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 دانشگاه کردستان

 معاونت پژوهش و فناوري

 
 
 
 

 مقدمه 
فارغ جذب  کارگیري وهب« نامهشیوهبه منظور ارتقاي تراز علمی دانشگاه در رتبه بندي هاي جهانی،  ي دانشگاه ودراستاي برنامه راهبر در

سازي مناسب (درکنار فرایند جذب فعلی) به بستر نامهشیوهارائه شده است. اجراي این  »برجسته داخل وخارج ازکشور التحصیالن و استادان
 .اعتبار دانشگاه کمک خواهد کرد نخبگان به منظور افزایش سطح علمی، شهرت وبراي جذب فعال، پویا، هدفمند و هوشمندانه 

 اهداف
 بندي معتبرهاي رتبه دانشگاه برتر دنیا براساس نظام 200ارتقاء تراز علمی دانشگاه به  )1

 توسعه همکاري با دانشگاه هاي برتر دنیا سازي دانشگاه والمللیبین )2

 توسعه علمی کشور  کمک به ارتقاء و )3

 توانمندسازي نیروي انسانی  نوآوري و توسعه خالقیت و )4

 تعریف شاخص هاي علمی نخبگان (دارا بودن حداقل یکی از شرط هاي زیر):

 الف: شاخص نخبگی براي فارغ التحصیالن
 المللی.سوم المپیادهاي علمی بین هاي اول تابرگزیدگان رتبه )1

 خوارزمی، رازي و فارابی) و دانشجوي نمونه کشوري ( ملی و چشنواره معتبر برگزیدگان رتبه اول المپیادهاي ملی )2

 بندي معتبرهاي رتبهاساس نظام دانشگاه برتر دنیا بر 200التحصیالن فارغ )3

 مقاالت با بیشترین ارجاع  %1(نویسنده اول) در لیست  دارا بودن مقاله )4

 الت معتبر هم ردیفمجیا  و Nature و Scienceالت مجسابقه چاپ مقاله در  )5

  JCRبرتر  %5الت مجلیست  عنوان مقاله در سه حداقل نویسنده اول در )6
   JCRبرتر%10التمجلیست  عنوان مقاله در پنج حداقل نویسنده اول در )7

 شاخص نخبگی براي اعضاي هیأت علمی   - ب
 دانشگاه برتر دنیا 200سابقه استخدام در  )1

  JCR  (ESI) برتر %1 دانشمندان لیست )2
  15باالي   index –Hدارا بودن  )3
 ارجاع غیرخودي  1000دارا بودن حداقل  )4

 المللی هاي تحقیقاتی موفق بینسابقه اجرایی طرح  )5

 

 و استادان برجسته النیالتحصو جذب فارغ يرینامه به کارگوهیش

 کشور داخل و خارج از
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 هاي فناورانه تجربه موفق در کارآفرینی و فعالیت )6

 یک رشته خاص  یا هنري در و ادبی حسن شهرت ملی ویا بین المللی به عنوان چهره تأثیرگذار علمی، )7

 بین المللی  معتبر ملی واخذ نشان علمی/هنري  )8

 و شرط الزم براي استخدام نیست. باشدهاي حداقلی براي طرح هسته جذب نخبگان میهاي فوق شرط: شاخص1تبصره 

 فرایند اجرا

)، کارگروهه (دبیر دبیرهیأت اجرایی جذب دانشگا ،)کارگروهجذب نخبگان دانشگاه متشکل از: رئیس دانشگاه (رئیس  کارگروهتشکیل  )1
 المللیهاي علمی و بین مالی دانشگاه، رئیس دفتر همکاري  اداري ومعاون  معاون پژوهش وفناوري دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه،

 رئیس دانشکده یا مدیر گروه مربوطه (عضو مدعو و غیر دایم). و اصلی) (اعضاي دایم و ارزیابی مدیردفتر نظارت و و

پاره  (پس از اخذ موافقت آنها براي جذب تمام وقت و یا شناسایی و معرفی نخبگان ایرانی و خارجیالمللی، رصد، فراخوان ملی و بین )2
حکم   می شاخص دانشگاه بااي از اعضاي هیأت علهاي آموزشی، دانشکده و دفتر معاونت آموزشی، همچنین شبکه از سوي گروه  وقت)

   هاي خاص تشکیل خواهد شد.مورد نیاز گروه واجد شرایط و شناسایی و معرفی نخبگان جذب نخبگان مسئول رصد، رییس کارگروه
 هاي علمی و عمومی متقاضی جذب نخبگان براي تأیید صالحیت کارگروه و خارج از نوبت پرونده متقاضیان در سی سریعربر )3

 انعقاد قرارداد شروع به کار منتخبین در اولین فرصت ممکن )4

سال آینده داراي اولویت جذب   5باشند درالمللی را دارا میهاي آموزشی مشترك بینبرگزاري دوره  هاي آموزشی دانشگاه که امکان: گروه2تبصره  
 باشند.نخبگان می

