ردیف
1

عنوان شاخص ارزیابی
TUMS Fact
()2016-2015

وضعیت شاخص
بارگزاری آمار و اطالعات انگلیسی مربوط به سال  2015-2016مختص هر دانشکده در زیر منوی  Figures & Factsوب سایت انگلیسی
(پیشنهاد می شود منوی  Figures & Factsدر زیر منوی اصلی  Aboutدیده شود).

کلیه آمار و اطالعات باید مطابق با شاخص های رتبه بندی باشد که در سال های گذشته به دانشکده ها معرفی شده اند.
2
3

TUMS Fact
Archive
مشخصات گروه ها

ذخیره و بار گزاری آمار و اطالعات انگلیسی مربوط به سال های گذشته مختص هر دانشکده در زیر منوی  Figures & Factsوب سایت انگلیسی
کلیه آمار و اطالعات باید مطابق با شاخص های رتبه بندی باشد که در سال های گذشته به دانشکده معرفی شده اند.
بر اساس فرآیند تعریف شده در صفحه ی اختصاصی هر یک از دانشکده ها در سایت معاونت بین الملل
http://gsia.tums.ac.ir/en/page/4327/School_of_Medicine
مطابق نمونه استاندارد مندرج در  Prospectus 2015و TUMS_Fast_Facts2016
http://gsia.tums.ac.ir/Images/Download/4394/Prospectus_2015_1.pdf

4

مشخصات اعضای هیات علمی

5

زیر منوی اصلی International
Affairs
(لینکهای مرتبط با فرآیندهای
بینالمللی سازی دانشگاه)

کلیه لینکهای مرتبط با فرآیندهای بینالمللی سازی که در سطح هر دانشکده مطرح می باشد ،می تواند در این زیر
منو دیده شود.
( فاقد دستور العمل یا نمونه پیشنهادی)

6

MoUs & Agreements

بارگزاری تصویر کلیه تفاهم نامه ها و قراردادهای مختص دانشکده که  Expireنشده اند ،بر روی وب سایت انگلیسی هر دانشکده در زیر منوی اصلی
International Affairs
هر دانشکده می تواند تصویر تفاهم نامه ها و قراردادهای خودش را از لینک زیر استخراج نماید:
http://gsia.tums.ac.ir/dira/ndt/5699/MoUs-and-Contracts

http://gsia.tums.ac.ir/Images/Download/4394/TUMS_Fast_Facts_2016.pdf
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Int’l Visiting Professors

8

مشخصات و اطالعات مربوط به کنگره ها ،کارگاه ها و کنفرانس
های بین المللی

وضعیت شاخص

بارگزاری مشخصات اساتید مدعو بین المللی هر دانشکده بر روی وب سایت انگلیسی هر دانشکده در زیر منوی اصلی International
Affairs

9

10

زیر منوی اصلی

Programs

Training Courses

هر دانشکده می تواند مشخصات اساتید مدعو بین المللی خودش را از لینک زیر استخراج نماید:
http://gsia.tums.ac.ir/dira/ndt/342726/TUMS-International-Visiting-Professors
یا
http://gsia.tums.ac.ir/dira/page/17657/TUMS-International-Visiting-Professor-Program
الزم به ذکر است برای هر کدام از اساتید مدعو بین المللی دانشگاه یک صفحه اختصاصی تهیه شده است ،بهتر است هر دانشکده کنار قرار دادن
مشخصات اساتید مدعو بین المللی خودش لینک مربوط به هر استاد را نیز قرار دهد .لینک مربوط به صفحه هر استاد از آدرس باال قابل دستیابی
است

