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راهنمای ورود اطالعات در سامانه جدید رزومه اساتید
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات
https://cic.aut.ac.ir

نسخه راهنما2.0 :

 .1نحوه ورود به سامانه
جهت ورود اطالعات جدید در رزومه یا ویرایش اطالعات موجود الزم است که در سامانه رزومه الگین نمایید .برای این
کار در هدر وبسایت دانشگاه ( )https://aut.ac.irبر روی دکمه ورود کلیک کنید:

در پنجرهای که باز می شود بایستی نام کاربری و رمز عبور مربوط به ایمیل دانشگاهیتان ( )exmple@aut.ac.irرا
وارد نمایید .نیازی به وارد کردن  @aut.ac.irنیست و تنها نام کاربری شما کفایت میکند:

پس از ورود ،صفحه رزومه خویش را میبینید (اگر پیغام تغییر رمز عبور نمایش داده شد ،نادیده بگیرید) .همچنین
میتوانید از منوی «ورود» که اکنون به منوی مدیریت رزومه شما تبدیل شده است ،وارد بخش «کارنامه علمی» شوید تا
به صفحه رزومه خویش دسترسی پیدا کنید:

صفحه رزومه اولیه شما به شکل زیر است و از بخش های زیر تشکیل شده است:

 .2ورود و ویرایش اطالعات عمومی
برای ویرایش اطالعات عمومی باید وارد بخش «ورود یا ویرایش اطالعات» شوید و از منوی «عکس و شبکههای
اجتماعی» استفاده کنید:

جهت ورود یا ویرایش عکس ،تلفن محل کار و لینک شبکههای اجتماعی از این صفحه استفاده میکنیم.
نکته :مواردی که به شکل پیش فرض از ابتدا در این صفحه تعریف شدهاند (نام ،نام خانوادگی ،ایمیل ،ارجاعاتh- ،
 ،indexگروه آموزشی ،مرتبه علمی و دانشکده) اطالعات پورتالی اساتید است و اگر نیاز به ویرایش آنهاست باید در
پورتال آموزشی اساتید ویرایش شود.

چنانچه ارجاعات و  h-indexشما متفاوت از مقادیر درج شده است ،لطفا ابتدا مقادیر آن را در سایت  scopusبه
آدرس زیر ،بررسی فرمائید ( scopus idخود را جایگزین عبارت } {your scopud idدر آدرس زیر نمائید):
}https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId={your scopus id
در صورتی که مقادیر متفاوت بود  scopus idخود را جهت اصالح از طریق ایمیل ( )web@aut.ac.irارسال فرمائید.

 .3ورود و ویرایش اطالعات آموزشی
اطالعاتی که در بخش «دروس ارائهشده»« ،پایاننامههای ارشد» و «رسالههای دکتری» در صفحه رزومه اساتید
نمایش داده میشود ،از طریق وب سرویس و از پورتال آموزشی اساتید خوانده و نمایش داده شده است .اساتید در بخش
«ورود یا ویرایش اطالعات» این اطالعات را نمیبینند و در صورت لزوم برای ویرایش این اطالعات باید از
کارشناسان آموزشی دانشکده خویش کمک بگیرند .موارد توصیف درس و سرفصلها قابل ورود و اصالح در پورتال
(بخش طرح درس) توسط خود اساتید میباشد.
نکته :1در نمایش اطالعات در صفحه فارسی رزومه ،اولویت با اطالعاتیست که عنوان فارسی آنها در پورتال
وارد شده است .در صورتی که عنوان فارسی پایاننامه یا رسالهای در پورتال موجود نیست سیستم آن مورد
را با عنوان انگلیسی در صفحه فارسی رزومه نمایش میدهد.
نکته : 2در نمایش اطالعات در صفحه انگلیسی رزومه ،اطالعاتی نمایش داده میشود که عنوان انگلیسی آنها
در پورتال وارد شده است .در صورتی که عنوان انگلیسی پایاننامه یا رسالهای در پورتال موجود نباشد
سیستم آن مورد را در صفحه رزومه نمایش نمیدهد.
نکته :3مواردی که هیچ عنوانی برای آنها در پورتال وارد نشده باشد در صفحه رزومه نمایش داده نمیشود.
نکته : 4امکانی به پورتال آموزشی اضافه شده است که «نمایش/عدم نمایش» هر پروژه بر روی وبسایت را
برای شما میسر میکند:
به منظور عدم نمایش پروژه در وب سایت دانشگاه (بخش رزومه اساتید) ،اساتید میتوانند با مراجعه به بخش پروژهها در پورتال
خود و انتخاب پروژه (کلیک بر روی نام یا شماره دانشجو در جدول پروژهها) وارد صفحه اطالعات پروژه شده (مطابق شکل زیر)

و وضعیت گزینه "بر روی وب سایت دانشگاه قرار گیرد" را مشاهده نمایند و با کلیک بر روی "نمایش/عدم نمایش در سایت"
وضعیت این گزینه را تغییر دهند.
نکته :فقط اساتید راهنما (شامل استاد راهنمای اول و دوم) دسترسی به مشاهده و تغییر این گزینه دارند.

