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جذب ۱۲ هزار عضو هیئت علمی در فراخوان بهمنماه دانشگاهها و موسسات  
آموزش عالی

  

به گزارش  گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، محمدرضا مردانی رئیس مرکز جذب اعضای  هیئت علمی وزارت علوم در ششمین
نشست هیئتهای اجرایی جذب اعضای هیئت علمی  دانشگاهها در دانشگاه شهید بهشتی گفت: تاکنون 274دانشگاه و مرکز

آموزش  عالی  نیازهای خودرا در سامانه فراخوان اعلام کرده اند و تا 29 بهمن ماه  نیز دانشگاهها مهلت دارند تا نیازهای
خود به جذب اعضای هیات علمی را اعلام  کنند.

  

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم گفت: از سال 87 تاکنون 35 هزار و  775 پرونده از دانشگاهها و
موسسات مختلف  در   مرکز جذب اعضای هیئت علمی   بررسی شده که از این تعداد 21 هزار و 50 پرونده مربوط به جذب

 اعضای هیئت  علمی ، 2800 پرونده مربوط به مدرسان دانشگاه پیام نور ، 5043 پرونده مربوط  به مدرسان دانشگاه جامع
علمی کاربردی ، 663  پرونده مربوط به اعضای هیات  امنای  موسسات آموزش عالی و 1893  پرونده نیز  مربوط به

دانشگاه آزاد  اسلامی است.

  

وی خاطرنشان کرد: از 35 هزار و 775 پرونده ارسال شده به مرکز جذب  اعضای  هیئت علمی وزارت علوم 30 هزار و
348 پرونده مربوط به دولت دهم بوده است.

  

مردانی گفت : بر اساس آمار  از حدود 300دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیر  دولتی و غیر انتفاعی  تنها 1418 پرونده
جذب به مرکز جذب ارسال شده است  که  با توجه به ظرفیت دانشجویی  این موسسات  ضروری است برای تقویت نسبت

استاد  به دانشجو در فراخوان های موجود و آتی  مشارکت بیشتری داشته باشند.

  

وی افزود: در سال 90، 41532 نفر در فراخوان جذب سراسری اعضای هیئت علمی  ثبتنام کردند که از این تعداد
5654 نفر جذب  دانشگاهها و موسسات آموزش  عالی شدند. در فراخوان فروردین 1391نیز 5370نفر به عنوان هیئت

علمی در  دانشگاهها جذب شدند.

  

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم گفت : از طریق سامانه فراخوان  جذب اعضای هیات علمی بانک
اطلاعاتی خوبی از دانش آموختگان دانشگاهی کشور در  رشته های مختلف تحصیلی تهیه شده که می تواند  در زمینه پیدا

کردن نیروی  انسانی متخصص  به  سازمانها و دستگاههای اجرایی کمک کند.
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وی افزود : بیشترین تعداد متقاضیان جذب اعضای هیات علمی در  رشته های شیمی  ، مهندسی برق ، مهندسی عمران ،
فیزیک ، ریاضی ، مکانیک ، مدیریت ، زبان  فارسی ، کشاورزی ، زیست شناسی و حقوق  هستند.
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