
 

                                       

  المللی بین هاي برترین انتخاب نامۀ آیین                                        

، كشور دانشگاه علوم پزشکی برجسته ترينترين مركز آموزش عالی نوين و نوان قديمیبه ع دانشگاه علوم پزشکی تهران

ها و المللی در جلب مشاركت و همکاري در طرحهاي نوين بينريزي و مديريت بر مدلسياستگذاري و برنامه ضمن 

يين نامه انتخاب برترين هاي بين المللی اقدام به تهيه وتدوين آ المللیاي و بينرادانشگاهی در سطح منطقهفهاي پروژه

 نموده است.

 

 کتاب شبخ - المللی بین برتر مؤلفان  : 1 مادة

 علوم پزشکی  دانشگاه اجرايی يا و پژوهشی آموزشی، بدنۀ از كه است فردي المللی بين برتر مؤلف :تعریف  -1-1

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

 کتاب بخش - المللی بین برتر مؤلفان ضوابط و شرایط 2- -1

 :كه ها زبان ساير يا انگليسی زبان به كامل كتاب تأليف  -1-2-1

 .باشد شده توزيع يا نشر المللی بين سطح در معتبر المللی بين ناشر توسط  •

 ذيصالح داوران توسط كتاب تحقيقی و علمی ارزش و شده توزيع المللی بين سطح در و نشر دانشگاهی معتبر ناشر توسط •

 .گيرد قرار تأييد مورد

 .شود می محاسبه فراخوان زمان تا ساله 4 دورة طول در كتاب براي ها فعاليت  : 1تبصره

 : در اين بند تنها يک نفر معرفی می گردد. 2تبصره 

 

 

 



 

 

 مقاله بخش - المللی بین برتر مؤلفان 2 : مادة

 ساير يا انگليسی زبان به  Editorial يا مروري يا اصيل اي نوشته نامه، آيين اين در مقاله از منظور:  تعریف 1-2- 

 .ي خارجی استها بانز

دانشگاه رعايت شده باشد و حداقل يکنفر با  Affiliation مقاالت زير در دانشگاه تقدير خواهند شد كه در انها حتما

affiliation   و  دانشگاهغير ايرانی جز نويسندگان مقاله باشد. در صورتيکه مقاله منتج از يک پروژه پژوهشی مشترک بين

 ديگر دانشگاه ها باشد از امتياز باالتري برخوردار خواهد شد.

ر مقاله رده( چاپ شده و از تاريخ انتشاآن  cite scoreباالتر %5)در  المللی بين معتبر مجالت در مقاالتی: 2-1-1  

 سال گذشته باشد. 3حداكثر 

 ميباشند Highly Cited: محققينی كه در طی دو سال گذشته داراي مقاله 2-2-2

 هر كدام يکنفر بعنوان محقق برتر با انتخاب كميته داوري انتخاب خواهند شد. 2-2-2و  1-1-2تبصره: از بندهاي 

 

 المللی بین جایگاه و موقعیت کسب در موفق علمی هیأت اعضاي : 3 مادة

در   المللی بين معتبر هاي سازمان در يا و المللی بين سطح در علمی جايزة كسب به موفق كه علمی هيأت اعضاي -3-1 

  شوراي تصويب وه مربوطو مركز تحقيقاتی / دانشکده  گروه به پيشنهاد  جايزه علمی درجۀ تعيين . اند شدهسال اخير  2

 .بود خواهد  الملل بينپژوهشی پرديس 

 شدن عملياتی و معرفی جهت در ويژه اقدام كه(  .....و يونسکو كرسی مانند) دانشگاه المللی بين كرسی صاحب - 32-

 .است داده صورت دانشگاه فناوري – علمی هاي ظرفيت

 با مرتبط و ايران از خارج در المللی بين معتبر مجامع و ها سازمان نهادها، در مسئوليت داراي علمی هيات عضو -3-3

 .دانشگاه اهداف



طبق آيين نامه اعطاي گرنت بين المللی براي جذب دانشجوي خارجی ، موفق به   :المللی بين فعال علمی هيأت  - 3-4

 ) سال آينده( دريافت باالترين گرنت بين المللی شده است.

 

 

 سال گذشتهيک طی   آن المللی بين سازي تجاري در موفقيت و المللی بين اختراع ثبت  - 3-5

يکنفر در سطح دانشگاه در صورت وجود متقاضی واجد شرايط الزم معرفی   3براي هريک از بند هاي ماده :  3تبصره

 خواهد شد.

 

 آموزشی -پژوهشی مأموریت /مطالعاتی فرصت به اعزامی علمی هیأت عضو ترین موفق : 4مادة

 زير موارد شامل پژوهشی – آموزشی – مطالعاتی فرصت به موفق علمی هيات عضو انتخاب هاي شاخص :تعریف -4-1

 گردد می

 آموزشی -پژوهشی مأموريت/مطالعاتی فرصت طرح از مستخرج شده چاپ مقاالت تعداد - 4-2

  كيفيت مقاالت چاپ شده -      

 شده چاپ كتاب از فصلی/كتاب تعداد -      

از جمله بکارگيري تکنيک جديد و ... با تائيد  آموزشی -پژوهشی مأموريت/مطالعاتی فرصت دستاوردهاي حاصل از  -4-3

 رئيس بخش /بيمارستان/دانشکده / پژوهشکده 

 / دانشگاهكشور براي المللی بين هاي فرصت ايجاد در آموزشی  پژوهشی مأموريت /مطالعاتی فرصت تأثير -4-4

