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«يالمللبينهايانتخاببرترينةنامينيآ»



در دانشگاه اين های  برترينشناسايي و تشويق هدفبا « نماد آموزش عالي کشور»دانشگاه تهران به عنوان 

هنر و  و فني، علوم پايه، کشاورزی و منابع طبیعي، دامپزشكي، علوم انساني، علوم رفتاری و اجتماعي های کمیسیون

، اين آيین اند ايفا نمودهدر اين عرصه ثری ؤنقش م داشته و یهای چشمگیر فعالیتي الملل بین عرصهدر که  معماری

 .نامه را تدوين و ارائه نموده است
 

كتابـبخشيالمللبينبرترمترجمانومؤلفان:1ةماد

مشتمل بر )اجرايي المللي فردی است که از بدنة آموزشي، پژوهشي و يا  مؤلف يا مترجم برتر بین :تعريف-1-1

دانشگاه تهران بوده و در شناسنامة کتاب، نام وی به عنوان عضوی از  (اعضای هیات علمي و کارشناسان /مديران

 .دانشگاه تهران درج شده باشد

كتابـبخشالملليبينشرايطوضوابطمؤلفانومترجمانبرتر-2-1

 :ها که زبان انگلیسي يا ساير زبانبه و يا فصلي از آن تألیف کتاب کامل  -1- 2- 1

 شده باشدالمللي نشر يا توزيع  المللي معتبر در سطح بین توسط ناشر بین. 

  و ارزش علمي و تحقیقي کتابعرضه گرديده المللي  در سطح بیننشر و  دانشگاهيتوسط ناشر معتبر 

 .گیردتوسط داوران ذيصالح مورد تأيید قرار 

  در خصوص فصلي از کتاب، فصل مربوطه بايد درWOS ايندکس شده باشد. 

و يا ناشر المللي معتبر  توسط ناشر بین ها يا ساير زبانو به زبان انگلیسي ترجمه کامل کتاب  -2-2-1

و ارزش علمي و تحقیقي آن، توسط داوران ذيصالح مورد  يا توزيع گرديدهو نشر  ،داخل دانشگاهي معتبر در

 .گیردتايید قرار 

.شود محاسبه مي پايان سال میالدی منتهي به فراخوانساله تا  5ها برای کتاب در طول دورة  فعالیت:1هتبصر

 . گردد معرفي ميکمیسیون  تنها يک نفر از هر 1-2-2و  1-2-1از مجموع بندهای  :2هتبصر



ـبخشمقالهيالمللبينبرترمؤلفان:2ةماد

تعريف-1-2 به زبان غیر فارسي  Editorialيا چاپ شده  ای اصیل و نوشتهنامه،  منظور از مقاله در اين آيین:

مطابق دستورالعمل معاونت ) .است( WOSدر پايگاه )المللي  در مجالت معتبر بین( ها يا ساير زبانانگلیسي )

 (پژوهشي

:الملليـبخشمقالهشرايطوضوابطمؤلفانبرتربين-2-2

 نسبت تعــداد ارجـاعات به سنوات خدمت و ه ترکیبيــاالت با استفاده از رابطــامتیاز بخش مق - 2-2 - 1

H-index نامه تطبیق نظام  ی اجرايي نظام يكپارچه آموزشي، پژوهشي، اداری و مالي آئین نامه که در شیوه
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در  1/2/55سالیانه اعضای هیأت علمي دانشگاه تهران مصوب جلسه هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ترفیع 

 .گردد ذکر شده است، محاسبه مي 11بند 

 H-indexو  شود درنظر گرفته مي سال 22نحوه محاسبه به اختصار به شرح زير و سنوات خدمت حداکثر تا 

 :باشد سال آخر خدمت مي 5مربوط به 

امتیاز بخش مقاالت     
تعداد ارجاعات

سنوات خدمت
     + H-index      

و يک نفر از  شود محاسبه مي پايان سال میالدی منتهي به زمان فراخوانتا  2-2-1 ها برای بند فعالیت:3هتبصر

