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بورسیه دکتری مربیان بدون محدودیت شرط سنی

معاون آموزشی دانشگاه آزاد تاکید کرد که مربیان این دانشگاه بدون محدودیت شرط سنی می توانند دکتری بورسیه  
    شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بلندی گفت: هر چه پيش مي رويم دانشگاهها  از نظريه پردازي به سمت توليد
علم و فناوري حركت مي كنند و مهمترين ركن  اين تلاش و فرآيند، اعضاي هيات علمي هستند.

  

وي تأكيد كرد: افرادی جذب دانشگاه آزاد اسلامي می شوند که پاسخگویی به تمام نیازها و الزامات کشور را به دوش
بکشند.

  

بلندي با تأكيد بر اينكه اعضاي هيات علمي نبايد از آموزش، پرورش و تعليم  غافل شوند، افزود: يك عضو هیات علمی
باید انسانی متعهد، متدین، پیرو ولایت  فقیه، خودباور و پایبند به اصول و برنامه های تدوین شده کشور باشد.

  

وی درباره ارتقاي اعضاي هيات علمي، خاطرنشان كرد: هرگونه گزارش تبدیل  وضعیت باید تا اول شهریور 92 ارائه شود
و تمامی تبدیل وضعیتها در وضعیت  اجرایی جذب باید صورت گیرد.

  

وي ادامه داد: تمامی مربیان حائز شرایط برای ارتقا به مرتبه بالاتر،  موظفند تاییدیه صلاحیت علمی و عمومی را از
هیاتهای جذب بگیرند.

  

معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينكه آینده علمی دانشگاه، جذب و  ارتقاي اساتید در هیاتهای اجرایی
جذب در 31 استان کشور انجام مي شود،  گفت: یکی از اقدامات مهم و عملیاتی در بحث هیات علمی، تعیین تکلیف و 

برنامه ریزی اعضای هیات علمی با مرتبه مربی بوده است به طوریکه تمام کسانی  که مربی دانشگاه آزاد اسلامی هستند
بدون در نظر گرفتن شرط سنی، مسوولیت  اجرایی و تدریس در واحد محل خدمت، در صورت اخذ پذیرش در دوره

دکتری بورسیه  اين دانشگاه می شوند.

  

بلندي با اشاره به اینکه حق التدریسیها باید دارای تاییدیه صلاحیت علمی و  عمومی باشند، گفت: دانشگاه آزاد اسلامي
دارای 27 هزار و 552 نفر عضو هيات  علمي تمام وقت، هزار و 902 عضو هيات علمي نیمه وقت و بیش از 50 هزار
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مدرس  حق التدریس است.

  

وی با اشاره به اینکه تایید صلاحیتهای علمی و عمومی اعضای هیات علمی گروه  معارف به عهده معاونت دفتر نهاد مقام
معظم رهبری است، گفت: تمامی جذبها  در دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس طرح جامع آموزشی و جذب استانی صورت

میگیرد  و شورای گسترش در اختیار هیات امنای استانی است.
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