
ثبت كليه فعاليت ها از زمان 
استخدام  كه در ترفيع، 

گرانت و ارتقا قابل استفاده 
مي باشند

( همراه با مستندات مربوطه) 

قرار دادن وضعيت تائيد 
فعاليت در حالت تاييد ثبت 

كننده

ارسال فعاليت  از طريق پيش 
خوان خدمت براي كارشناس 

پژوهشي

بررسي مستندات و اطالعات 
ارسال شده 

عضو ھیات علمی

عضو ھیات علمی

عضو ھیات علمی

کارشناس پژوھشی

شروع

عدم تایید

تاییدبررسي مستندات 

رئیس پژوھشگاه

پايان

عدم تایید

گردش كار ثبت و تاييد فعاليت ها 
در سامانه گلستان  

تایید

مشخصات كامل طرح :  684گزارش 
ليست طرح ها :  686گزارش 
مشخصات كامل مقاله:  788گزارش 

ليست مقاالت ژورنالي:  787گزارش  
ليست مقاالت همايشي: 777گزارش 

قبل از ثبت فعاليت ها، فايل هاي آموزشي كه در 
سايت دانشگاه قرار دارد را مالحظه فرماييد

آموزشي  - فرم ها و مستندات - سايت دانشگاه
فايل هاي مربوط –اعضا هيات علمي  - وپژوهشي
به گلستان

بعد از پيوست كردن مستندات
مي توان وضعيت تاييد را در  

حالت تاييد ثبت كننده قرار داد

بعد از ارسال فعاليت ها جهت تاييد 
پژوهش حداقل يك فاصله زماني يك 

هفته اي را در نظر بگيرد كه در صورت 
نقص مدارك ارسال شده و يا عدم 

تكميل دقيق اطالعات اين اين زمان 
بيشتر خواهد شد

از طريق پيش خوان خدمت و آيكن گردش كار،  
روند بررسي فعاليت را چك نماييد فعاليت ها به 
ترتيب زمان دريافت بررسي مي شوند و نياز به 

تماس تلفني و مراجعه حضوري نمي باشد



شروع

ثبت كليه فعاليت هاي مورد 
نياز ترفيع در سامانه گلستان

ارائه  درخواست ترفيع از 
طريق پيش خوان خدمت 

انتخاب   فعاليت هاي   كه در 
بازه ترفيع قرار دارند

قرار دادن وضعيت تائيد 
درخواست  در حالت تاييد 

ثبت كننده 

ارسال درخواست ترفيع براي 
دانشكده /رييس پژوهشكده

بررسي و امتيازدهي به 
فعاليت ها  توسط رياست 

پژوهشكده  /دانشكده

بررسي و تائيد نهايي امتيازات 
در كميته ترفيع

پايان

عضو ھیات علمی

عضو ھیات علمی

عضو ھیات علمی

عضو ھیات علمی

عضو ھیات علمی پژوھشکده/رئیس دانشکده

کمیتھ ترفیع

تكميل و ارسال فرم مربوط به 
ترفيع از طريق اتوماسيون اداري

قسمت ورود اطالعات، فرم هاي ) 
(اداري

عضو ھیات علمی

ثبت امتيازات توسط مدير 
گروه مربوطه

مدیر گروه

تائيد امتيازات توسط رئيس 
دانشكده /پژوهشكده

دانشکده/ رییس پژوھشکده

ثبت امتيازات توسط رئيس 
اداره نظارت و ارزيابي

درج در سامانه گلستان

رییس نظارت و ارزیابی

کارشناس نظارت و ارزیابی

کسب امتیاز الزم

پايان

عدم کسب امتیاز الزم

گردش كار درخواست ترفيع ساليانه
در سامانه گلستان  

کسب امتیاز الزم

مشاهده تاريخ ترفيع:    513گزارش 
امتيازت باقي مانده:    894گزارش 
 امتياز تعلق گرفته به هر فعاليت:  712گزارش 

عدم کسب امتیاز الزم

فرم مربوط به شئونات 
آموزشي و /پژوهشي

اخالق حرفه اي

فقط فعاليت هايي قابل 
انتخاب هستند كه تاييد 

پژوهش داشته باشند و در 
بازه ترفيع باشند

قبل از ارائه درخواست ترفيع، با 
تاريخ ترفيع  513استفاده از گزارش

خود را مشاهده نموده و در صورتي 
كه تاريخ ترفيع شما  تغيير كرده 

تماس بگيريد تا (  120داخلي)است با 
بازه ترفيع اصالح شود