 . گردد الملل معرفي مي هر کمیسیون با هماهنگي معاونت بین
 

:الملليوجايگاهبينموقعيتعلميموفقدركسبهيأتاعضاي:3مادة

های  المللي و يا در سازمان بین های مختلف جشنواره علمي درجايزة که موفق به کسب  ت علميأاعضای هی - 3 - 1

پژوهشي مربوطه و تصويب شورای روابط  ـ  تعیین درجة علمي جايزه با گروه آموزشي. اند المللي شده معتبر بین

  .دانشكده خواهد بود/ الملل پرديس بین

و عملیاتي شدن که اقدام ويژه در جهت معرفي .....( مانند کرسي يونسكو و)دانشگاه  المللي صاحب کرسي بین -2-3

 .(بار به ازای هر کرسي فقط يک) فناوری دانشگاه صورت داده است –های علمي ظرفیت

المللي در خارج از ايران و مرتبط  ها و مجامع معتبر بین عضو هیات علمي دارای مسئولیت در نهادها، سازمان -3-3

 .با اهداف دانشگاه

 .دانشگاهالمللي  های بین دبیر برگزيده همايش -4-3

 ،های تحصیالت تكمیلي مشترك نامه پايان( مشاوره ـ  راهنمايي)که در هدايت  :المللي فعال بین علميهیأت   - 3 - 5

سال اخیر  5عملكرد )نامه و جذب دانشجوی غیرايراني  ، عقد تفاهمموفق های پژوهشي مشترك انعقاد و انجام طرح

  (.گردد بررسي مي

 .دانشگاه تهران اسمبه  المللي آن سازی بین تجاریو موفقیت در  المللي ثبت اختراع بین -1-3

المللي که مورد تائید  معتبر بینهای تحريريه مجالت  عضو هیاتسردبیر و يا اعضای هیات علمي که  -7-3

  .کمیسیون تخصصي باشند

در صورت )يک نفر در سطح دانشگاه  3-7، 3-1، 3-5، 3-4، 3-3، 3-2 ،3-1برای هر يک از بندهای :4تبصره

 .گردد معرفي مي( وجود متقاضي واجد شرايط الزم
 

:يالمللبيننخبگان:4مادة

 .مربوط خود باشند حوزه علميبرتر جهان در  مقاالت% 1جزء  مقاالت آنان علمي کههیأت اعضای   - 4- 1

 5تبصره درصورت وجود متقاضي واجد )نفر به عنوان منتخب نهايي در هر کمیسیون  3حداکثر  4-1در بند :

 .گردد معرفي مي( شرايط الزم
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 .Natureو  Scienceدارندگان مقاالت  - 4- 2

 HCRپراستناد  ینقمحق -3-4
 

:آموزشي-پژوهشيمأموريت/مطالعاتيفرصتبهاعزاميعلميهيأتعضوترينموفق:5مادة

 موارد شامل پژوهشي – آموزشي – مطالعاتي  فرصت به موفق علمي هیات عضو انتخاب های شاخص: تعريف -1-5

 .گردد مي زير

 فصلي/ کتاب تعداد  و آموزشي -پژوهشي مأموريت/مطالعاتي فرصت طرح از مستخرج شده چاپ مقاالت تعداد  - 5 - 2

  شده چاپ کتاب از

 آموزشي -پژوهشي  مأموريت/مطالعاتي فرصت طول در پژوهشي ـ علمي مراکز و مجامع در شرکت -3-5

 کشور برای المللي بین های فرصت ايجاد در آموزشي ـ پژوهشي مأموريت/ مطالعاتي فرصت تأثیر  -4-5

 کشور نیازهای رفع آموزشي ـ پژوهشي مأموريت/ مطالعاتي فرصت تأثیر  -5-5

 يک تنها و گردد مي محاسبه آموزشي -پژوهشي  مأموريت/ مطالعاتي فرصت شروع از سال 2 فوق موارد :6تبصره

 .گردد مي معرفي دانشگاه الملل بین شورای تايید و الملل بین معاونت معرفي با دانشگاه کل در  نفر
 

:المللدانشجويانبرتربين:6مادة

ی باالترين تعداد مقالة چاپ شده به زبان غیرفارسي اکه داراست دانشجوی دانشگاه تهران معیار انتخاب،  -1-1