بارگزاری مشخصات و اطالعات کنگره ها ،کارگاه ها و کنفرانس های بین المللی و اخبار رویداد های مرتبط با این کنگره ها
و کنفرانس ها (به طور مثال خبر اعطای عنوان استاد مدعو بین المللی به میهمانان کنگره یا کنفرانس و یا خبر برگزاری
کارگاه با حضور اساتید بین المللی و شرحی از آنچه در کارگاه ارائه شده) به زبان انگلیسی بر روی وب سایت انگلیسی
دانشکده ها در زیر منوی اصلیInternational Affairs
دانشکده کلیه اطالعات مربوط به رشته مقاطع و دوره هایی که منجر به مدرک می شود یا نمی شود را با تفکیک به زبان انگلیسی
در این قسمت قرار می دهد.
لینک نمونه نحوه درج جدول رشته و مقاطع پذیرنده دانشجویان به همراه برنامه درسی و سرفصل دروس در صفحه اختصاصی هر دانشکده در
سایت معاونت بین الملل:
http://gsia.tums.ac.ir/en/page/4327/School_of_Medicine
بارگزاری کلیه اطالعات هر  Course Trainingبه زبان انگلیسی بر روی وب سایت انگلیسی هر دانشکده در زیر منوی & Degrees
Programs

ردیف

عنوان شاخص ارزیابی
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11

Exchange Programs

اطالعات مربوط به برنامه های تبادلی که دانشکده در آنها حضور دارد مانند برنامه اراسموس یا  Cotutelleجهت اطالع
مخاطبین (دانشجویان و اساتید) به زبان انگلیسی در صفحه انگلیسی هر دانشکده در زیر منوی  Programs & Degreesقرار گیرد.

12

Researchزیر منوی اصلی

13

TUMS Affiliation

14

Apply to TUMSلینک به

15

لینک به آخرین نگارش
Prospectus

16

Student Affairs

این زیر منو شامل  Grantها،افتخارات ،جوایز ،اختراعات ( ،)Patentsمگا پروژه ها ،ژورنال های انگلیسی و  ...می باشد

مطابق با مستندات نمونه مندرج در سایت انگلیسی معاونت پژوهشی پردیس بین الملل در لینک ذیل:
http://gsia.tums.ac.ir/ic_pazhohesh/page/9522/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD--Affiliation
لینک به فرم جذب دانشجوی خارجی در سایت انگلیسی معاونت بین الملل:
http://gsia.tums.ac.ir/application
http://gsia.tums.ac.ir/en/dlc/166/Useful-Information
امکانات و خدمات دانشجویی قابل ارائه در دانشکده از قبیل وام دانشجویی ،امور تغذیه ،امور ورزشی( جدول فوق برنامه ورزشی ،آیین نامه ها ،امکانات ورزشی)،
خوابگاه( امکانات ،آدرس ،عکس خوابگاه ها) ،IT ،بیمه سالمت /بیمه ورزشی ،حساب بانکی (کارت  ، ATMدفترچه حساب بانکی) ،آزمایشات پزشکی و واکسیناسیون،
برنامه های تفریحی ( گردشگری ،تورهای تفریحی،سیاحتی ،زیارتی)،برنامه های فرهنگی( مناسبت های فرهنگی /مراسم ها و جشن ها) ،مسابقات( مسابقات فرهنگی،
مسابقات ورزشی)
http://gsia.tums.ac.ir/en/vsc
http://gsia.tums.ac.ir/en/page/7525/International-Students

Principle of Regulations
TUMS Professional Ethics and Social Regulation Guidelines:

عنوان شاخص ارزیابی
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وضعیت شاخص

آیین نامه های دانشجویی
(قوانین و مقررات پوشش در خوابگاه و
)دانشگاه

17

آیین نامه های دانشجویی
)(قوانین اسکان در خوابگاه

18

http://gsia.tums.ac.ir/en/vsc/news/18016/TUMS-Professional-Ethics-and-Social-Regulation-Gui
Principle of Regulations
Principle and Regulations of Residency in Dormitory about Students’ Friend, Guests and Tutors:
http://gsia.tums.ac.ir/en/vsc/news/18017/Principle-and-Regulations-of-Residency-in-Dormitor
 در سایت انگلیسی معاونت بین المللabout مطابق با نمونه مندرج در منوی
تاریخچه دانشگاه و دانشکده

http://gsia.tums.ac.ir/en/page/2280/About
TUMS History و لینک به کتابچه

19

http://gsia.tums.ac.ir/Images/Download/4394/TUMS_History_2016.pdf
 در سایت انگلیسی معاونت بین المللabout مطابق با نمونه مندرج در منوی
http://gsia.tums.ac.ir/en/page/4317/Mission_and_Vision_of_the_International_Campus.htm
 در سایت انگلیسی معاونت بین المللadmissions مطابق با نمونه مندرج در منوی
http://gsia.tums.ac.ir/en/page/2290/Guidelines
مطابق فرم مندرج در سایت انگلیسی مدیریت بورس و ماموریت آموزشی معاونت بین الملل
http://gsia.tums.ac.ir/en/dsem/ndt/8186/International-Congress-Form

