت را همراه با ارتقاء کیفیت

داشته باشیم.

  

معاون آموزشی وزارت علوم درباره  محدود شدن ظرفیت های دکتری در سال جاری گفت: ظرفیت های دکتری دانشگاه
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پیام  نور از سال قبل کاهش یافته بود امسال هم در مجموع ظرفیت دوره دکتری کاهش  یافته است و امیدواریم کمتر نیز
بشود، اگر دوره های دکتری هدفمند شود به  طور طبیعی ظرفیت ها کاهش می یابد نه اینکه ما بخواهیم ظرفیت ها را کم

کنیم.

  

وی ادامه داد: ما باید تلاش کنیم آموزش در مقطع دکتری هدفمند شده و در راستای آن ظرفیت ها نیز معنی دارتر می
شود.
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