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ایران کنفرانس

کمبود 17 هزار هیات علمی در وزارت علوم  
  

سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم گفت: 72 درصد اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی، استادیار به بالا
هستند.

  

به گزارش خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رضا عامری در ششمین نشست هماندیشی  اعضای
هیات اجرایی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور با اعلام این خبر  افزود: در کل دانشگاههای سراسر کشور 36
درصد اعضای هیات علمی استادیار،  هفت درصد دانشیار، چهار درصد استاد، سه درصد آموزشیار و 50 درصد مربی 

هستند.

  

وی همچنین درباره هرم هیات علمی دانشگاه آزاد، اظهار کرد: هرم هیات علمی  دانشگاه آزاد وارونه است، به گونهای
که 75 درصد اعضای هیات علمی این  دانشگاه مربی هستند.

  

سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم افزود: از مجموع اعضای هیات علمی  دانشگاهها، 20 هزار نفر در گروه علوم
انسانی، 21 درصد اعضا در علوم پایه،  20 درصد فنی و مهندسی، 10 درصد کشاورزی و پنج درصد در بخش هنر فعالیت 

میکنند.

  

عامری با اشاره به وضعیت موجود و مطلوب اعضای هیات علمی در دانشگاهها،  اظهار کرد: تا پایان سال 90 بدون احتساب
دانشگاههای علوم پزشکی، حدود 55  هزار عضو هیات علمی داریم که با احتساب دانشگاههای علوم پزشکی، این رقم به 

75 هزار نفر میرسد که البته با احتساب اعضای هیات علمی جذب شده در سال  91، این رقم بیش از این مقدار است.

  

وی ادامه داد: در وزارت علوم پیشبینی شده که نسبت استاد به دانشجو 1 به 17 و در دانشگاه آزاد نسبت 1 به 40 باشد.

  

سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم درباره وضع مطلوب اعضای هیات علمی،  گفت: برای رسیدن به وضع
مطلوب در وزارت علوم 17 هزار عضو هیات علمی،  دانشگاه آزاد 8600 عضو و در دانشگاه پیامنور 1400 عضو هیات

علمی کم داریم.
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وی در پایان از تدوین آییننامهای برای هیاتهای اجرایی جذب هیات علمی خبر داد.
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