
 

 

 ی علم تیاه یاعضا  یع ترف یکی الکترون یندفرا

 h t t p : / / i c t . u m . a c . i r            مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات 
12 از   1 صفحه 

 

 ب

 هیات علمی اعضای  ترفیع فرایند الکترونیکی  

 

 

 یعلم یات ه یاعضا  یعترف یکیالکترون  یندفرا: نام

 رتال ورود یکپارچه اعضا )پویا(و: پنام سامانه مرجع 

 آموزشی: معاونت متولی

 دانشگاه  معاون آموزشیها و کدهن آموزشی دانشا ، معاون، مدیران گروهعضای هیات علمیاکاربران: 

 

 

 1397 تاریخ استقرار:

 1400 شهریور تاریخ آخرین توسعه: 

 1400 شهریورتاریخ تهیه مستند: 

 های کاربردی مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات اداره سامانه توسعه و پشتیبانی:

 
 

 1400 نسخه برنامه:

 خیر  مستندسازی کد:

 بله ها: مستندسازی داده

 خیر  های سدف(:امکان اجرای مستقل سامانه )مستقل از سامانه

 
 

 PHPنویسی: زبان برنامه

 My SQL پایگاه داده:

 LAMP فناوری:



 

 

 

 ی علم یاته یاعضا  یع ترف یکی الکترون یندفرا

 h t t p : / / i c t . u m . a c . i r            اوری اطالعات و ارتباطات مرکز فن
12 از   2 حه صف

 

 معرفی  -1

د. اعضای هیـات علمـی  وشفعال می از تاریخ آخرین حکم ترفیع    ، یک ماه قبل فرم ترفیع هر عضو هیات علمی االنه  س

یا    وه، معاون آموزشیو سپس مدیران گر  نسبت به بررسی و تایید فرم ترفیع خود، اقدام نمایند   ،یـک مـاه فرصت دارند

  یکی الکترون  یندفرا  ، در این مستند عاون آموزشی دانشگاه باید نسبت به بررسی آن اقدام نمایند. و منماینده جذب دانشکده  

 شود. تشریح می  ی علم یات ه  یاعضا  یعترف

 

 ها ویژگی -2

 آموزشی   های تجمیع لبه  •

 ن آموزشی  ا معاونو  گروه  ان ثبت امتیاز طرح درس توسط مدیر •

 ر هر مرحلهد زم ضیحات التو  ثبت •

 ها ی دانشکدهزشن آمو ا معاونمدیران گروه و توسط  اساتید  ارزشیابی  •

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ی علم یاته یاعضا  یع ترف یکی الکترون یندفرا

 h t t p : / / i c t . u m . a c . i r            اوری اطالعات و ارتباطات مرکز فن
12 از   3 حه صف

 

 فرآیندها -3

 توسط عضو هیئت علمی ایجاد و ارسال فرم ترفیع- 3-1

ترفیعیک   حکم  آخرین  تاریخ  از  قبل  برای    ،ماه  فرم  ایجاد  هیامکان  علمی ا عضو  پ   ت  می ودر  فراهم  پویا    شود. رتال 

خودکار  هب  همچنین اصورت  نامه  ارسال  طریق  هیاز  عضو  به  فرم  ا توماسیونی  ایجاد  خصوص  در  علمی  ترفیع  ت 

   گردد.رسانی می اطالع 

چنانچه به هر دلیلی   و به مدیرگروه ارسال نماید.  را ایجادخود  علمی یک ماه فرصت دارد تا فرم ترفیع    تا هیعضو  

هی خود  ا عضو  ترفیع  فرم  ماهه  یک  مهلت  در  علمی  نکرد ارساو  ایجاد  را  ت  آموزشی  می   ،ل  معاونت  طریق  از  بایست 

، لبه  رتال پویا واز پجدید  ایجاد فرم و    های ترفیعمشاهده فهرست درخواستبرای    نماید.  دانشگاه برای ایجاد فرم پیگیری 

 (. 1-3شکل  ) ترفیع سالیانه را باز کنید ی زیرمنو  ،سایر  ی منوو ، آموزش 

عضو هیات علمی، به طور  آموزشی، پـژوهش و فناوری  های ترفیع، اطالعات فردی، فرم  هر ساله   بررسی با توجه به  

از شدهپایگاه   خودکار  خوانده  مربوطه  اطالعاتی  می   های  داده  نمایش  ترفیع  فرم  در  درج  و  به  نیـازی  بنابراین  شود. 

