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 جلسه شوراي  پورتال دانشگاه با حضور نمایندگان مربوطه تشکیل وموارد ذیل مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت:  

  معرفی شاخص هاي جدید رتبه بندي جهانی وبومتریکس  )1

درصدي پورتال دانشگاه  20رشد  و 2012سال جوالي  نتایج رتبه بندي وبومتریکس در ش در خصوصارائه گزار )2

  قبلسال نسبت به رتبه بندي 

 :پورتال دانشگاه به تفکیک بشرح ذیل impactو  presenceارائه گزارش در خصوص وضعیت شاخص  )3

 

 پورتال ردیف
تعداد صفحات 

 ایندکس شده

 تعداد فایل هاي ایندکس شده

PPT Docx Doc PDF 

 8 10 0 0 826 معاونت آموزشی دانشگاه 1

 61 1 0 1 478 معاونت بهداشتی دانشگاه 2

 27 4 2 8 872 معاونت پژوهشی دانشگاه 3

 9 0 0 1 303 معاونت توسعه مدیریت و منابع 4

 26 2 10 3 823 معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه 5

 76 3 0 1 488 معاونت درمان دانشگاه 6

 19 14 1 0 522 معاونت غذا و دارو دانشگاه 7

       

 17 1 0 1 339 دانشکده بهداشت 1

 25 10 0 0 391 دانشکده پرستاري و مامایی 2

 33 0 1 0 609 دانشکده پزشکی 3

 17 0 0 0 491 دانشکده پیراپزشکی 4

       

 0 0 0 0 169 بیمارستان اخوان 1

یبیمارستان شهید بهشت 2  213 0 1 0 2 

 1 0 0 0 232 بیمارستان نقوي 3

 21 0 0 0 432 بیمارستان متینی 4

       

 0 0 0 0 365 شبکه بهداشت و درمان  1

 22 1 0 1 267 معاونت بهداشتی شبکه 2

 0 0 0 0 112 معاونت درمان شبکه 3

 1 0 0 0 107 بیمارستان شهید رجایی 4

 0 0 0 0 84 بیمارستان سیدالشهداء 5

       

  2100 133 20 35  کل پورتال دانشگاه 1

ورت جلسه شوراي پورتال دانشگاهص  
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  معاونت آموزشی :  مکان برگزاري  12 - 14:  زمان جلسه  13/06/91:  تاریخ جلسه - 2  30: شماره جلسه

 بهبود وضعیت پورتال  دانشگاه در رتبه بندي جهانی وبومتریکس مقررگردید پایان  به منظور ارتقاء رتبه و در:  

  .اقدام نمایند) SEO(دگان پورتال ها نسبت به رعایت فاکتورهاي بهینه سازي  وب سایت کلیه نماین -1

  .به فرد براي هر صفحه رعایت گردد منحصر )Description(انتخاب عنوان و توصیفات -2

آن هم در  وفقط رویدادهاي خاص  پس این  در این راستا مقرر گردید از. جهت ناوبري درسایت از متن بجاي تصویر استفاده گردد -3

  .بازه زمانی مشخص بصورت تصویري اطالع رسانی گردد

  .بطور جدي خودداري گردد وبالگ ها محتواي یا استفاده از از لینک دادن و -4

  .کیفیت اقدام نماید محتواي با در چارچوب حوزه فعالیت خود نسبت به درج اخبار، مطالب، خدمات و فقط هر پورتال -5

  .خودداري گردد ،و تکراري که مربوط به فعالیت سایر حوزه هاي دانشگاه می باشد از قرار دادن لینک هاي مشابه -6

مراتب  ، در صورت لزوم .بطور جدي خودداري گرددهر پورتال از قراردادن لینک وب سایت هاي غیرمرتبط با دانشگاه در صفحه اول  -7

توسط باالترین مقام مسئول حوزه مربوطه، از طریق لینکهاي مفید آن  پورتال دانشگاه و تاییدمرتبط بودن با حوزه فعالیت در صورت 

  .اقدام گرددبه صورت لینک داخلی 

خش کردن محتواي مطالب استفاده بتر یا تیترهاي کوچک حتماً از وگردیده متن هاي طوالنی و بدون پاراگراف خودداري  قراردادناز  -8

  .شود

پورتال بطور اکید خودداري  حذف صفحات ایجادشده در ازجهانی وبومتریکس، رتبه بندي Presence با عنایت به اهمیت معیار  -9

  .گردد

  پورتال خود با استفاده از دستور Presenceنماینده نسبت به چک کردن وضعیت  این پس در بازه زمانی مشخص هر از - ١٠

site: domain name وضعیت  همچنین بررسی وImpact طریق ازSearch  Advance گوگل جهت  موتور جستجوي

 .م و گزارش آن بصورت ماهیانه به این مرکز ارسال گردداقدا pdf،doc،docx، pptهاي  تعیین تعداد فایل

جداي از پورتال موجود واحدها و یا از  مقرر گردید طراحی و پیاده سازي هرگونه وب سایت به منظور افزایش تعداد مراجعین پورتالها،  -11

 .خودداري گرددآمار و فن آوري اطالعات  دانشگاه مرکز با بدون هماهنگی ، ) ac.ir( غیر دانشگاه  Domainطریق 

اشکاالت موجود بر روي پورتال هاي  و ، پیشنهادات، نمایندگان پورتال ها کلیه نظراتدانشگاه هاي به منظور ارتقاء وضعیت پورتال -12

  .به این مرکز ارسال نمایند Webmaster@kaums.ac.irایمیل به نشانی  حوزه هاي مختلف دانشگاه را از طریق آدرس
  

  مرتضی نادي

  آوري اطالعات دانشگاه فن و آمار مرکز سرپرست

  هاشمیه قالب تراش

  نماینده پورتال معاونت آموزشی

 مهندس علیرضا صباغیان

  نماینده پورتال معاونت درمان

 مریم محمدي

 نماینده پورتال دانشکده پیراپزشکی

 حسن صفري

  ت دانشجویی، فرهنگینماینده معاون

  سمیه نادي

 نماینده پورتال معاونت پژوهشی
 عباس دلیریان 

  بیمارستان متینیپورتال نماینده 

  

 آزاده ظهیري

 نماینده پورتال دانشکده پزشکی

 

 لیال داروغه

  آران و بیدگلبهداشت و درمان شبکه پورتال نماینده 

 زهره قاسمی

ینماینده پورتال دانشکده پرستاري و مامای  

 زهرا صباحی

شهید بهشتی نماینده پورتال بیمارستان  

 محبوبه اعالنی 

 نماینده پورتال معاونت بهداشتی

 پویا صالح پور 

  نماینده پورتال بیمارستان اخوان

    

: غائبین           

 دانشکده بهداشت نماینده پورتال  - 

  نماینده پورتال بیمارستان نقوي - 

 


