
 

 ١٠:٥٦:٣٠ساعت – ٢٨/١٠/١٣٨٧ خبرگزاری دانشجويان ايرانی آموزشي :سرويس

: و مراکز تحقيقاتي کشور اعالم آرد ها رييس هيات عالي جذب هيات علمي دانشگاه

تحقيقاتي به شرط فراخوان عمومي به  ها و مراکز اختيارات جذب هيات علمي دانشگاه

  .تها و مراکز تحقيقاتي واگذار شده اس دانشگاه

دکتر کي نژاد در  ،(ايسنا(آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران  به گزارش سرويس صنفي

هدف شورا از اين اقدام ضمن استفاده از تحصيلکردگان فرهيخته، کارآمد،  :اين باره گفت

و جذب نيروهاي جوان و متعهد داخل و خارج از کشور؛ که قطعا در جهش  مومن و انقالبي

وثر هستند، ايجاد وحدت رويه در شيوه جذب هيات علمي و کاهش م علمي کشور بسيار

  .ديوان ساالري مي باشد

به دليل جايگاه و نقشي که ١٣ ٨٦ شوراي عالي انقالب فرهنگي در سال: وي گفت

گيري علمي کشور  توسعه و جهت دانشگاه ها و به تبع آن اعضاي هيات علمي در رشد و

ها و مراکز تحقيقاتي  علمي دانشگاه وه جذب اعضاي هياتتوانند ايفا کنند؛ با تغيير شي مي

جديدي را براي جذب هيات علمي تعريف و  اي ايجاد ساختارهاي نامه کشور، با تصويب آيين

  .تعيين کرد

ها و مراکز  مربوط به جذب هيات علمي در دانشگاه وي با اشاره به اينکه در اين شيوه؛ امور

مي شود از واگذاري اختيارات جذب هيات علمي به  نجامتحقيقاتي به صورت غير متمرکز ا

کشور با تاسي از رهنمودهاي مقام معظم : و گفت ها و مراکز تحقيقاتي خبر داد دانشگاه

التحصيالن با کيفيت خوب در داخل کشور  زياد فارغ رهبري در مورد نهضت توليد علم و حجم

  .متخصص اين مراکز سريعا تامين گرددبايد نيروهاي  در آستانه يک جهش علمي قرار دارد و

توجه به اينکه در اين شيوه؛ جذب هيات علمي  با: عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي گفت

شهريور و بهمن هر سال انجام مي شود،  از طريق فراخوان عمومي در دو مقطع زماني

ل کرده داخل کشور، ايرانيان تحصي پيش بيني مي شود عالوه بر محققان و انديشمندان

و چه در کشورهاي غير  خارج کشور و دانشمندان مسلمان چه در کشورهاي اسالمي

عضويت در هيات  اسالمي براي همکاري با دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي کشور براي

بايد به فکر تامين  علمي استقبال بسيار خوبي بکنند و لذا هر مرکز دانشگاهي يا تحقيقاتي

  .بوده و با شتاب حرکت علمي کشور همگام شودنياز نيروي انساني خود 

در مورد تغييرات به وجود آمده در شيوه  ها رييس هيات عالي جذب هيات علمي دانشگاه

براي جذب هيات علمي زير مجموعه  در ساختار جديد سه سطح: جذب هيات علمي گفت

ي يک هياتي عالي انقالب فرهنگ يکديگر ايجاد شده است که در راس اين ساختار، شوراي

مراکز تحقيقات کشور تشکيل  را به نام هيات عالي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و

مستقر بوده که اصال وظيفه  داد که مستقيما زير نظر اين شورا فعاليت و در دبيرخانه آن

وزارتخانه علوم و بهداشت، با  زيرمجموعه اين هيات دو هيات ديگر در دو. اجرايي ندارد



نظارت و هماهنگي در  هيات مرکزي جذب اعضاي هيات علمي داريم که وظيفهعنوان 

جذب هيات علمي هم در  يک هيات اجرايي. دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي را بر عهده دارد

مسئوليت عمده جذب  هر مجموعه دانشگاهي و موسسه تحقيقاتي فعاليت خواهد کرد که

  .را عهده دار است

اينکه هر کدام از اين ساختارها يک   فرهنگي با اشاره بهعضو شوراي عالي انقالب

هيات عالي : را تکميل مي کنند، گفت مجموعه وظايفي بر عهده دارند که در مجموع يکديگر

 نفر از ٣عالي کشور متشکل از  جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و مراکز آموزش

اين شورا، دبيران هيات  اعضاي حقيقي عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي به انتخاب

موسسات آموزش عالي  ها و مرکزي جذب وزارتين علوم و بهداشت، نماينده دانشگاه

نماينده نهاد نمايندگي  غيردولتي با اولويت دانشگاه آزاد، دبير هيات عالي گزينش کشور و

