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 ن؟یچگونه در این ساهانه اکانت داشته باش -1

ًام اسائِ دّیذ تا تشای ضوا  فتاح صادُ()آلای تشای ایي هٌظَس ًحَُ ًگاسش صحیح ًام خاًَادگی خَد سا تِ ٍاحذ فٌاٍسی اطالعات 

اگش تشای هثال  ، ًام کاستشی ًوی تَاًذ حاٍی اعذاد ٍ سایش کاساکتشّای غیشالفثایی تاضذتخصیص دادُ ضَد ٍ سهض عثَس کاستشی

 تاضذ آدسس صفحِ اصلی سَاتك ضوا تِ فشم صیش خَاّذ تَد:  rahimi ًام خاًَادگی ضوا 

cv.azaruniv.ac.ir/rahimi 

 اکٌَى تشای ثثت سَاتك خَد دس سیستن تِ آدسس صیش هشاجعِ ًواییذ:

cv.azaruniv.ac.ir/panel 

 

دس صَستی کِ لصذ داسیذ اطالعات خَد سا تِ صتاى فاسسی ٍ جْت ًوایص دس تخص فاسسی دسج ًوائیذ اص هٌَی اًتخاب صتاى، 

تشای هطاّذُ سَاتمی کِ  سا اًتخاب ًوائیذ تا ٍاسد پٌل کاستشی خَد ضَیذ. اًگلیسیي صَست ب ًوائیذ ٍ دسغیش ایاسا اًتخ فاسسی

تِ اًتْای آدسس فَق اضافِ خَاّذ ضذ ٍ دس صَستی کِ توایل تِ هطاّذُ سَاتك  faدس پٌل خَد تِ صتاى فاسسی ًَضتِ ایذ تگ 

 تِ اًتْای آدسس اضافِ هی ضَد تشای هثال:  enخَد تِ صتاى اًگلیسی تاضیذ تگ 

cv.azaruniv.ac.ir/rahimi/fa 

cv.azaruniv.ac.ir/rahimi/en 

 .پیص فشض سَاتك خَد سا تغییش دّیذصتاى تخص تٌظیوات  ٍ تَجِ داضتِ تاضیذ کِ هی تَاًیذ اص پٌل خَد

 

 

 

 



 ن؟یبعذ از اولین ورود به پنل خود چه اقذاهی بایذ انجام ده -2

ایویل خَد سا ٍاسد ًوائیذ  حتوا اتتذا تخصتعذ اص اٍلیي ٍسٍد تِ صَست اتَهاتیک تِ تخص تٌظیوات ّذایت خَاّیذ ضذ دس ایي 

ٍ تذٍى   cv.azaruniv.ac.ir/rahimiٍ صتاى پیص فشض سَاتك سا اًتخاب ًواییذ. تشای هثال  اگش توایل داسیذ تا ٍسٍد آدسس 

تشای  دس اًتْای آدسس کاستشاى تِ تخص اًگلیسی ّذایت ضًَذ تایذ اص ایي لسوت تٌظین هشتَطِ سا اعوال ًوائیذ.  enدسج تگ 

 ٍسٍد سهض عثَس خَد سا تغییش دّیذ.جلَگیشی اص ّشگًَِ هطکالت احتوالی لطفا پس اص اٍلیي 

 سا اًتخاب ًوائیذ. هعشفی استاداص هٌَی سوت ساست تخص  اٍلیِ تعذ اص اعوال تٌظیوات 

 

 چیست؟ در بخش هعرفی استاد فرهت و سایس هناسب برای تصویر استاد  -3

سٍی آى اضافِ هی کٌذ فمط  ًیض تصاٍیش ضوا سا تشش دادُ ٍ تا فشهت هٌاسة رخیشُ ٍ آسم داًطگاُ ساساهاًِ تِ صَست اتَهاتیک 

تاضذ تا تعذ اص تشش ٍ تغییش سایض  3*4تصَیش هی تاضذ، تصاٍیش ضوا حتوا تایذ دس اتعاد  اتعاد ی کِ هْن است تٌاسةتٌْا چیض

توایلی تشای دسج تصَیش خَد ًذاسًذ حتوا جٌسیت خَد سا اًتخاب تِ دسستی ًوایص دادُ ضَد. اساتیذی کِ تاصّن تصَیش ضوا 

 یذ کِ جٌسیت پیص فشض هشد هی تاضذ.ًوایٌذ تا تصَیش پیص فشض هٌاسة جٌسیت آًْا ًوایص دادُ ضَد. تَجِ داضتِ تاض

 

 در بخش هعرفی استاد، هنظور از آپلود فایل رزوهه چیست؟ -4

ٍ ... کشدُ اًذ   wordاساتیذ هعوَالً دس کٌاس ایي ساهاًِ خَدضاى ًیض لثالً الذام تِ تْیِ فایل سَاتك خَد دس ًشم افضاسّایی هثل 

