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 پرونده بورسیه های خانواده شهداکم کاری دانشگاهها در  :رئیس هیات عالی جذب

 

رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: پرونده بورسیه های خانواده شهدا خیلی کم است و 

 .در این مسیر برخی دانشگاهها کم کاری کردند

های ات عالی جذب در نشست خبری تعیین تکلیف بورسیه، محمد علی کی نژاد رئیس هیخبرنگار مهر به گزارش

شود. در های بالتکلیف از سمت دبیرخانه هیات عالی جذب اعالم میتحصیلی گفت: هر سال در آذر فراخوان راتبه

 .این فراخوان اعالم شد ۹۸و  ۹۷، ۹۶های سال

 شدند.تعیین تکلیف میها باید تا بهمن ماه همان سال کی نژاد ادامه داد: پرونده این بورسیه

های غیر از وزارت علوم نفر است که آنها تعدادی برای دانشگاه ۵۴ها آمار بالتکلیفان بورسیه ۹۸وی افزود: از سال 

 مثل دانشگاه امام حسین، دانشگاه فرهنگیان و آزاد ارسال شده است.

شوند به ها که جایابی میبورسیه رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد: برخی از این

 های آنها همچنان بالتکلیف مانده است.توانند محل زندگی را تغییر دهند لذا پروندهدلیلی مشکالت زندگی نمی
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با تاخیر  کرونا به دلیل ۹۸دادیم که بهمن ماه سال کی نژاد گفت: دو بار در سال در مهر و بهمن فراخوان می

 ها را انجام دادند.ها به صورت مجازی و حضوری مصاحبه این بورسیهها را بررسی کردیم. اغلب دانشگاهپرونده

رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی افزود: امسال فراخوان را اواخر آبان یا آذر دوباره اعالم 

 که فراخوان باز هم به بهمن برسد. کنیم اما احتمال داردمی

نفر  ۲اند که پرونده نفر تاکنون در این فراخوان ثبت نام کرده ۱۰عضو شورای عالی انقالب فرهنگی افزود: کمتر از 

هایی باید در این فراخوان ثبت نام کنند شود. بورسیهنفر دیگر بررسی می ۸بررسی و جایابی شده است و پرونده 

 ز شورای بورس وزارت علوم دارند.که حکم خود را ا

ها افرادی هستند که دانشگاه آنها رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: دسته دوم بورسیه

را بورسیه کرده است ولی دریافتی و مقرری بورس از وزارت علوم نداشتند که آنها بعد از این فراخوان برای فراخوان 

نیز وضعیت  ۹۰هایی در دست اقدام دارند و در کمیسیون اصل ند. هر چند آنها پروندهدوم خودشان را آماده کن

 آنها در دست بررسی است.

های تحصیلی بالتکلیف در هیات مرکزی وزارتین و دانشگاه آزاد بررسی و کی نژاد اظهار داشت: پرونده بورسیه

 ها است.اهشود اما ورود محتوایی بر عهده خود دانشگسپس تائید نهایی می

ماه یکبار به یکی از  ۲تا  ۴۵شود و هر ها مجزا بررسی میها پروندهوی ادامه داد: به دلیل متفاوت بودن بورسیه

کنند. اگر ها مشکالت را بررسی کرده و رفع میکنیم و اعضای هیات معاونین در دانشگاهمناطق آمایش مراجعه می

 شود.هیات عالی جذب بررسی می این مشکالت قابل رفع نباشد این مسئله در

ماهه اول  ۴در  ۹۹را تبدیل به فرصت کنیم اضافه کرد: در سال  کرونا وی با بیان اینکه باید سعی کنیم آسیب

پرونده پیمانی رسمی  ۳۲۵پرونده پیمانی،  ۲۱۲پرونده در هیات مرکزی جذب وزارت علوم بررسی شد که  ۸۴۱

پرونده مربوط به  ۳۹پرونده پیمانی به رسمی قطعی و حدود  ۵پرونده آزمایشی به رسمی قطعی،  ۲۱۵آزمایشی، 

 ها وارد شدند.خانواده شهدا بررسی شده و به دانشگاه

خیلی کم است های خانواده شهدا رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد: پرونده بورسیه

ها کم کاری کردند ولی با این وجود پرونده این افراد را با کمال تسهیل بررسی و در این مسیر برخی دانشگاه

 کنیم.می
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توصیه کردیم که شرایط اجرای حکم دیوان عدالت اداری را  ۹۸ها در سال کی نژاد اظهار داشت: به همه دانشگاه

نیم که اجرای احکام صادره توسط دیوان عدالت و هیات جذب الزم االجرا کفراهم کنید. اما هم اکنون اعالم می

 ها موظفند این احکام را اجرا کنند.است و تمام دانشگاه

های شهرستان ها به رای دیوان عدالت اداری عمل کردند البته تعدادی پرونده از دانشگاهوی تاکید کرد: تمام دانشگاه

نفر موجود  ۱۲های شهرستان پرونده حدود ا جذب نکرده است. در این دانشگاهاعالم شده که دانشگاه، بورسیه ر

 است که حکم دیوان برای جذب را دارند اما اجرا نشده است.

تا مورد بود که اجرا شده است.  ۷۲کی نژاد اظهار داشت: احکامی که دیوان برای انفصال رئیس دانشگاه صادر کرده 

 اش نیاز ندارد خالف است.رسیهاینکه دانشگاهی اعالم کند به بو

 


