
استقلال دانشگاهها درجذب هیات علمی منطقی نیست (93/12/10)

نوشته شده توسط مدير كل
يكشنبه ، 10 اسفند 1393 ، 11:08 - 

ایران کنفرانس

استقلال دانشگاهها درجذب هیات علمی منطقی نیست  
  

رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم با بیان اینکه استقلال دانشگاه  ها در جذب اعضای هیات علمی منطقی
نیست، افزود: اگر مشکلی در مسیر جذب هیات  علمی وجود دارد باید برطرف شود اما استقلال دانشگاه ها در جذب

اعضای هیات  علمی موافق با منطق ارزیابی نشده است.

  

حجت الاسلام رضوانطلب در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به درخواست
دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر استقلال در جذب اعضای  هیات علمی، اظهار کرد: در بین دانشگاه های غیر دولتی، دانشگاه
آزاد درخواست  کرده است که در جذب اعضای هیات علمی به صورت مستقل عمل کند، اما هیات عالی  و شورای عالی
انقلاب فرهنگی مخالف است، زیرا عقیده دارد نمی توان به یک  دانشگاه وزن وزارت خانه داد.دانشگاه آزاد اسلامی هم

یک دانشگاه غیر دولتی  مانند سایر دانشگاه های غیردولتی و غیرانتفاعی است.

  

وی افزود: استدلال دانشگاه آزاد اسلامی برای این درخواست این است که کرده  برخی از کارها در این دانشگاه به تاخیر
افتاده و متوقف شده است که پس از  بررسی مشخص شد تاخیر به دلیل نواقص پرونده خودشان بوده نه فرآیند جذب

اعضای  هیات علمی.

  

رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی در ادامه درمورد فرآیند جذب توضیح داد:نحوه  جذب اعضای هیات علمی در
حوزه اختیارات هیات عالی جذب است، هیات عالی جذب  سیاست گذار بوده و مرکز جذب به عنوان مجری عمل می

کند.هیات عالی جذب باید  محدوده کاری که ما انجام می دهیم را تعیین کنند، ماموریت ها و وظایف ما از  طرف هیات
عالی جذب ابلاغ شده و ما به عنوان دستگاه مجری زیرمجموعه، کارها  را انجام می دهیم.

  

رضوانطلب در پایان درمورد تعداد ثبتنام کنندگان در جذب اعضای هیات علمی  که در تاریخ دوم اسفندماه به پایان
رسیده است، گفت: حدود 21 هزار نفر ثبت  نام کرده اند.
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