
 کارشناس دبیرخانه کمیته منتخبراهنمای درخواست فرایند ارتقا توسط 

 نکته در خصوص فرایند پاد قابل توجه است.چند قبل از شروع  ذکر 

سامانه پاد تنها برای درخواست های ارتقا مرتبه علمی در نظر گرفته شده است و قابل استفاده برای تبدیل وضعیت  -１

 نیست.

های گذشته در جریان بوده است و هنوز به مرحله پایان نرسیده است نیازی به شروع فرایند ارتقا طی ماه ای اگر پرونده  -２

 ۲۰از تاریخ  پردیس/دانشکده/موسسه  .در واقع دبیرخانه کمیته منتخببود دو از سر گیری مسیر در این سامانه نخواه

یق تر را از معاونت امور هیات علمی معاونت را دریافت نخواهند کرد.اطالعات دق فیزیکیدیگر پرونده  ۱۴۰۰تیرماه 

 آموزشی می توانید کسب نمایید. 

وجود دارد که مشابه با فرایند ترفیع در طی زمان بهبود پیدا خواهند کرد و به مرور به نقطه  ارتقا مواردی در فرایند -３

دستی بررسی خواهند شد.برای مطلوب خود خواهد رسید.این موارد در این مرحله توسط سرکارعالی/جنابعالی به صورت 

سال از دانشیاری به استادی در سامانه اعمال نشده است و  4مثال در حال حاضر محدودیتی برای رعایت گذشت حداقل 

و یا امکان اگر پرونده ای دارای این شرط نیست قاعدتا توسط شما به عضو محترم هیات علمی عودت داده خواهد شد.

رسنلی وجود نداشته است که به مرور آنها نیز اضافه پرت اتوماتیک از سامانه آموزش یا صو دریافت بعضی از اطالعات به

 خواهد گشت.

سرکارعالی/جنابعالی فرض را بر این بگذارید که کلیه بررسی های اولیه ای که در فرایند دستی انجام می دادید نیز توسط  -４

به صورت الکترونیکی در اختیارتان قرار میدهد.طی کالس  شما در این مرحله انجام میشود و سیستم تنها مستندات را

های آموزشی که در هفته های آتی برگزار خواهد شد و یا با مکاتباتی که با معاونت محترم آموزشی خواهید داشت موارد 

 قرار خواهد گرفت. نییات بیشتر در اختیارتازبا ج

یرخانه کمیته منتخب بررسی خواهند شد.مرحله اول پس از پرونده ها در دو مرحله توسط کارشناس دبشایان ذکر است  -５

این راهنما به شرح وظایف ارسال پرونده توسط عضو هیات علمی است و مرحله دیگر قبل از تشکیل کمیته منتخب است.

 شما در مرحله اول می پردازد.

 

 

می سامانه فرایند ارتقا )پاد(  <درخواست ترفیع، ارتقا، تبدیل وضعیت  <ها  فعالیت < صفحه اصلیدرخواست از مسیر بررسی برای 

 توانید اقدام نمایید.

 و رکورد یک انتخاب با.است شما توسط رویت قابل است شما دانشکده ٫در این قسمت کلیه پرونده هایی که مربوط به پردیس 

 دید. خواهید را پرونده جزییات بررسی دکه زدن

http://rtis-test.ut.ac.ir/


 

 

 

 

 اهم انتظاراتی که از شما برای بررسی یک پرونده می رود به شرح زیر است:

از سامانه پرسنلی دریافت میشود.اگر هر کدام از این موارد ایراد و نمایش داده میشود  1اطالعاتی که در کاربرگ الف اکثر .1

اداره منابع انسانی نسبت به تصحیح آن اقدام  اشکالی دارد پرونده را به عضو هیات علمی عودت دهید تا با مراجعه به

 نماید.

با توجه به اینکه موسسه انتقالی را نمی توانیم از سامانه پرسنلی به صورت خودکار دریافت نماییم نیاز است تا اگر فردی  .2

دیگر مساله ای انتقالی از واحد دیگری است نسبت به درج نام موسسه ایشان اقدام فرمایید.اگر هم که انتقالی نیست که 

 باقی نمی ماند.

 عکس ندارد پرونده به ایشان بازگشت داده شود.در صورتیکه عکس فرد از کیفیت مورد لزوم برخوردار نیست و یا  .3

)روی آن کلیک کنید و  از صحت اطالعات درج شده برای آی دی اسکوپوس و گوگل اسکوالر متقاضی مطمین شوید .4

اگر این مقادیر به اشتباه درج شده است به عضو هیات علمی بازگردانید تا نسبت و  مطمین شوید اکانت خود فرد است(

 به تصحیح آن اقدام نمایند.



به صورت مجمل دستاوردهای خود را بیان نمایند و مهمترین   عضای هیات علمیانیاز است تا در قسمت دستاوردها  .5

 دلیلی که به نظرشان میرسد نشان دهنده شرایط ایشان برای ارتقای مرتبه علمی است را ذکر فرمایند.

کان دریافت نمره ارزشیابی به صورت خودکار از سامانه گلستان فراهم نبوده است امبا توجه به اینکه در این مرحله  .6

محترم تهیه نمایید و به صورت  عضو محترم هیات علمیرا از سامانه گلستان برای  ۷۴۰و  ۲۰۲۰گزارش  استمندخواهش

گزارش  <اطالعات اولیه  <اطالعات پایه  < صفحه اصلییک فایل واحد پی دی اف تهیه نمایید و در مسیر مربوطه )

   کیفیت تدریس2-2- کیفیت تدریس ( بارگزاری نمایید و بر اساس اطالعات موجود در آن مقادیر مربوط به جدول 

با فشزدن دکمه واکشی فایل پی دی اف پس از بارگزاری فایل مورد نظر و فرمایید.بخش مربوط به دانشجویان را تکمیل 

 مورد نظر در گزارش نمایش داده میشود.

