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 :رئیس هیأت عالی جذب تأکید کرد

 باز مهندسی هیات های اجرایی جذب براساس طرح آمایش آموزش عالی 

های اجرایی جذب براسیییاس طرح آمایش آموزش عالی امری رئیس هیأت عالی جذب گفت: بازمهندسیییی هیأت

  .ضروری است

هیأت عالی جذب اعضییای هیأت  ۲۵۱گی، جلسییه به نقل از شییورای عالی انق ب هرهن خبرگزاری مهربه گزارش 

ها و مراکز آموزشیییی شیییورای عالی انق ب هرهنگی به ضیییورت یضیییوری و ویدئو کنفرانس به علمی دانشیییگا 

 .شد برگزار هرهنگی انق ب عالی شورای دبیرخانه محل در جذب عالی هیأت رئیس نژادکی محمدعلی ریاست

هیأت عالی جذب با اشیییار  به طرح آمایش آموزش عالی و اد ا  و نژاد رئیس در ابتدای جلسیییه محمدعلی کی

های اجرایی جذب براساس ها و مراکز آموزش عالی در وزارت علو ، تأکید کرد: بازمهندسی هیأتتجمیع دانشگا 

 .طرح آمایش آموزش عالی امری ضروری است

می بر مبنای طرح آمایش آموزش همچنین یسین کچوئیان عضو شورای عالی انق ب هرهنگی بر جذب هیأت عل

 .عالی و توجه ویژ  به گرو  علو  انسانی تأکید کرد

ضای  سیون آموزش و تحقیقات مجلس، به لزو  دقت در انتخاب اع سفیدان رئیس کمی ضا منادی  در ادامه علیر

ساتید یقهیأت وز جذب التدریس را پس از اخذ مجهای اجرایی جذب تأکید کرد و گفت: مؤسسات  یرانتفاعی ا

 .عضو هیأت علمی، جذب کنند

اندازی و مجوز آن های جدید را نژاد در ادامه جلسییه با بیان این ه در وزارت علو ، تحقیقات و هناوری رشییتهکی 

ست، اهزود: انتظار می شد  ا س می در اجرای طرح آمایش آموزش عالی کمک کند ضادر  شورای ا رود مجلس 

 .شودبسیاری از مش  ت آموزش عالی یل می چراکه با اجرایی شدن طرح آمایش

سی سه آئین نامه کارگرو  برر ضا در در ادامه جل سی اع شد بعد از برر های ویژ  هیأت عالی جذب قرائت و مقرر 

   .گیری شودجلسه آتی در این خصوص تصمیم

هرهنگی مقرر شد  همچنین درمورد بازنگری جدول امتیازات تبدیل وضعیت بر اساس مصوبه شورای عالی انق ب

 .اعضای جلسه موضوع را بررسی و پیشنهادات خود را تا جلسه آتی به هیأت عالی جذب ارائه دهند
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در ادامه بیژن رنجبر قائم مقا  رئیس دانشییگا  آزاد اسیی می در امور آموزش عالی، ضییمن ارائه گزارشییی درمورد 

 .بورسیه در استان تهران خبر داد ۲۸ها، از ضدور ی م اعضای هیأت علمی برای جذب بورسیه

ها و مؤسسات های ض ییت عمومی دانشگا های اجرایی جذب و کارگرو در پایان جلسه تعدادی از اعضای هیأت

شا ، علو   ش ی کرمان ش ی اردبیل، علو  پز سنجان، علو  پز ش ی ره ش ی تبریز، علو  پز آموزش عالی علو  پز

علو  پزش ی کاشان، پژوهشگا  دهاع مقدس و تربیت پاسداری، پژوهشگا   پزش ی مازندران، علو  پزش ی شیراز،

ض ییت  سنجان)ع( تأیید  صر ره شابور، ولیع سفه، هرهنگیان، نی سسه ی مت و هل س می، مو شه ا هرهنگ و اندی

 .شدند

 


