
  :درخواست کننده واحدنام 
 

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضاي 

 هیأت علمی

 باسمه تعالی
 

 پژوهشی طرحدرخواست پیشنهاد 
REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) 

 

 

 :شناسنامه طرح -1

 هاي شناسایی و جذب اعضاء بالقوه هیات علمی (نخبگان علمی) از سراسر دنیاروش عنوان طرح: –

 :تاریخ ارائه –

 ارزیابیبنیادي   کاربردي   نوع:    –

 خیر   بله این پروژه ادامه طرح دیگري است؟آیا  –

  درصورت مثبت بودن جواب، نام طرح را بنویسید. –

 :بیان مسئله –2

 ايیفا يو عالقه برا ییباشد که از توانا کرده را جذب يخود برسد که افراد يو اهداف راهبرد یتتواند به موفقیم یسازمان هنگامیک 

 يراهبرد یرثتأ اخیر يهادر سال .سازمان دارد یتموفق یلدر تسه ینقش مهم ین،جذب و تأم یندفرا ین،برخوردار باشند. بنابرا یشرسالت خو

 یرقابت یتمز یاصلبه مثابه منبع  یانسان یۀسرما یراز است؛ مورد توجه قرار گرفته يایندهافراد به نحو فزا ینجذب و تأم یندو بالقوه فرا

روند که در یبه شمار م یمهم يهااز جمله سازمان یها و مراکز آموزش عالدانشگاه. است سرمایه یگربا اشکال د یگزینیدرحال جا یدارپا

 یفوظا ینرتاز مهمیکی کشور،  یازمتخصص و متعهد موردن یروين یتدانش و ترب یددارند. تول یکیاهداف کشور نقش استراتژ یشبردپ

 جادیکار را در خود ا ینانجام ا يالزم برا یتکه ظرف یابنددست  فهداا ینتوانند به ایم یها در صورترود. دانشگاهیها به شمار مدانشگاه

 ینا يراها را بینبهتر یدرو، دانشگاه با ینآن است، از ا یعلم یئته يامر، اعضا ینا تحقق يهر دانشگاه برا یهسرما ینترکرده باشند. مهم

 یتو عضو يافراد به همکار ینرا فراهم آورند تا ا یتیکنند و موقع ییرا شناسا یعلم ياستعدادها ینبهتر یدبا هادانشگاهکار انتخاب کند. 

 .شوند یبترغ یعلم یئتدر ه



از لحاظ  مراحل نام افراد طیباشد و بعد از ثبتدر حال حاضر شیوه جذب اعضاي هیأت علمی از طریق فراخوان جذب وزارت علوم می

و همچنین شناسایی و ترغیب افراد بهتر جهت جذب در دانشگاه یزد گزینی براي شایسته يفرایندشوند ولی علمی و عمومی بررسی می

شناسایی شوند و  باال در داخل و خارج از کشور با درجه و سطح علمی نخبه که افراد شود. لذا در این زمینه احساس نیاز میوجود ندارد

 دانشگاه یزد اقدام شود.در جذب  بههاي مختلف براي ترغیب آنها چنین به روشهم

  :در طرحمورد نظر اصلی  و خدمات اهداف -3
 هاي برتر ایرانهاي جذب اعضاي هیأت علمی در دنیا و دانشگاهبررسی مکانیزم -
 دهنده مشکل موجودهاي شکلشناسایی مسئله -
 دارشده و ارائه راهکار براي مسائل اولویتبندي مسائل شناسایی اولویت -
 هاي برقراري ارتباط با آنهاو راه تبیین مسیرهاي شناسایی افراد مستعد و نخبه -
 ارائه مکانیسم هاي آماده سازي پایگاه داده مرتبط و ارائه مکانیسم براي به روز رسانی پایگاه داده -
 سازي و جذب افراد مستعدتبیین مکانیزم آگاه -
 تشویق افراد مستعدنامه پیشنهاد شیوه -
 و اجراي آزمایشی سیستم هاي اجرایی الزمهاي عملیاتی شامل مکانیزموین برنامهدت -
 
 شیوه نامه اجرایی طرح هاي پژوهشی کاربردي دانشگاه یزد): 3و  2ماده  (بر اساسزمانی یا هزینه اي براي انجام طرحمحدودیت هاي  -4

 میلیون ریال است. 100ماه و سقف هزینه   6بینی شده مدت زمان پیش

 
 

 

کننده تهیه  تأیید کننده 

 نام و نام خانوادگی :

شهرزاد چرخکارخانم   

 سمت:

اعضاي هیأت  کارشناس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

میعل  

01/10/1398: تاریخ  

 

 نام و نام خانوادگی:

ا... ادیب نیافضلآقاي دکتر   

 سمت:

هیأت اجرایی جذب اعضاي هیأت علمیدبیر  

 

01/10/1398:   تاریخ  

 

 


