
   

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  مرتضی نادي

  آوري اطالعات دانشگاهو فنسرپرست مرکز آمار 

  سید مهدي متولیان

  نماینده پرتال معاونت آموزشی

 حمیدرضا شریف

  نماینده پرتال معاونت بهداشتی

 سمیه نادي

  نماینده پرتال معاونت پژوهشی

 حسن صفري

  نماینده پرتال معاونت دانشجویی، فرهنگی

 مهندس علیرضا صباغیان

  نماینده پرتال معاونت درمان

 سهیال صانعی

  نماینده پرتال معاونت غذا و دارو

 زهرا بتولی

 نماینده پرتال دانشکده بهداشت

 زهره قاسمی

 نماینده پرتال دانشکده پرستاري و مامایی

 آزاده ظهیري

  دانشکده پزشکینماینده پرتال 

 

 مریم محمدي

 نماینده پرتال دانشکده پیراپزشکی

 هاشمیه قالب تراش

  نماینده پرتال دانشکده دندانپزشکی

 زهرا صباحی

  نماینده پرتال بیمارستان شهید بهشتی

 عباس دلیریان

  نماینده پرتال بیمارستان متینی

 سید محمد طاهري

  نماینده پرتال بیمارستان نقوي

 فاطمه موالیی

  رهبري نمایندگی مقام معظم ماینده پرتال نهادن

 زهرا ساکنی

  نماینده پرتال روابط عمومی

  فاطمه سادات سیدي

  کارشناس جمع آوري اطالعات

  

    

 

  :غائبین       

  کارگرنژاد بیمارستان پرتالنماینده  فهیمه چاووشی  -

  شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل پرتاللیال داروغه نماینده   -

  

  

  

  سالن طبیب دانشکده پزشکی:  مکان برگزاري  10 - 12: زمان جلسه  01/02/93: تاریخ جلسه -2  37: شماره جلسه

 با حضور افراد ذیل تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت دانشگاه پرتالجلسه شوراي  هفتمین سی و. 

مقرر گردید پیش نویس فرم ارزیابی وبگاه به کلیه نمایندگان پرتال  ،اهپرتال برتر دانشگ انتخابدر راستاي برگزاري جشنواره  -1

  .نسبت به ارزیابی پرتال طبق فرم ارزیابی تدوین شده اقدام گردد ،جمع بندي نهاییو نظرات پس از اخذ  ارسال و

 IT  به مرکزصورت ماهیانه به  پرتال هر درگزارش اقدامات انجام شده  ،نمایندگان پرتال به منظور پایش عملکردمقررگردید   -2

  .گردد ارسال

همچنین نقطه  درخصوص طراحی جدید سایت دانشگاه و مقررگردید کلیه نمایندگان پرتال نظرات و پیشنهادات خود را -3

  .واحدها به این مرکز ارسال نمایندهاي  پرتالنظرات خود را در خصوص طراحی 

  .ي صفحات داخلی پرتال خود اقدام نمایندمقررگردید کلیه نمایندگان پرتال نسبت به یکسان ساز -4

 .در نحوه آدرس دهی  سایت هاجهت اطالع رسانی از کوتاه سازي آدرس استفاده نمایند مقررگردید کلیه واحدها -5

نقوي نسبت به بیمارستان  بیمارستان شهید بهشتی و فرهنگی، دانشجوییمعاونت  معاونت درمان،نمایندگان پرتال  مقررگردید -6

  .رسانی پرتال کارکنان تسریع نمایندعات کارکنان خود جهت به روز ارسال اطال
 

دانشگاه پرتالصورت جلسه شوراي   


