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ایران کنفرانس

ممنوعیت تدریس افراد با مدرک ارشد معادل در دانشگاه های غیردولتی  
  

وزارت علوم در بخشنامه ای قوانین و ضوابط مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی را اعلام
کرد.

  

به گزارش خبرنگار مهر،  عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات امنا و هیات ممیزه وزارت  علوم دربخشنامه
ای به نمایندگان وزیرعلوم در هیات امنای دانشگاه ها و  موسسات آموزش عالی غیردولتی –غیرانتفاعی اعلام کرد: ضروری

است نمایندگان  وزیر علوم در هیات امنای موسسات مذکور از زمان عضویت و در بازه زمانی هر شش  ماه یکبار نسبت به
ارسال گزارش عملکرد آن موسسات اقدام کنند.

  

برخی از وظایف نمایندگان وزیر علوم در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی – غیر انتفاعی به شرح زیر است :

  

نظارت صحیح برعملکرد موسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی در رعایت ضوابط، معیارها و شاخص های لازم.

  

هدایت دانشگاه ها و موسسات آمزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی در رسیدن به استاندارهای آموزش عالی و ارتقای کمی و
کیفی آنها.

  

این اعضا موظف هستند در استخدام  اعضای هیات علمی از فارغ الحصیلان با کیفیت علمی مناسب و فارغ التحصیل از 
دانشگاه های جامع صنعتی معتبراستفاده کنند.

  

باید نسبت اعضای هیات علمی و  مدرسان واجد شرایط به دانشجویان را رعایت کنند. همچنین در استخدام اعضای  هیات
علمی، باید تناسب مدرک و رشته تحصیلی اعضای های علمی با گروه ها، رشته  ها و مقاطع تحصیلی موسسه رعایت شود.

  

در بکارگیری اعضای هیات علمی برای  حق التدریس از اساتید بازنشسته و یا شاغل در دانشگاه های مراکز استان که  دارای
حکم هیات علمی مورد تایید وزارت علوم هستند استفاده شود.
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بکارگیری افراد با مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد معادل برای تدریس در این موسسات ممنوع است.

  

نسبت فضاهای مربوطه به آزمایشگاه  ها، کارگاه ها، کتابخانهها، سایت کامپیوتر، اشتراک پایگاه های اطلاعاتی  متناسب با
تعداد دانشجویان باشد.

  

زمینه سازی برای ایجاد فضای گفتگو  و مباحث علمی –فرهنگی و تاکید برمشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان در  
فعالی های فرهنگی و اجتماعی از دیگر وظایف نمایندگان وزیرعلوم در هیات  امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

غیردولتی –غیرانتفاعی است.
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