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جزئیات پذیرش دانشجوی پولی در پزشکی/ میزان ظرفیت و شهریه

  

وزیر  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با توجه به فضاهای موجود در حوزه  دانشگاههای آموزش پزشکی به روسای
  دانشگاهها اختیار تام داده شده است که  براساس دستورالعمل های وزارت بهداشت دانشجوی مازاد پذیرش کنند.

دکتر مرضیه وحید دستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت جذب  دانشجوی کارشناسی ارشد پولی
دانشگاههای آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه چیزی  به عنوان کارشناس ارشد پولی نداریم، اظهار داشت: با توجه به فضاهایی

که در  دانشگاههای آموزش پزشکی در ساعات غیرمتعارف مانند بعدازظهرها و شبها وجود  دارد به روسای دانشگاهها این
اختیار را داده ایم که بتوانند براساس  دستورالعمل های وزارت بهداشت و نه به صورت بی رویه دانشجوی مازاد کارشناسی 

ارشد جذب کنند.

  

وی با بیان اینکه این نوع پذیرش در حد مسائلی که در زمینه دانشجویان پولی  مطرح می شود نیست، افزود: در این نوع
پذیرش، دانشجویان مازاد در حد دوره  های شبانه هزینه پرداخت خواهند کرد.

  

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید براینکه ارتقای سطح علمی از  سوی افراد جامعه به شدت احساس می شود
و افراد متقاضی بسیاری در این زمینه  وجود دارند، تصریح کرد: باید بسترسازی مناسب صورت گیرد تا نسل جوان برای 

تحصیلات مجبور به خروج از کشور و پرداخت هزینه های سنگین با توجه به افزایش  بی رویه نرخ ارز نشوند.

  

وی گفت: دراین راستا از روسای دانشگاههای وزارت بهداشت خواسته ایم برغم  تمام کمبودهای ظرفیتی موجود، راه ویژه
ای باز کنند تا از ظرفیتهای مازادی  که در سیستمشان وجود دارد، استفاده کنند.

  

دکتر دستجردی درباره میزان ظرفیت پذیرش دانشجوهای مازاد در این دانشگاهها  نیز گفت: ظرفیت پذیرش را به عهده
دانشگاهها گذاشتیم و معاونت آموزشی به  دانشگاهها این اجازه را داده که بتوانند برابر ظرفیت روزانه خودشان، به  صورت

شبانه دانشجوی مازاد بپذیرند.

  

وزیر بهداشت با بیان اینکه با توجه به محدودیتهای اعتباری که دانشگاههای  دولتی دارند مجوز بسترسازی برابر ظرفیت
روزانه برای جذب دانشجوی مازاد  ارائه شده است، افزود: لیست دانشجویانی که در آزمون ورودی کارشناسی ارشد 

شرکت کرده اند در مرکز آزمون محفوظ است و علاوه بر افرادی که به عنوان قبول  محسوب شده اند مابقی افراد بنابر
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نمراتی که کسب کرده اند و براساس رتبه  بندی های انجام شده در زمان اعلام ظرفیت مازاد از سوی دانشگاهها پذیرش 
خواهند شد.

  

وی به مهر گفت: فعلا دانشگاهها ظرفیتهای مازاد را اعلام نکرده اند اما  منتظر اعلام ظرفیتهای مازاد از سوی دانشگاهها و در
تمامی رشته ها هستیم و  در این زمینه دست دانشگاهها را باز گذاشته ایم.
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