ها و ضوابط  سياست هاست و وظيفه بررسي و بازنگري مقام معظم رهبري در دانشگاه

سازوکارهاي واحد  هاي اجرايي در اين زمينه، ايجاد يات علمي و تنظيم دستورالعملجذب ه

ساختار سازماني و  براي هيات هاي اجرايي جذب و ايجاد انسجام و وحدت رويه و تعريف

اجرايي جذب و تعامل  هاي شرح وظايف هيات مرکزي جذب وزارتين علوم و بهداشت و هيات

توانمندسازي اعضاي هيات  زشي در بدو و حين خدمت برايهاي آمو با آنها، تدوين دوره

ارائه به شوراي عالي  علمي و ارزيابي علمي آنها و بررسي گزارش عملکرد ساالنه و

  .انقالب فرهنگي را برعهده دارد

اين : وزارتين علوم و بهداشت، تصريح کرد نژاد با اشاره به ترکيب هيات مرکزي جذب آي

معاون مربوطه در وزارتخانه، مدير کل  ات مرکزي جذب وزارتين،هيات متشکل از دبير هي

فناوري در اين وزارتخانه و رئيس مرکز امور  دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم، تحقيقات و

پزشکي، يکي از معاونان نهاد نمايندگي  هيات علمي در وزارت بهداشت،درمان و آموزش

تا پنج نفر از شخصيت هاي علمي و   و سهرهبري در دانشگاهها به پيشنهاد رئيس نهاد

  .تاييد هيات عالي است فرهنگي به پيشنهاد هيات مرکزي جذب وزارتخانه و

مقررات و آيين نامه هاي جذب هيات علمي و  يه گفته وي، اين هيات وظيفه بازنگري در

 تاييد نامه هاي الزم در اين زمينه، بررسي و تدوين مکانيزم هاي اجرايي و پيشنهاد آيين

قالب هاي مختلف و متقاضيان تبديل وضعيت  جذب داوطلبان عضويت در هيات علمي در

هيات علمي، بررسي و تاييد توانايي علمي  استخدامي و متقاضيان بورس براي عضويت در

امناي موسسات آموزش عالي غير  و صالحيت عمومي اعضاي هيات موسس و هيات

تاييد توانايي علمي و صالحيت  وسسات و بررسي ودولتي و روساي پيشنهادي براي اين م

عملکرد و رسيدگي به  عمومي اعضاي هيات هاي اجرايي جذب دانشگاه ها، نظارت بر

  .شکاياتي که از آنها صورت مي گيرد را بر عهده دارد

التحصيالن با کيفيت خوب   و حجم زياد فارغ٤٤اصل  وي با اشاره به اينکه با توجه به اجراي

ايرانيان تحصيل کرده خارج از کشور به جهت عملکرد خوب  هاي دکتري و بازگشت در دوره

تعداد موسسات آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي  بنيادنخبگان پيش بيني مي شود

و صالحيت عمومي براي بررسي توانايي علمي  افزايش يابد، طراحي چنين ساختاري



با سرعت و دقت مناسب را اجتناب ناپذير  هيات موسس و هيات امناء در کمترين زمان و

  .دانست

ساختار سومي که نقش اجرايي در : ادامه گفت عضو هيات امناء بنياد نخبگان کشور در

ها و  هاست که در تمامي دانشگاه دانشگاه جذب هيات علمي دارد هيات اجرايي جذب

دانشگاه يا موسسه، مسئول نهاد  موزش عالي و تحقيقاتي متشکل از رييسمراکز آ

پنج نفر از اعضاي هيات علمي  نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه يا موسسه، سه تا

شناسايي و تعيين نيازهاي  همان دانشگاه يا موسسه تشکيل شده است و وظيفه دارد به

علمي، تصميم گيري در  ان براي جذب هياتجذب هيات علمي دانشگاه يا موسسه، فراخو

صالحيت عمومي  مورد نحوه و قالب استخدامي، اعالم نظر در مورد توانايي علمي و

و ارائه  متقاضيان بورس تحصيلي و نظارت بر اجراي قوانين مربوط به جذب هيات علمي

  .گزارش ساالنه به هيات مرکزي جذب وزارتخانه بپردازد

مورد شيوه جذب هيات علمي در دانشگاه آزاد  ي انقالب فرهنگي دردبير سابق شوراي عال

به صورت استاني تشکيل مي شود و در اين  هيات اجرايي جذب در دانشگاه آزاد: نيز گفت

رئيس هيات، مسئول نهاد نمايندگي مقام  ها رئيس بزرگترين واحد استان به عنوان هيات

  .پنج نفر عضو هيات علمي عضو هستند امعظم رهبري در بزرگترين واحد استان، و سه ت

: با اشاره به فرايند جذب هيات علمي گفت ها رئيس هيات عالي جذب هيات علمي دانشگاه

راسا کسي را به عنوان عضو هيات علمي  در اين شيوه جذب ، هيات عالي و مرکزي جذب

ان عمومي و در دانشگاه و از طريق فراخو استخدام نمي کند، بلکه اين کار بر مبناي نياز

