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دانشگاه آزاد اعلام کرد: قانون جدید درباره اساتید بازنشسته  
  

معاونت آموزشی دانشگاه آزاد بخشنامه تبدیل نوع همکاری اعضای هیات علمی بازنشسته از نیمه وقت به تمام وقت را صادر
کرد. 

    

به گزارش خبرنگار مهر ، در بخشنامه ای روند تبدیل نوع همکاری اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه  آزاد از نیمه وقت
به تمام وقت به واحدهای این دانشگاه ابلاغ شد.

  

بر اساس مصوبات هیات رئیسه  دانشگاه آزاد در خصوص تبدیل نوع همکاری اعضای هیات علمی نیمه وقت واحدها و 
مراکز آموزشی دانشگاه که پس از بازنشستگی از محل خدمت تمام وقتی درخواست  تبدیل نوع همکاری از نیمه وقت به

تمام وقت را دارند، مقرر شد بعد از طی شدن  مراحل، طرح و تائید موضوع در هیات اجرایی جذب استان ها، مراتب در
شورای  مرکزی جذب و بورس سازمان مرکزی دانشگاه مطرح و تصمیم گیری شود.

  

برای اجرایی شدن روند تبدیل نوع همکاری از نیمه وقت به تمام وقت باید واحد محل خدمت متقاضی موافقت خود را
اعلام کند.

  

همچنین رشته تحصیلی متقاضی باید  در واحد محل خدمت دایر باشد و تبدیل نیمه وقتی به تمام وقتی موجب کسر تدریس
 موظفی اعضای هیات علمی تمام وقت نشود.

  

متقاضی باید هیات علمی تمام وقت یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشی معتبر بوده باشد.

  

در این بخشنامه تاکید شده  است، برای رشته های خاص هنر با داشتن مدرک دکتری تخصصی در صورت نیاز و غیر  هیات
علمی بودن متقاضی، تقاضا توسط شورای مرکزی جذب و بورس سازمان مرکزی  دانشگاه مورد بررسی قرار می گیرد.

  

تبدیل نیمه وقت به تمام وقت تنها برای متقاضیان با مرتبه علمی دانشیار و استاد امکان پذیر است.
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همچنین دانشگاه آزاد اعلام کرده  است، برای رشته های خاص و واحدهایی که نیاز به تبدیل نوع همکاری اعضای هیات 
علمی با مرتبه علمی استادیار داشته باشند کسب ۷۰ درصد امتیاز ارتقا به  مرتبه علمی دانشیاری در تمام ماده های آیین نامه

ارتقا الزامی است و باید  شناسنامه علمی به تایید اداره کل امور هیات علمی سازمان مرکزی رسیده باشد.
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