
 راهنمای درخواست فرایند ارتقا توسط عضو هیات علم 

وع  ذکر   نکته در خصوص فرایند پاد قابل توجه است.  ۲قبل از شر

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

 وضعیت نیست. 

وع  اگر پرونده شما یط ماه های گذشته در   -２ جریان بوده است و هنوز به مرحله پایان نرسیده است نیازی به شر

منتخب  کمیته  خانه  دبیر واقع  داشت.در  نخواهید  سامانه  این  در  مسیر  ی  گیر ش  از  و  ارتقا    فرایند 

ماه    ۲۰از تاری    خ    پردیس/دانشکده/موسسه   یک دیگر پرونده    ۱۴۰۰تیر ز را دریافت نخواهند کرد.اطالعات دقیق    فیر

 معاونت امور هیات علم معاونت آموزشر یم توانید کسب نمایید.   تر را از 

سامانه فرایند ارتقا  <  درخواست ترفيع، ارتقا، تبديل وضعيت  <  ها  فعالیت <    صفحه اصیلبرای ایجاد درخواست از مسیر  
 یم توانید اقدام نمایید. )پاد( 

 

وع و پایان بازه ارتقا را مشخص یم نماید. ه مبا زدن دک  افزودن درخواست جدید صفحه ای باز یم شود که شر

وع بازه ارتقا از سامانه پرسنیل دریافت یم شود و امکان تغییر آن توسط شما وجود ندارد.   توجه فرمایید شر

 

با  نیاز است تا  است و اگر نیاز به اصالح دارد    این تاری    خ بر اساس تاری    خ آخرین مرتبه ارتقا و یا تاری    خ ورود به دانشگاه شما 

 کارشناس منابع انسانز واحد خود تماس حاصل فرمایید. 

وع درخواست نیاز است تا اطالعات تحصییل مربوط به کلیه مقاطع تحصییل     به   مربوط  اطالعات  –  دستاوردها   –برای شر

 خت درخواست را به شما بدهد. سا اجازه  تا  باشد  تکمیل  شما  اسکوپوس یا  و  اسکوالر  گوگل  اکانت

 مدارک تحصییل < اطالعات فردی <  اطالعات پایه < صفحه اصیل
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اصیل پایه < صفحه  فردی < اطالعات  آثار   <  اطالعات  برجسته،  علم  فعالیت دستاوردهای  از  حاصل  های ماندگار 

، فناوری، اجران  
، علم، آموزشر

ی
 فرهنک

 

 

 اطالعات پرسنیل  < اطالعات فردی <  اطالعات پایه < صفحه اصیل
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ز   ی زمان تحصیل نیر
یا رساله دکیر پایان نامه  مورد نیاز است اما برای همه  در بعضز از پردیس/دانشکده ها بارگذاری فایل 

 پردیس / دانشکده ها اجباری نیست. 

 

دن دکمه ایجاد و گذشت زمانز قابل توجه   را  فعالیت ها  ساخته یم شود و یم توانید جزییات    گزارش نامه ارتقا پس از فشر

 مشاهده فرمایید. 

زکردن گزارش از طریق منوی دیگر سامانه  : در زمان ساخت فرایند ارتقا عیل رغم زمان بر بودن آن اقدام به بابسیار مهم

 ننمایید.این عملکرد باعث به وجود آمدن اشکال در گزارش نامه شما خواهد شد. 

 

 تیکت ثبت فرمایید.   (its3.ut.ac.irدر صورت بروز مشکل فوق برای همکاران ما در سامانه پشتیبانز خدمات دانشگاه )

پرونده   در  نظر شما  تکمیلاگر اطالعات مورد  به  اقدام  ندارد و  )  اطالعات  وجود  پژوهشر  نماید(RTISدر سامانه  با      یم 

ز در گزارش مشاهده فرمایید. استفاده از دکمه واکشر اطالعات   یم توانید اطالعات جدید را نیر

ى حرفه اى/سطح    راهنمان  13-3- برای جدول   ى تخصض    3و مشاوره پايان نامه کارشناش ارشد/دکیر حوزه يا رساله دکیر

ونیپالزم به ذکر است که به صورت پیش فرض صورت جلسات دفاع از سامانه    حوزه   4يا سطح   دانشحویان    کرونده الکیر

از سال   قبل  های  پرونده  اینکه  دارد.اول  میان وجود  این  در  استثنا  دو  میشود.اما  ونیک    ۹۵آورده  الکیر پرونده  در سامانه 

باشد   دیگری  دانشکده  در  نامه  پایان  اگر  اینکه  دوم  و  نیستند  موجود  تا  دانشجویان  است  باید صورت  نیاز  م  محیر استاد 

