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 الملل دانشگاه تهران آئین نامه جشنواره بین 

 مقدمه 

الزم    ،"نماد آموزش عالی کشور "های دانشگاه تهران به عنوان  ها و سیاستسازی در برنامهالمللیبا توجه به اهمیت بین

الملل،  جشنواره بیناست ساز و کارهایی در جهت تشویق و تقویت این امر مهم در داخل دانشگاه ایجاد و نهادینه شود.  

به انجام  و واحدهای دانشگاه    کارکنان   ترغیب اعضای هیات علمی، دانشجویان،   فرصتی است برای تزریق شور و نشاط و

  با هدف   این آئین نامه، . در همین راستا،  دانشگاه تهرانالمللی  بینتحقق اهداف و بهبود جایگاه    والمللی  های بینفعالیت

 منابع و کشاورزی پایه، علوم فنی، هایالمللی دانشگاه در کمیسیونهای بینبرای شناسایی و تشویق برترین   چارچوبیارائه  

 تنظیم شده است.  و عادالنه به صورت نظام مند هنر و رفتاری و  اجتماعی علوم انسانی، علوم  دامپزشكی، طبیعی، 

 زیر باشند:  هایویژگی  دارایمجاز به شرکت در این جشنواره باید  و دانشجویان علمیاعضای هیات  

  دانشگاه مدیریت اطالعات پژوهش و فناوری    و در سامانه  به اسم دانشگاه تهران انجام پذیرفته باید    آنهای  هافعالیتالف(  

   .و توسط دبیر مربوطه صحت سنجی شده باشندثبت شده 

اعتباردارای  ب(   المللی  و در  نباشد  )رترکت شده(  شده    آثار علمی سلب  بین  ازمورد  وی هیچعملكرد  ضوابط  نقض    ی 

 . مشاهده نشودای اخالق علمی و حرفهدانشگاه و 

 در این جشنواره انتخاب نشده باشند.دوره قبلی سه ج( در 

 نحوه محاسبه امتیازات

)مشاوران بین    4و ماده  )واحدها(    3)دانشجویان( و ماده    2)اعضای هیات علمی(، ماده    1امتیازات در ماده  محاسبه    الف(

)کارشناسان بین الملل    5ی  ها . در خصوص مادهگیردمیصورت    پیوستول  اجد  ی ارائه شده در هاشاخص  براساسالملل(  

  بین الملل   شورای انتخاب توسط  (  ی)خیرین بین الملل   7و    بین المللی(   کنشگران)  6،  واحدها/مدیران و کارشناسان ستاد(

 صورت می گیرد.   دانشگاه

 های ذکر شده در آئین نامه ارتقاء می باشد.امتیازات هر فعالیت، براساس درصد تسهیم نحوه  (ب

 محاسبه خواهد شد.  (1)ی خارجی با ضرایب جدول  هاامتیازات همكاری با دانشگاه ،تایمزبراساس نظام رتبه بندی  (ج



2 
 

 ضریب امتیاز همکاری با دانشگاه های خارجی براساس رتبه در نظام تایمز   -1جدول 

 ضریب امتیاز همکاری   رتبه دانشگاه همکار

1-100 1.5 

101-200 1.4 

201-300 1.3 

301-400 1.2 

401-500 1.1 

 1 500بیش از 

 هابازه زمانی فعالیت

 به شرح زیر است:   ، برمبنای تاریخ فراخوان، مد نظر این آئین نامهبین المللی مختلف فعالیت های برای بازه زمانی 

  سه سال: اعضای هیات علمیالف( 

 گذشته باشد.    وی از فارغ التحصیلی سال دودر زمان فراخوان، دانشجوی دانشگاه تهران بوده و یا حداکثر  :ب( دانشجویان

  :کنشگران و خیرین،  واحدها ، مشاوران بین الملل و کارشناسان بین الملل واحدها/مدیران و کارشناسان ستاد برگزیدهج(  

 .یکسال

 برگزیده اعضای هیئت علمی  -1ماده 

تعدادی از اعضای هیئت علمی که واجد بیشترین امتیاز از  (  2)به شرح جدول  گانه دانشگاه    7های  کمیسیونیك از  هر    از

باشند   نامه  آئین  این  نفر هیات علمی وابسته مجموعه بندهای  نیز یك  به عنوان    المللی بین  و همچنین در کل دانشگاه 

 ( می باشد. 1مالک امتیاز دهی در این ماده جدول پیوست )منتخبین این جشنواره انتخاب می شوند. 

