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 بسمه تعالی

 ضوابط و مقررات خاص ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران

گسترش ارتباطات بین حرکت در مرزهای دانش، رفع نیازهای کشور، با توجه به اهداف عالی دانشگاه تهران در زمینه های 

ع مالی دانشگاه از جامعه، تأمین بخشی از منابتعامل با  مسئولیت پذیری اجتماعی، تربیت نیروی انسانی توسعه یافته،المللی، 

خاص مقررات ابالغ ضوابط و  عالوه برتحقق برنامه سوم دانشگاه،  جهتدر سعی فعالیت های علمی مورد نیاز کشور و طریق 

تحقیقات علوم، هیأت ممیزه مرکزی وزارت  10/06/1399در جلسه مورخ ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران که 

است  ابالغ گردیدهبرای اجرا مقام عالی وزارت  26/05/1399مورخ  93251/15نامه شماره  طیو  به تصویب رسیده و فناوری

ممیزه دانشگاه تهران رسیده و اجرای آن ها از به تصویب هیأت  1398ضوابط و مقررات ذیل که در سال ، می باشد پیوستو 

دقیق  اجرایو تهران واحدهای دانشگاه کلیه هیأت علمی و مسئولین اجرائی اعضای جهت اطالع  نیز اختیارات دانشگاه است

 مفاد آن ابالغ می شود.

 (: 1-3بند )

در صورتیکه هیچیک از ن راهنمای مشترک، دارای استادادر مقاله های مستخرج از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان  -1

 دو استاد راهنما مولف مسئول مکاتبات نباشند، میانگین امتیاز ایشان برای هر یک، مورد محاسبه قرار می گیرد. 

 .% برای نفرات دوم به بعد محاسبه می شود20ول و % برای نفر ا50سهم امتیاز مقاالت دارای بیش از یازده مولف به صورت  -2

 یابد.می افزایش امتیاز پیش بینی شده در آئین نامه ارتقا به دو برابر  Scienceو   Natureامتیاز چاپ مقاله در مجالت  -3

  (:7-3بند )

بر اساس سهم مشارکت ایشان  ،رساله دانشجویان استادان راهنمای اول و دوم از مقاالت حاصل از پایان نامه/ سهم امتیاز

 اشد.می ب (موضوع تحقیقمشخص شده در فرم تصویب )

 (:8-3بند )

  برای کمیسیون کشاورزی ودامپزشکی:

 موارد پیشنهادی

 

 حداکثر امتیاز در هر موضوع حداکثر امتیاز در واحد کار یا نیمسال

 یفاضالب، رفع پسماند و کاهش آلودگ هیتصف یندهایفرآ یمعرف

 .یطیمح ستیز یها

SOP    1تدوین شده تا 

SOP  6شده تا  اجرا 

 

 

10تا   

 
 2شده تا  نیدوت   SOP    .یالملل نیو ب یمعتبر در سطح مل یاستانداردها نیتدو

SOP   4اجرا شده تا 

( از یواردات)  introductionبه صورت  دیبریه ای نیال یمعرف

عملکرد  سهیمقا شاتی)فقط آزما یو ارقام بوم یخارج پالسمژرم 

 .(یو سازگار

 

 

 

10تا   

 

 

 

20تا   

 
 یریاصالح شده حاصل از دورگ گ تیجمع ایکلون  ن،یال یمعرف

 .یعملکرد و سازگار سهیمقا شاتیو آزما

 .داخل دیتول دیبریرقم ه یاصالح و معرف
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 .ثبت رقم

دستیابی به فناوری/دانش فنی تولید محصول )فرآورده( با یک 

و  تجهیزات روش )فرآیند( کامال جدید، طراحی و ساخت قطعه،

ه و رافع یک مسأله ه ثبت مالکیت فکری شدکماشیت آالت 

شاورزی یا منابع طبیعی باشد، با تأئید و اساسی در بخش ک

 گواهی مراجع دیصالح.