نمی  علمی  هیات  عضو  توسط  صرفاًبااطالعات  می شد.  داشـت،  وجـود  شـده  درج  اطالعات  در  اشکالی  چنانچه  ید  توان 

در نهایت در صـورت نیـاز بـا کارشناسـان مربوطـه    .نسـبت بـه رفـع اشـکال در بخـش »اطالعات پایه« اقدام نمایید

 . های الزم را به عمل آورنددر هـر حـوزه تمـاس بگیرید تـا نسـبت بـه اصـالح آن، پیگیری

و اگر نیاز به درج    بدون تغییر خواهد بود  عضو هیات علمی،  و ارسال  پس از تاییدترفیع  اطالعات فرم    م:نکته مه

ت علمی به  ابایست فرم مجدد توسط عضو هی می )همانند مقاالت و اطالعات پژوهشی و آموزشی( بود  آیتم جدید در فرم

 مجدد ذخیره گردد.  اطالعات مدیرگروه ارسال گردد تا 

مربو  پیگیری ت  جه ترفیع امور  فرم  به  فویرایش  انند  م  ط  ارسال  و  ایجاد  مقرریا  از گذشت مهلت  بعد    ی اعضا،  رم 

علمیبا    دنتوانمی   رسمیعلمی  ت  اهی هیأت  اعضای  امور  اعضا2477)داخلی    کارشناس  و  با  ا هی  ی (  پیمانی  علمی  ت 

 نمایند.  تماس برقرار ( 2438)داخلی   ت جذب ا کارشناس هی



 

 

 

 ی علم یاته یاعضا  یع ترف یکی الکترون یندفرا

 h t t p : / / i c t . u m . a c . i r            اوری اطالعات و ارتباطات مرکز فن
12 از   4 حه صف

 

 
 ترفیعهای لیست فرم صفحه:  1-3شکل 

 

 فهرسـت (2-3شکل )در صفحه باز شده    .کلیک کنید  برای مشاهده اطالعات فرم بر روی  در این صفحه  

 قابل مشاهده است. با مشخصات زیر دروس تدریس شده

 
 ارزشیابی حه : صف2-3شکل 

 

 تحصیلی مربوط به ترفیع: سال سال •

 : ترمی که درس تدریس شده استترم •

 : تعداد واحد هر درستعداد واحد •

 مقطع تحصیلی که تدریس شده است :مقطع تحصیلی •

 : میزان مشارکت استاد در درس میزان مشارکت •

)جزییات این امتیاز در جدول  است  Qصورتنمره ارزشیابی دروس که به  بندی:شهوخابی شیرزامتیاز ا •

 .زیر شرح داده شده است(

 

 



 

 

 

 ی علم یاته یاعضا  یع ترف یکی الکترون یندفرا

 h t t p : / / i c t . u m . a c . i r            اوری اطالعات و ارتباطات مرکز فن
12 از   5 حه صف

 

 مالحظات  امتیاز شاخص امتیازدهی  ردیف

 
دانشجویان )به تفکیک کارشناسی و  ارزشیابی   -الف

 تحصیالت تکمیلی( 

امتیاز هر  

 درس
 

نمره ارزشیابی فرین باال    1 (H) 5/3  

 

