
   

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  مرتضی نادي

  آوري اطالعات دانشگاهفن و آمار مرکز سرپرست

  مهندس علیرضا دعاخوان

  کارشناس فن آوري اطالعات دانشگاه
  هاشمیه قالب تراش

  نماینده پورتال معاونت آموزشی

  مهندس علیرضا صباغیان

  نماینده پورتال معاونت درمان

  سمیه نادي

  رتال معاونت پژوهشینماینده پو

  حسن صفري

 نماینده پورتال معاونت دانشجویی، فرهنگی
  سهیال صانعی

  نماینده پورتال معاونت غذا و دارو

  حمیدرضا شریف

 نماینده پورتال معاونت بهداشتی

  زهرا بتولی

 نماینده پورتال دانشکده بهداشت

  آزاده ظهیري

  نماینده پورتال دانشکده پزشکی

 

 زهره قاسمی

 ه پورتال دانشکده پرستاري و مامایینمایند

 مریم محمدي

  نماینده پورتال دانشکده پیراپزشکی

 سید محمد طاهري

  نماینده پورتال بیمارستان نقوي

 زهرا صباحی

  نماینده پورتال بیمارستان شهید بهشتی

  عباس دلیریان

  نماینده پورتال بیمارستان متینی

 فهیمه چاوشی

  رنژادنماینده پورتال بیمارستان کارگ

 لیال داروغه

  نماینده پورتال شبکه بهداشت و درمان

  آران و بیدگل 

  ساکنی زهرا

  نماینده پورتال روابط عمومی

  فاطمه موالیی

  نماینده پورتال نهاد رهبري 

  

 

  مرکز کامپیوتر دانشکده پیراپزشکی:  مکان برگزاري  10 -12: زمان جلسه  30/05/92: تاریخ جلسه - 2  35: شماره جلسه

  ذیل مورد بحث و موافقت قرار گرفت و مواردافراد ذیل تشکیل جلسه شوراي  پورتال دانشگاه با حضور مین پنجسی و. 

 وگل توسط آقاي مهندس دعاخوان ارائه گردیدآموزش بهینه سازي سایت در گ ،در ابتداي جلسه. 

دانشگاه تهیه گردیده را در  ITفایل اکسل ارزیابی وب سایت که توسط مرکز  هانمایندگان پورتال واحدکلیه مقرر گردید  - 1

Share folder در ضمناً مقرر گردید فایل مذکور . سیستم خود قرار داده و بصورت روزانه نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند

 .نیز ارسال گردد) 975کد با (پایان هر ماه و از طریق پیام رسان به آقاي مهندس دعاخوان 

 .بر روي سیستم نمایندگان پورتال اقدام نماید Site Map Generatorدانشگاه نسبت به نصب برنامه  ITمقرر گردید مرکز  - 2

هر انه اقدام و فایل آن را در ابتداي هامل خود بصورت پورتا Site Mapمقرر گردید کلیه نمایندگان پورتال نسبت به ایجاد   - 3

 .ارسال نمایند) 975کد با (ماه از طریق پیام رسان اتوماسیون اداري به آقاي مهندس دعاخوان 

در کادر درج  "Alternative Text" و پورتال بخش اخبار در "صویرتوضیح ت" مقرر گردید نماینده پورتال نسبت به درج - 4

 .اقدام نمایند متنی تصویر در صفحات

تاکنون انجام گرفته است، که  SEOبراساس موارد ذکر شده در جلسات آموزشی  هاي دانشگاه مقرر گردید ارزیابی پورتال - 5

 .صورت گیرد

مقرر گردید اقدامات الزم در این خصوص  ،با توجه به اهمیت نقش شبکه هاي اجتماعی در افزایش رتبه دانشگاه در گوگل - 6

 .انجام گیرد هدانشگا ITتوسط مرکز 

  

 صورت جلسه شوراي پورتال دانشگاه


