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اختصاص حدود ۳ هزار ردیف استخدام هیات علمی به دانشگاهها  
  

رئیس  هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امسال حدود ۳ هزار ردیف  استخدام هیات علمی به دانشگاه
های تحت پوشش وزارتخانه های بهداشت، علوم و  دانشگاه آزاد اختصاص داده شد.

  

محمد علی کی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعلل دانشگاه ها در جذب اعضای هیات علمی افزود: یکی از مشکلات
جذب  هیات علمی در دانشگاه ها مشکل ردیف استخدام است که این موضوع خارج از وظایف  دانشگاه ها است. وقتی

ردیف مورد نیاز دانشگاه ها تامین شود، جذب اعضای  هیات علمی نیز صورت می گیرد.

  

وی ادامه داد:  برای جذب اعضای  هیات علمی، علاوه بر ردیف استخدام، دانشگاه ها باید نیاز به جذب هیات علمی  داشته
باشند و همچنین اعتباری که بتوانند حقوق این افراد را پرداخت کنند.

  

رئیس هیات عالی جذب شورای عالی  انقلاب فرهنگی گفت: در رابطه با بحث ردیف استخدام ۹۵۰ ردیف به دانشگاه های 
تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۸۵۰ تا ۹۰۰ ردیف اسخدام هیات  علمی به دانشگاه های تحت

پوشش وزارت علوم و حدود یک هزار ردیف استخدام هیات  علمی به دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری اختصاص داده
شده است.

  

وی با بیان اینکه در مجموع حدود ۳  هزار ردیف استخدام هیات علمی به دانشگاه های تحت پوشش وزارتخانه های 
بهداشت، علوم و دانشگاه آزاد اختصاص داده شده است، افزود: بودجه استخدام  اعضای هیات علمی که ۴ سال پیش حذف

شده بود، سال گذشته توسط مجلس احیا شد.

  

کی نژاد خاطرنشان کرد: نیاز  دانشگاهها به جذب اعضای هیات علمی در رشته های سنتی اشباع شده و اکنون  بیشتر نیاز
دانشگاه ها به جذب هیات علمی در رشته های بین رشته ای و جدید  است.
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