اول ارزشیابی   رکچا  2 (Q1) 5/2  

چارک دوم ارزشیابی   3 (Q2) 2 

چارک سوم ارزشیابی    4 (Q3) 5/1  

 1 (Q4) چارک چهارم ارزشیابی   5

 0 (L) نمره ارزشیابی فرین پایین 6

نظم و انضباط آموزشی  -ب    هر درس  

1تا  تهیه طرح درس روزآمد  7  
امتیاز طرح درس از  

تا   25/0حداقل 
امتیاز   1ر  حداکث

باشد.می  

سالموقع نمرات در پایان هر نیم ارسال به  8  5/0  

25/0تا  حضور و غیاب الکترونیکی دانشجو  9  

5/0 برگزاری کامل جلسات کالس )16  هفته( **  10  

5/0تا  استفاده از آموزش حواس افزوده  11  

ارزشیابی مدیران  -پ     

2تا  ارزشیابی مدیر گروه 12  
وثر ور مس حض اسابر   

زشی دانشکده ارزشیابی معاون آمو 13 1تا    
 

  امتیاز ارزشیابی •

ط مـدیر گـروه صـورت . چنانچه طرح درس توساست  1تا    0:  امتیاز این قسمت بین  امتیاز طرح درس •

 .کندامتیاز دهی می 0.75تا  0حله بعد مدیرگروه از در مر د.وشه میامتیاز اولیه محاسب 0.25، پذیرد

تعیـین تاریخ ثبت نمـرات در سـامانه  این امتیاز طبق    .است  0.5: امتیاز آن  ه موقع نمراتل برسااز اامتی •

 یت آموزشی است.ول آن مدیروشود و مسمی

 .است 0.25تا : بین صفر غیاب الکترونیکی و امتیاز حضور •

 .است 0.5تیاز آن : امامتیاز برگزاری کامل جلسات •

  .است  0.5تا آن از متی: اامتیاز استفاده از حواس افزوده •

 : جمع کل امتیازات ردیف امتیاز کل •

 (.3-3شکل ) مدیران هم قابل مشاهده استارزیابی آموزشی جدول لبه در قسمت پایین 

 



 

 

 

 ی علم یاته یاعضا  یع ترف یکی الکترون یندفرا

 h t t p : / / i c t . u m . a c . i r            اوری اطالعات و ارتباطات مرکز فن
12 از   6 حه صف

 

 
 ارزشیابی مدیران: صفحه 3-3شکل 

 

کارنامـه   لبـهفـرم در    نپس از باز کرد  ،ی نیاز به ثبت توضیحاتی در فرم ترفیع داشتلمت عایضو هچه عانچن

 .(4-3شکل ) دضیحات خود را ثبت نمایتواند در این قسمت تومی ،تفصیلی

 

 
 لی فرم ترفیع یکارنامه تفص لبهدر  در فرم ترفیع توضیحاتثبت  بخش مربوط به4-3شکل 

 

 ثبت امتیاز طرح درس- 3-2

 دهی کنند. ها را بررسی و امتیاز توانند طرح درسگروه می   انمدیر

  ،های رسیده پژوهشی فرم صفحه  قبل از باز کردن    حتماً دانشکده دارای چندین سمت باشد    مدیرگروه اگر    نکته مهم: 

  . (5-3شکل  )  درا انتخاب نمای   سمت مدیرگروه  «انتخاب سمت»رتال پویا با انتخاب گزینه  وباالی پ   یایست از منوبمی

 . های رسیده، فرمی نمایش داده نخواهد شددر صفحه فرم صورت در غیر این 



 

 

 

 ی علم یاته یاعضا  یع ترف یکی الکترون یندفرا

 h t t p : / / i c t . u m . a c . i r            اوری اطالعات و ارتباطات مرکز فن
12 از   7 حه صف

 

 

 

 مدیرگروه  سمتنتخاب ا : 5-3شکل 
 

به  .  گروه مدیر یکسان باشدباشند که گروه استاد، با  هایی می تنها مجاز به بررسی و تایید طرح درس مدیران گروه  

