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 بسمه تعالی
 :)وژیه اعضای محترم هیات علمی( راهنمای ثبت ردخواست رتفیع سالیاهن 

 با سالم و احترام

 روش زیر جهت ارسال درخواست ترفیع سالیانه توسط سامانه گلستان اقدام فرمایند: توانند ازاعضای محترم هیات علمی می

 "درخواست ترفیع اعضای هیأت علیم دانشگاه"به سامانه گلستان، منوی پیشخوان خدمت و انتخاب گزینه مراجعه  -1

  
 

 
 آن کلیک بفرمائید.روی در باالی صفحه فعال می شود  "ثبت درخواست جدید"پس از انتخاب این گزینه لینک 
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در قسمت " انتخاب فعالیت ها و ارائه درخواست -تکمیل فرم های درخواست و ارزیابی فعالیت"پس از ورود به صفحه  -2

 کلیک بفرمائید."جستجو "  انتخاب و سپس در پایین صفحه روی دکمه" 98ترفیع  " گزینه"نوع امتیاز" 

 
 

 

 ماده فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی نمایش داده می شود. 4با انتخاب دکمه جستجو کلیه فعالیت های 

فعال می شود عضو ابتدا باید بر روی آن کلیک نموده و منتظر بماند تا "گروه بندی فعالیت ها" لینک در این مرحله  -3

 شما میتوانید نمایش داده شود سپس"گروه بندی با موفقیت انجام شد " در نوار سبز رنگ پایین صفحه پیام 

توجه داشته باشد که  فعالیتهای مورد نظر جهت ارائه در درخواست پایه را انتخاب و به فرم های مربوطه اضافه نمائید.

کلیک نمائید تا بتوانید با مشاهده کل فعالیتهای "موردی" از ستون  "انتخاب"برای انتخاب فعالیت ها روی گزینه 
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اب فرمائید.را انتخو مدنظر خود مربوطه موارد دارای شرایط 

 
ماده فرم های ترفیع سالیانه خود را  4مرحله می توانید با انتخاب فعالیت های ثبت شده در تمامی بندهای این در  -4

می بایست قبال از قسمت ثبت فعالیت های  3و ماده  1توجه داشته باشید که تمام فعالیت های ماده  تکمیل فرمائید.

 پژوهشی ثبت و به تائید مراجع ذیربط رسیده باشد تا در این قسمت در دسترس شما قرار گیرد.
ر صفحه بعدی از ستون ستون موردی کلیک و دروی گزینه انتخاب  3ماده  1به عنوان مثال  برای انتخاب مقاالت بند

انتخاب بر روی کلمه خیر یکبار کلیک نمائید تا به بله تغییر کند؛ پس از انتخاب مقاالت مجددا روی دکمه بازگشت 

 کلیک و سایر فعالیت ها را به همین روش انتخاب نمائید.
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گزینه تائید فرم های شما ایجاد و در با کلیک بر روی پس از انتخاب کلیه فعالیت های قابل ارائه در ترفیع سالیانه  -5

 باکس درخواست ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه قابل مشاهده خواهد بود.
در پایان پس از ثبت درخواست می توانید با کلیک برروی آیکن سبز آن را تائید و جهت بررسی به مراحل بعد ارسال 

فرمائید.

 نکته:

( در قسمت ثبت )استمرار در تقید و پایبندی به ارزش های دینی... 1ماده 6الزم است جهت دریافت امتیاز بند  -1

و ثبت ارائه این گزینه به عنوان مستندات رزومه کوتاهی از فعالیت های فرهنگی خود را فعالیت های پژوهشی 

 نمائید.
اده و همانند ثبت استف 14610از پردازش به منظور ثبت استاد راهنمایی و مشاوره پایان نامه های خارج از دانشگاه  -2

 سایر فعالیت های پژوهشی اقدام نمایید.
 با استفاده ازتا مرحله نهایی )کارشناس کارگزینی(  ابتدائیبررسی پرونده درخواست ترفیع از مرحله  فرآیندتمامی  -3

 است.مشاهده  قابل 1866 گزارش
 

 تماس حاصل بفرمایید. 2298و یا داخلی  دانشکدهکه در هر مرحله با مشکلی مواجه شدید، لطفا با کارشناس صورتی در

 

 


