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تات و رزومه هوشمند  سـامانه های نما
مرکز علوم و فناوری اطالعات کشاورزی 1

  بیـان مسـئله   
ســازمان تات  از جملــه بزرگتریــن ســازمان های پژوهشــی کشــور و  خاورمیانــه به شــمار می آیــد. حضــور بیـش از 2800 عضـو هیئــت علمـی و پژوهشگر در 

ح هــای تحقیقاتی مختلفــی را در حوزه هــای متنوع علوم کشــاورزی به ســرانجام می رســانند و ســاالنه حــدود 2000 گــزارش پژوهشـی  ایــن ســازمان کــه طر

ح هــا تهیــه می کننــد، شــاهدی بـر ایـن مدعاســت. انتشــار حجـم وســیعی از مقـاالت علمـی و پژوهشــی، علمـی و ترویجـی، نشــریه های فنــی  از ایــن طر

و ترویجــی، کتــاب، و تولیــد دانــش فنـی بخــش مهــم دیگــری از برون دادهـای ایـن ســازمان تحقیقاتــی محســوب می شــود کـه در قالـب پژوهش هـای 

بنیادی و کاربردی صورت می گیرد. مأموریت هــای پژوهشــی و آموزشــی ایــن ســازمان از طریق حدود 80 موسســه، پژوهشگاه، پژوهشــكده، مرکز  ملی 

و مرکـز تحقیقاتـی و آموزشــی و بیـش از 300 ایسـتگاه تحقیقاتـی کـه در سرتاســر کشــور پراکنـده هســتند بــه انجـام می رســد. بـر همیـن اسـاس سـامانه 

رزومـه هوشـمند ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی بـا هـدف ثبـت اطالعـات و فعالیت هـای مختلـف پژوهشـی-فناوری، آموزشـی، ترویجـی 

و اجرایـی واحدهـای تابعـه سـازمان و نمایـش آن هـا، دو سـامانه "نماتـات" و "رزومـه هوشـمند" طراحـی و راه انـدازی شـد. 
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1- حسین فرازمند، طیبه شهمیرزادی و ناصر اشكنی پور
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  امکانات سامانه رزومه هوشمند    
- امكان ثبت حدود 70 فعالیت  پژوهشـی، آموزشـی و ترویجی محققان، مدرسـان، اعضای هیئت علمی و کارشناسـان

- پایـش به هنـگام فعالیت هـای مختلف در سـطوح سـازمان، موسسـات، مراکز تابعه و بخش  هـای تحقیقاتی

/سـازمان( - اخـذ گزارش هـای متنـوع از فعالیت ها در سـطوح مختلف )محقق/بخش/موسسه/مرکز

- ارسـال اطالعـات موردنیـاز بـه نرم افزارهـا و سـامانه های مختلـف )ترفیـع و ارتقـاء اعضـاء هیئـت علمـی/ ارزیابـی عملكـرد و ارتقـاء رتبـه کارکنـان غیرهیئـت 

علمـی/ اثرسـنجی و .....(

پژوهشـی،  فعالیت هـای  جامـع  تصویـر  عنـوان  بـه   ،  http://namatat.areeo.ac.irنشـانی بـه  نماتـات  سـامانه  در  ثبت شـده  فعالیت هـای  انعـكاس   -

کشـاورزی( ترویـج  و  آمـوزش  تحقیقـات،  سـازمان  ترویجـی  و  آموزشـی 