از  پویا، وپ   این منظور  آمو  رتال    )مدیرگروه(، صفحه طرح درس   بررسی طرح درس   یزیرمنوو  تدریس،    یمنو زشی،  لبه 

  خواهد طرح ت علمی که می اعضو هی   ،اگر در صفحه بررسی طرح درس اساتید برای مدیرگروه  را باز کنید.   ( 6-3شکل  )

نمی  داده  نمایش  دهد  انجام  را  آن  واحد  می   ، شوددرس  از  آموزشینظا بایست  کیفیت  تضمین  و  ارزیابی  )داخلی    رت، 

     د.ی( پیگیری نمای2482

 

 
 : صفحه طرح درس 6-3شکل 

 

و نمایش طرح درس را انتخاب کنید. چنانچه    از باالی صفحه سال، نیمسال، استاد و وضعیت مورد نظر را مشخص

نشود انتخاب  درس   ، استاد  اسکل  ارایه شده همه  دا   ان دا تهای  بررسی ده می نمایش  از قسمت  بررسی   شود.  صفحه 

 ( را باز کنید. 7-3شکل  ) ح درسطر



 

 

 

 ی علم یاته یاعضا  یع ترف یکی الکترون یندفرا

 h t t p : / / i c t . u m . a c . i r            اوری اطالعات و ارتباطات مرکز فن
12 از   8 حه صف

 

 
 : صفحه بررسی طرح درس 7-3شکل 

 

امتیاز آن در    ،درس   ز تایید این طرحکنید. پس ا  تایید یا عدم تایید، نمره و توضیحات را ثبت  وضعیت  صفحه در این  

 شود. آموزشی نمایش داده می  لبه ست ترفیع جاری در درخوا

 

 ط مدیر گروهتوس رزشیابیثبت ا- 3-3

صفحه باز شده،  در    را باز کنید.   د یاسات  ی ابیارز   ر، یسا  قسمتو    ،ی آموزش  ه لب  ا، یرتال پووپ از    مدیران گروه  به این منظور

 . شود می جهت ارزیابی نمایش داده ی ت علمی گروه آموزشا هی  یلیست اعضا

 
 های ارزیابی فرملیست : 8-3ل شک

 



 

 

 

 ی علم یاته یاعضا  یع ترف یکی الکترون یندفرا

 h t t p : / / i c t . u m . a c . i r            اوری اطالعات و ارتباطات مرکز فن
12 از   9 حه صف

 

ارزیابی می  ارزیابی عضو هی برای  داده  ت  ابایست فرم  نمایش  امتیازات  باز کنید تا صفحه زیر جهت ثبت  علمی را 

 . شود

 
 ت علمیا هی ی عضوابیزفرم ثبت ار:9-3شکل 

 

 تایید فرم توسط معاون آموزشی دانشکده  - 3-4

  .کندارسال  دمرحله بع به  م ترفیع را تایید وتواند فرمدیرگروه می ،توسط مدیرگروهو انجام ارزیابی  بعد از ثبت طرح درس

  و چنانچه   دد گرع به معاون آموزشی دانشکده ارسال می فرم ترفی  ، ت علمی رسمی باشدااگر فرم ترفیع مربوط به عضو هی

گردد تا کارشناس جذب دانشکده اسکن فرم  پیمانی باشد فرم به کارشناس جذب دانشکده ارسال می ت علمی  ا عضو هی

 پیوست فرم ترفیع نموده و به نماینده جذب دانشکده ارسال کند. را   1-2

فرم   تایید  از  دانشکده  برایفرم  ،  گروه  مدیرتوسط  بعد  آموزشی  می   معاون  پیمانی  )برا  شودارسال  اعضای  به  ی 

  . را باز کنید  ژوهشی های رسیده پفرم ،  لبه آموزش   و   ،رتال پویا وپ به این منظور از    . (شودارسال می   نماینده جذب دانشکده