 ی هفتگانه دانشگاه تهران هااد سهمیه جشنواره بین الملل برای انتخاب اعضای هیات علمی در كمیسیون تعد -2جدول 

 سهمیه  واحدهای زیرمجموعه  كمیسیون تخصصی  شماره 

 3 ابوریحان   دانشكدگانکشاورزی و منابع طبیعی،    دانشكدگان کشاورزی و منابع طبیعی  1

 5 فنی، دانشكده علوم و فنون نوین  دانشكدگان فنی  2

 2 علوم، مرکزتحقیقیات بیوشیمی بیوفیزیك، موسسه ژئوفیزیك   دانشكدگان علوم   3
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 سهمیه  واحدهای زیرمجموعه  كمیسیون تخصصی  شماره 

 علوم انسانی   4

دانشكده ادبیات و علوم انسانی، دانشكده حقوق و علوم سیاسی، دانشكده  

ها و ادبیات خارجی، دانشكده الهیات و معارف اسالمی، دانشكده معارف  زبان 

 فارابی   دانشكدگانو اندیشه اسالمی،  

5 

 علوم اجتماعی و رفتاری   5
ورزشی،  های علوم اجتماعی، روانشناسی، تربیت بدنی و علوم  دانشكده 

 اقتصاد، مدیریت، جغرافیا 
3 

هنرهای زیبا   دانشكدگان هنر   6  1 

 1 دانشكده دامپزشكی  دامپزشكی   7

 

 برگزیده دانشجویان  -2ماده  

(  3)براساس جدول    غیر ایرانیدانشجوی    10و  دانشجویان ایرانی    10تعداد  حداکثر  از هر کمیسیون،    براساس این آئین نامه 

مالک امتیاز دهی در این  شود.  ی انتخاب میالملل بینباشد، به عنوان دانشجوی فعال  المللی  واجد بیشترین امتیاز بینکه  

 ( می باشد.2ماده جدول پیوست )

 هاو پردیس  تخصصیقابل معرفی به جشنواره بین المللی در كمیسیون های   غیرایرانی/ تعداد دانشجویان ایرانی -3جدول 

 سهمیه  واحدهای زیرمجموعه  كمیسیون تخصصی  شماره 

 غیر ایرانی  ایرانی 

 1 1 دانشكدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشكدگان ابوریحان  کشاورزی و منابع طبیعی  1

 2 2 فنون نویندانشكدگان فنی، دانشكده علوم و   فنی  2

دانشكدگان علوم، مرکزتحقیقیات بیوشیمی بیوفیزیك، موسسه   علوم   3

 ژئوفیزیك 

1 1 

 ها و ادبیات و علوم انسانی، حقوق و علوم سیاسی، زبان   هایدانشكده  علوم انسانی   4

ادبیات خارجی، الهیات و معارف اسالمی، معارف و اندیشه اسالمی،  

 دانشكدگان فارابی

2 2 

های علوم اجتماعی، روانشناسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی،  دانشكده  علوم اجتماعی و رفتاری   5

 اقتصاد، مدیریت، جغرافیا 

1 1 

 1 1 دانشكدگان هنرهای زیبا  هنر   6

 1 1 دانشكده دامپزشكی  دامپزشكی   7

های ارس، البرز و کیش پردیس  پردیس های خودگردان  8  1 1 
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 : 1تبصره 

، متقاضی  در دوره کارشناسیجهت استفاده از این امتیاز،    . است  اعمالقابل    غیر ایرانی معدل فقط برای دانشجویان  امتیاز  

 . و نمرات مربوطه در کارنامه وی درج شده باشد را به پایان رسانده باشد 3ارشد ترم و دوره کارشناسی  7ترم  باید

 برگزیده  پژوهشی(موسسات  /ها)دانشکده هاواحد - 3ماده 

به عنوان  با توجه به امتیازات کسب شده    یك موسسه پژوهشی  و یادانشكده )مستقل یا ذیل پردیس(  هر دوره یك    در

   باشد.( می3مالک امتیاز دهی در این ماده جدول پیوست ) گردد.میمعرفی برگزیده جشنواره 

 برگزیده  المللبینمشاوران   -4ماده  

به    المللبین  ینمشاوراز    دو نفر  در هر دوره توجه  اثربخشی در    و همچنین میزان  المللیبینی  هافعالیتبا  و  همكاری 

   گردد. میمعرفی عنوان برگزیده جشنواره  المللی دانشگاه بهتعامالت بین

 برگزیده كارشناسان بین الملل واحدها/مدیران و كارشناسان ستاد-5ماده 

نفر    یک نفر از کارشناسان ستاد و    دو ،    هاپردیس/دانشكدگان /واحدها  المللبین  ان فعال حوزهکارشناس نفر از    دو  در این بند

 از مدیران ستاد به عنوان برگزیده انتخاب می شوند.  