 / دانشگاهكشور نيازهاي رفع در آموزشی  پژوهشی مأموريت /مطالعاتی فرصت تأثير - 4-5 

 نفردر يک تنها و گردد می محاسبه آموزشی -پژوهشی مأموريت /مطالعاتی فرصت شروع از سال 2 فوق موارد:  4 تبصره

 .گردد می معرفی دانشگاه الملل بين شوراي تاييد و الملل بين معاونت معرفی با دانشگاه كل

 



 

 

 برتر دانشجویان :  5مادة

 بين معتبر مجالت در شده چاپ مقالۀ تعداد باالترين داراي كه تهران علوم پزشکی دانشگاهبين الملل  دانشجوي -5-1

 .باشد اول affiliation عنوان به تهرانعلوم پزشکی  دانشگاه نام والمللی بوده 

المللی  بين معتبر مجالت در شده چاپ مقالۀ تعداد باالترين داراي كه تهران علوم پزشکی دانشگاهدانشجوي ايرانی  -5-2

 . باشد بين المللی  affiliation با بوده 

 ک دانشجوي ايرانی و يک دانشجوي بين الملل معرفی خواهند شد.ي  2-5و  1-5از بندهاي در هر كدام  : 5تبصره

علوم  دانشگاه نام به المللی بين سازي تجاري و اختراع ثبت كه تهرانعلوم پزشکی  دانشگاه ايرانی دانشجوي -5-3

 .است داده صورت تهران علوم پزشکی دانشگاه تائيد مورد و اختراع ثبت المللی ينب معتبر مراجع نزد تهرانزشکی پ

 المللی بين هاي فعاليت گسترش به ارتباط در نو هاي ايده كه تهران علوم پزشکی  دانشگاهايرانی  دانشجوي -5-4

 .است نموده ارائه دانشگاه

 پس بوده كارشناسی مقطع در اگر كه صورت بدين . باشند داشته را معدل باالترين كه غيرايرانی دانشجوي  انتخاب -5-5

 .گردند معرفی 3 نيمسال از پس بوده ارشد كارشناسی مقطع در اگر و 7 نيمسال از

 تعداد دانشجويان اين بند به شرح ذيل می باشد:

 نفر 1پزشکی   داراي باالترين معدل در مقطع دكتراي عمومی 

 نفر 1پزشکی   دندانداراي باالترين معدل در مقطع دكتراي عمومی 

 نفر 1   داروسازيداراي باالترين معدل در مقطع دكتراي عمومی 

 نفر   1كارشناسی در سطح دانشگاه    داراي باالترين معدل در مقطع

 فرن 1كارشناسی ارشد در سطح دانشگاه    داراي باالترين معدل در مقطع

 نفر 1دكتري تخصصی در سطح دانشگاه    داراي باالترين معدل در مقطع



 

 فعال در امور فرهنگی ، ورزشی و دانشجويی  بين الملل  انتخاب  يک نفر دانشجوي -5-6

 

 داوري کمیتۀ :  6مادة

 :پردازد می داوطلبان مدارک ارزيابی به مرحله دو در داوري كميتۀ

الملل  دانشکده ها / مراكز تحقيقاتی  متقاضيان واجد شرايط را انتخاب می نمايند. در صورت : معاونين بين 1مرحله  -6-1

 نياز افراد متخصص در حوزه تخصصی مربوطه دعوت خواهند شد.

كميته بين الملل متشکل از معاون بين الملل ، معاون آموزشی بين الملل، معاون پژوهشی بين الملل، :  2مرحله -6-2 

نفر از  2جشنواره ، دبير علمی جشنواره و  دبير اجرايیمدير روابط بين الملل، دانشجويی و فرهنگی بين الملل ، معاون امور 

 اعضاء هيئت علمی به پيشنهاد دبير علمی و تاييد معاون بين الملل متقاضيان برتر را انتخاب خواهند نمود.

 

 اجرا نحوة :  7 مادة

 و پذيرد می انجام الملل بين معاونت طرف از دانشگاه سطح در رسانی اطالع ،پنج ماه قبل از برگزاري جشنواره     -1 -7 

 .شود می ارسال / مراكز تحقيقاتیها دانشکده /پرديس الملل بين معاونين براي امتيازبندي به مربوط هاي فرم

 خواهند معرفی 2 مرحله داوري كميته بهقبل از برگزاري جشنواره   ماه دو  تا 1 مرحلۀ داوري كميتۀ منتخبان  -2 -7

 .شد

 روز قبل از برگزاري جشنواره مشخص خواهند شد. 20برگزيدگان نهايی تا  -7-3

 اما باشند، نمی اند شده انتخاب كه اي ماده در شركت به مجاز تمام سال 3 تا دانشگاه المللی بين هاي برترين : 6 صرهتب

 .نمايند شركت توانند می نامه آئين اين ديگر هاي ماده در

 

 



 

 برگزیدگان از قدردانی و تشویق نحوة : 8 مادة

 دانشگاه الملل بين شوراي تصويب به تقدير لوح اعطاي - 1 -8

 اعطاي گرنت بين المللی از سوي دانشگاه   -8-2

 علمی هيات اعضاي به تشويقی پايه يک اعطاي  -8-3

 .شود می گيري تصميم مورد حسب كه جوايز اعطاي  -8-4

 در يکبار) 6 ماده موضوع برگزيده دانشجويان براي كشور از خارج هاي كنفرانس در حضور تسهيالت از برخورداري -8-5

 (دانشگاه جاري قوانين و ضوابط طبق تحصيل دوره كل

 

رئيسه دانشگاه به تصويب رسيد و مفاد آن تبصره تهيه و در جلسه مورخ                 هيات  6ماده و  8اين آيين نامه در 

 الزم االجرا می باشد.


