
 »یالملل بینهاي  انتخاب برترین ۀنام ینیآ«

 

در دانشگاه این هاي  برترینشناسایی و تشویق  هدفبا » نماد آموزش عالی کشور«دانشگاه تهران به عنوان 

 و فنی، علوم پایه، کشاورزي و منابع طبیعی، دامپزشکی، علوم انسانی، علوم رفتاري و اجتماعی هاي کمیسیون

، اند ایفا نمودهدر این عرصه ثري ؤنقش م داشته و يهاي چشمگیر فعالیتی الملل بین صهدر عرکه  هنر و معماري

 .این آیین نامه  را تدوین و ارائه نموده است

 

 کتاب ـ بخش  یالملل بینبرتر  مترجمانو  مؤلفان: 1 ةماد

ا اجرایی دانشگاه المللی فردي است که از بدنۀ آموزشی، پژوهشی و ی مؤلف یا مترجم برتر بین :تعریفـ 1ـ1

 .تهران بوده و در شناسنامۀ کتاب، نام وي به عنوان عضوي از  دانشگاه تهران درج شده باشد

 کتابـ بخش المللی  ـ شرایط و ضوابط مؤلفان و مترجمان برتر بین2ـ1

 :ها که زبان انگلیسی یا سایر زبانبه و یا فصلی از آن تألیف کتاب کامل  ـ1ـ 2ـ 1

 .شده باشدالمللی نشر یا توزیع  لمللی معتبر در سطح بینا توسط ناشر بین •

و ارزش علمی و تحقیقی  شدهالمللی توزیع  در سطح بیننشر و  دانشگاهیتوسط ناشر معتبر  •

 .گیردتوسط داوران ذیصالح مورد تأیید قرار   کتاب

و یا ناشر ی معتبر الملل توسط ناشر بین ها یا سایر زبانو به زبان انگلیسی ترجمه کامل کتاب  ـ2ـ2ـ1

و ارزش علمی و تحقیقی آن، توسط داوران ذیصالح  یا توزیع گردیدهو نشر   ،داخلدانشگاهی معتبر در

 .گیردمورد تایید قرار 

 شود محاسبه می فراخوان  ساله تا زمان  5ها براي کتاب در طول دورة  فعالیت: 1 هتبصر

 . گردد معرفی میکمیسیون  ک نفر از هرتنها ی 2-2-1و  1-2-1از مجموع بندهاي  .:2 هتبصر

 

 ـ بخش مقالهی الملل بینبرتر  مؤلفان: 2 ةماد

به زبان غیر فارسی  Editorialیا چاپ شده  اي اصیل و نوشتهنامه،  منظور از مقاله در این آیین: ـ تعریف1ـ2

در )  WOSدر پایگاه (میانگین  باالتر ازضریب تأثیر  المللی با  در مجالت معتبر بین) ها یا سایر زبانانگلیسی (

 .است گذشته سالپنج 

 :المللی ـ بخش مقاله ـ شرایط و ضوابط مؤلفان برتر بین2ـ2

 .را دارند "باالترین ارجاعات"مقاله با علمی که هیأت اعضاي  ـ  1ـ2ـ  2

ربوطۀ م کمیسیون در H-index باالترین چاپ مقاالت خود حائز کسب علمی که درهیأت اعضاي ـ  2ـ2 ـ 2

 .اند شده



و یک نفر از . شود محاسبه می فراخوان ساله تا زمان  5در طول دوره  1-2-2 ها براي بند فعالیت:  3 هتبصر

الملل معرفی  در هر کمیسیون با هماهنگی معاونت پژوهشی و معاونت بین  2-2-2و  1-2-2هاي  مجموع بند

 . گردند می

 

 :المللی و جایگاه بین قعیتموعلمی موفق در کسب  هیأتاعضاي : 3مادة 

المللی  هاي معتبر بین المللی و یا در سازمان علمی در سطح بینجایزة که موفق به کسب  ت علمیأاعضاي هی ـ  1 ـ 3

الملل  پژوهشی مربوطه و تصویب شوراي روابط بین ـ  تعیین درجۀ علمی جایزه با گروه آموزشی. اند شده