 بین المللی كنشگرانسایر  -6ماده 

ی یونسكو،  هاهمكاری بین المللی، کرسیی هافعاالن عرصه بین الملل دانشگاه از جمله کارگروهسایر  در این ماده، از میان 

 انتخاب و از آنها تقدیر به عمل می آید.  هابرترینی بین المللی و سایر موارد، هااتحادیهو  های بین المللی، انجمنهاکمیته

 برگزیده  ی خیرین بین الملل-7ماده  

از قبیل بورسیه    المللیبینی  ها از خیرین دانشگاه تهران که به فعالیت  یك شخص حقیقی و یك شخص حقوقی   در این بند

و مواردی از    المللیبین، کمك به برگزاری رویدادهای  المللیبینکمك به جذب اعضای هیات علمی  ، دانشجویان خارجی

 کمك کنند مورد تقدیر و تشكر قرار می گیرند. این  دست 
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 المللبینو تعیین منتخبین   داوری  نحوه -8ماده 

  مهرماه ابتدای  در  )درج در وبسایت و اطالع رسانی از طریق اتوماسیون(  الملل  پس از فراخوان عمومی توسط معاونت بین

 گیرد:میزیر صورت  مراحل، بررسی مدارک متقاضیان در هرسال

، تصویب در  (دانشكدگان)دانشكده یا مرکز مستقل و یا ذیل    واحد( دریافت، تكمیل، کنترل و تایید مدارک توسط  الف

رئیسه   حضور  واحد هیات  الملل  با  بین  الملل    واحدها  نماینده  بین  مشاور  به  ارسال  ذیل    دانشكدگانو  واحدهای  برای 

 اول آبان، تا  .دانشكدگان

و ارسال نتایج )صورتجلسه    ،مشاور بین الملل   دانشكده های مستقل با حضور  / دانشكدگانپردیس/هیات رئیسه  در    بررسی(  ب

   آبان، 15تا  مربوطه( به معاونت بین الملل 

و نماینده معاونت    ی مستقلها و دانشكده  دانشكدگانبا حضور مشاوران بین الملل  ی تخصصی  هاکمیسیون  طرح در  (ج

 اول دیماه، تا  ، بین الملل

 تا آخر دیماه. ،  نهائی و تعیین منتخبین دانشگاه  المللبینشورای  طرح در  (د

 نحوه تقدیر از برگزیدگان -9ماده  

   تقدیر لوح  اعطای الف(

  کمك از   )برخورداری علمی  هیات  محترم   اعضای   برای  کشور  از   خارج   یهاکنفرانس  در  شرکت  تسهیالت   از  برخورداری   ب(

که تا سه سال توسط برگزیدگان قابل استفاده    دانشگاه   معمولاضافه بر کمك هزینه    الملل،   بین   ریالی معاونت  مصوب  هزینة

 ( می باشد 

 )براساس مقررات استخدامی(  برگزیده  دانشگاهیان به عادی تشویقی  پایه یك اعطای ج( 

 .شود  می گیری  تصمیم مورد حسب که جوایز اعطای  د(

  تحصیالت تكمیلی  دانشجویان  برای کشور از  خارج  یهاکنفرانس  در اضافی جهت شرکت  تسهیالتیكبار  از  برخورداری  ه(

 دانشگاه(  جاری  قوانین  و ضوابط )طبقشاغل به تحصیل   برگزیده
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 برگزیده. غیر ایرانیو( امكان برخورداری از بورس تحصیلی برای دانشجویان  

به تصویب    دانشگاه شورای بین الملل    1/6/1400  در جلسه مورخ تبصره    2و  ماده    10این آئین نامه مشتمل بر    - 10ماده  

 باشد.الزم االجرا میاز تاریخ ابالغ  رسید و مفاد آن 
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 اعضای هیئت علمیالمللی های ارزیابی عملکرد بینسنجه( 1پیوست 

