
ايمرکز فناوري اطاعات و خدمات رایانه

اي هیئت علمی دانشگاه یزدراهنماي ویرایش و تکمیل اطالعات پروفایل اعض

نام کاربري و رمز عبور پست https://yazd.ac.ir/signinجهت ورود به صفحه ویرایش پروفایل خود الزم است در آدرس 
توانید از آیکون ورود به پورتال (باال سمت چپ سایت) استفاده بفرمایید.همچنین میالکترونیک خود را وارد نمایید.

باشد.نمی)yazd.ac.ir@(نکته: نیازي به تایپ دامین ایمیل

شوید.به صفحه ویرایش پروفایل شخصی خود وارد میورودپس از کلیک بر روي دکمه 

اطالعات تماس، اطالعات تحصیلی، پیشینه اجرایی و اطالعات آموزشی و ، لیهبخش با عناوین اطالعات او5پروفایل شما شامل 
باشد که به ترتیب توضیح داده شده است.میپژوهشی 

اطالعات اولیه-1

توانید مشکالت نگارشی احتمالی در نام و نام خانوادگی خود را ویرایش نمایید. همچنین الزم است نام و نام در این بخش شما می
خود را به التین نیز وارد نمایید تا در صفحه پروفایل انگلیسی شما نمایش داده شود.خانوادگی 



اطالعات تماس -2

در این بخش اطالعات تماس شما از جمله آدرس و شماره تماس شما در دانشکده، رایانامه و نشانی تارنماي شخصی فارسی و 
باشد.انگلیسی شما آورده شده است که براي شما قابل ویرایش می

دهد که منحصر بفرد است.باشد و بخش نهایی آدرس صفحه پروفایل شخصی شما را تشکیل مینشانی نمایه قابل تغییر نمی

، درج آدرس ایمیل دانشگاهی شما ضروري است.نکته: الزم به توضیح است در قسمت رایانه

تغییر دهید. جهت تغییر عکس پروفایل، الزم است به نکات زیر توانید عکس پروفایل خود را همچنین در انتهاي این بخش شما می
توجه فرمایید:

 حجم عکس ارسالی حداکثرK10.باشد
 هایی مانند توانید با استفاده از برنامهشما میباشد (150*200سایز عکس ارسالیPaint،Microsoft Office

Picture Managerو ... به راحتی سایز عکس خود را تغییر دهید(.
 پسوند عکسjpg و یاjpeg.باشد



حال با کلیک بر روي دکمه انتخاب عکس خود را  آپلود کنید.

گرفته توسط بخش الزم است بر روي دکمه اعمال تغییرات کلیک نمایید تا ویرایش صورت3نکته: براي اعمال شدن تغییرات در این 
تان ثبت گردد.ه پروفایلدر صفحشما 

اطالعات تحصیلی-3

توانید پیشینه تحصیلی خود را تکمیل و یا ویرایش نمایید. در این قسمت، براي هر مقطع تحصیلی، فیلدهاي سال در این بخش شما می
التحصیلی هم به فارسی و هم به انگلیسی وجود دارد.شروع، سال پایان، رشته تحصیلی و دانشگاه فارغ

توانید با کلیک بر روي گزینه افزودن پیشینه جدید، با انتخاب مقطع تحصیلی طالعات تحصیلی شما تاکنون وارد نشده است میاگر ا
موردنظر، اطالعات آن را هم به فارسی و هم به انگلیسی تکمیل فرمایید.

تان، نیاز به کلیک بر روي گزینه افزودن پیشینه جدید است. همچنین لطفا نکته: براي وارد نمودن اطالعات هرکدام از مقاطع تحصیلی
هاي شروع و پایان تحصیل خود را در ترجمه انگلیسی به صورت سال میالدي بیان نمایید (جهت یافتن معادل سال شمسی به میالدي سال
استفاده کنید).https://time.irتوانید از آدرس می

روبروي ویرایش نشانگرتوانید با کلیک بر روي در صورتی که پیشینه تحصیلی شما قبال وارد شده است و نیاز به ویرایش دارد می
مقطع موردنظرتان اقدام نمایید.



، به تکمیل تان، نیز با کلیک بر روي نشانگر ویرایشخود در پروفایل انگلیسیالزم به توضیح است براي تکمیل اطالعات تحصیلی
فیلدهاي انگلیسی مربوط به هر مقطع از پیشینه تحصیلی خود بپردازید.

پیشینه اجرایی-4

توانید میسال شروع و پایان، سازمان اجرایی و عنوان اجرایی است و شماهاي اجرایی شما از جمله این بخش شامل اطالعات پست
اید و یا در حال حاضر دارید تکمیل و یا ویرایش نمایید. نون داشتههاي اجرایی که تاکپست

با کلیک بر روي توانید براي اضافه کردن پست جدید، بر روي دکمه افزودن پیشینه اجرایی جدید کلیک کنید و همچنین شما می
گردد.پروفایل انگلیسی شما فراهم مینشانگر ویرایش، امکان درج ترجمه انگلیسی جهت 

ها در پروفایل بر اساس سال پایان آن پست است و نیازي به رعایت ترتیب در وارد نمودن الزم به توضیح است ترتیب نمایش پست
پیشینه اجرایی نیست.

با این کار، سال قرار دهید. 1420ال نکته: در صورتی که در زمان جاري داراي پست سازمانی هستید، سال پایان را تاریخی در آینده مث
می شود که نشاندهنده جاري بودن سمت شماست.نمایش داده–پایان در پروفایل شما به صورت 



نکته: جهت هماهنگی بیشتر، در صورتی که داراي پست سازمانی در دانشگاه یزد بوده و یا هستید، سازمان اجرایی را تنها دانشگاه یزد 
در صورت تمایل توضیحات بیشتر پست خود را در بخش عنوان اجرایی اضافه کنید به عنوان مثال براي وارد کردن سمت وارد کنید و 

رئیس بخش قدرت

عنوان اجرایی: رئیس بخش قدرتسازمان اجرایی: دانشگاه یزدگردد       توصیه می

دانشکده برقعنوان اجرایی: رئیس بخش قدرتدسازمان اجرایی: دانشگاه یز

عنوان اجرایی: رئیس بخش قدرتکده برقسازمان اجرایی: دانش

شده در حکم عنوان شود و روز و ماه درج نگردد و عنوان پست اجرایی نکته: در خصوص سال شروع و پایان سمت، لطفا تنها سال درج
شابه با عنوان سمت در حکم صادرشده باشد. دقیقا م

اطالعات آموزشی و پژوهشی-5

دهد را نمایش میتان هاي تحقیقاتیو جدول دوم زمینهشده توسط شما این بخش شامل دو جدول است که جدول اول، واحدهاي ارائه
فرمایید.تکمیل و یا ویرایش به فارسی و انگلیسی خود را اطالعاتتوانید، و شما می

.گردد و نیازي به کلیک بر روي دکمه اعمال تغییرات نداردپس از تکمیل یا ویرایش ذخیره می6و 5، 4هاي بخش



لطفا پس از پایان کار از منوي موجود در قسمت باال سمت چپ، بر روي خروج کلیک کنید.

ایمیل ارسال فرمایید تا در اسرع webmaster@yazd.ac.irتوانید به آدرس در صورت برخورد با هرگونه سوال و یا مشکلی، می
وقت به سوال شما پاسخ داده شود.

ايخدمات رایانهمرکز فناوري اطالعات و 