اهداف و ماموریت ها
mission& vision

20

شرایط پذیرش دانشجوی خارجی

21

فرم شرکت در کنگره های بین المللی

23
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وضعیت شاخص
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فرم فرصت ها،کنگره ها و کارگاه
های آموزشی و پژوهشی

مطابق فرم مندرج در سایت انگلیسی مدیریت بورس و ماموریت آموزشی معاونت بین الملل
http://gsia.tums.ac.ir/en/dsem/formadd/8824/Sabbatical-Leave-Report-Form

25

فرم اطالعات کنفرانسهای پزشکی
(ملی یا بین المللی)

گزارش های استخراجی از این بخش ترجیحا در زیر شاخه  Eventsقرار گیرد.
مطابق فرم مندرج در سایت انگلیسی مدیریت بورس و ماموریت آموزشی معاونت بین الملل
http://gsia.tums.ac.ir/en/dsem/formadd/9306/Add-Medical-Conferences

26

پرسش و پاسخ و سواالت متداول

27

لینک به  Fact Bookدانشگاه

28

عناوین موضوعات پژوهشی در زیر
منوی Research

مطابق با نمونه مندرج در منوی  FAQدر سایت انگلیسی معاونت بین الملل:
http://gsia.tums.ac.ir/en/faq/7758/FAQ
http://gsia.tums.ac.ir/images/Download/4394/TUMS_Fact_Book_2016.pdf
عناوین موضوعات پژوهشی شامل کلیه موضوعات و تحقیقات پژوهشی در سطح تحصیالت تکمیلی( انجام شده یا مورد حمایت) می باشد که به زبان انگلیسی
باید بر روی وب سایت انگلیسی دانشکده ها قرار گیرد.
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 Research centersدر زیر منوی
Research

30

مشخصات شرکت های  Spin offدر
زیر منوی Research

31

مشخصات پروژه های پژوهشی و
صنعتی در زیر منوی Research

32

33

وضعیت شاخص

عنوان و لینک مراکز تحقیقاتی مرتبط با دانشکده مانند لینک ذیل بر روی وب سایت انگلیسی دانشکده ها قرار گیرد.
http://gsia.tums.ac.ir/en/page/5577/TUMS_Research_Centers

شرکت  Spin offمرکز پژوهشی یا پژوهشکده ای است که به پیشنهاد یک واحد تولیدی یا صنعتی و با سرمایه آن واحد جهت انجام تحقیقات در حوزه مأموریت های
آن واحد در دانشگاه تأسیس می شود .بارگزاری عنوان و مشخصات شرکت های  Spin offمربوط به هر دانشکده؛ همراه با نام پروژه تحقیقاتی مشترک به زبان
انگلیسی بر روی وب سایت انگلیسی دانشکده ها پیشنهاد می گردد.

مشخصات کلیه پروژه های پژوهشی و صنعتی که در دانشکده وجود دارند ،بر روی وب سایت انگلیسی دانشکده قرار گیرد.

مشخصات اعضای هیات علمی (شورای
پژوهشی) و کادر صرفا پژوهشی در زیر
منوی Research

مشخصات اعضای هیات علمی (شورای پژوهشی) و کادر صرفا پژوهشی عالوه بر اینکه در مشخصات اعضای هیأت علمی دانشکده دیده می شود می تواند در زیر
منوی  Researchنیز بر روی وب سایت انگلیسی دانشکده دیده شوند.

