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ایران کنفرانس

شرایط اختصاصی استخدام هیات علمی در دانشگاه تهران اعلام شد  
  

معاون آموزشی دانشگاه تهران از  استخدام سالانه ۸۰ تا ۱۰۰ عضو هیات علمی در این دانشگاه خبر داد و گفت:  داشتن
معدل ۱۵ برای دوره دیپلم و لیسانس، معدل ۱۶ برای دوره کارشناسی ارشد و  معدل ۱۷ برای دوره دکتری از مهمترین

شرایط اختصاصی دانشگاه تهران برای  استخدام اعضای هیات علمی در این دانشگاه است.

  

دکتر حسین حسینی در گفت و گو با ایسنا، با اعلام این مطلب شرایط و جزئیات استخدام اعضای هیات علمی در دانشگاه 
تهران را تشریح و اظهار کرد: با توجه به شرایط و موقعیت دانشگاه تهران به  عنوان یکی از بزرگترین دانشگاههای کشور،

تعداد تقاضا برای استخدام اعضای  هیات علمی در این دانشگاه بسیار  بالا است و از طرف دیگر محدودیتهایی نیز  در این
زمینه وجود دارد. به همین دلیل همواره نگاه دانشگاه در زمینه  استخدام اعضای هیات علمی این بوده که افرادی را با

سوابق آموزشی و پژوهشی  برتر در کشور استخدام کند.

  

وی در ادامه تصریح کرد: شرایط عمومی استخدام اعضای هیات علمی  در دانشگاه تهران، همانند دانشگاههای دیگر و
همان شرایط اعلام شده از سوی  وزارت علوم است، اما در کنار آن دانشگاه تهران یک سری شرایط اختصاصی در این 

زمینه در نظر گرفته تا بتواند افراد با سابقه برتر آموزشی و پژوهشی را به  استخدام دانشگاه در بیاورد.

  

معاون آموزشی دانشگاه تهران، به شرایط اختصاصی استخدام اعضای  هیات علمی در این دانشگاه اشاره کرد و گفت:
داشتن معدل ۱۵ برای دوره دیپلم و  لیسانس، معدل ۱۶ برای دوره کارشناسی ارشد و ۱۷ برای دوره دکتری از جمله 

حداقلهای معدلی و علمی است که اعضای هیات علمی برای استخدام در دانشگاه  تهران باید داشته باشند.

  

دکتر حسینی اظهار کرد: دانشگاه تهران به عنوان یکی از  دانشگاههای سطح یک کشور این استقلال را دارد به صورت
اعلامی یا نانوشته  شرایط خاصی را برای استخدام اعضای هیات علمی در نظر بگیرد.

  

وی با اشاره به فعالیت ۲۲۰۰ اعضای هیات علمی در دانشگاه  تهران، خاطر نشان کرد: در حال حاضر نسبت اعضای هیات
علمی به دانشجو در این  دانشگاه ۱ به ۲۵ است که باید این وضعیت به حالت استاندارد یعنی ۱ به ۱۸  برسد.

  

معاون آموزشی دانشگاه تهران همچنین یادآور شد: کاهش ظرفیت  پذیرش دانشجو در برخی از واحدهایی که ظرفیت
پذیرش بالایی دارند و همچنین  استخدام اعضای هیات علمی جدید، دو راهکاری است که میتواند نسبت استاد به  دانشجو
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را به یک شاخص استاندارد برساند.

  

دکتر حسینی در پایان از استخدام سالیانه ۸۰ تا ۱۰۰ عضو هیات  علمی در دانشگاه تهران خبر داد و گفت: فراخوان
استخدام امسال اعضای هیات  علمی از ۱۴ بهمن آغاز میشود و به مدت یک ماه ادامه دارد.
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