 

 15تا 

 

 

 

دستیابی به فناوری/دانش فنی تولید محصول )فرآورده( با یک 

 کیرافع روش )فرآیند( کامال جدید، از طریق مهندسی معکوس، 

 دیباشد، با تأئ یعیمنابع طب ای یشاورزکدر بخش  یمسأله اساس

 .صالحذیمراجع  یو گواه

 

5تا   

 

 

روش  کیورده( با آ)فر دمحصولیتول ی/دانش فن یانتقال فناور

 یبخش کشاورز در یمسئله اساس کی رافع د،ی( کامال جدندی)فرا

 .صالحیمراجع ذ یوگواه دییا تا، بیعیمنابع طب ای

 

10تا   

 

 

 

 

دانش  / یورده ( منتج از فناورآمحصول )فر یصنعت مهین دینول

منابع  ای یدربخش کشاورز یمسئله اساس کیکه رافع  نینو یفن

 / یکه فناور یدرصورتصالح )یمراجع ذ یباشد با گواه یعیطب

 50تا  ازیسقف امت، ده باشدش  spin offمورد نظر یدانش فن

 .(است شیدرصد قابل افزا

 
 

10تا   

 

 
 
 

 یدانش فن ای یورده ( منتج از فناورآمحصول )فر یصنعت دیتول

 د،ی( کامال جدندیآروش )فر کی یساز ادهیدر پ یهمکار /نینو

با  ،یعیمنابع طب ای یدر بخش کشاورز یمسئله اساس کی رافع

مورد  یدانش فن /یکه فناور ی)درصورت صالحیمراجع ذ یگواه

 شیقابل افزا صددر 50تا  ازیشده باشد سقف امت spin off نظر

 است

 
 

51تا   

 
 

 

 testتدوین دانش فنی دارای تاییدیه مطابق طرح آزمون )

plan:یا ثبت مالکیت که ) 

 اری سازیمنجربه ساخت  نمونه قابل تج-1

 (ساخت نمونه قابل بررسی )پروتوتایپمنجر به -2

با استفاده از  دانش فنی که از طریق مهندسی معکوس و-3

منجر .. .. یا بکارگیری پتنت دیگران و محصول مشابه خارجی و

 به ساخت نمونه قابل تجاری سازی شده باشد.

 

 

10تا   

5ا ت  

5تا   

 

 

 

 ایگونه  جنس، ،حفاظت از خانواده ایاز انقراض  یریکشف، جلوگ

 ها در سطح جهان، سمیکروارگانیم ای یاهیگ ،یگونه جانور ریز

 .یالملل نیب صالحیثبت شده در مراجع ذ

 جنس
 

 خانواده

 

  4تا 

 

6تا   

 

 

10تا   

 

2تا  گونه  

زیرگونه 
 یا واریته

1تا   

پژوهشی، پزشکی  ،ساخت تجهیزات دارای مصارف صنعتی

وکشاورزی براساس برخورداری از پارامترهای تاثیر گذار زیر 

 تعیین می شود:

 *سطح تکنولوژی * گردش مالی

 صرفه جویی ارزی*

 *نبود مشابه داخلی وخارجی

 

 

3 تا  

 

 

12 
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  تولید ومعرفی کیت های تشخیص اصالت یا بیماری گیاهی،

انسانی و میکروبی، تولید مواد موثر دارویی یا واکسن  جانوری،

 .منجر به تولید و تجاری سازی

6تا    

 

  (:12-3بند )

هایی که به عنوان برآورده نظر کمیته اعتبار سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه در مورد کیفیت )تالیفی یا تصنیفی بودن( کتاب 

ضمیمه پرونده متقاضی شده و در جلسه هیأت ممیزه گزارش می  ،کننده شرایط الزامی )وتویی( مورد استفاده قرار می گیرند

 شود. 

 (:13-3بند )

رساله های دارای دو استاد راهنما که از دو پردیس/دانشکده/مرکز/موسسه مختلف  به هر یک از استادان راهنمای پایان نامه ها/

 می گیرد. دانشگاه تهران باشند، امتیاز کامل تعلق  از

 تاریخ اجرا:

هیأت  مصوباتمقررات خاص دانشگاه تهران )ابالغ شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین اجرای 

کمیته منتخب  ئیدتأبه بعد مورد  01/07/1399تاریخ از درخواست های ارتقا که  در موردممیزه دانشگاه تهران( 

  .تد، الزامی اسمی گیرقرار  ت ممیزه بررسی کننده پرونده عضو هیأت علمی در دانشگاههیأ

 