  .دانشکده خواهد بود/ پردیس

 الملل دانشگاه کنندة بین ترین هماهنگ موفق ـ  2ـ  3

که اقدام ویژه در جهت معرفی و عملیاتی .....)  مانند کرسی یونسکو و(المللی دانشگاه  صاحب کرسی بین -3-3

 .فناوري دانشگاه صورت داده است –هاي علمی  شدن ظرفیت

المللی در خارج از ایران و  معتبر بین ها و مجامع عضو هیات علمی داراي مسئولیت در نهادها، سازمان -3-4

 .مرتبط با اهداف دانشگاه

 .المللی دانشگاه هاي بین ها و همایش دبیر برگزیده تشکل/مدیر -3-5

 ،هاي تحصیالت تکمیلی مشترك نامه پایان) مشاوره ـ  راهنمایی(که در هدایت  :المللی فعال بین علمیهیأت  ـ  6ـ  3 

سال  5عملکرد (نامه و جذب دانشجوي غیرایرانی  ، عقد تفاهمموفق وهشی مشتركهاي پژ انعقاد و انجام طرح

  ).گردد بررسی می اخیر 

 .المللی آن سازي بین تجاريو موفقیت در  المللی ـ ثبت اختراع بین7ـ 3

المللی که مورد تائید  معتبر بینهاي تحریریه مجالت  عضو هیاتسردبیر و یا اعضاي هیات علمی که  ـ8ـ 3

  .یسیون تخصصی باشندکم

در (یک نفر در سطح دانشگاه  8-3، 7-3، 6-3، 5-3، 4-3، 3-3، 2-3، 1-3براي هر یک از بندهاي : 4تبصره 

 .گردد معرفی می) صورت وجود متقاضی واجد شرایط الزم

 

 :الملل هاي بین برترین: 4مادة 

 .تحصیلی مربوط خود باشند دانشمندان برتر جهان در رشته% 1علمی که جزء هیأت اعضاي  ـ  1ـ 4

 کمیسیون علمی جهانی در) Frontier(علمی که در چاپ مقاالت خود به عنوان پیشقراوالن هیأت اعضاي  ـ  2ـ 4

 .اند تخصصی خود شناخته شده

  .اند ارائه نموده  High Priority (Fast Breaking Papers)ت علمی که مقاالتی با ویژگی اعضاي هیا ـ  3 ـ 4



در ( کمیسیون یک نفر به عنوان منتخب نهائی در هر 3-4و  2-4، از مجموع بندهاي 1-4عالوه بر بند  :5تبصره 

 .گردد معرفی می) صورت وجود متقاضی واجد شرایط الزم

 

 :آموزشی -موریت پژوهشیأم/ اعزامی به فرصت مطالعاتی علمیهیأت عضو ترین  موفق: 5مادة 

پژوهشی شامل  –آموزشی  –مطالعاتی   ت علمی موفق به فرصتهیاهاي انتخاب عضو  شاخص: تعریف -5-1

 .گردد موارد زیر می

/ کتابتعداد  و  آموزشی -مأموریت پژوهشی/از طرح فرصت مطالعاتیمستخرج چاپ شده مقاالت تعداد  ـ  2ـ  5

 فصلی از کتاب چاپ شده 

 آموزشی -مأموریت  پژوهشی/یشرکت در مجامع و مراکز علمی ـ پژوهشی در طول فرصت مطالعات ـ 3ـ  5

 براي کشور المللی هاي بین آموزشی در ایجاد فرصتـ  پژوهشی مأموریت/ تأثیر فرصت مطالعاتی ـ 4ـ  5

 رفع نیازهاي کشورآموزشی ـ  پژوهشی مأموریت/ تأثیر فرصت مطالعاتی ـ  5ـ  5

 گردد و محاسبه می وزشیآم -مأموریت  پژوهشی/ فرصت مطالعاتیسال از شروع  2موارد فوق  :6 هتبصر

 .گردد الملل دانشگاه معرفی می الملل و تایید شوراي بین در کل دانشگاه با معرفی معاونت بین تنها یک نفر 

 

 :الملل دانشجویان برتر بین: 6مادة

 انگلیسی و یا سایر(ي باالترین تعداد مقالۀ چاپ شده به زبان غیرفارسی اـ دانشجوي دانشگاه تهران که دار1ـ6

 .باشدبه عنوان وابستگی اول به نام دانشگاه تهران  JCRالمللی با ایندکس  در مجالت معتبر بین) ها زبان

