
  راهنماي كار با سامانه ترفيعات ساليانه اعضاء هيات علمي

  

  استاد گرامي 

  با سالم و احترام

مشاهده، بررسي و پس از سامانه پژوهشي گلستان  شود تا اطالعات پايه ساليانه خود را از طريقوسيله از شما دعوت ميبدين

  ارسال فرماييد. تاييد براي دريافت ترفيع ساليانه

  نام كاربري سيستم گلستان    :نام كاربري 

  رمز عبور سيستم گلستان     رمز عبور:

  نكات مهم:

باشد. همكاران هيات علمي پيماني، طي دوره خدمت فرآيند ترفيعات ساليانه مختص همكاران هيات علمي رسمي دانشگاه مي -1

از تبديل وضعيت استخدام رسمي با دفتر نظارت  توانند پسپيماني نيازي به تكميل تقاضاي پايه ساليانه ندارند. اين همكاران مي

 و ارزيابي تماس حاصل نمايند تا اقدام الزم صورت پذيرد.

ترفيعات اعضاء محترم هيات علمي از طريق سامانه آموزشي و پژوهشي گلستان  مورد نياز برايبا توجه به اينكه كليه اطالعات  -2

سمينار  -اعم از كميت تدريس(موجود كليه اطالعات آموزشي م است الزشود لذا قبل از انجام اين فرآيند فراخواني مي

اعم از مقاالت چاپ شده (موجود پايان نامه ارشد و پايان نامه دكتري) و اطالعات پژوهشي  -پروژه كارشناسي - كارشناسي ارشد 

مقاالت چاپ شده در  ، ISIو ISC نمايهيا در مجالت خارجي معتبر با داخلي مورد تاييد وزارت علوم و  پژوهشي –علمي در مجالت 

مقاالت و سخنراني هاي علمي ارائه شده در سمينارها، همايش و ،  ISIو ISCمجالت ترويجي، مروري داخلي يا خارج از فهرست

اد آن با هاي تحقيقاتي با خارج از دانشگاه كه قراردپروژه –اختراع، اكتشاف، ابتكار و ارائه اثر بديع و ارزنده  –ها كنفرانس

ساير  - مقاله پژوهشي در دايره المعارف -ترجمه كامل مقاله –تاليف، تجديد چاپ و ترجمه كتاب  - دانشگاه منعقد شده است

صرفاً هاي پژوهشي در خصوص فعاليتالزم به ذكر است مورد بررسي قرار دهيد. را  هاي اجراييفعاليت ) و هاي فناوريفعاليت

 مشاهده نقص در اطالعات موجود، اگرو در صورت شناسايي داشته باشند لحاظ خواهد شد لذا  پژوهشتاييد كه  يهايفعاليت

 دفاتر پژوهشي دانشكدهبا بايد اطالعاتي توسط شما در سيستم گلستان وارد شود در مورد آن اقدام و در غير اين صورت؛ 

كميت و كيفيت تدريس،  نقص در اطالعاتي نظيرهاي آموزشي در صورت شناسايي و مشاهده در خصوص فعاليتو مربوطه 

و در مربوطه  دفاتر آموزشي دانشكدهبا  امه كارشناسي ارشد و رساله دكتريسمينار كارشناسي ارشد، پروژه كارشناسي ، پايان ن

 يد. تماس بگيرريزي آموزشي هاي اجرايي  با دفتر برنامهفعاليت هاي مربوط بهرفع اشكاالت احتمالي در داده خصوص

 

 مراحل تكميل فرآيند ترفيع ساليانه:

 ر ابتدا از طريق سيستم گلستان به آدرس  جهت ورود براي بررسي و ارسال اطالعات ترفيعات ساليانه الزم است د •



http://golestan.kntu.ac.ir/ 

  نمودن شناسه كاربري و گذرواژه به كارتابل خود دسترسي داشته باشيد.وارد محيط سيستم گلستان شده سپس با وارد 

  

 

  طريق منوي پيشخوان خدمت از •

  

  ))1ها و ارائه درخواست ترفيع (انتخاب فعاليت –هاي درخواست و ارزيابي فعاليت (تكميل فرمگزينه  •

  

  مي كنيم .را كليك براي ايجاد ترفيع ساليانه مورد نظر، گزينه (درخواست جديد)  •



  

  پس از انتخاب درخواست جديد وارد مرحله فراخواني اطالعات ترفيع مي شويم كه به صورت زير عمل مي نماييم: •

  

  نكته مهم: 

كه درخواست پايه شما مربوط در صورتي شود ولي در مورد نوع امتيازدر اين قسمت گروه امتياز به صورت پيش فرض انتخاب مي

  در پايين   سپس كليد جستجو . انتخاب نماييد 93باشد بايد نوع امتياز را ترفيع مي 93لغايت  92سال  به بازه زماني

