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 1400امتيازدهی به متقاضيان شرکت در جشنواره بين الملل  شيوه نامه 

 اعضای هيئت علمیالمللی ارزيابی عملكرد بين ، امتيازات و مدارک مورد نيازهاسنجه -1  جدول

کد  

 فعاليت

نوع  

 فعاليت

 مدارک مورد نياز  سقف امتياز عنوان

 آيتم کل   هر مورد

 نامه/حکم از دانشگاه خارجی 20 5 المللی به عنوان عضو هیات علمی وابسته یا مدعوهای معتبر بیندانشگاههمکاری با   آموزشی 1-ه

 نامه/حکم از دانشگاه خارجی 20 5 المللیهای معتبر بینهای دانشجویان در دانشگاهراهنمایی/ مشاوره پایان نامه و پروژه 2-ه

 نامه/حکم از دانشگاه خارجی 10 2 المللیهای معتبر بیندر دانشگاه)یا ساعات معادل آن( واحد درسی  هر  تدریس 3-ه

 تائیدیه از معاونت آموزشی واحد  10 2 )با ارائه خالصه به فارسی( در دانشگاه تهران تدریس به زبان انگلیسی 4-ه

انشگاه )به زبان  المللی دهای درسی )دوره های مشترک/غیر مشترک( بینتدوین برنامه 5-ه

 انگلیسی(

 تائیدیه از معاونت آموزشی واحد  8 2

 تائیدیه از معاونت آموزشی واحد  4 1 های ایران(راهنمایی/ مشاوره پایان نامه دانشجویان خارجی )دانشگاه تهران و سایر دانشگاه 6-ه

نامه   انی مشاوره پا /یدر راهنمائ المللیبیناستادان  تیو استفاده از ظرف یهمکار 7-ه

 دانشگاه تهران انیدانشجو

 صورتجلسه پایان نامه 8 1

 سیالبس دانشگاه خارجی  8 2 های خارجی استفاده از کتب تالیفی عضو هیات علمی به عنوان منبع درسی در دانشگاه 8-ه

 RTISگزارش  10 5 المللی به اسم دانشگاه تهرانبین Patentثبت نهایی  پژوهشی 9-ه

 RTISگزارش  10 5   *المللیبین اخذ جوایز معتبر  10-ه

 RTISگزارش  10 2 پر استناد  **المللیبینتالیف مقاالت مشترک  11-ه

 معاونت پژوهشی واحد تائیدیه  10 2   همکار( المللی ) مجری / پژوهشگرهای پژوهشی بینحضور در پروژه  12-ه

 RTISگزارش  6 3 المللیبرگزاری کنفرانس مشترک بین 13-ه

 RTISگزارش  بدون سقف 1 دالر( 1000)به ازای هر  المللیبینمعتبر   یهاجذب گرنت از موسسه  14-ه

 RTISگزارش  8 2 مقاالت مشترک با محققین خارجی 15-ه

 RTISگزارش  8 2 صنایع و موسسات خارجیمقاالت منتج از همکاری با  16-ه

 گزارش فرصت مطالعاتی   8 2 *** های مطالعاتی و ماموریت پژوهشی موفق فرصت 17-ه
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کد  

 فعاليت

نوع  

 فعاليت

 مدارک مورد نياز  سقف امتياز عنوان

 آيتم کل   هر مورد

 نامه/حکم از مجله بین المللی  8 2 المللیعضویت در هیات تحریریه نشریات معتبر بین /سردبیری 18-ه

 نامه/حکم از سازمان بین المللی  4 0.5 المللیبینهای علمی عضویت در سازمان 19-ه

 RTISثبت در  4 0.1 المللیها و رویدادهای معتبر بین داوری جشنواره  20-ه

 RTISثبت در  3 0.5 المللیبرگزاری کارگاه مشترک بین 21-ه

 RTISثبت در  3 0.5 المللیبرگزاری وبینارهای مشترک بین 22-ه

پروپوزال ارسالی و نامه ثبت در   2 0.25 المللیبین المللی و تالش برای اخذ جوایز های بینتهیه پروپوزال  23-ه

 سامانه موسسه خارجی 

 RTISثبت در  1 0.25 المللیداوری کتاب و مقاالت در انتشارات معتبر بین 24-ه

 گواهینامه 2 0.5 المللی بین ی معتبرها و مراکز پژوهشدر دانشگاه یسخنران 25-ه

 گواهینامه 1 0.1 المللیبین های معتبرو سخنرانی هاشرکت در کارگاه 26-ه

 های اجتماعی علمی فعالیت در وبسایت ها و شبکه 27-ه

(Google Scholar, ResearchGate, Academia, LinkedIn) 