 شود.دانشکده مربوطه انجام می هماهنگی با گروه و کارگیري نخبگان باه: مراحل ب3تبصره
هاي عمومی به موازات شروع به کار تأیید صالحیت   کلیه مراحل جذب و  : جذب نخبگان جایگزین فرایند جذب عمومی دانشگاه نیست و4تبصره  

 دانشگاه ادامه خواهد یافت.متقاضی توسط هیأت جذب 
 باشد.کارگیري نخبگان شامل استخدام تمام وقت واستخدام پاره وقت می: به5تبصره 

 : هاي جذابائه مشوقار  سازي وبستر
 سال اول استخدام 5کمک هزینه مسکن در  ارائه تسهیالت بانکی و )1
 پژوهشی در شروع کار  هاي آموزشی واهداي گرنت )2
 تأمین محیط کار مناسب  )3

 تفویض اختیار در انتخاب و مساعدت در تعداد دانشجویان تحت راهنمایی افراد جدیداالستخدام  )4

 ،بنیاد نخبگان هاي مرتبط در معاونت علمی فناوري ریاست جمهوري،هاي جذب شده از ردیفاختصاص کلیه یا سهم مصوب بودجه  )5
هاي دیگر ردیف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، و تحقیقات و فناوري، المللی وزارت علوم،هاي علمی بینهمکاري مرکز

 اري نخبگاننگهد هاي علمی و تشکیل صندوق رفاهی جذب وساختاي به ایجاد زیربودجه 

 یا ارتقاي رتبه و پایه دانشگاهی قبلی متقاضی هاي خالی موجود، حفظ وسنی، اختصاص ظرفیت مازاد پست تسهیل مقررات شرط )6
هیأت رئیسه   28/11/98شوراي سیاستگذاري رتبه بندي دانشگاه، در جلسه مورخ  3/10/1398این آیین نامه پس از تصویب درجلسه مورخ 

 دانشگاه تصویب شد و از این تاریخ به بعد قابل اجرا است.
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 کاربرگ اطالعات اولیه 

 کردستانانشگاه  افراد پیشنهادي براي بررسی در کارگروه جذب نخبگان د
  نام و نام خانوادگی

 پسا دکتري دکتري کارشناسی ارشد کارشناسی مقطع تحصیلی

     رشته تحصیلی  

     دانشگاه محل تحصیل

  دانشکده پیشنهادي براي خدمت 

  وضعیت اشتغال در حال حاضر

  Google Scholarآدرس و لینک  

 

 هاي جدول ذیل را دارا می باشد؟  شاخصفرد متقاضی کدام یک از  

  یعلم اتیه ياعضا يبرا ینخبگ يهاشاخص انتخاب   دانش آموختگان يبرا ینخبگ هايشاخص انتخاب

  دانشگاه برتر دنیا 200سابقه استخدام در )1   یالملل  نیب   یعلم  يادهایاول تا سوم المپ  يرتبه ها  دگانیبرگز)  1 

 برگزیدگان رتبه اول المپیادهاي ملی و چشنواره معتبر ملی )2 
 خوارزمی، رازي و فارابی) و دانشجوي نمونه کشوري(

   JCR %1دانشمندان فهرست )2  

(بسته به رشته و براساس  15باالي   H-indexدارا بودن)3   ایدانشگاه برتر دن  200 النیالتحص فارغ)3 
 هاي ارتقاي هیات ممیزه دانشگاه)شاخص

 

مقاالت با  %1اول) در فهرست  سندهیبودن مقاله (نو دارا)4 
 ارجاع نیشتریب 

  ارجاع غیر خودي 1000دارا بودن حداقل )4  

 ا یو   Nature و  Science چاپ مقاله در مجالت سابقه)5 
 فیرد مجالت معتبر هم

  هاي تحقیقاتی موفق بین المللیسابقه اجراي طرح)5  

 %5لیست مجالت عنوان مقاله در  3اول در حداقل سندهینو)6 
 JCRبرتر 

 تجربه موفق در کارآفرینی و فعالیت هاي فناورانه )6  

 
 

 %5لیست مجالت عنوان مقاله در  5اول در حداقل سندهینو)7 
 JCRبرتر 

حسن شهرت ملی و یا بین المللی به عنوان چهره تاثیرگذار )7  
 علمی، ادبی و یا هنري در یک رشته خاص

 

  اخذ نشان علمی/ هنري معتبر بین المللی)8    

 نامه شناسایی و تسهیل بکارگیري فارغ التحصیالن و استادان برجسته داخل و خارج از کشور: موارد شاخص طبق شیوه
  تاکنون با نامبرده در این خصوص مذاکره نشده است   آیا فرد مورد نظر تمایل به ارائه خدمات به دانشگاه را دارد ؟   بلی

و مدارك و مستندات مرتبط به پیوست و یا به (CV)  صفحه قید شود و زندگینامه شغلی و علمی در صورت لزوم توضیحات تکمیلی در پشت
 ارسال شود.   nokhbegan@uok.ac.ir  آدرس ایمیل 
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