نزد مراجع معتبر به نام دانشگاه تهران  المللی ثبت اختراع و تجاري سازي بینکه  دانشگاه تهران ـ دانشجوي 2ـ6

 .ران صورت داده استهدانشگاه تتائید ثبت اختراع و مورد المللی  بین

المللی دانشگاه ارائه نموده  هاي بین هاي نو در ارتباط به گسترش فعالیت ـ دانشجوي دانشگاه تهران که ایده3ـ6

 .است

بدین صورت که اگر در مقطع . که باالترین معدل را داشته باشند ي غیرایرانیدانشجو 21ـ انتخاب 4ـ6

 .معرفی گردند 3 نیمسالمقطع کارشناسی ارشد بوده پس از و اگر در  7 نیمسالوده پس از بکارشناسی 

نفر و در مقطع  1در مقطع کارشناسی  4-6و بند یک نفر  3-6و  2-6، 1-6از مجموع بندهاي : 7تبصره 

  .گردد معرفی می کمیسیون هر ازنفر  3تا سقف  کارشناسی ارشد 

 

 :الملل بینحوزه در کارکنان  نهاد و دانشکده و  پردیسترین  فعال: 7 ةماد

 :ترین پردیس، دانشکده، مرکز و نهاد شرایط و ضوابط فعال -7-1

  غیر ایرانی استاد و دانشجوي جذبـ   1ـ  1ـ  7



اعم از کنفرانس، فرصت مطالعاتی، کارگاه ( تعداد استاد و دانشجوي اعزام شده به سایر کشورها ـ  2ـ 1ـ 7

 )و آموزشیموریت پژوهشی أآموزشی، بازدید، سخنرانی، م

 ها، نهادها ، سازمانها دانشکدهامضا شده با  ها و خواهرخواندگی نامه ها و موافقت نامه فاهمتعداد ت ـ   3ـ 1ـ  7

  یالملل بینمعتبر مراکز  و

به  ی برگزار شدهالملل بین نشست سمینار، سمپوزیوم، کارگاه آموزشی و، تعداد کنفرانس  ـ  4ـ 1 ـ  7

 .كقل و یا مشترتمسصورت 

 منعقد شده ی الملل بینهاي پژوهشی  تعداد طرح   ـ  5ـ 1ـ  7

 .هاي تحصیالت تکمیلی با راهنمایی یا مشاورة استاد خارجی نامه تعداد پایان  ـ 6 ـ1 ـ 7

مراکز معتبر  و ها، نهادها ها، سازمان دانشگاهمشترك با  تخصصی یالملل بینمراکز  سیسأت  ـ 7ـ1ـ  7

 .یالملل بین

 .که به صورت چاپی یا الکترونیکی منتشر شده باشد یالملل بینسایت  و وب بهترین کاتالوگ   ـ  8ـ 1ـ  7

 المللی هاي معتبر بین فارسی و غیرفارسی با نمایهمجالت نشر   ـ  9ـ1ـ7

 آن المللی تجاري سازي بینو  دانشکده/المللی به نام پردیس ثبت اختراع بین  ـ  10ـ1ـ7

 /پردیس/پژوهشی دانشکده –اي مجالت علمی رالمللی گروه آموزشی و شو عضاء بینتعداد ا  ـ 11 ـ1 ـ 7

 مرکز

ها در مجموع موارد ذکر شده باال مبناي انتخاب خواهد بود و از  دانشکده/فعالیت سال قبل پردیس: 8تبصره 

اي هاي مستقل و یک نفر بر ها و دانشکده منتخب براي پردیسنفر  1تنها  1-7مجموع زیر بندهاي 

 .گردد الملل به عنوان برگزیده دانشگاه معرفی می الملل و تائید شوراي بین نهاد با معرفی معاونت بین/مرکز

 :الملل ترین پرسنل در حوزه بین شرایط و ضوابط فعال -7-2

 )تنها یک نفر(ها دانشکده/ ها الملل پردیس ترین مشاور بین موفق -7-2-1

 )نفر 2حداکثر ( در سطح دانشگاه دانشگاه ستادي الملل  ینکارشناس ب/مدیرترین  فعال  -7-2-2