 پرینت صفحه پروفایل   2 0.5

 تائیدیه معاونت بین الملل بدون سقف 10 )فیزیکی/ مجازی(   المللیبین هایدانشگاه و مراکز در  ایجاد شعب دانشگاهکمك به  اجرائی  28-ه

 تائیدیه معاونت بین الملل بدون سقف 10 ظرفیت سازی )مانند اراسموس( همکاری در پروژه های  29-ه

 آموزشی واحدتائیدیه معاونت  بدون سقف 10 )منتج به مدرک دانشگاهی(   های مشترکریزی، ایجاد، اجرا و مدیریت دورهبرنامه 30-ه

 آموزشی واحدتائیدیه معاونت  بدون سقف 5 )منتج به گواهی(   های مشترکبرنامه ریزی، ایجاد، اجرا و مدیریت دوره 31-ه

 تائیدیه معاونت آموزشی واحد 10 5 ی  فرصت مطالعاتو تبادل  تیظرف جادیا 32-ه

 نامه تائیدیه از مرکز خارجی  10 5  المللیبینمعتبر   یشگاه یو آزما ی علم  عضو کردن دانشگاه در مراکز 33-ه

ها،  در دانشگاه  ) موسسات، آزمایشگا المللیبینراه اندازی موسسات پژوهشی مشترک  34-ه

 ها و...( کرسی

 تائیدیه معاونت پژوهشی  8 4

 تائیدیه معاونت بین الملل 10 2 عنوان عضو وابسته کمك به جذب استادان خارجی به  35-ه

 تائیدیه معاونت پژوهشی  5 1 ایجاد ظرفیت جذب پژوهشگران خارجی جذب شده )پسا دکترا، فرصت مطالعاتی(  36-ه

 تائیدیه معاونت پژوهشی  5 1 های مطالعاتی برای دانشجویان )ایرانی و غیر ایرانی( ایجاد فرصت 37-ه
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کد  

 فعاليت

نوع  

 فعاليت

 مدارک مورد نياز  سقف امتياز عنوان

 آيتم کل   هر مورد

الملل در جهت پیشبرد امور  ارتباط موثر و همکاری و هماهنگی با ستاد معاونت بین الملل بين   38-ه

 دانشگاه )کمك در تدوین آئین نامه ها، فعالیت ها، امور هنری و...(  المللیبین

 تائیدیه معاونت بین الملل 8 1

 تائیدیه معاونت بین الملل 4 1 المللیبینهای  انعقاد و یا کمك به انعقاد و یا اجرائی کردن تفاهم نامه 39-ه

 تائیدیه معاونت بین الملل 10 0.5 )بازاریابی(  غیر ایرانیتالش موثر برای جذب دانشجویان  40-ه

 معاونت پژوهشی واحد تائیدیه  3 0.25 المللیهای علمی بینمیزبانی شخصیت 41-ه

 حکم 10 1 ها، مسابقات ورزشی، هنری و...( )جشنواره  المللیبینبرگزاری رویدادهای  42-ه

 حکم 8 0.5 المللی بینهای دانشجوئی استاد مشاور انجمن 43-ه

)برای اعضای هیات علمی، کارکنان،   المللیبینهای توانمندسازی ها و دورهبرگزاری کارگاه 44-ه

 دانشجویان، آموزش های آزاد و...( 

 تائیدیه آموزش های آزاد دانشگاه  8 0.5

 مدرک زبان  6 2 برای رشته های غیر زبان )با ارائه مدرک معتبر( المللیبینهای زبان های بهبود توانمندی  45-ه
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 المللی دانشجويان ارزيابی عملكرد بين مورد نياز، امتيازات و مدارک هاسنجه -2جدول  

کد  

 فعاليت

نوع  

 فعاليت

 مدارک مورد نياز  سقف امتياز عنوان

 آيتم کل   هر مورد

 1-د

 
 معدل   آموزشی

 ( غیر ایرانی)فقط برای دانشجویان 

 ریز نمرات با مهر آموزش  20 18-20 کارشناسی  

17-18 14 

16-17 11 

15-16 5 

 20 19-20 کارشناسی ارشد 

19-18 16 

17-18 12 

16-17 8 

 استاد RTISگزارش  بدون سقف 5 المللی به اسم دانشگاه تهرانبین Patentثبت نهایی  پژوهشی 2-د

