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ـــت، بنابرا هاالمللی دانشـــگاهبندي معتبر، وجهه بینهاي رتبهبا عنایت به اینکه یکی از معیارهاي ارزیابی اغلب نظام ین اس

شگاه ستم ارزیابی عملکردنیاز براي توسعه، رشد و پایداري در عرصه رقابتی امروز  هادان سی ر این المللی دارند. ددر حوزه بین به 
ستا شکده/گروه را ضروري ارزیابی عملکرد دان ستقل امري  سخی به نیازهاي اطالعاتی مدیران و هاي م شگاه پا شد دان ست، تار ا ا

قاط ننقاط قوت و رفع تقویت را شناسایی و در راستاي واحدهاي صف نقاط قوت وضعف آمده، بدستاطالعات از طریق بتوانند 
یابی به اهداف ثانویه همچون تخصیص بودجه و اعتبارات نیز می توان  ستاي دستدر را ي مزبورهاصاز شاخ. ضعف اقدام نمایند

 به شرح جدول ذیل است:هاي مستقل المللی دانشکده/گروهرزیابی عملکرد بینهاي امعیارها و شاخصنمود.  گیريبهره
 

  ارزیابیهاي شاخصجدول 
حوزه 

 مربوطه
 داده تعریف نوع فعالیت ردیف

شی
وز

آم
 

1 
تعداد دانشجویان خارجی به تعداد کل نسبت 

 دانشجویان (مقطع تحصیالت تکمیلی)
 مستقل پذیرفته شده در دانشکده/گروه

اذرماه هر سال بر  30تعداد دانشجویان خارجی در 
تعداد کل دانشجویان هر دانشکده /گروه مستقل 

 شود (به صورت تجمیعی است).تقسیم می

 

2 

علمی هیأتنسبت تعداد مشارکت اعضاي 
هایی مقیم خارج از کشور در قالب فعالیت

مانند: تدریس، تحقیق، سمینار، راهنمایی، 
علمی مشاوره  و ... به کل تعداد اعضاي هیأت

 در دانشکده/گروه مستقل

علمی خارجی در دانشکده/گروه تعداد اعضاي هیأت
هاي مختلف مانند: تدریس، مستقل در قالب فعالیت

، سمینار، سخنرانی، برگزاري راهنمایی، مشاوره
آذر  30کارگاه، شرکت در کنفرانس و ... این عدد در 

ر شود و بهر سال از دانشکده/گروه مستقل گرفته می
علمی در هر دانشکده/گروه مستقل کل اعضاي هیأت
 شود.دارند تقسیم می

 

3 
هاي مجازي مانند ساعت برگزاري دوره

 ویدئو کنفرانس، وبینار و ...

هاي مجازي براي دانشجویان و با تدریس دوره
گیرد. ساعت این دوره مدرس خارجی صورت می

آذر هر سال به صورت ساالنه محاسبه  30در 
 شود.می

 

 مستقل هاي /گروههاعملکرد دانشکده یابیارز يهاشاخص
  المللیینبی علم هاييدر حوزه همکار



 3 از  2  صفحه
 

 المللیینب یعلم هاييمستقل در حوزه همکار يهاها/گروهعملکرد دانشکده یابیارز يهاشاخص

حوزه 

 مربوطه
 داده تعریف نوع فعالیت ردیف

4 
هاي مشترك تحصیلی با تعداد برگزاري دوره

 هادیگر دانشگاه

هاي مشترك تحصیلی با دیگر تعداد دوره
آذر منعقد شده است.  30هاي معتبر دنیاکه تا دانشگاه

 30شود (در فاصله به صورت یکساله محاسبه می
 آذر هر سال)

 

5 
ها و مستندات آموزشی به نامهنسبت درس

هاي خارجی به تعداد کل اساتید هر زبان
 دانشکده/گروه مستقل

هاي ها و مستندات آموزشی به زباننامهتعداد درس
درس خارجی که توسط اساتید تدوین و در کالس 

شود تقسیم بر تعداد اساتید (فعالً ضریب مطرح می
ها باید به در نظر گرفته شده است). این داده 20

 30ها در تأیید گروه مستقل مربوطه برسد. این داده
 شود.اذر هرسال بروز می

 

شی
وه

پژ
 

6 
هاي تحقیقاتی مشترك (در سطح نسبت پروژه

پیشنهاد/خاتمه یافته) با اشخاص حقیقی یا 
 حقوقی خارج از کشور

هاي تحقیقاتی مشترك  با ها و پروژهتعداد طرح
اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از کشور استخراج 

آذر هر سال تقسیم بر تعداد اساتید هر  30شده در 
 دانشکده/گروه مستقل

 

7 
نسبت مقاالت مشترك (شامل مقاالت چاپ 

-هاي معتبر و مجالت علمیشده در کنفرانس
 با محققان خارجیپژوهشی) 

آذر  30تعداد مقاالت مشترك با محققان خارجی در 
هر سال طی یک سال تقسیم بر تعداد کل اساتید هر 

 دانشکده/گروه مستقل

 

 المللیتعداد مجالت علمی و پژوهشی بین 8

المللی طی هر تعداد مجالت علمی و پژوهشی بین
ها اذر هر سال داده 30شود که سال بررسی می

 شود.آوري میجمع

 

9 
نسبت اعزام به فرصت مطالعاتی خارج از 

علمی و دانشجویان کشور اعضاي هیأت
 دکتري هر دانشکده/گروه مستقل 

فرصت مطالعاتی خارج از کشور شامل اعضاي 
هاي علمی و دانشجویان دکتري در دورههیأت
شود. تعداد فرصت بلندمدت می-مدتکوتاه

علمی و دانشجویان دکتري به هیأتمطالعاتی اعضاي 
علمی و دانشجویان دکتري تعداد کل اعضاي هیأت

 شود.در هر دانشکده/گروه مستقل تقسیم می

 

 المللیهاي بینها و همایشتعداد کنفرانس 10

المللی برگزار هاي بینها و همایشتعداد کنفرانس
 30شده در دانشکده/گروه مستقل طی هر سال (در 

 شود).آوري میها جمعسال دادهآذر هر 

 

 و 
ت

اخ
رس

زی

ري
ادا

ور
ام

 

11 
مشارکت مستمر در بروزرسانی صفحه 

 اینترنتی (انگلیسی) دانشکده/گروه مستقل

المللی دانشگاه هاي بینبا نظر مدیریت همکاري
براي هر دانشکده/گروه مستقل  5تا  1عددي بین 

 شود.تعیین می

 



 3 از  3  صفحه
 

 المللیینب یعلم هاييمستقل در حوزه همکار يهاها/گروهعملکرد دانشکده یابیارز يهاشاخص

حوزه 

 مربوطه
 داده تعریف نوع فعالیت ردیف

12 
هاي همکاري مشارکت و همکاري با مدیریت

المللی در راستاي ارتقائ جایگاه بین
 المللی دانشگاهبین

المللی دانشگاه هاي بینبا نظر مدیریت همکاري
براي هر دانشکده/گروه مستقل  5تا  1عددي بین 

 شود.تعیین می

 

 