 )نفر 2حداکثر (  ها دانشکده/ها الملل پردیس ترین کارشناس بین فعال  -7-2-3

ها و پس  دانشکده/ ها ها، پردیس معاونت به پیشنهادحسب  3-2-7و  2-2-7، 1-2-7منتخبین بندهاي : 9 هتبصر

 .گردند اه معرفی میالملل دانشگ شوراي بین تأیید دراز 

 

 داوري ۀکمیت :8ة ماد

 :پردازد به ارزیابی مدارك داوطلبان میمرحله داوري در سه  ۀکمیت

 .ها دانشکده/ ها پردیس الملل بینشوراي : 1مرحلۀ  ـ  1ـ  8



هاي  ریزي و همکاري کل برنامه مدیر به ریاست الملل بینریزي معاونت  کمیسیون تخصصی برنامه: 2مرحلۀ  ـ  2ـ  8

 تخصصی ۀکمیت ةو نماینده مربوطواحد  الملل بینمشاور ، دانشکده/پردیس ةممیزهیأت  ةنمایند، یالملل بین

 .الملل بیناجرایی معاونت  ریزي و برنامه

 دانشگاه  الملل بین شوراي: 3مرحلۀ  ـ  3ـ  8

 

 نحوة اجرا: 9 ةماد

پذیرد و  انجام می الملل بینانشگاه از طرف معاونت دسطح رسانی در  اطالع ،هر سال ماه  بهمنابتداي  ـ  1ـ  9

 .دشو ها ارسال می دانشکده/ الملل پردیس هاي مربوط به امتیازبندي براي مشاوران بین فرم

مستندات توسط مشاور  )1مرحلۀ ( دانشکده/ پردیس الملل بینشرایط در شوراي بعد از انتخاب افراد واجد  ـ  2ـ  9

 الملل بینریزي معاونت  جهت بررسی در کمیسیون تخصصی برنامه الملل بینبه معاونت الملل واحد مربوطه  بین

 .گردد ارسال می) 2مرحلۀ (

 .معرفی خواهند شد 2دهم  اسفند ماه به کمیته داوري مرحله تا  1منتخبان کمیتۀ داوري مرحلۀ  :10 هتبصر

ارجاع خواهد  سوممرحلۀ داوري  ۀرسی و به کمیتبر دوممرحلۀ داوري  ۀتا پایان اسفند در کمیت مستندات  ـ 3ـ  9

 .شد

ي ها برترین ،ارزیابی بر اساس معیارهاي مشخص پس ازاردیبهشت ماه  15تا  ،سوممرحلۀ داوري  ۀکمیت ـ  4ـ  9

 .نمایند را انتخاب می الملل بین

اند  شدهاي که انتخاب  همجاز به شرکت در ماد تمام سال  3 تا المللی دانشگاه هاي علمی بین ینبرتر :11 هتبصر

  .توانند شرکت نمایند ینامه م باشند، اما در ماده هاي دیگر این آئین نمی

 

 :تشویق و قدردانی از برگزیدگان ةنحو: 10 ةماد

 الملل دانشگاه به تصویب شوراي بین یا نشانو  3ـ  2ـ  1 ۀجاعطاي لوح تقدیر در  ـ 1ـ  10

 یکبار(براي اعضاي محترم هیات علمی هاي خارج از کشور  ر در کنفرانسبرخورداري از تسهیالت حضو  ـ 2ـ  10

همراه با برخورداري از کمک هزینۀ مصوب به مدت سه سال متوالی عالوه بر قوانین جاري دانشگاه ، در سال 

 )طبق ضوابط مصوب دانشگاه، الملل معاونت بینریالی 

 ت علمیعطاي یک پایه تشویقی به اعضاي هیاا -10-3

 .شود گیري می اعطاي جوایز که حسب مورد تصمیم -10-4

هاي خارج از کشور براي دانشجویان برگزیده موضوع  برخورداري از تسهیالت حضور در کنفرانس -10-5

 )یکبار در کل دوره تحصیل طبق ضوابط و قوانین جاري دانشگاه( 6ماده 

 



دانشگاه  به تصویب رسید هیات رئیسه   2/11/95 مورخ ۀدر جلستهیه و تبصره  11 و ماده 10نامه در  این آیین

 .و مفاد آن الزم االجرا می باشد

 

 