Degrees by Research
در زیر منوی Research

دانشکده می تواند ضمن درج رشته مقاطعی که منجربه مدرک می شوند در زیر منوی اصلی  ،Programs & Degreesرشته هایی که هویت پژوهشی دارند و
پژوهش محور هستند را به زبان انگلیسی در این قسمت قرار دهد .البته الزم به ذکر است در صورتی که محتوای صفحات تکرار می شود برای جلوگیری از گمراه شدن
مخاطب صرفا لینک صفحات حاوی محتوا را قرار دهد.
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بنراعتباربخشی ASIC
(مطابق با لینک مرجع)

35

درج اطالعات دقیق تماس با دانشکده  ،معاونت بین
الملل دانشکده و کارشناسان بین الملل

36

لینک به سایت معاونت بین الملل

وضعیت شاخص
پیشنهاد می گردد در خصوص موفقیت دانشگاه در کسب اعتباربخشی بین المللی در پایین صفحه  Aboutپس از متن درباره دانشکده ،این مستند اضافه
گرد .دانشکده ها می توانند متنی که در لینک زیر آمده را در ادامه صفحه معرفی دانشکده ( )Aboutخود قرار دهند.
متن مذکور به دو زبان فارسی و انگلیسی برای درج در صفحات فارسی و انگلیسی قرار داده شده است.
الزم به ذکر است در متن مذکور لینک های الزم به سند اعتباربخشی دانشگاه و دبیرخانه تضمین کیفیت و اعتباربخشی دانشگاه برقرار شده است.
http://gsia.tums.ac.ir/Images/UserFiles/2986/file/Accreditation/Accreditation%20Text.pdf
مستندات لوگوی  ASICرا از لینک زیر دریافت نمایید :
http://gsia.tums.ac.ir/Images/Download/10975/ASIC_1.rar
بنر های اعتبار بخشی می تواند به صفحه  ASICبه آدرس زیر لینک شود:
http://www.asicuk.com/international-directory
این اطالعات شامل :
نقشه محل جغرافیایی دانشکده(اطالعات در )google map
website
Email
Tel
Fax
Mailing Address
لینک نمونهhttp://gsia.tums.ac.ir/en/contact/2284/Contact-Us :
*الزم به ذکر است بروزرسانی اطالعات مندرج در صفحه اختصاصی هر یک از دانشکده ها در سایت معاونت بین الملل و نسخه TUMS Fast Facts
الزامی است.

لینک به  http://gsia.tums.ac.ir/enدر سایت همه دانشکده ها برقرار باشد.

:مطابق با لینک نمونه های اجرایی در حوزه معاونت آموزشی پردیس بین الملل
http://gsia.tums.ac.ir/en/icedu/page/17047/General-Doctor-Course-of-Pharmacy-MD-of-pharmacy
http://gsia.tums.ac.ir/en/icedu/page/17046/Doctor-of-Medicine--MD
http://gsia.tums.ac.ir/en/icedu/page/17045/General-Doctor-Course-of-Dentistry-D-D-S
:مطابق با لینک نمونه های اجرایی در حوزه معاونت آموزشی پردیس بین الملل
http://gsia.tums.ac.ir/en/icedu/page/17946/2016-2017-1st-semester
 در سایت انگلیسی معاونت بین المللinternational Students  در منویStudent Life مطابق زیر منوی
:دانشگاه

http://gsia.tums.ac.ir/en/news/4326/Campus-Life-and-StudentActivities
http://gsia.tums.ac.ir/en/page/2293/Housing
http://gsia.tums.ac.ir/en/page/4322/Dining
http://gsia.tums.ac.ir/en/page/5525/Learning-Persian
http://gsia.tums.ac.ir/en/page/17178/TUMSMap
http://gsia.tums.ac.ir/en/page/17054/Registration
http://gsia.tums.ac.ir/en/page/17076/TUMS-Financial-Aids
http://gsia.tums.ac.ir/en/page/17073/Tuition-Fees---Yearly-Expenses
:جهت درج لینک در سایت فارسی دانشکده
http://gsia.tums.ac.ir/dsem/page/16348/congress
:جهت درج لینک در سایت فارسی دانشکده
http://gsia.tums.ac.ir/dsem/news/16673/Forign

ردیف

عنوان شاخص ارزیابی

وضعیت شاخص

آیین نامه های تحصیلی انگلیسی
) (متناسب با نیاز مخاطبین بین الملل

37

تقویم آموزشی
)(متناسب با نیاز مخاطبین بین الملل
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Student Life لینک به
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لینک به راهنمای ثبت نام متقاضیان تحصیل در دانشگاه
Registration

40

لینک به
TUMS Financial Aids
لینک به
Tuition Fee and Expenses

41
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دستورالعمل شرکت در کنگره های خارج از کشور

