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ایران کنفرانس

تغییر در نحوه جذب هیات علمی در دانشگاه آزاد  
  

دبیر ستاد هماهنگی نمایندگان تام الاختیار در هیات های امنای استانی  دانشگاه آزاد با اشاره به تغییر در نحوه جذب
اعضای هیات علمی در دانشگاه  آزاد اسلامی، گفت: تمامی افرادی که در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد 

اسلامی شرکت کرده اند، با اخذ تاییدیه علمی از سوی واحد دانشگاهی و براساس  نیاز گروه های آموزشی واحد و با حفظ
تعادل بین نیروهای هیات علمی در سطح  استان فعالیت خود را آغاز می کنند.

  

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا،، عباسعلی نورا بااشاره به جلسه  نمایندگان تام الاختیار با رییس دانشگاه آزاد اسلامی،
گفت: در این جلسه  پیرامون توسعه و گسترش فعالیت های مراکز مجازی و الکترونیک در واحدهای  مراکز استانی دانشگاه

آزاد اسلامی بحث هایی مطرح و مقرر شد فعالیت تمامی  واحدها به صورت مجازی با هماهنگی واحد الکترونیک انجام
شود.

  

وی با بیان اینکه کمیسیونی با هدف گسترش آموزش الکترونیک در سطح تمامی  واحدها تشکیل شد، افزود: براساس
مصوبه جلسه مقرر شد امکان تحصیل 80 هزار  نفر متقاضی تحصیل به شیوه مجازی طی مدت چهار سال در دانشگاه آزاد

فراهم  شود.

  

وی با بیان اینکه توسعه آموزش های مجازی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی تحولی  بزرگ در نظام آموزش عالی ایجاد
خواهد کرد، گفت: دوره های آموزشی به صورت  الکترونیک دارای مدرک رسمی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی است.

  

وی با اشاره به تغییر در نحوه جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی،  گفت: تمامی افرادی که در فراخوان
جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شرکت  کرده اند، با اخذ تاییدیه علمی از سوی واحد دانشگاهی و براساس نیاز

گروه  های آموزشی واحد و با حفظ تعادل بین نیروهای هیات علمی در سطح استان فعالیت  خود را آغاز می کنند.

  

نورا با بیان این که این افراد پس از اخذ مجوز از سوی نماینده تام الاختیار  استان می توانند به فعالیت بپردازند، افزود: از
زمان جذب این افراد به  صورت اعضای هیات علمی، پرونده آنها نیز در هیات جذب مراحل قانونی خود را طی  خواهد

کرد تا ظرف مدت حداکثر یکسال مراحل استخدامی آنها انجام شود.

  

وی به دیگر مصوبات جلسه نمایندگان تام الاختیاراشاره کرد و افزود: در  ارتباط با تصویب رشته های، مصوبات کارسازی به
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تصویب رسیده است که بزودی با  حضور وزیر آموزش، تحقیقات و فناوری مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار  خواهد
گرفت
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