ن به صورت حضوری است )منظور ارایه رادروس در دانشگاه تهباتوجه به اینکه  کمیت تدریس3-2- در جدول  .7

. بازدن دکمه ذخیره در نظر گرفته شده است 1به صورت ضریب نوع تدریس  کالس های دیجیتال نیست(الکترونیکی یا 

در حال حاضر سقف های هر ترم محاسبه نمی پیش نویس امتیاز کلیه دروس به صورت اتوماتیک محاسبه می گردد.

ی استاد درج شده است که دارای ایراد گردد ولی اگر ایرادی در محاسبه امتیاز دروس مشاهده می نمایید و یا دروسی برا

 و اشکال است حتما با مرکز فناوری اطالعات از طریق سامانه تیکتینگ در ارتباط باشید.

با توجه به اینکه دریافت اطالعات تمام وقتی و نیمه وقتی اساتید از سامانه پرسنلی در حال حاضر قابل دریافت نمی  .8

وضعیت تمام وقتی و نیم وقتی اساتید را نیز بر اساس داده های ایشان در  نظم و انضباط آموزشی ۱-۴در جدول باشد

 سامانه پرسنلی تکمیل فرمایید.

را بررسی فرمایید و اگر رکوردی وجود دارد که پیوست آن )کلیه اطالعات پژوهشی و اجرایی (کلیه پیوست های اطالعات  .9

صفحه خالی است جهت تکمیل پیوست ندارد ری شده است یا با رکورد هماهنگی ندارد.برای مثال پیوست اشتباهی بارگزا

توجه فرمایید با توجه به اینکه این سامانه به تازگی راه اندازی شده است قطعا دارای اشکاالتی به استاد ارجاع دهید .

 جزیی در نمایش اطالعات ممکن است باشد که با همکاری و اطالع رسانی شما آن موارد نیز برطرف خواهد گشت.

حوزه یا رساله دکترى  3راهنمایى و مشاوره پایان نامه کارشناسى ارشد/دکترى حرفه اى/سطح 13-3- برای جدول  .11

 کرونده الکترونیپصورت جلسات دفاع از سامانه یش فرض الزم به ذکر است که به صورت پ حوزه 4تخصصى یا سطح 

در سامانه پرونده  ۹۵یان وجود دارد.اول اینکه پرونده های قبل از سال دانشحویان آورده میشود.اما دو استثنا در این م

پایان نامه در دانشکده دیگری باشد قاعدتا شما دسترسی به این موجود نیستند و دوم اینکه اگر دانشجویان الکترونیک 

صا در قسمت مربوط به پایان پرونده ها را ندارید.برای هر دو دسته این موارد استاد محترم باید صورت جلسه دفاع را شخ

به  که مربوط ۹۵اما اگر برای ضورت جلسات دفاع بعد از سال نامه ها بارگذاری نمایند تا قابل نمایش برای شما باشد.

با معاونت آموزشی مکاتبه فرمایید تا دسترسی به صورت  ندارید دسترسی همچنان است خودتان دانشکده٫پردیس

شما به آن سامانه الگین نخواهید کرد و مستقیم با جلسات دفاع در سامانه پرونده الکترونیکی برای شما ایجاد گردد.

 کلیک کردن روی عنوان پایان نامه صورت حلسه هم نمایش داده میشود.

 RTISضو هیات علمی در قسمت برچسب های مقاله در سامانه برای مقاالتی که مستخرج از تز هستند کافی است ع .11

ابه ه شود.در ادامه مسیر امکان جرج از تز متقاضی را انتخاب نماید تا در جدول درست خودش نمایش دادبرچسب مستخ

 ایی مقاالت بین جدول های مختلف وجود ندارد.ج
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رونده را از لحاظ ظاهری دارای نقصی نمی بینید برای ارزیابی به رییس پدر صورتیکه تکمیل اطالعات  پس از بررسی و .12

 دانشکده /گروه ارسال فرمایید.

 

 : بسیار مهم

در صورتی که هنوز بررسی شما به پایان نرسیده است می توانید از دکمه ذخیره پیش نویس برای ذخیره اطالعات  .1

 استفاده فرمایید.

دکمه ارجاع به از صحت و کامل بودن فعالیت های خود در گزارش اطمینان حاصل کردید می توانید پس از اینکه  .2

پیامی مبنی بر عدم نمایش محتوای پرونده رو به رو خواهید .با فشردن این دکمه ید نزبدبیرخانه کمیته منتخب را 

شما دیگر دسترسی به محتوای شما عبور کرده است و  پرونده از مرحله مربوط بهشد.این پیام به این معنی است که 

 و فقط می توانید مراحل آن را رصد نمایید . را نداریدپرونده 

سامانه فرایند  <درخواست ترفیع، ارتقا، تبدیل وضعیت  <ها  فعالیت < صفحه اصلیاگر مجدد به صفحه مربوطه )مسیر  .3

 است. رفته بعدی/قبلی( بروید خواهید دید که پرونده از مرحله شما عبور کرده است و به مرحله ا )پاد(ارتق

تیکت ثبت   (its3.ut.ac.irهر گونه مشکل برای همکاران ما در سامانه پشتیبانی خدمات دانشگاه )بروز در صورت  .4

 فرمایید.
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