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جزئیات تغییر شرط سن متقاضیان جذب هیات علمی/ افزایش سقف جذب تا ۴۵  
سال

  

دبیر  هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی جزئیات مصوبه جدید درباره تغییر  شرط سن متقاضیان جذب هیئت
علمی در دانشگاهها را اعلام کرد.

  

محمدعلی کی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصوبه اصلاح تغییر سن متقاضیان جذب هیئت علمی دانشگاهها و مراکز 
آموزش عالی گفت: مصوبه تغییری نکرده است، حداکثر سن متقاضیان جذب همانند  گذشته ۴۰ سال است، اما اگر فردی

متقاضی جذب بود و از سایر متقاضیان اصلحتر  بود، در عین حال بین ۴۰ و حداکثر تا ۴۵ سال سن داشت، در این صورت
هیئتهای  اجرایی جذب دانشگاهها بعد از بررسی شرایط وی باید برای جذب به اجماع  برسند.

  

وی ادامه داد: در این صورت متقاضی اگر حداکثر تا ۴۵ سال نیز سن داشته باشد، جذب میشود، ولی بیشتر از ۴۵ سال
جذبی صورت نخواهد گرفت.

  

وی افزود: در واقع سقف جذب اعضای هیئت علمی تا ۴۵ سال بسته شد و بیشتر ازا ین سن جذب صورت نمیگیرد.

  

 جذب فردی که صلاحیت لازم را داشته، ولی بیشتر از ۴۵درخصوصدبیر هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی 
سال سن داشته باشد نیز  گفت: اگر هیئتهای اجرایی جذب واقعاً به چنین تشخیصی درباره یک فرد رسیدند  این فرد

مشمول کبر سن شده و میتوان از اختیارات وزیر برای جذب وی استفاده  کرد.

  

وی ادامه داد: وزیر اختیاراتی دارد که به هیئتهای مرکزی جذب تفویض شده و میشود از آن استفاده کرد.

  

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی
 عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی مورخ ۳۰ خردادهئیتدر جلسه اخیر خود، مصوبه جلسه ۱۹۲ 

۹۶  پیرامون تغییر سن متقاضیان جذب هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را  اصلاح کرد.

  

 1 / 1

http://iranconferences.ir

