
   

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  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

 رقیه اسماعیل پور

  نماینده پرتال معاونت دانشجویی، فرهنگی

 ضا صباغیانمهندس علیر

  نماینده پرتال معاونت درمان

 سهیال صانعی

  نماینده پرتال معاونت غذا و دارو

 زهرا بتولی

 نماینده پرتال دانشکده بهداشت

 مریم محمدي

 نماینده پرتال دانشکده پیراپزشکی

 هاشمیه قالب تراش

  نماینده پرتال دانشکده دندانپزشکی

 زهرا صباحی

 بهشتینماینده پرتال بیمارستان شهید 

  فهیمه چاووشی

  نماینده پرتال بیمارستان کارگرنژاد

 عباس دلیریان

  نماینده پرتال بیمارستان متینی

      

 

  :غائبین       

  شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل پرتاللیال داروغه نماینده   -

  رتال دانشکده پرستاري و ماماییزهره قاسمی نماینده پ -

  دانشکده پزشکی لنماینده پرتاظهیري  آزاده -                  

  سید محمد طاهري نماینده پرتال بیمارستان نقوي -

  

  سالن طبیب دانشکده پزشکی:  مکان برگزاري  8:30 -10:30: زمان جلسه  07/03/93: تاریخ جلسه -2  38: شماره جلسه

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

مقرر گردید نمایندگان پرتال نسبت به تغییر شماره تلفن مندرج  ،ان اصفهانبا توجه به اجراي طرح هم کدسازي تلفن ثابت است -1

 .در پورتال خود اقدام نمایند

با توجه به طراحی جدید پرتال واحدهاي تابعه دانشگاه مقرر گردید نمایندگان پرتال نسبت به تغییر پوسته صفحه اصلی و  -2

رکت در جشنواره ارزیابی پرتال و انتخاب پرتال برتر دانشگاه، الزم بذکر است جهت ش. ندیصفحات داخلی سایت اقدام نما

 .الزامی است 31/03/93تغییرات مورد اشاره تا 

دانشگاه انجام گیرد، مقرر گردید نمایندگان  ITتوسط مرکز  93با توجه به اینکه مقرر است جشنواره انتخاب پرتال برتر سال  -3

الزم به ذکر . نمایندارسال  ITو تا پایان خرداد ماه سالجاري به مرکز ل اقدام پرتال ها نسبت به تکمیل فرم خودارزیابی پرتا

فقط تا پایان (در پرتال  ارزیابیدر جشنواره انتخاب پرتال برتر لحاظ نمودن کلیه موارد ذکر شده در فرم  شرکتشرط است 

 .خواهد شدتغییرات بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نبه . می باشد )خرداد ماه سالجاري

پیشنهادات خود را در خصوص فرم خودارزیابی را در جلسه بعدي شوراي پرتال ارائه  و مقرر گردید نمایندگان پرتال نظرات -4

 .نمایند

 .از آدرس زیر استفاده گردد به پرتال ف گزینه ورود پرتال در طراحی جدید، جهت ورودذبا توجه به ح -5

 ………….….. .Kaums.ac.ir/signin.aspx 
 

 

 

دانشگاه پرتالصورت جلسه شوراي   


