
1 
 

 ارسال درخواست ترفیع سالیانه از طریق سامانه پژوهشیراهنمای 

از طریق سامانه  ،می رساند که از اول آذر ماه ، درخواست ترفیع سالیانه اساتید گرامیبه اطالع   

، نمی باشد. بصورت کاغذی  ، درخواست ترفیعبه ارائه  ینیازپژوهشی ، دریافت خواهد شد و دیگر 

اساتید می توانند و  از طریق سامانه پژوهشی در ذیل می آید الیانهحوه ارائه درخواست ترفیع سن

 بصورت ذیل اقدام نمایند: ،به تاریخ ترفیعدو ماه مانده  ازارائه درخواست ترفیع جهت 

  / ارائه درخواست جدید  / های من درخواست  :در قسمت پژوهشی پس از ورود به سامانه-1  

 انتخاب می کنیم. ،را را می زنیم و سپس تایید و ادامه ترفیعتیک 

 

 

باید طی شود تا درخواست مورد  ترفیع سالیانه در مرحله بعد، سه گام جهت ارائه درخواست-2

یع دانشگاه کمیته ترفیع گروه و سپس به دانشکده و در نهایت هم به کمیته ترفبه  ، ابتدا نظر

 ارسال شود. 
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انتخاب شود و سپس امتیاز ذخیره پژوهشی در سه  و دقیق ، ابتدا باید تاریخ ترفیع بطور کاملگام اول در-3

فقط امتیاز ذخیره پژوهشی سال گذشته را  ،اجرای این روش البته ما در سال اول سال گذشته نوشته شود)

در  و نامه امتیاز ذخیره پژوهشی که از طرف معاونت آموزشی در سال گذشته صادر شده است را (می نویسیم

گام دوم ، قسمت مستندات بارگذاری می کنیم. الزم به ذکر است که سیستم بطور خودکار کلیه فعالیتهای 

در طول یک سال ترفیع از سامانه پژوهشی  ،رابه این پژوهشها و امتیاز داده شده پژوهشی فرد متقاضی ترفیع 

 دریافت می کند و نیازی به وارد کردن فعالیتهای پژوهشی نمی باشد.
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تعداد ، همانگونه که درتصویر باال دیده می شود، نام درس، فعالیتهای آموزشی  ثبت در قسمتو  در گام اول 

بطور جداگانه وارد و سپس تایید می کنیم. تا همه درسهای  را  برای هر درس ،شماره و تاریخ ابالغواحد ، 

 نه ثبت شوند.در ساما بطور جداگانه، های آموزشی دو نیمسال گذشته موجود در ابالغ

 

بعد ازثبت تمام دروس موجود در ابالغ آموزشی ، در قسمت ثبت فعالیتهای اجرایی ، عنوان مسئولیت اجرایی، 

شماره و تاریخ ابالغ هم بطور دقیق ، آورده می شود و سپس کلید نهایی در پایین صفحه را می زنیم و به گام 

 دوم می رویم.

باید کلیه مستندات مورد نیاز نظیر ابالغ های آموزشی دو نیمسال گذشته و نامه امتیاز ذخیره م گام دودر -4

 پژوهشی و ابالغ مسئولیت اجرایی و غیره ... ، بارگذاری شود.
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شورای ترفیع گروه مربوطه، فرم درخواست ترفیع سالیانه در اختیار مدیر گروه هم با ارسال به گام سوم در -5

ی وزشی و اجرایی را بدهد و سپس به شوراقرارخواهد گرفت ، و مدیر گروه ، دسترسی دارد تا امتیازات آم

و در ادامه هم دانشکده می تواند امتیازات داده شده توسط مدیر گروه را  دانشکده مربوطه ارسال نمایدترفیع 

فرم درخواست دارای مشکلی بازبینی کرده و پس از تایید به کمیته ترفیع دانشگاه ارسال نماید و در صورتی که 

فیع ، پیامک به فرد و یا نقصی باشد در همه مراحل قابل برگشت به فرستنده می باشد. البته در همه مراحل تر

 متقاضی ارسال می شود تا از انجام مراحل ترفیع خود ، مطلع شود.

 

 قسمت  پس از ارسال فرم درخواست ترفیع توسط فرد متقاضی ، مدیر گروه مربوطه می تواند با مراجعه به-6

مشاهده  ،فرد متقاضی را ، درخواست ترفیع درخواستهاقسمت شوراهای من/ شورای ترفیع گروه/ فعالیتهای من/ 

و نسبت به دادن امتیازات آموزشی و اجرایی اقدام و سپس به دانشکده ارسال نماید و رئیس دانشکده هم، به 

 همین ترتیب فرم درخواست را تایید و به کمیته ترفیع دانشگاه ارسال نمایند. 

 امتیازات آموزشی و اجرایی برعهده مدیر گروه و ریاست دانشکده می باشد. کنترل مسئولیت توجه:


