
 گروه/دانشکده حله رییس  در مر فرایند ارتقا     راهنمای

ارسال   گروه/دانشکده حله رییس  مر پرونده به تخب  کمیته من  در پرونده  شکل همان طور که مستحضر هستید پس از برریس 

 میشود. 

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

  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 برریس   همدک  زدن و  رکورد 

 

 

 

دانشکده های مستقل و رییس دانشکده های  رییس گروه در    دانشکده  / از رییس گروه  به طور مشخص منظور : نکته مهم

 ر میباشد. ظارت پردیس مد نظحت نت

 

ح زیر است.  گروه/دانشکده رییس  جدوایل که   نیاز است تا تکمیل فرمایند به شر

   2ماده   1بند  -1

ر هستند کلیه سلول هایی که رنگ س ر زده شود. تکمیل شود و تیک می   ربوط به مدیر گروه نیر

 

 2ماده   2بند  -2
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ر رنگ و    ی  عضو هیات علیمنمره ارزشیاجهت اطالع از وضعیت   فایل یی دی اف که در   ثبت امتیاز در سلول سی 
یس است. عکس زیر با     فلش قرمز رنگ مشخص شده است قابل دسیر

 

 

 

 

 4ماده   1بند  -3

 

 پیشنهاد داوران  -4

رییس   بعد  مراحل  در  و  پذیرد  یم  انجام  دانشکده/پروه  رییس  توسط  داوران  پیشنهاد  هستید  مستحضر  همانطور که 
 یس/دانشکده با تایید آن دعوت رسیم از داروان به عمل یم آورند. پرد

مبناي اطالعات مندرج در قسمت داوران    درج اطالعات در قسمت كامنت بالمانع است ویلی ارسال پرونده به داور بر 
 ايميل از قسمت نظرات )كامنت ها( استفاده نیمی كند.   انجام یمی پذيرد و سامانه براي ارسال

ی قيد  
 قيد شود. در صورتيكه تعداد داوران به درستر

ً
خانه    تعداد داوران حتما نشود هنگام ارسال نتيجه داوري به دبیر

 .ميشود كميته منتخب پرونده دچار اشكال

 به دقت برریسی شود كه درست باشد.از درج عاليیمی مانند 
ً
ي فرمايند و از  جلو  <>  يا  at  ايميل افراد حتما عالمت @  گیر

یسی در سامانه بر اساس آدرس ايميل  در درج آدرس ايميل 
 براي    استفاده شود.با توجه به اينكه ايجاد دسیر

ً
است لطفا

ی در ايجاد نام
 .كاربري ها وجود داشته باشد  درج از حروف كوچك استفاده گردد كه يكدستر



ی مانند خانم  ي شود-دكیر  -آقا- از درج عنوان هایی  .جناب و..هنگام درج نام داوران جلوگیر

یس در سامانه پاد استفاده میشود  ز آدرس ایمیل  از آنجاییکه ا:  مهم  بسیار   اگر  که معرفر شده است برای ایجاد دسیر
تهران است جهت  د از اعضای هیات علیم دانشگاه  ایجاد کاربری جدید  اوری  از  ی  ایمیل دانشگاه تهران  جلوگیر حتما 

 ان بیشیر استفاده یم نمایند. ایشان اعالم شود حتر اگر ایشان از ایمیل های دیگرش

 

 

 :  بسیار مهم

ه اطالعات در صوریر که هنوز برریس شما به پایان نرسیده است یم توانید از   .1 ه پیش نویس برای ذخیر دکمه ذخیر

 استفاده فرمایید. 

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

دن این دکمه  ید  نز برا    معاون آموزیسر  پیایم مبتر بر عدم نمایش محتوای پرونده رو به رو خواهید شد.این پیام  .با فشر

یس به محتوای پرونده  پرونده از مرحله مربوط به شما عبور کرده است و  به این معتر است که   را  شما دیگر دسیر

 و فقط یم توانید مراحل آن را رصد نمایید .  ندارید 

سامانه  <  درخواست ترفيع، ارتقا، تبديل وضعيت  <  ها  فعالیت <    صفحه اصلاگر مجدد به صفحه مربوطه )مسیر   .3

 است.  رفته  بعدی/قبل( بروید خواهید دید که پرونده از مرحله شما عبور کرده است و به مرحله  فرایند ارتقا )پاد(

تیکت ثبت    (its3.ut.ac.irسامانه پشتیبایر خدمات دانشگاه )هر گونه مشکل برای همکاران ما در  بروز  در صورت   .4

 فرمایید. 
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