43

دستورالعمل استفاده از ماموریت آموزشی
داخل و خارج از کشور

44
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عنوان شاخص ارزیابی

وضعیت شاخص

جهت درج لینک در سایت فارسی دانشکده:
دستورالعمل همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم
http://gsia.tums.ac.ir/dsem/page/17936/Specialty
دستورالعمل گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج از کشور
جهت درج لینک در سایت فارسی دانشکده:
) برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی(
http://gsia.tums.ac.ir/dsem/page/17905/post-Grad
جهت درج لینک در سایت فارسی دانشکده:
فرم درخواست همکاری متخصصان ایرانی غیر مقیم
http://international.bmn.ir
جهت درج لینک در سایت فارسی دانشکده:
فرم درخواست گذراندن بخشی از از دوران تحصیل در خارج از کشور برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی
http://gsia.tums.ac.ir/dsem/page/17905/Form1
(فرم  1و فرم )2
http://gsia.tums.ac.ir/dsem/page/17905/Form2
بارگزاری برنامه عملیاتی کلی هر دانشکده به زبان انگلیسی در وب سایت انگلیسی در زیر منوی
Strategic Plan
About
کلیه رویداد ها و وقایع مهم که جاری می باشند بهتر است از لحاظ جنبه بصری اطالع رسانی شوند.
عالوه بر اینکه آنها را به صورت مفصل در  Events & Newsقرار می دهند ،به صورت بنر در صفحه
بنر Events
اصلی دانشکده نیز قرار دهند .دقت شود در صورت لزوم بنر باید به صفحه مربوط به آن رویداد لینک
شود.
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بنر Feature Article
در صفحه اصلی دانشکده

این بنر که باید در صفحه نخست وب سایت هر دانشکده دیده شود شامل تازه ترین مقاله منتشر شده از سوی اعضای هیئت علمی دانشکده است .چیزی
که باعث می شود مقاله ایی  Featureمحسوب شود ویژگی خاص مقاله در حل مسائل مربوط به سالمتی است.
این بنر باتوجه به سرعت انتشار مقاالت دانشکده می تواند به صورت هفتگی به روز شود و مقاله جدید دیگری جایگزین آن شود .اگر در یک بازه زمانی
مشخص تعداد مقاالت منتشر شده از سوی دانشکده بیشتر از یک مورد باشد ،مقاله ایی بنر می شود که دارای یکی از ویژگی های زیر است:
 .1استناد باالتر
 .2چاپ در نشریه ایی با  IFباالتر
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زیر منوی اصلی Alumni

کلیه اطالعات مربوط به دانش آموختگان دانشکده شامل صفحه ورود به کارتابل خودشان ،اخبار مرتبط ،خدماتی که ارائه می شود و  ...به زبان انگلیسی در
این قسمت قرار گیرند .دانشکده ها می توانند اطالعات کامل در مورد خدمات و سرویس هایی که به دانش آموختگان ارائه می شود را از دفتر دانش
آموختگان اسعالم و پس از برگردان به زبان انگلیسی در این منو درج نمایند.
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انعکاس نظر دانش آموختگان ممتاز بین المللی
دانشکده در زیر منوی اصلی Alumni

پیشنهاد می شود برای معرفی هر چه بهتر دانشکده به افراد متقاضی برای تحصیل در دانشکده ،نظرات دانش آموختگان ممتاز بین المللی دانشکده به زبان
انگلیسی بر روی وب سایت دانشکده قرار گیرد.
این نظرات می تواند در قالب یک متن صرفا با عکس خود دانش آموخته یا در قالب یک مصاحبه با این فرد و یا در قالب یک کلیپ بر روی وبسایت قرار
گیرد:
لینک های مشابه :
https://hms.harvard.edu/departments/medical-education/education-matters
https://gender.ceu.edu/Selected%20Alumni%20Profiles
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Alumni Magazine
در زیر منوی اصلی Alumni