   را كليك نماييد. صفحه سمت راست 

فراخواني و اطالعات آموزشي ) است تاييد پژوهشمنظور پس از اعمال كليد جستجو كليه اطالعات پژوهشي مورد تاييد ( •

هاي مورد نظر را هم به صورت كلي و هم به صورت جزئي فعاليت تواند با انتخاب هر فعاليتعضو هيات علمي مي .شودمي

 تاييد نمايد.اطالعات را صحت انتخاب نموده و 

  

  

  

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

هايي كه توسط عضو هيات علمي فعاليتشود و تعداد ها گزينه انتخاب شده فعال ميپس از انتخاب هر يك از فعاليت  •

   گردد.شود در آن قسمت ثبت ميتاييد مي

  

فعاليت و انتخاب موارد رديف  16پس از بررسي باشد كه دقت شود در اين قسمت وضعيت تاييد به صورت قابل تغيير مي

  .شويممرحله بعدي مينماييم و وارد هاي مد نظر را تاييد ميفعاليت تاييدفراخواني شده توسط گزينه 

يا کلی یھا به صورت موردانتخاب فعاليت  



  

- كند و وارد مراحل بعدي گردش كار ميوضعيت تاييد به صورت تاييد ثبت كننده تغيير مي ،پس از اعمال گزينه تاييد •

  گردد.

  

گيري به صفحه قبل بازگشته و عمليات گردش كار را پي  پس از بررسي وضعيت تاييد با استفاده از گزينه   •

  نماييد.

  

  خاب گزينه  ـبا انت . گرددمي يكار چرخهترفيع عضو هيات علمي ثبت و وارد درخواست با ظاهر شدن تصوير باال  •

در  و نماييممي آماده گزارش را جهت پرينت  ها بپردازيم و با انتخاب گزينه توانيم به اصالح اطالعات و ويرايش آنمي

  كنيم.گردش عمليات را مشاهده مي   انتها با انتخاب گزينه  

  وضعيت گردش كار به صورت زير خواهد بود. ،پرينت و گزارش گيريپس از عمليات  •

  

پس از  .هاي آموزشي و پژوهشي داشته باشيمتوانيم گزارش كاملي از فعاليتمي در اين مرحله با استفاده از عالمت  •

 شود.ميمشاهده محتويات گزارش و تاييد آن از طريق گزينه آماده سازي جهت چاپ، از گزارش موجود پرينت گرفته 

 گردد .گلستان ذخيره مي سامانهآرشيو ترفيعات ساليانه در اطالعات  همچنين

وارد كارتابل مدير گروه  برخطبه صورت  با كليك كردن بر روي تيك سبز و انتخاب گزينه تاييد، پس از پرينت از گزارش ترفيعات

 در انتهاگردد و ارد كارتابل رياست محترم دانشكده مربوطه ميوتاييد انجام مجدد فرآيند از  پسگردد و دانشكده مي آموزشي

   گردد.جهت امتيازدهي نهايي وارد كارتابل كميته منتخب دانشگاه مي

  



  

  نكته:

درخواست گردش كار ترفيع ساليانه توسط عضو هيات علمي ايجاد شده است ولي برخي از اطالعات در برخي از موارد كه 

به تاييد نهايي نرسيده باشد، الزم است از طريق بارگذاري مجدد اطالعات به شرح شگاه پژوهشي توسط كارشناسان پژوهشي دان

  زير اقدام نماييد:

در صورت مشاهده عدد در قسمت انتخاب نشده با كليك بر گزينه انتخاب موردي وارد صفحه فراخواني اطالعات مي  -1

  شويم.

  

اطالعات جديد در سامانه ترفيعات    و زدن عالمت فراخواني مجدد نياز)  اعالم عدم(تيك زدن بر روي گزينه  با  -2

 گردد.بارگذاري مي



  
باشد كه الزم است با كليك بر روي گزينه خير تمام مي )خيراطالعات بارگذاري شده در قسمت انتخاب با حالت فعال ( -3

  نماييد. )بلهباشد (گزينه ها را در صورتي كه مورد تاييد شما مي

  

فعال شد با كليك  )عدم نياز(شود و در صورتي كه گزينه  )بلهدقت شود كه با كليك بر روي گزينه خير گزينه انتخاب ( - 4

  شود.مي )بلهمجدد تبديل به (

  

عات فراخواني شده گزينه ت ترفيعات بازگشته و در صورت نهايي شدن اطالبا زدن گزينه بازگشت به صفحه درخواس - 5

  تاييد را مي زنيم.

بعدي دفتر نظارت و ارزيابي بايد به  رساني تا اطالعالزم به توضيح است كه گردش كار تقاضاي ترفيع ساليانه عضو هيات علمي  

  به صورت زير خواهد بود.صورت دستي نيز انجام پذيرد و همچنين گردش كار 

  