 گواهی مربوطه 10 5  المللیبینمعتبر کسب مقام  /اخذ جوایز  3-د

 استاد RTISگزارش  10 2 پر استناد المللیبینتالیف مقاالت مشترک  4-د

 تائیدیه معاونت پژوهشی واحد  10 2 المللی  های پژوهشی بینحضور در پروژه  5-د

 تائیدیه معاونت پژوهشی واحد  6 3 المللیبرگزاری کنفرانس مشترک بین 6-د

 استاد RTISگزارش  8 2 مقاالت مشترک با محققین خارجی 7-د

 استاد RTISگزارش  8 2 مقاالت منتج از همکاری با صنایع و موسسات خارجی 8-د

 گزارش فرصت مطالعاتی  8 4 های مطالعاتی موفق فرصت 9-د

 گواهی مربوطه 4 0.5 المللیهای علمی بینعضویت در سازمان 10-د

 تائیدیه معاونت پژوهشی واحد  3 0.5 المللیبینبرگزاری کارگاه مشترک همکاری در  11-د

 تائیدیه معاونت پژوهشی واحد  3 0.5 المللیبرگزاری وبینارهای مشترک بین همکاری در  12-د

پروپوزال ارسالی و نامه ثبت در   2 0.25 المللیبین المللی و تالش برای اخذ جوایز های بینتهیه پروپوزال  13-د

 خارجی سامانه موسسه 
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کد  

 فعاليت

نوع  

 فعاليت

 مدارک مورد نياز  سقف امتياز عنوان

 آيتم کل   هر مورد

 گواهی   1 0.1 المللیبین های معتبرو سخنرانی هاشرکت در کارگاه 14-د

 های اجتماعی علمی فعالیت در وبسایت ها و شبکه 15-د

(Google Scholar, ResearchGate, Academia, LinkedIn) 

 پرینت صفحه پروفایل  2 0.5

 تائیدیه معاونت بین الملل بدون سقف 10 )فیزیکی/ مجازی(   المللیبین هایدانشگاه و مراکز در  کمك به ایجاد شعب دانشگاه اجرائی  16-د

 آموزشی واحدتائیدیه معاونت  بدون سقف 10 )منتج به مدرک دانشگاهی(   های مشترکهمکاری در ایجاد، اجرا و مدیریت دوره 17-د

 آموزشی واحدتائیدیه معاونت  بدون سقف 5 )منتج به گواهی(   های مشترکهمکاری در ایجاد، اجرا و مدیریت دوره 18-د

 المللیبین الملل در جهت پیشبرد امور ارتباط موثر و همکاری و هماهنگی با معاونت بین بين الملل  19-د

 هنری و...( فرهنگی، دانشگاه )فعالیت ها، امور 

 تائیدیه معاونت بین الملل 8 1

 تائیدیه معاونت بین الملل 4 1 المللیبینهای  انعقاد و یا کمك به انعقاد و یا اجرائی کردن تفاهم نامه 20-د

 تائیدیه معاونت بین الملل 10 0.5 )بازاریابی(  المللیبینتالش موثر برای جذب دانشجویان  21-د

 تائیدیه ریاست واحد 3 0.25 المللیهای علمی بینهمکاری در میزبانی شخصیت 22-د

 تائیدیه ریاست واحد 10 1 ها، مسابقات ورزشی، هنری و...( )جشنواره المللیبینهمکاری در برگزاری رویدادهای  23-د

)برای اعضای هیات   المللیبینهای توانمندسازی ها و دورههمکاری در برگزاری کارگاه 24-د

 علمی، کارکنان، دانشجویان، آموزش های آزاد و...( 

تائیدیه آموزش های آزاد  8 0.5

 دانشگاه 

 مدرک زبان  4 2 برای رشته های غیر زبان )با ارائه مدرک معتبر(  المللیبینهای های زبانبهبود توانمندی  25-د
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 المللی واحدهای دانشگاه تهران ارزيابی عملكرد بين نياز، امتيازات و مدارک مورد هاسنجه -3جدول 

کد  

 فعاليت

نوع  

 فعاليت

 مدارک مورد نياز  عنوان

 گزارش گلستان  نسبت دانشجویان خارجی به ایرانی آموزشی 1-و

کل اعضای هیات علمی  خارجی به  یا وابسته  نسبت اعضای هیات علمی مدعو   2-و

 واحد

 حکم اعضای هیات علمی مدعو 

 گزارش رتبه بندی  ارتقای رتبه در نظام رتبه بندی موضوعی )نسبت به سال قبل(  پژوهشی 3-و