اگر اسامی دانش آموختگان دانشکده در قالب یک مجله به زبان انگلیسی منتشر می شود و یا اگر مجله ایی برای اطالع دانش آموختگان به زبان انگلیسی
منتشر می شود را می توان به صورت ( Rich Fileفایل  )PDFدر این قسمت بارگزاری شود.
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مشخصات مراکز درمانی وابسته به دانشکده
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استاندارد سازی اسامی دانشکده ،گروه ها و سمت ها به زبان انگلیسی
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انعکاس اخبار بین المللی در مورد دانشگاه
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درج لینک برای آیین نامه ها و راهنماهای الزم مربوط به مرحله پژوهشی و پایان نامه دانشجویان بین
الملل

59

وجود لینک به پردیس بین الملل در اکثر سایتها

وضعیت شاخص
هر دانشکده ایی که مراکز درمانی (شامل بیمارستان ،کلینیک و )...وابسطه دارد ،ضمن معرفی آن مرکز می
تواند اطالعات آموزشی و تحقیقاتی که در آن مرکز از جنبه آکادمیک انجام می شود را به زبان انگلیسی بر
روی وب سایت انگلیسی خودش قرار دهد .در صورت لزوم لینک مربوط به سایت انگلیسی آن مرکز را نیز
قرار دهد تا مخاطب مربوطه به صفحه مورد نظر هدایت شود.
تمامی اسامی دانشکده و گروه ها که در وب سایت انگلیسی دانشکده ها قرار می گیرد مطابق با نام های
استاندارد باشد.
به طور مثال نام استاندارد برای دانشکده دندانپزشکی  School of Dentistryاست در حالی که وقتی
به وب سایت آن دانشکده مراجعه می شود ،اسم دانشکده با نام ها Dental ،School of Dentistry
 Faculty of Dentistry ،Schoolدیده می شود.
استاندارد سازی در مورد نام گروه ها نیز باید انجام شود ،به طور مثال اگر در دانشکده دندانپزشکی گفته می
شود  Endodontics Departmentبنابراین از بکار بردن Department of Endodontics
باید در همه جا جلوگیری شود و با یک ساختار ثابت همه متون تهیه شوند.
سمت های افراد نیز باید استاندارد شوند ،به طور مثال برای رئیس دانشکده همواره  Deanو برای مدیر
گروه همواره  Headبه کاربرده می شود.
الزم به ذکر است این استاندارد سازی باید در همه دانشکده ها انجام شود ،به طور مثال اگر گروه
اندودانتیکس در دانشکده دندانپزشکی با معادل  Department Endodonticsذکر شود ،در
دانشکده پزشکی هم باید گروه درماتولوژی با معادل  Dermatology Departmentشناخته شود
به جای  ،Department of Dermatologyکه اشتباه می باشد.
انعکاس اخبار ،گالری عکسها و ویدیوها در وب سایت انگلیسی مطابق نمونه های اجرایی ذیل:
http://gsia.tums.ac.ir/en/videogallery/17092/Videos
http://gsia.tums.ac.ir/en/news/2294/News
http://gsia.tums.ac.ir/en/imagegallery/16652/Gallery
لینک نمونه:
http://gsia.tums.ac.ir/en/VPRA/page/15860/Guidelines
لینک معاونت های آموزشی ،پژوهشی و دانشجویی پردیس بین الملل:
http://gsia.tums.ac.ir/en/icedu
http://gsia.tums.ac.ir/en/VPRA
http://gsia.tums.ac.ir/en/vsc
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لینک به کتابخانه الکترونیک دانشگاه و راهنمای استفاده از خدمات VCampus
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مشخص بودن فعالیت ها و خدمات هر یک از حوزه های کاری به همراه درج مدت زمان ارائه خدمت و
نام فرد خدمت دهنده
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اعالم روزها و ساعات کاری سازمان
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محتوا آموزشی و مطالب درسی
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فرم های الکترونیک برای جلب مشارکت و پذیرش دستیار و همکار( هیات علمی ،دانشجو و ) ...

وضعیت شاخص
لینک نمونه:
http://gsia.tums.ac.ir/en/page/4323/Libraries
لینک نمونه:
http://gsia.tums.ac.ir/en/page/7806/DIAD

به طور مثال برنامه ی هفتگی،منابع ،زمان بندی،اساتید ترم های تحصیلی ،برنامه و طرح درس،اعالمیه ها،
گزارش ها ،نمونه سواالت و ....