 .4ورود و ویرایش اطالعات پژوهشی
اطالعاتی که در بخش «کتب»« ،اختراعات  /ثبت پتنت»« ،مقاالت ژورنال» و «مقاالت کنفرانس» در صفحه رزومه اساتید
نمایش داده میشود از طریق وب سرویس و از پورتال آموزشی اساتید خوانده و نمایش داده شده است .اساتید در بخش «ورود یا
ویرایش اطالعات» این اطالعات را نمیبینند و برای ویرایش اطالعات در بخش «اختراعات» میتوانند با ایمیل
 ، patent@aut.ac.irبرای ویرایش اطالعات مربوط به مقاالت با شماره داخلی  5442یا آدرس پست الکترونیک
 amansouri@aut.ac.irو برای ویرایش کتب با شماره  66460999در مدیریت امور پژوهشی دانشگاه تماس حاصل
نمایند.

نکته :1ساز و کار اطالعات وارد شده در بخش «کتب» مشابه دو بخش «پایاننامههای ارشد» و «رسالههای دکتری»
میباشد.
نکته :2اطالعات وارد شده در سه بخش «اختراعات  /ثبت پتنت»« ،مقاالت ژورنال» و «مقاالت کنفرانس» در هر دو
صفحه فارسی و انگلیسی رزومه به زبان انگلیسی میباشد و از پورتال آموزشی دانشگاه خوانده شده است .در صورتی
که عنوان انگلیسی برخی موارد در پورتال آموزشی وارد نشده باشد ،آن مورد در رزومه نمایش داده نشده است.
نکته :3در پورتال آموزشی میتوانید «نمایش/عدم نمایش» هر مقاله در وبسایت را تعیین کنید:
به منظور عدم نمایش مقاله در وب سایت دانشگاه (بخش رزومه اساتید) ،اساتید میتوانند با مراجعه به بخش مقاالت در پورتال
خود و انتخاب مقاله ،وارد صفحه اطالعات مقاله شده (مطابق شکل زیر)

و وضعیت گزینه "بر روی وب سایت دانشگاه قرار گیرد" را مشاهده نمایند و با کلیک بر روی "نمایش/عدم نمایش در سایت"
وضعیت این گزینه را تغییر دهند .در صورتی که مقاله به مرحله تایید دانشگاه رسیده باشد این گزینه از دسترس خارج شده و برای
تغییر آن باید با مدیریت امور پژوهشی دانشگاه تماس بگیرند.
نکته :4تنها مقاالتی که به مرحله تایید توسط دانشگاه رسیده باشند در این بخش نمایش داده شده است .برای سایر
مقاالت بایستی از بخش «ورود یا ویرایش اطالعات» استفاده نمایید.

 .5ورود سایر اطالعات
پس از ورود به بخش «ورود یا ویرایش اطالعات» میتوانید عالوه بر موارد موفق موارد متعددی را در رزومه خویش درج
نمایید .این کار به جهت همسان بودن صفحات رزومه صورت گرفته است.
نمایش اطالعات در وبسایت ،برای دادههای وارد شده در بخش «ورود یا ویرایش اطالعات» به دو صورت است:
 -1جداول «پایاننامههای کارشناسی ارشد»« ،رسالههای دکتری»« ،کتب»« ،اختراعات/ثبت پتنت»« ،مقاالت
ژورنال» و «مقاالت کنفرانس» به عنوان جداول اولیه در همه صفحات رزومه دیده میشوند (به شرط وجود
اطالعات).
اطالعات این جداول از طریق وبسرویس و از پورتال آموزشی و پژوهشی دانشگاه خوانده شده است که پیشتر
نحوه خوانش این اطالعات توضیح داده شده است .امکان ویرایش اطالعات پورتالی در این بخش میسر نیست و
شما اطالعات پورتالی را در این قسمت نمیبینید .برای ویرایش این اطالعات باید به روشهایی که پیشتر گفته
شد عمل نمایید .ولی امکان ورود اطالعات جدید در چهار بخش «کتب»« ،اختراعات/ثبت پتنت»« ،مقاالت
ژورنال» و «مقاالت کنفرانس» در نظر گرفته شده است تا اساتید محترم بتوانند دادههایی را که خارج از دانشگاه
داشتهاند در این قسمت ثبت نمایند .نحوه نمایش این اطالعات نیز در وب بدین صورت است که مثال اگر کتابی
در بخش کتب ثبت شود ،در صفحه رزومه شما ،لیست کتب به دو دسته «داده های ثبت شده در پورتال» و
سایر دادهها تقسیم میشود و کتاب ثبت شده توسط شما در بخش سایر دادهها نمایش داده میشود:

 -2سایر جداول در صفحه «ورود یا ویرایش اطالعات» در حال حاضر فاقد اطالعات است و در صورت تمایل می
توانید با درج اطالعات در این جداول نمایش این اطالعات را در وب داشته باشید.

نکته :در ورود اطالعات در این بخش حتما هم اطالعات فارسی و هم اطالعات انگلیسی مربوط به هر
مورد را وارد نمایید تا در هر دو صفحه فارسی و انگلیسی رزومه آن مورد نمایش داده شود.

ایمیل  web@aut.ac.irآماده پاسخگویی به سواالت احتمالی شماست.