 . وط به پایان نامه ها بارگذاری نمایند جلسه دفاع را شخصا در قسمت مرب

 : متقاضز ز ج از تمقاالت مستخر 

تز هستند   از  مقاالنر که مستخرج  دانش برای  پژوهشر  معاونت  با  هیات علم  م  تا عضو محیر است  )گنیاز  خانم  اه  شکار 

مقاالت   در ادامه مسیر امکان جابه جان  شایان ذکر است  . مکاتبه فرمایند تا تغییر الزم در رکورد مورد نظر ایجاد گردد   (عراقر 

ز جدول های مختلف وجود ندارد.   بیر

 پذیرش شده : مقاالت 

  یرش قراردارند در مرحله پذمقاالنر که  ارش نامه ارتقا وجود دارد برای  ز مقاله پذیرش شده در گ  2از آنجان  که امکان نمایش  

،    مقاله  < یفناور   -های پژوهشر فعالیت  < اهفعالیت  < صفحه اصیلمنوی    ز اکاقز است عضو هیات علم   )علم پژوهشر

در  نمایش    –مقاله پذیرش شده  "برچسب  در قسمت برچسب های مقاله  یرایش نماید و  و مقاله مورد نظر را انتخاب و    (... 

 نمایش داده شود.   مربوطه را انتخاب نماید تا در جدول " گزارش ارتقا
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انر در گزارش ایجاد یم گردد در صورتیکه بخش  بسیار مهم:   با توجه به اینکه در ابتدای راه اندازی سامانه پاد هستیم و تغییر

تا گزارش با   ی  ثبات  پشتیبانز پیشنهاد حذف و ایجاد دوباره گزارش را دادند نسبت به توصیه ایشان اقدام فرمایید  در  بهیر

 مسیر ادامه پیدا کند. 

 

خانه  از صحت و کامل بودن فعالیت های خود در گزارش اطمینان حاصل کردید یم توانید  پس از اینکه   دکمه ارجاع به دبیر

دن این دکمه  ید  نز بکمیته منتخب را   پیایم مبنز بر عدم نمایش محتوای پرونده رو به رو خواهید شد.این پیام به این  .با فشر

ش به محتوای پرونده خود ندارید و فقط  پرونده از مرحله مربوط به شما عبور کرده است و  معنز است که   شما دیگر دسیر

 یم توانید مراحل آن را رصد نمایید . 

سامانه فرایند  <  درخواست ترفيع، ارتقا، تبديل وضعيت  <  ها  فعالیت <    صفحه اصیلاگر مجدد به صفحه مربوطه )مسیر  

خانه کمیته منتخب رسیده است. ارتقا )پاد(  ( بروید خواهید دید که پرونده از مرحله شما عبور کرده است و به مرحله دبیر

 تیکت ثبت فرمایید.   (its3.ut.ac.irا در سامانه پشتیبانز خدمات دانشگاه )هر گونه مشکل برای همکاران مبروز در صورت 

 نکات مهم: 

توجه فرمایید این گزارش بر اساس فعالیت های محدود به بازه درخواسنر شما ایجاد شده  و اگر فعالینر را مشاهده نم  

ات مورد نظر در  و یا اشکاالنر در اطالعات مورد نظرتان مشاهده یم  نمایید  نمایید   یا تغییر الزم است نسبت به تکمیل و 

(    ( اقدام فرمایید. rtis.ut.ac.irسامانه اطالعات پژوهشر

برای کلیه فعالیت هان  که نیاز به بارگزاری مستند دارند از وجود مستند دقیق و درست اطمینان حاصل  خواهشمند است  

 . با اطالعات مس فرمایید  فعالیت  برای کمیته  در صورنر که اطالعات  اجازه  این  باشد  نداشته  بارگزاری شده همخوانز  تند 

از وجود   لذا خواهشمندیم  برای فعالیت مورد نظر منظور گردد  امتیاز صفر  منتخب و کمیسیون تخصض وجود دارد که 

ر و زیان نشوید.   مستندات صحیح اطمینان حاضل فرمایید تا دچار ضز

به مراحل بعدی ارسال گردد به هیچ عنوان امکان اضافه کردن رکورد جدیدی را به  توجه فرمایید اگر پرونده از مرحله شما  

پرونده خود نخواهید داشت و اگر نیاز به این کار باشد باید پرونده به شما ارجاع شود و پس از واکشر اطالعات توسط شما  

 خواهد نمود.  بر  بسیار زمانپرونده اتان به جریان بیفتد که این امر بررش پرونده را برایتان 
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