نوع   ردیف 

 فعالیت

 سقف امتیاز عنوان

 آیتم كل   هر مورد

 20 5 المللی به عنوان عضو هیات علمی وابسته یا مدعوهای معتبر بینهمكاری با دانشگاه آموزشی 1

 20 5 المللیهای معتبر بینهای دانشجویان در دانشگاهراهنمایی/ مشاوره پایان نامه و پروژه 2

 10 2 المللیهای معتبر بیندر دانشگاه)یا ساعات معادل آن( واحد درسی  هر  تدریس 3

 10 2 )با ارائه خالصه به فارسی( در دانشگاه تهران تدریس به زبان انگلیسی 4

المللی دانشگاه )به زبان  های درسی )دوره های مشترک/غیر مشترک( بینتدوین برنامه 5

 انگلیسی(

2 8 

 4 1 های ایران(نامه دانشجویان خارجی )دانشگاه تهران و سایر دانشگاهراهنمایی/ مشاوره پایان  6

نامه   انی مشاوره پا /یدر راهنمائ المللیبیناستادان  تیو استفاده از ظرف یهمكار 7

 دانشگاه تهران انیدانشجو

1 8 

 8 2 های خارجی دانشگاهاستفاده از کتب تالیفی عضو هیات علمی به عنوان منبع درسی در  8

 10 5 المللی به اسم دانشگاه تهرانبین Patentثبت نهایی  پژوهشی 9

 10 5   *المللیبین اخذ جوایز معتبر  10

 10 2 پر استناد  **المللیبینتالیف مقاالت مشترک  11

 10 2   همكار( المللی ) مجری / پژوهشگرهای پژوهشی بینحضور در پروژه  12

 6 3 المللیبرگزاری کنفرانس مشترک بین 13

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

 8 2 مقاالت مشترک با محققین خارجی 15

 8 2 مقاالت منتج از همكاری با صنایع و موسسات خارجی 16

 8 2 *** های مطالعاتی و ماموریت پژوهشی موفق فرصت 17

 8 2 المللیعضویت در هیات تحریریه نشریات معتبر بین /سردبیری 18

 4 0.5 المللیهای علمی بینعضویت در سازمان 19

 4 0.1 المللیها و رویدادهای معتبر بین داوری جشنواره  20

 3 0.5 المللیبینبرگزاری کارگاه مشترک  21

 3 0.5 المللیبرگزاری وبینارهای مشترک بین 22

 2 0.25 المللیبین المللی و تالش برای اخذ جوایز های بینتهیه پروپوزال  23

 1 0.25 المللیداوری کتاب و مقاالت در انتشارات معتبر بین 24

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

 1 0.1 المللیبین های معتبرو سخنرانی هاشرکت در کارگاه 26

 2 0.5 های اجتماعی علمی فعالیت در وبسایت ها و شبكه 27

 بدون سقف 10 )فیزیكی/ مجازی(   المللیبین هایدانشگاه و مراکز در  کمك به ایجاد شعب دانشگاه 28
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نوع   ردیف 

 فعالیت

 سقف امتیاز عنوان

 آیتم كل   هر مورد

 بدون سقف 10 ظرفیت سازی )مانند اراسموس( همكاری در پروژه های  اجرائی  29

 بدون سقف 10 )منتج به مدرک دانشگاهی(   های مشترکریزی، ایجاد، اجرا و مدیریت دورهبرنامه 30

 بدون سقف 5 )منتج به گواهی(   های مشترکبرنامه ریزی، ایجاد، اجرا و مدیریت دوره 31

 10 5 ی  فرصت مطالعاتو تبادل  تیظرف جادیا 32

 10 5    المللیبینمعتبر   یشگاه یو آزما ی علم  عضو کردن دانشگاه در مراکز 33

ها،  در دانشگاه  ) موسسات، آزمایشگا المللیبینپژوهشی مشترک  مراکزراه اندازی  34

 ها و...( کرسی

4 8 

 10 2 کمك به جذب استادان خارجی به عنوان عضو وابسته  35

 5 1 ایجاد ظرفیت جذب پژوهشگران خارجی جذب شده )پسا دکترا، فرصت مطالعاتی(  36

 5 1 ایرانی( های مطالعاتی برای دانشجویان )ایرانی و غیر ایجاد فرصت 37

الملل در جهت پیشبرد امور  ارتباط موثر و همكاری و هماهنگی با ستاد معاونت بین بین الملل  38

