
   

 

 
 
 
 

 

  معاونت آموزشی دانشگاه:  مکان برگزاري  30/9 - 30/11: زمان جلسه  02/02/92:  تاریخ جلسه - 2  33: شماره جلسه

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

و همچنین شماره صفحات مربوط به مطالب انجام نگیرد و در صورت ها مقرر گردید هیچگونه تغییري در محل قرارگیري لینک )1

هرگونه تغییر در شماره صفحۀ محتواهایی که لینک آنها در پورتال دانشگاه به ویژه بخش سازمان الکترونیکی قرار گرفته مراتب از 

 .طریق فرم آنالین موجود در وب سایت مرکز آمار و فن آوري اطالعات اطالع رسانی گردد

نسبت به بروز رسانی بخش اخبار سایت خود اقدام و در صورت نبودن خبر مربوط به واحد، از اخبار نمایندگان پورتال ها قرر گردید م )2

 .مرتبط سایت دانشگاه، سایر پورتال هاي دانشگاه و همچنین پورتال وزارت متبوع استفاده شود

 .کپی گردد Notepadدر داخل  قبل از درج در سایت،مقرر گردید کلیه محتواهاي کپی شده از دیگر وب سایت ها،  )3

مقرر گردید از تایپ یا کپی فایل هاي طوالنی در صفحات خودداري گردد و در صورت نیاز، مطالب به چند بخش تقسیم و یا بصورت  )4

 .در سایت قرار گیرد Wordیا  PDFفایل هاي 

 .ري گرددنمودن عکس با حجم و ابعاد بزرگ خوددا Uploadمقرر گردید از  )5

به عنوان مثال براي درج مطلبی . یر، مرتبط با موضوع و محتواي فایل یا عکس باشدتصاومقرر گردید اسامی انتخابی براي فایل ها و   )6

 .استفاده شود nafkh-kashan-darmanبا محتواي نفخ در سایت معاونت درمان از عنوان 

مورد نیاز جهت درج در پورتال ها با حداقل کیفیت و براساس آموزش ارائه شده در جلسه ایجاد و در  PDFمقرر گردید فایل هاي  )7

 .سایت قرار گیرد

 .عکس صفر درج گردد Borderمقرر گردید در هنگام درج تصاویر ، حتماً مقدار  )8

دن وضعیت رتبه خود در گوگل اقدام و در فواصل زمانی مشخص نسبت به رصد کرو مقرر گردید نمایندگان پورتال ها به طور مرتب  )9

  .افزایش و یا کاهش رتبه خود را مورد بررسی قرار دهند

  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

 پورتال دانشکده پیراپزشکینماینده 

 سمیه نادي 

 نماینده پورتال معاونت پژوهشی

 محمد طاهري

 نماینده پورتال بیمارستان نقوي
 عباس دلیریان 

  بیمارستان متینیپورتال نماینده 

  

 آزاده ظهیري

 نماینده پورتال دانشکده پزشکی

 

 لیال داروغه

  آران و بیدگلبهداشت و درمان شبکه پورتال نماینده 

 زهره قاسمی

 نماینده پورتال دانشکده پرستاري و مامایی

 زهرا بتولی

 نماینده پورتال دانشکده بهداشت

 سهیال صانعی

 نماینده پورتال معاونت غذا و دارو

 حمیدرضا شریف

 نماینده پورتال معاونت بهداشتی

 فاطمه موالیی

 نماینده پورتال نهاد رهبري

  

: غائبین           

 معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه نماینده پورتال  - 

  نماینده پورتال بیمارستان شهید بهشتی - 

 صورت جلسه شوراي پورتال دانشگاه