 .باشدبه نام دانشگاه تهران  JCRالمللي با ايندکس  در مجالت معتبر بین( ها انگلیسي و يا ساير زبان)

التحصیلي  پس از پايان فارغ يكسالالتحصیالن تا حداکثر  دانشجويان شاغل به تحصیل در دانشگاه و فارغ :7تبصره

 .باشند نامه مي مشمول اين آيین

نزد مراجع معتبر به نام دانشگاه تهران  المللي سازی بین ثبت اختراع و تجاریکه دانشگاه تهران دانشجوی  -2-1

 .مربوطه باشد المللي بین

وی شجنفر دان 7کمیسیون و تعداد  7نفر دانشجوی ايراني برای  7، تعداد 1-2و  1-1از مجموع بندهای :8تبصره

.شوند کمیسیون انتخاب مي 7غیرايراني برای 

بدين صورت که اگر در مقطع کارشناسي . که باالترين معدل را داشته باشند الملل بینی دانشجو 14انتخاب  -3-1

 .معرفي گردند 3 نیمسالپس از باشد و اگر در مقطع کارشناسي ارشد  7 نیمسالوده پس از ب

مربوط به ( نفر 14)درصد از سهمیه فوق  25ضروری است و تنها  17برای فارسي زبانان شرط معدل :9تبصره

 .باشد الملل فارسي زبان مي دانشجويان بین



:المللبيندرحوزهكاركناننهادودانشكدهوپرديسترينفعال:7ةماد

:نهادترينپرديس،دانشكده،مركزوشرايطوضوابطفعال-1-7

  غیر ايرانياستاد و دانشجوی جذب -7 - 1 - 1
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اعم از کنفرانس، فرصت مطالعاتي، کارگاه ) تعداد استاد و دانشجوی اعزام شده به ساير کشورها - 7 -1- 2

 (موريت پژوهشي و آموزشيأآموزشي، بازديد، سخنراني، م

 و ها، نهادها ، سازمانها دانشكدهامضا شده با  ها و خواهرخواندگي نامه ها و موافقت نامه فاهمتعداد ت - 7- 1 -3

  يالملل بینمعتبر مراکز 

به صورت  ي برگزار شدهالملل بین نشست سمینار، سمپوزيوم، کارگاه آموزشي و، تعداد کنفرانس  -7 -1  - 4

 .قل و يا مشتركتمس

  .منعقد شدهي الملل بینهای پژوهشي  تعداد طرح  -7- 1 -5

 .های تحصیالت تكمیلي با راهنمايي يا مشاورة استاد خارجي نامه پايانتعداد  -7 -1 -1

 .يالملل بینمراکز معتبر  و ها، نهادها ها، سازمان دانشگاهمشترك با  تخصصي يالملل بینمراکز  سیسأت -1-7 - 7

 .که به صورت چاپي يا الكترونیكي منتشر شده باشد يالملل بینسايت  و وب بهترين کاتالوگ  -7- 1 - 8

 المللي های معتبر بین فارسي و غیرفارسي با نمايهمجالت نشر  -5-1-7

 آن المللي تجاری سازی بینو  دانشكده/المللي به نام پرديس ثبت اختراع بین -12-1-7

 مرکز /پرديس/پژوهشي دانشكده –ای مجالت علمي رالمللي گروه آموزشي و شو تعداد اعضاء بین -1-7 -11

 11تبصره  از و بود خواهد انتخاب مبنای باال شده ذکر موارد مجموع در ها دانشكده/پرديس قبل سال فعالیت:

 های دانشكده و ها پرديس برای منتخب نفر 2 ديگر زيربندهای مجموع و نفر يک تنها 7-1 زيربندهای مجموع

 برگزيده عنوان به الملل بین شورای تائید و الملل بین معاونت معرفي با نهاد/مرکز برای نفر يک و مستقل

