
 معاون آموزش  حله  در مر فرایند ارتقا     راهنمای

از بررش   رییس  مر   در  پرونده    امتیازدیه های همان طور که مستحضر هستید پس  به معاون   گروه/دانشکدهحله  پرونده 

 ارسال میشود. ، که به اختصار معاون آموزش  قید شده استآموزش  پردیس/دانشکده  

سامانه فرایند ارتقا  <  درخواست ترفيع، ارتقا، تبديل وضعيت  <  ها  فعالیت<    صفحه اصیلدرخواست از مسیر  بررش  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  

ر حال دید.  خواهید  را  پرونده جزییات بررش   همدک  زدن و  رکورد  ر پرونده   در عیر  را پیدا نمایید. مربوطه  یم توانید با نام فرد نیر

 

 

 

 ر میباشد. پردیس مد نظدانشکده های مستقل و در  معاون آموزش  از  به طور مشخص منظور : نکته مهم

 

ح زیر است. معاون آموزش   نیاز است تا یل که جدو  تکمیل فرمایند به ش 

 2ماده   2بند  -1

ر رنگ و    یی عضو هیات علیمنمره ارزشیاجهت اطالع از وضعیت   فایل یی دی اف که در   ثبت امتیاز در سلول سیی
ش است. عکس زیر با   ج یم  نمره ای که شما در شایان ذکر است    فلش قرمز رنگ مشخص شده است قابل دسیر

 دانشکده مستقل و یا رییس پردیس یم باشد. فرمایید قابل ویرایش و تغییر توسط رییس 
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 :  بسیار مهم

ه اطالعات در صوریر که هنوز بررش 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    خب کمیته منتدبیر   پیایم مبنر بر عدم نمایش محتوای پرونده رو به رو خواهید شد.این  .با فش 

ش به محتوای پرونده  پرونده از مرحله مربوط به شما عبور کرده است و  پیام به این معنر است که   شما دیگر دسیر

 و فقط یم توانید مراحل آن را رصد نمایید .  را ندارید 

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

 است.  رفته  بعدی/قبیل( 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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