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  نسبت به ارائه گزارش  کمیتهچهارمین جلسه کمیته وبومترکیس دانشگاه با حضور افراد ذیل تشکیل گردید در ابتداي جلسه دبیر

 :زیر اقدام نمود

  بندي جهانی وبومتریکس معرفی شاخص هاي جدید رتبه  )1

درصدي پورتال دانشگاه  20رشد  و 2012سال جوالي  نتایج رتبه بندي وبومتریکس در ارائه گزارش در خصوص )2

  قبلسال نسبت به رتبه بندي 

 :پورتال دانشگاه به تفکیک بشرح ذیل Impactو  Presenceارائه گزارش در خصوص وضعیت شاخص  )3

 

 پورتال ردیف
تعداد صفحات 

شده ایندکس  

 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

 2 0 1 0 213 بیمارستان شهید بهشتی 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
 

 

 صورت جلسه کمیته وبومتریکس دانشگاه
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 تریکس مقرر گردیددر ادامه در راستاي ارتقاي رتبه پورتال دانشگاه در رتبه بندي وبوم: 

مقرر گردید  Visibilityبا توجه به تأثیر افزایش پهناي باند اینترنت دانشگاه در سرعت دسترسی به پورتال دانشگاه و ارتقاء معیار  -1

  .موضوع افزایش پهناي باند دانشگاه در هیأت رئیسه دانشگاه مطرح گردد

در ارتقاء رتبه دانشگاه، اعضاي هیأت علمی دانشگاه از وب سایت دانشگاه به جاي  Presenceو  Impactبا توجه به تأثیر معیار  -2

با ... استفاده از وبالگ شخصی با دامین غیر دانشگاه جهت ارائه محتواي آموزشی، لیست نمرات، جزوات و اسالیدهاي مرتبط و 

مرکز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه با معاونت آموزشی  در این راستا مقرر گردید مکاتبه الزم از سوي. دانشجویان استفاده نمایند

  . و دانشکده ها صورت گیرد

و بدون هماهنگی با مرکز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه ) ac.ir(مقرر گردید طراحی هرگونه سایت از طریق دامین غیردانشگاه  -3

  .خودداري گردد

نشگاه در خصوص لزوم رصد کردن پورتال ها توسط باالترین مقام مسئول حوزه مقرر گردید مکاتبه الزم با کلیه واحدهاي تابعه دا -4

  .مربوطه به منظور پیشگیري از ورود اطالعات نامرتبط که منجر به کاهش رتبه دانشگاه می گردد، صورت گیرد

 

 
 

  مرتضی نادي

و  سرپرست مرکز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه

 دبیر کمیته

  دکتر غالمعلی حمیدي

  عاون پژوهشی دانشگاه م

 

 دکتر طاهره مازوچی

   معاون دانشجویی، فرهنگی دانشگاه

  

  دکتر محمود صفاري

  دانشگاه امور آموزشیمدیر 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