 .گردد مي معرفي دانشگاه

:المللدرحوزهبينفعالشرايطوضوابطپرسنل -2-7

 (نفر 2حداکثر )و کارشناس مربوطه  ها دانشكده/ ها پرديسفعال الملل  مشاور بین -1-2-7

 (نفر 2حداکثر ) در سطح دانشگاه دانشگاه ستادی فعال الملل  کارشناس بین/مدير -2-2-7

 (نفر 2حداکثر )  ها دانشكده/ها پرديسفعال الملل  کارشناس بینترين  فعال -3-2-7

ها و پس  دانشكده/ ها ها، پرديس معاونت به پیشنهادحسب  7-2-3و  7-2-2، 7-2-1منتخبین بندهای : 11هتبصر

 .گردند الملل دانشگاه معرفي مي شورای بین تأيید دراز 


داوريةكميت:8ةماد

 :پردازد به ارزيابي مدارك داوطلبان ميمرحله داوری در سه  ةکمیت

 .ها دانشكده/ ها پرديس الملل بینشورای : 1مرحلة  -8- 1

، الملل های بین برتريندبیر کمیته انتخاب  به رياست الملل کمیسیون تخصصي منتخب معاونت بین: 2مرحلة  -2-8

و ريزی  برنامه لک اداره ه ازنماينديک و ه واحد مربوط الملل بینمشاور ، دانشكده/پرديس ةممیزهیأت  ةنمايند

 .الملل بین های همكاری

 دانشگاه  الملل بین شورای: 3مرحلة   -3-8
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نحوةاجرا:9ةماد

های  پذيرد و فرم انجام مي الملل بیندانشگاه از طرف معاونت سطح رساني در  اطالع ،سال هر ماه  بهمنابتدای  -5- 1

 .دشو ها ارسال مي دانشكده/ الملل پرديس مربوط به امتیازبندی برای مشاوران بین

مستندات توسط مشاور  (1مرحلة ) دانشكده/ پرديس الملل بینشرايط در شورای بعد از انتخاب افراد واجد  -5- 2

 الملل بینريزی معاونت  جهت بررسي در کمیسیون تخصصي برنامه الملل بینالملل واحد مربوطه به معاونت  بین

 .گردد ارسال مي( 2مرحلة )

 .معرفي خواهند شد 2ماه به کمیته داوری مرحله   بهمن 15تا  1منتخبان کمیتة داوری مرحلة  :12هتبصر

 .ارجاع خواهد شد سوممرحلة داوری  ةبررسي و به کمیت دوممرحلة داوری  ةدر کمیت بهمنتا پايان  مستندات  -5- 3

ی ها برترين ،ارزيابي براساس معیارهای مشخص پس ازماه  فروردين 31تا  ،سوممرحلة داوری  ةکمیت  -4-5

 .نمايند را انتخاب مي الملل بین

اند  شدهای که انتخاب  همجاز به شرکت در ماد تمامسال  3 تا دانشگاهالمللي  های علمي بین ينبرتر :13هتبصر

 .توانند شرکت نمايند ينامه م باشند، اما در ماده های ديگر اين آئین نمي



:تشويقوقدردانيازبرگزيدگانةنحو:11ةماد

 الملل دانشگاه به تصويب شورای بین نشانو اعطای لوح تقدير   -12- 1

در  يكبار)برای اعضای محترم هیات علمي های خارج از کشور  برخورداری از تسهیالت حضور در کنفرانس  -2-12

ريالي همراه با برخورداری از کمک هزينة مصوب به مدت سه سال متوالي عالوه بر قوانین جاری دانشگاه، سال 

 (طبق ضوابط مصوب دانشگاه، الملل معاونت بین

 .به غیر از مديران دانشگاه کلیه دانشگاهیان برگزيدهعطای يک پايه تشويقي به ا -3-12

 .شود گیری مي اعطای جوايز که حسب مورد تصمیم -4-12

 1های خارج از کشور برای دانشجويان برگزيده موضوع ماده  برخورداری از تسهیالت حضور در کنفرانس -5-12

 (قوانین جاری دانشگاهيكبار در کل دوره تحصیل طبق ضوابط و )

 14تبصره به جشنواره تجلیل از کارمندان نمونه دانشگاه تهران معرفي  الملل مديران دانشگاهي منتخب بین:

.گردند مي


