
  
  

 

  
  

  

  

  

 

  
  

  دانشگاه معاونت پژوهشی: مکان برگزاري  8-10: زمان جلسه  27/03/91: تاریخ جلسه - 2  3: شماره جلسه

  قاي مرتضی نادي دبیر آ در ابتدا. تشکیل گردید 27/03/91سومین جلسه کمیته وبومتریکس دانشگاه با حضور افراد ذیل در تاریخ

 . نده در راستاي ارزیابی وبومتریکس را به شرح ذیل ارائه نمودگزارشی از اقدامات انجام شد ،کمیته وبومتریکس دانشگاه

مقاله  400مقاله به  7به عنوان یکی از معیارهاي ارزیابی وبومتریکس از Google Scholar افزایش تعداد مقاالت دانشگاه در  -1

  :باتاکنون 

و    http://trauma.kaums.ac.ir براي پیاده سازي مجله انگلیسی تروما تحت آدرس  OJSراه اندازي نرم افزار  .1

 ورود کلیه مقاالت این مجله به نرم افزار مذکور

و ورود   http://feyz-journal.kaums.ac.ir براي پیاده سازي مجله فیض تحت آدرس OJSراه اندازي نرم افزار  .2

 رکلیه مقاالت این مجله به نرم افزار مذکو

وزارت متبوع بر روي دامین  Domainتقال نرم افزار مجله فیض دانشگاه به همراه کلیه مقاالت مندرج در آن از ان .3

  http://feyz.kaums.ac.ir دانشگاه تحت آدرس

 افزایش رتبه دانشگاه در موتورهاي جستجو  ها به منظوربه نمایندگان پورتال) SEO(آموزش نحوه بهینه سازي پورتال دانشگاه  -2

و مونیتورینگ دائم وضعیت پورتال از لحاظ تعداد و نوع بازدیدکنندگان،  Google analyticsثبت پورتال دانشگاه در نرم افزار  -3

، رفع اشکاالت تعداد صفحات مشاهده شده توسط کاربران، نحوه ورود کاربران به سایت دانشگاه، بررسی میزان کاربران جدید سایت

 و قابلیت دسترسی به سایت  Visibilityو بهینه سازي سایت به منظور افزایش 

درج فایل ها، جزوات، اسالیدها و سایر مطالب آموزشی، کمک آموزشی و پژوهشی اعضاي محترم هیأت علمی در سایت دانشگاه در  -4

 رتال هاي دانشگاهتوسط نمایندگان پو وبومتریکس رتبه بندي Rich Filesراستاي معیار 

 Domainبا  ها و معاونت پژوهشی جهت استفاده اعضاي محترم هیأت علمی از آدرس پست الکترونیکیمکاتبات الزم با دانشکده -5

 خود دانشگاه در تولیدات پژوهشی

 اعضاي هیأت علمی در پورتال دانشگاه CVمکاتبه با معاونت آموزشی دانشگاه و دانشکده ها جهت قراردادن  -6

 د صفحات شخصی جهت اعضاي محترم هیأت علمی به منظور سهولت دسترسی کاربران به محتواي صفحات آنهاایجا -7

مکاتبه با واحدهاي تابعه دانشگاه به منظور هماهنگی با این مرکز جهت انتخاب آدرس هاي اینترنتی براي سامانه هاي تحت وب  -8

 براساس معیارهاي وبومتریکس 

سایت دانشگاه در بین سایت هاي ،  20/03/91لغایت  20/01/91از  (. به منظور بررسی وضعیت سایت Alexaثبت نام در سایت  -9

 )پله صعود داشته است1900و در بین سایت هاي ایرانی  000/92دنیا به میزان 

   

  دانشگاه وبومتریکسکمیته صورت جلسه 
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  :موارد ذیل به تصویب رسیددر پایان به منظور ارتقاء رتبه دانشگاه در ارزیابی وبومتریکس 

  به منظور الزام اعضاي هیأت علمی به استفاده از مقرر گردیدEmail  و دانشگاه در مقاالت و سایر تولیدات پژوهشی

اي تشویقی توسط معاونت آموزشی و معاونت راهکاره، در پورتال دانشگاه اعضاي هیأت علمی CVهمچنین درج 

 . ارائه گرددکمیته به جهت تصمیم گیري و اجرایی شدن پژوهشی تعیین و 

  مقرر گردید در خصوص درجCV و استفاده از ایمیل دانشگاهی در تولیدات  اعضاي هیات علمی در پورتال دانشگاه

در صورت امکان مصوبه اي در این زمینه از هیات رئیسه دانشگاه  ، مکاتبه اي با دفتر محترم ریاست دانشگاه انجام تاپژوهشی

  .اخذ گردد

  مقرر گردید معاونت دانشجویی فرهنگی نسبت به فعال کردن کانون ها و انجمن هاي دانشجویی و سایر فعالیت هاي

 .اقدام نمایدقابلیت انجام دارد، دانشجویی که از طریق پورتال آن معاونت 

 ور افزایش کاربران سایت و همچنین جذب کاربران جدید، کلیه نمایندگان پورتال نسبت به درج و ارائه مقرر گردید به منظ

 . خدمات واحد خود از طریق پورتال دانشگاه اقدام نمایند

  مقرر گردید به منظور تشویق اعضاي محترم هیات علمی جهت استفاده از ایمیل دانشگاه، مزایاي استفاده از ایمیل دانشگاهی

 .توسط مرکز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه اطالع رسانی گردد
  

  مرتضی نادي

  سرپرست مرکز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه

  دکتر غالمعلی حمیدي

  معاون پژوهشی دانشگاه 

 

 دکتر طاهره مازوچی

   معاون دانشجویی، فرهنگی دانشگاه

  

  سمیه نادي

  پژوهشیمعاونت  مسئول دفتر نظارت و ارزشیابی

  هاشمیه قالب تراش

  نماینده معاونت آموزشی

  