ایي گضیٌِ ایي اهکاى سا هی دّذ کِ فایل سصٍهِ ای سا کِ لثال آهادُ کشدًذ دس ایي ساهاًِ ّن دسج ًوایٌذ. تَجِ داضتِ تاضیذ 

 دس ایي لسوت لاتل دسج هی تاضذ.  pdfّن فایل  ٍ  wordکِ ّن فایل 

 

 

 

 

 

 



 

 ؟هنگام ورود اطالعات در بخش انگلیسی چگونه تاریخ ها را به هیالدی تبذیل کنین  -5

تشای ایي هٌظَس اتضاس تثذیل تاسیخ دس تاالتشیي تخص هٌَّای سوت ساست تعثیِ ضذُ است، ضوا تا استفادُ اص ایي اتضاس تِ 

 یخ ّای ضوسی سا تِ هیالدی ٍ تشعکس تثذیل ًوائیذ.ساحتی هی تَاًیذ تاس

 

  

 آیا اهکان پرینت از کلیه سوابق درج شذه به صورت یکجا وجود دارد؟ -6

 تاضذ تِ آدسس صیش هشاجعِ ًوائیذ:  rahimiتلِ تشای ایٌکاس تا فشض ایٌکِ ًام کاستشی ضوا 

cv.azaruniv.ac.ir/rahimi/cv 

 تِ صَست آصهایطی ساُ اًذاصی گشدیذُ است. فاسسی تخص تشای فعال اهکاى ایي

 

 ؟چگونه سوابق را با فرهت دلخواه خودتان بنویسیذ -7

اتیذ فشم ّایی ّستٌذ کِ تا تشسسی سَاتك صذّا استاد ٍ تا جوع تٌذی ٍ حزف فشض ساهاًِ سَاتك علوی پژٍّطی اسپیص 

 یش طشاحی ضذُ است:هَاسد غیشضشٍسی آًْا طشاحی ضذُ اًذ، تشای هثال تشای تخص هماالت فشم ص



 

تشخی اص اساتیذ توایل ًذاضتِ تاضٌذ هَاسد سا تِ صَست تکی دسج ًوایٌذ ٍ یا ایي احتوال ٍجَد  است ٍلی تا ایي ٍجَد هوکي

داسد کِ ایي فشم ّا جَاتگَی توام ًیاصّای آًْا ًثاضذ ٍ تخَاٌّذ اطالعات خَد سا هطاتك سلیمِ ضخصی خَد دس سایت دسج 

کِ هی خَاّیذ اطالعات سا تا سلیمِ خَدتاى ٍاسد ًوائیذ ًوایٌذ. تشای ایي هٌظَس ٍاسد تخص تٌظیوات ضَیذ ٍ تشای ّشتخطی 

دلت داضتِ تاضیذ کِ دس صَست استفادُ اص فشم سادُ  سا اًتخاب ًوائیذ. فشم سادُ تک فیلذی، فشم پیص فشض پیطشفتِتجای 

شفتِ ساُ تک صفحِ ای ًوایص دادُ ًخَاّذ ضذ ٍ ایي اهکاى فمط تشای فشم ّای پیط cvتک فیلذی اطالعات ضوا دس تخص 

 اًذاصی ضذُ است.

 ؟به فرم ساده تک فیلذی کپی کنین نی را که قبال داریچگونه اطالعات -8

 wordسا تشجیح هی دّیذ هی تَاًیذ اطالعات خَد سا اص فایل ّای  فشم سادُ تک فیلذیدسصَستی کِ تشای ثثت سَاتك خَد 

ًیستٌذ ٍ حاٍی   Plain-Textتِ صَست   wordکپی ًوائیذ ًکتِ هْن دس استفادُ اص ایي اهکاى ایي هی تاضذ کِ هتَى 

دس صَستی کِ لصذ تِ ّویي دلیل  ْا تشای فشهت تٌذی استفادُ هی ًوایذاص آً  wordکاساکتشّای کٌتشلی دیگشی ّستٌذ کِ 

اس اتضاس ٍیشایطگش کلیک کشدُ ٍ داخل اص ًَ کپی کٌیذ حتوا تعذ اص کپی سٍی word فایل داسیذ اطالعات خَد سا اص

ٍ هتَى ضوا دس  کلیک کٌیذ تا کاساکتشّای کٌتشلی اص هتي حزف ضذُ  Insertذ ٍ سپس سٍی کٌی Paste کادس تاص ضذُ

 ٍیشایطگش دسج گشدد.

 



 ؟برای دانشجویان وجود دارد  fileآیا اهکان درج  -9

 pdf , doc , docxاستفادُ ًوائیذ. ضوا دس آپلَد فایل لادس تِ دسج فایل  ای داًطجَیاىدسج فایل تشتلِ  تشای ایي هٌظَس اص تخص 

, zip شی داسد حتوا آًشا خَاّیذ تَد تِ ّویي دلیل دس صَستی کِ فایل ضوا فشهت دیگzip  .تعذا آپلَد ًوائیذ ٍ 

 

 

 

 