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

1 8 

 4 1 المللیبینهای  انعقاد و یا کمك به انعقاد و یا اجرائی کردن تفاهم نامه 39

 10 0.5 )بازاریابی(  غیر ایرانیتالش موثر برای جذب دانشجویان  40

 3 0.25 المللیهای علمی بینمیزبانی شخصیت 41

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

 8 0.5 المللی بینهای دانشجوئی استاد مشاور انجمن 43

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

 دانشجویان، آموزش های آزاد و...( 

0.5 8 

 6 2 برای رشته های غیر زبان )با ارائه مدرک معتبر( المللیبینهای زبان های بهبود توانمندی  45

 

جایزه دریافت شده فاخر باشد )مانند نوبل، فیلدز، اسكار و...( دریافت کننده به عنوان برگزیده ویژه در این   درصورتی که *

 تشخیص این مسئله بر عهده کمیته اعتبار سنجی جوایز خواهد بود.  جشنواره مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

ی معتبر سایر کشورها و یا صنایع و موسسات  ها دانشگاه  در این آئین نامه، با همكاری محققین  المللیبینمقاله مشترک  **

 است. خارجی تالیف شده 

ی مطالعاتی عواملی مانند ایجاد فرصت تبادالت برای سایر اعضای هیات  های پژوهشی و فرصتهادر سنجش ماموریت  ***

 مد نظر است. انجام تعهدات دانشگاه علمی و دانشجویان، ارتباط موثر با دانشگاه، برگزاری وبینارها، بازگشت به موقع و 
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 المللی دانشجویان های ارزیابی عملکرد بین( سنجه2پیوست 

نوع   ردیف 

 فعالیت

 سقف امتیاز عنوان

 آیتم كل   هر مورد

 معدل   آموزشی 1

 ( غیر ایرانیدانشجویان فقط برای )

 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 

 بدون سقف 5 المللی به اسم دانشگاه تهرانبین Patentثبت نهایی  پژوهشی 2

 10 5  المللیبینمعتبر کسب مقام  /اخذ جوایز  3

 10 2 پر استناد المللیبینتالیف مقاالت مشترک  4

 10 2 المللی  های پژوهشی بینحضور در پروژه  5

 6 3 المللیبرگزاری کنفرانس مشترک بین 6

 8 2 مقاالت مشترک با محققین خارجی 7

 8 2 مقاالت منتج از همكاری با صنایع و موسسات خارجی 8

 8 4 های مطالعاتی موفق فرصت 9

 4 0.5 المللیهای علمی بینعضویت در سازمان 10

 3 0.5 المللیبرگزاری کارگاه مشترک بین 11

 3 0.5 المللیبرگزاری وبینارهای مشترک بین 12

 2 0.25 المللیبین المللی و تالش برای اخذ جوایز های بینتهیه پروپوزال  13

 1 0.1 المللیبین های معتبرو سخنرانی هاشرکت در کارگاه 14

 2 0.5 های اجتماعی علمی شبكهفعالیت در وبسایت ها و  15

 بدون سقف 10 )فیزیكی/ مجازی(   المللیبین هایدانشگاه و مراکز در  کمك به ایجاد شعب دانشگاه اجرائی  16

 بدون سقف 10 )منتج به مدرک دانشگاهی(   های مشترکایجاد، اجرا و مدیریت دوره همكاری در 17

 بدون سقف 5 )منتج به گواهی(   های مشترکدورهایجاد، اجرا و مدیریت  همكاری در  18

 المللیبین الملل در جهت پیشبرد امور ارتباط موثر و همكاری و هماهنگی با معاونت بین بین الملل  19

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

1 8 

 4 1 المللیبینهای  انعقاد و یا کمك به انعقاد و یا اجرائی کردن تفاهم نامه 20

 10 0.5 )بازاریابی(  المللیبینتالش موثر برای جذب دانشجویان  21

 3 0.25 المللیهای علمی بینمیزبانی شخصیتهمكاری در  22
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نوع   ردیف 

 فعالیت

 سقف امتیاز عنوان

 آیتم كل   هر مورد

 10 1 ها، مسابقات ورزشی، هنری و...( )جشنواره المللیبینبرگزاری رویدادهای همكاری در  23