شبکه 4-و در  علمی  هیئت  اعضای  مند  نظام  علمی  عضویت  اجتماعی  های 

 ,Google Scholar, ResearchGate, Academia)المللی  بین

LinkedIn) 

 اطالعات آماری 

 اسامی پروژه ها و مجریان تراز بین المللی های جهاندانشگاههای مشترک با تعداد پروژه 5-و

 گزارش معاونت پژوهشی  نسبت پژوهشگران پسا دکتری خارجی به داخلی 6-و

 »وب آو ساینس«گزارش از پایگاه  تغییرات شاخص هرش واحد در پایگاه »وب آو ساینس« 7-و

 اسامی پروژه ها، کارفرمایان و مجریان صنایع خارجیهای گرفته شده از نهادها و تعداد پروژه 8-و

 گزارش وبسایت المللیبینهای به روز به زبان وجود سایت بين الملل  9-و

زیرساخت  10-و با    المللیبینهای  گسترش  پرسنل  حضور  تابلوها،  عالئم،  )نصب 

 و...(   المللیبینتوانایی 

 گزارش عملکرد واحد از زیرساخت ها 

گزارش عملکرد واحد از لیست تفاهم نامه ها و   های اجرائی شده به کل تفاهم نامه های موجودنسبت تفاهم نامه 11-و

 اقدامات صورت گرفته

 گزارش عملکرد واحد از رویدادهای بین المللی  ها، مسابقات ورزشی، هنری و...( )جشنواره  المللیبینبرگزاری رویدادهای  12-و

اعضای هیات علمی و    المللیبینهای توانمندسازی  ها و دورهبرگزاری کارگاه 13-و

 کارکنان 

 گزارش عملکرد واحد از دوره ها 

 گزارش عملکرد واحد از انجمن ها )دانشجویان، فارغ التحصیالن( المللیبینفرهنگی فعال   - های علمیانجمن  14-و

 



7 
 

 ارزيابی عملكرد مشاوران بين الملل نياز، امتيازات و مدارک مورد هاسنجه -4جدول  

کد  

 فعاليت

 مدارک مورد نياز  عنوان نوع فعاليت

 تائیدیه معاونت بین الملل آنها همکاری در جذب غیر ایرانی معرفی دانشجوهای   آموزشی 1-م

 و صورت جلسات و مکاتبات انجام شده  حکم استاد مدعو و حفظ ارتباط با آنها  خارجییا وابسته جذب استادان مدعو  2-م

 تائیدیه معاونت بین الملل المللیبینهای مشترک ایجاد زمینه برای راه اندازی و اجرای دوره 3-م

 گزارش عملکرد  المللی  های مشترک کوتاه و بلند مدت بینتشویق استادان در برگزاری دوره 4-م

 عنوان قرارداد و مجری    همکاری مشاورین ثبت شده استکه با  المللی قراردادهای بین پژوهشی 5-م

)مکاتبات و مالقات    المللیبینهای علمی و صنعتی  رقراری ارتباطات با ارگانب 6-م

 ها و...( 

 گزارش عملکرد 

 تائیدیه معاونت بین الملل  الملل با معاونت بین  و تعامل همکاری بين الملل  7-م

برگزار شده برای دانشجویان و اعضای هیات علمی در  تعداد جلسات توجیهی   8-م

 * ارتباط با رفع مشکالت و فرایندهای بین المللی  دانشگاه

 گزارش عملکرد 

فارغا 9-م پتانسیل  از  ارتقای  المللی بین التحصیالن ستفاده  در  تهران  دانشگاه 

 *  دانشگاه تهران المللی های بینفعالیت

 گزارش عملکرد 

بعد   10-م با  فرهنگی  و  پژوهشی  آموزشی،  رویدادهای  برگزار    المللیبینبرگزاری 

 شده در پردیس/ دانشکده 

 گزارش عملکرد 

دانشکدگان 11-م  / دانشکده  دانشجویان  و  استادان  برای  کارگاه  در    برگزاری 

 المللی  بین هایپتانسیل معرفی

 گزارش عملکرد 

 گزارش عملکرد  * در پردیس/ دانشکده المللیبیناطالع رسانی امور  12-م

ها و رعایت موعد مقرر تعیین مدت زمان صرف شده جهت پاسخگویی به نامه 13-م

 * شده در پاسخگویی

 گزارش عملکرد 

 


