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ایران کنفرانس

اصلاح تقویم جذب سالانه دانشگاهها  
  

در جلسه ۲۰۱ هیئت عالی جذب  اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی و به  ریاست
دکتر محمد علی کینژاد، مواردی همچون اصلاح تقویم جذب سالانه  دانشگاهها و بازنگری در ساختار هیئتهای اجرایی

جذب دانشگاه آزاد اسلامی  تصویب شد.

  

به  گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه، دکتر جواد محمدی ضمن تاکید بر لزوم  ارائه گزارش جذب اعضای هیئت علمی
توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و  فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شصت

درصد  از اعضای هیئت علمی شاغل در دانشگاهها در ۱۰ سال اخیر جذب شدهاند.

  

وی افزود: موفقیتها و پیشرفتهای علمی کشور که مورد اتفاق همه است حاصل تلاشهای این اساتید دانشگاه است.

  

در ادامه این جلسه و بعد از بحث و بررسی اعضاء مقرر شد رئیس نهاد  نمایندگی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در
واحد مرکز استان دانشگاه آزاد  اسلامی و رئیس آن واحد به عنوان عضو حقوقی در ترکیب هیئت اجرایی جذب استانی 

این دانشگاه عضویت داشته باشند.

  

هیئت عالی جذب همچنین تصویب کرد در راستای اصلاح بند ۳ ماده ۷ مصوبه  اهداف و وظایف هیئت عالی جذب اعضای
هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی،  احکام اعضای هیئتهای اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاه

آزاد  اسلامی توسط رئیس هیئت عالی جذب صادر و امضا شود.

  

اعضای هیئت عالی جذب همچنین مقرر کردند پس از انجام مطالعات کارشناسانه  توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آئین نامه تشکیل هیئتهای اجرایی جذب  منطقهای به عنوان جایگزین هیئتهای اجرایی جذب استانی تقدیم هیئت عالی

جذب  شود.

  

در ادامه جلسه ۲۰۱ هیئت عالی جذب و با توجه به پیشنهاد دبیر هیئت عالی  جذب پیرامون اصلاح تقویم جذب مقرر شد
دانشگاههای بزرگ هر سال یک فراخوان  جذب و دانشگاههای کوچک هر سال دو فراخوان جذب داشته باشند و زمان

فراخوان  نیز از شهریور ماه به مرداد ماه و از بهمن ماه به دی ماه تغییر یافت.
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همچنین هیئت عالی جذب تصویب کرد که لیست دانشگاههایی که به دلیل تراکم  پرونده می خواهند هر سال یک
فراخوان داشته باشند، تهیه و ارائه شود.

  

همچنین مصوب شد از این پس برای معرفی اعضای هیئتهای اجرایی جذب، نظر تشکلهای اساتید دارای مجوز دانشگاه
نیز اخذ شود.

  

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان این جلسه تعدادی  از اعضای هیئتهای اجرایی و کارگروه
صلاحیت عمومی دانشگاه آزاد اسلامی  استان یزد، دانشگاه آزاد اسلامی استان قم، دانشگاه آزاد اسلامی استان  اردبیل،

دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی استان  هرمزگان، دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین، دانشگاه آزاد
اسلامی استان  بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات استان تهران و دانشگاه  فرهنگیان تأیید صلاحیت شدند.
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