اجرايي جذب دانشگاه انجام مي شود و تاييد  وهله اول به صورت پيماني و از طريق هيات

در اين شيوه کليه اختيارات متمرکز در . وزارتخانه است نهايي آن فعال با هيات مرکزي جذب

البته اگر . دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي قرار گرفته است جذب هيات علمي در اختيار

عضو را از طريقي غير از فراخوان جذب کند اين موضوع از  نشگاه تشخيص دهد که يکدا

اين . بايد در هيات مرکزي جذب وزارتخانه مربوطه تصويب شود اختيارات وزير مربوطه بوده و

  .مناطق و رشته هاي خاص منظور شده است شيوه موردي است و براي

ت علمي و نظارت بر عملکرد آنها تا قبل از هيا وي تاکيد کرد که ارزيابي صالحيت اعضاي

در اين شيوه هم . ها است جذب دانشگاه  آزمايشي با هيات اجرايي-صدور حکم رسمي

بر عهده هيات هاي اجرايي دانشگاه  شناسايي نيازها و هم جذب و رسيدگي به اعتراض ها

 ندارد و هيات زمينه وظيفه اجرايي ها و مراکز تحقيقاتي است و هيات عالي جذب در اين

  .دارد مرکزي جذب وزارتخانه نيز وظيفه نظارتي و هماهنگي

الهيات و معارف اسالمي، علوم انساني و هنر از  دکتر کي نژاد با تاکيد بر اهميت رشته هاي

کشور ما بحمدالّله از سرمايه انساني و تمدني  جهت کمي و کيفي و با توجه به اينکه

براي جذب اعضاي هيات علمي اين رشته ها  شرايط ويژهخوبي برخوردار است از تدوين 

  .خبر داد



در مورد نگراني از تخلفات احتمالي هيات  رئيس هيات عالي جذب هيات علمي دانشگاه ها

هيات عالي جذب عالوه بر : آن گفت هاي اجرايي در اين شيوه به جهت گسترش وسيع

علوم و بهداشت و هيات هاي  ناينکه به دقت بر عملکرد هيات هاي مرکزي جذب وزارتي

مراحل استخدام که در حال  اجرايي جذب دانشگاه ها نظارت مي کند با الکترونيکي کردن

را دقيقا پيگيري نمايد و  انجام است، فرد متقاضي و يا هيات ها مي توانند پروسه جذب

محه در مورد تخلف، مسا ضمنا اگر هم شکايتي در مورد بررسي پرونده ها در هيات جذب

نرم افزار تعيين شده موضوع  کاري يا تندروي و تبعيض انجام شود هيات عالي جذب، راسًا با

  .را بررسي مي کند و نظر نهايي را براي اجرا اعالم مي کند

تعريف يک سري شرايط عمومي براي  عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي با اشاره به

هيات علمي در دانشگاه تربيت  اي جذببر: استخدام اعضاي هيات علمي دانشگاه ها گفت

کشور و اهداف تاسيس اين دو  مدرس و تربيت معلم نيز با توجه به فلسفه تعليم و تربيت

  .دانشگاه شرايط ويژه اي تعريف شده است

علمي دانشگاه ها در پايان با اعالم اينکه آيين  دکتر کي نژاد رئيس هيات عالي جذب هيات

تقويم سير مراحل : دانشگاه ها ابالغ شده است، گفت لمي بهنامه ها براي جذب هيات ع

زماني براي طي هر مرحله به صورت دقيق  جذب هيات علمي دانشگاه ها و فرصت

بازه زماني عمل کنند تا فرد متقاضي  مشخص شده و هيات هاي اجرايي جذب بايد در اين

ي فرم فراخوان براي روشني برسد و حت در مورد نتيجه درخواست خود به نتيجه مشخص و

چگونگي آن و روال انتخاب و همکاري و  جذب هيات علمي و بورس تحصيلي و زمان درج و

 اين شيوه در کشور ١٣٨٧دي ماه  نحوه امتياز دهي مشورتي مشخص شده است و از اول

حقيقي هيات هاي اجرايي  اجرايي شده است و تا به امروز احکامي که براي اعضاي

مراکز تحقيقاتي؛ که   نفر است که با اضافه شدن٤١٠شده است بالغ بر دانشگاهها صادر 

 تعداد آنها به مراتب بيشتر از اين تعداد هم خواهد