قبل از تایید    گیرند. رار می رگروه به معاون آموزشی دانشکده در این صفحه قهای ترفیع ارسال شده توسط مدیکلیه فرم 

ثبت  معاون آموزشی دانشکده    توسطت علمی  ابایست ارزشیابی عضو هی آموزشی دانشکده، می   فرم ترفیع توسط معاون 

 شود.  امتیاز دادهو آموزشی فرم ترفیع پژوهشی های  آیتم همچنین به   . شود



 

 

 

 ی علم یاته یاعضا  یع ترف یکی الکترون یندفرا

 h t t p : / / i c t . u m . a c . i r            اوری اطالعات و ارتباطات مرکز فن
12 از    10 حه صف

 

 معاون آموزشی دانشکدهثبت ارزشیابی توسط  •

 ،دیاسـات یابیارزو  ر،یسا قسمت ،یآموزش لبه ا،یرتال پووپاز طریق ،  مدیرگروهابی توسط  یمشابه ثبت ارزش

گـروه و   کلیه امتیازات ارزشیابی ثبت شـده توسـط مـدیر  .(10-3شکل  )  دیابی مدیران را باز کنیارزشصفحه  

 د.شواده مینمایش د ،آموزش فرم ترفیعبرگه معاون آموزشی دانشکده در 

 

 موزش فرم ترفیع آ برگهگروه و معاون دانشکده در  امتیازات ارزشیابی مدیر:   10-3شکل 

 

 و آموزشی فرم ترفیع توسط معاون آموزشی دانشکده ثبت امتیازات پژوهشی  •

پـژوهش و برگـه توانـد داخـل دانشکده میمعاون آموزشی    ،برای این منظور پس از باز کردن فرم ترفیع

 .کندیتم امتیازدهی آبا دوبار کلیک کردن روی ستون امتیاز به هر  ،فرم ترفیع آموزش

حتما قبل از باز کردن فرم ترفیع جهت  ،سمت باشداگر معاون آموزشی دانشکده دارای چندین  نکته مهم:

ه فـرم ب  ت امتیازورت امکان ثبصدر غیر این  .بایست سمت معاون آموزشی را انتخاب نمایدمی  ،ثبت امتیازات

 وجود ندارد.

 



 

 

 

 ی علم یاته یاعضا  یع ترف یکی الکترون یندفرا

 h t t p : / / i c t . u m . a c . i r            اوری اطالعات و ارتباطات مرکز فن
12 از    11 حه صف

 

 

 آموزشی امکان ثبت امتیازات در فرم ترفیع است( فقط با سمت معاون ) انتخاب سمت برای معاون آموزشی  :11-3شکل 
 

برگـه در    یع داشت پس از باز کـردن فـرم،به ثبت توضیحاتی در فرم ترفنیاز  چنانچه معاون آموزشی دانشکده  

 را ثبت نمایند.تواند در این قسمت توضیحات بخشی برای ثبت نظر وجود دارد که می ،کارنامه تفصیلی عملکرد

 
 لی فرم ترفیع یارنامه تفصکبرگه در فرم ترفیع در  توضیحات معاون دانشکدهبخش مربوط به ثبت  :  12-3شکل 

 

تواند فرم را تاییـد نمایـد تـا فـرم بـه معاونـت ، معاون آموزشی میارزشیابی و ثبت امتیاز به فرم ترفیع  پس از

 ارسال شود.آموزشی دانشگاه 

 



 

 

 

 ی علم یاته یاعضا  یع ترف یکی الکترون یندفرا

 h t t p : / / i c t . u m . a c . i r            اوری اطالعات و ارتباطات مرکز فن
12 از    12 حه صف

 

 دانشگاه فرم توسط معاون آموزشی نهایی تایید  - 3-5

لسه کارگروه ترفیع  فرم توسط معاونت آموزشی دانشگاه پس از برگزاری ج  آخرین مرحله از فرآیند فرم ترفیع تایید نهایی 

 . باشدو ارتقا می 

 

 

 

 


