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استخدام ۲ هزار عضو هیئت علمی وزارت بهداشت در شهریور/ کمبود ۵ هزار عضو هیئت علمی علوم پزشکی

  

سرپرست دبیرخانه هیئت  مرکزی جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت گفت: قرار شده است از سوی ریاست 
جمهوری و در فراخوان شهریور، مجوز استخدام ۲ هزار عضو هیئت علمی صادر شود و  بودجه لازم را نیز تخصیص دهند.

  

  

عباس مسجدی در گفتوگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، در مورد وضعیت  جذب اعضای هیئت علمی در
دانشگاههای علوم پزشکی گفت: از سال 87 که مصوبه  آییننامه جذب اساتید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب

شد روند رو به  رشدی را در جذب اعضای هیئت علمی دنبال کردهایم.

  

وی ادامه داد: به همین جهت جذب بیش از 4 هزار عضو هیئت علمی را در برنامه  کار خود قرار دادهایم با این وجود 5
هزار عضو هیئت علمی در دانشگاههای  علوم پزشکی کم داریم.

  

سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی جذب و امور فرهنگی اعضای هیئت علمی وزارت  بهداشت گفت: به ازای هر دو
دانشجوی دکترا یک عضو هیئت علمی باید وجود داشته  باشد و همین طور در حوزه کارشناسی ارشد تخصص و فوق

تخصص این کمبودها وجود  دارد.

  

مسجدی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار موجود در وزارت بهداشت حدود 17 هزار  عضو هیئت علمی در 50 دانشگاه
علوم پزشکی کشور مورد نیاز است که در حال  حاضر 12 هزار و 500 نفر موجود است و به 5 هزار نفر دیگر نیاز داریم.

  

وی تصریح کرد: این کمبود و نیاز جدی در دانشگاههای علوم پزشکی تیپ 2 و کم برخوردار بیش از سایر دانشگاهها
احساس میشود.

  

سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی جذب و امور فرهنگی اعضای هیئت علمی وزارت  بهداشت گفت: پس از مصوبه شورا
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جذب اعضای هیئت علمی را به صورت نیروی نیمه  متمرکز یعنی در خود دانشگاه ها و بر اساس اعلام نیاز دانشگاهها پیگیری 
کردهایم و افراد با صلاحیت و متعهد را توانستهایم جذب کنیم.

  

تنگناهای بودجهای بر سرراه جذب هیئت علمی

  

مسجدی گفت: دو فراخوان در سال جاری در شهریور و اسفند برای جذب اعضای  هیئت علمی اعلام میشود و اعلام نیاز را
از دانشگاههای علوم پزشکی  گرفتهایم، مکاتبات را از معاونت راهبردی ریاست جمهوری پیگیری میکنیم اما  به خاطر

تنگناهای بودجهای مشکلاتی ایجاد شده است.

  

قرار شده است از سوی ریاستوی تصریح کرد: با هیئت عالی جذب پیگیریهای لازم در هفته گذشته انجام شد و 
جمهوری در فراخوان شهریور، مجوز استخدام 2 هزار عضو هیئت علمی صادر شود و بودجه لازم را تخصیص دهند

.

  

مسجدی در مورد اعتبار مورد نیاز برای جذب 2 هزار عضو هیئت علمی گفت:  اعداد و رقم بودجهای مشخص نیست اما به
ازای هر عضو هیئت علمی یک مجوز  استخدام باید صادر شود.

  

وی تصریح کرد: روند رو به رشدی را در جذب اعضای هیئت علمی داشتهایم اما  انتظار جذب تمام 5 هزار نیرو امکان
پذیر نیست. با پیگیریهایی که داشتهایم  باید برای دانشگاههای علوم پزشکی کم برخوردار تعداد قابل توجهی عضو هیئت 
علمی جذب کنیم چرا که بسیاری از این دانشگاهها در اواخر سال گذشته و امسال  تیپ یک شدهاند و همچنین رشتههای

جدیدی ایجاد شده که نیازمند هیئت علمی  هستند.
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