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دانشجو اعلام آمادگی کرد: حذف کنکور کارشناسی در کلیه رشتهها از بهمن ماه  
  

رییس دانشگاه آزاد از اعلام آمادگی دانشگاه برای حذف کنکور در 100 درصد رشتههای کارشناسی این دانشگاه خبر داد.

  

 فرهاد دانشجو در حاشیه برپایی «نذر بزرگ دانشگاهبه گزارش خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
آزاد واحد تهران مرکز در  مجتمع پیامبر اعظم» با بیان اینکه دانشگاه آزاد آمادگی خود را برای حذف  کنکور در

رشتههای کارشناسی پیوسته و ناپیوسته اعلام کرده است، اظهار کرد:  دانشگاه آزاد آمادگی دارد از بهمن ماه دانشجوی
بدون کنکور کارشناسی جذب کند  ولی باید منتظر صدور مجوز از سوی وزارت علوم باشیم.

  

وی با اشاره به طرح پیشنهاد حذف کنکور برای رشتههای دانشگاه آزاد در  کارگروه ماده چهار کنکور، گفت: کارگروه با
حذف آزمون در حدود 70 – 80 درصد  رشتهها موافقت دارد، ولی هنوز چیزی به ما اعلام نکردهاند.

  

رییس دانشگاه آزاد افزود: کارگروه تقریبا با حذف کنکور برای 3000 رشته محل موافقت کرده است، ولی هنوز کتبا
چیزی اعلام نشده است.

  

دانشجو با بیان اینکه با وجود ظرفیتسازی در بسیاری از دانشگاهها، هم  اکنون ظرفیت بیش از تقاضاست، تصریح کرد: بر
این اساس صندلی خالی زیادی در  دانشگاه آزاد وجود دارد. بنابراین میتوان حذف کنکور را در دورههای  کارشناسی و

کارشناسی ناپیوسته اجرا کرد. البته رشتههای پرطرفداری وجود  دارند که برای پذیرش دانشجو در آنها باید راهکارهای
دیگری اندیشید.

  

وی افزود: در صورت حذف کنکور، میتوان بر اساس مکانیزمهای طراحی شده، دانشجو پذیرفت.

  

دانشجو در خاتمه با بیان اینکه 90 درصد دانشجویان در سال 91 به صورت بومی  پذیرفته شدهاند، اظهار کرد: بر این
اساس سیاستی اعمال شده است که انتخاب  رشته دانشجویان به سمتی هدایت شود تا داوطلبان در محل زندگی خود

پذیرفته  شوند.
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