)برای اعضای هیات   المللیبینهای توانمندسازی ها و دورهبرگزاری کارگاههمكاری در  24

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

0.5 8 

 4 2 )با ارائه مدرک معتبر(  برای رشته های غیر زبان المللیبینهای های زبانبهبود توانمندی  25

 

 المللی واحدهای دانشگاه تهران های ارزیابی عملکرد بین( سنجه3پیوست 

نوع   ردیف 

 فعالیت

 سقف امتیاز عنوان

 آیتم   كل هر مورد

  2هر یك درصد  به ایرانیدانشجویان خارجی  نسبت آموزشی 1

 امتیاز

10 

  2هر یك درصد  هیات علمی مدعو خارجی به ایرانینسبت اعضای  2

 امتیاز

10 

 بدون سقف 5 ارتقای رتبه در نظام رتبه بندی موضوعی )نسبت به سال قبل(  پژوهشی 3

  المللیبینهای اجتماعی علمی  اعضای هیئت علمی در شبكهنظام مند  عضویت   4

(Google Scholar, ResearchGate, Academia, LinkedIn) 

 10 امتیاز  1هر ده درصد 

 8 2 تراز بین المللی های جهانهای مشترک با دانشگاهتعداد پروژه 5

  2هر یك درصد  به داخلیپژوهشگران پسا دکتری خارجی  نسبت 6

 امتیاز

10 

 10 0.5 تغییرات شاخص هرش واحد در پایگاه »وب آو ساینس« 7

 10 0.5 از نهادها و صنایع خارجیهای گرفته شده تعداد پروژه 8

 بدون سقف 5 المللیبینهای به روز به زبان وجود سایت بین الملل  9

)نصب عالئم، تابلوها، حضور پرسنل با توانایی    المللی بینهای  گسترش زیرساخت  10

 و...(   المللیبین

0.5 10 

 10 1 موجودهای اجرائی شده به کل تفاهم نامه های نسبت تفاهم نامه 11

 10 2 ها، مسابقات ورزشی، هنری و...( )جشنواره  المللیبینبرگزاری رویدادهای  12

کارگاه 13 دورهبرگزاری  و  توانمندسازی  ها  و    المللیبینهای  علمی  هیات  اعضای 

 کارکنان 

0.5 10 

 10 0.5 )دانشجویان، فارغ التحصیالن( المللیبینفرهنگی فعال   - های علمیانجمن  14
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 های ارزیابی عملکرد مشاوران بین الملل( سنجه4پیوست 

 سقف امتیاز عنوان نوع فعالیت ردیف 

 آیتم   كل هر مورد

  2مورد  10هر  آنها همكاری در جذب غیر ایرانی دانشجوهای  معرفی  آموزشی 1

 امتیاز

10 

 10 1 جذب استادان مدعو خارجی  2

 10 2 المللی بینهای مشترک ایجاد زمینه برای راه اندازی  و اجرای دوره 3

دوره 4 برگزاری  در  استادان  مدت تشویق  بلند  و  کوتاه  مشترک  های 

 المللی  بین

0.5 10 

 10 0.5 .که با همكاری مشاورین ثبت شده است المللی قراردادهای بین پژوهشی 5

)مكاتبات و    المللیبینهای علمی و صنعتی  رقراری ارتباطات با ارگانب 6

 مالقات ها و...( 

0.5 10 

 10 - *الملل با معاونت بین  و تعامل همكاری بین الملل  7

تعداد جلسات توجیهی برگزار شده برای دانشجویان و اعضای هیات  8

 * المللی  دانشگاهعلمی در ارتباط با رفع مشكالت و فرایندهای بین 

- 8 

فارغا 9 پتانسیل  از  در  المللی بین التحصیالن ستفاده  تهران  دانشگاه 

 * دانشگاه تهران المللی های بینارتقای فعالیت

- 8 

بعد   10 با  فرهنگی  و  پژوهشی  آموزشی،  رویدادهای    المللیبینبرگزاری 

 برگزار شده در پردیس/ دانشكده 

1 6 

در   برگزاری کارگاه برای استادان و دانشجویان دانشكده / دانشكدگان 11

 المللی  بین هایپتانسیل معرفی

2 8 

 6 - * در پردیس/ دانشكده المللیبیناطالع رسانی امور  12

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

 * تعیین شده در پاسخگویی

- 6 

 * براساس گزارش عملكرد 


