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  سالن طبیب دانشکده پزشکی:  مکان برگزاري  9:30 -11:زمان جلسه  11/03/94: تاریخ جلسه -2  39: شماره جلسه

 سی و نهمین جلسه شوراي پرتال دانشگاه با حضور افراد ذیل تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

احدها، مقرر گردید نمایندگان پرتال نسبت به بروزرسانی سایت خود در اسرع با توجه به ابالغ اشکاالت مربوط به پرتال و -1

 .دانشگاه اعالم نمایند ITوقت اقدام و گزارش آن را بصورت مکتوب به مرکز 

 :مقرر گردید کلیه نمایندگان پرتال نسبت به رعایت چارچوب مشروحه ذیل در  سایت ها اقدام نمایند -2

 سـایر مشخصـات آنـان منـدرج در سـایت هـاي ذیـل لینـک         بـه رزومـه یـا     و پرسـنل  مدیران، مسئولین واحـدها  اسامی

 .گردد

o اعضاي هیأت علمی :asatid.kaums.ac.ir 

o پرسنل و کارکنان اداري  :staff.kaums.ac.ir 

در صــورت بــه روز نبــودن اطالعــات در ســایت هــاي مــذکور مــی توانیــد مشخصــات بــه روز   :نکتــه

  .کز ارسال نماییدشده افراد را جهت درج به این مر

  براي مدیران و مسئولین واحدها با مشخصات ذیل  -حداقل  –استفاده از عکس: 

o  فرمت)PNG- JPG -GIF ( 

o استفاده از اندازه یکسان براي کلیه تصاویر پرسنلی 
  

 استفاده از فونت هاي یکسان در محتواي مطالب 

o   فونت پیش فرض پرتال یاTahoma 11 

o   ــگ ــاب رن ــواختی در انتخ ــتن      (یکن ــکلی در م ــگ مش ــفحات از رن ــتن ص ــراي م ــدور ب ــی المق حت

استفاده گردد و در صـورت نیـاز بـه رنگـی دیگـر، بایـد بـین رنـگ هـاي پـس زمینـه و رنـگ فونـت              

  .)ها تضاد قابل مالحظه اي وجود داشته باشد

 استفاده از منوي مرتبط براي صفحاتی که داراي زیرصفحه می باشد الزامی است. 

  بنحــوي کــه در ســایت هــا . (تکمیــل و در صــورت عــدم وجــود اطالعــات از ســایت حــذف گــرددلینــک هــاي غیرفعــال

 .)هیچگونه لینک غیرفعالی وجود نداشته باشد
 

 آدرس سایت ها و ایمیل ها بصورت لینک باشد تا امکان ارجاع به سایت با یک کلیک فراهم گردد.  

 الــب درج شــده در صــفحات ســایت بــویژه در مــورد لــزوم درج تــاریخ  بــروز رســانی و بهنگــام نمــودن آن در پایــان مط

تعرفـه هـاي درمـانی یـا بیمـه هـاي طـرف         ذکـر تـاریخ در  : ماننـد  .مطالبی که ذکر تاریخ بخشی از اطـالع رسـانی باشـد   

 قرارداد

  لزوم درج تاریخ  بروز رسانی درRich fileبا فرمت  ها)PDF- DOC-XLS  و(... 

  در صورت وجود آدرس و شماره تماس درRich file ها، مراتب بطور مرتب بروزرسانی گردد. 

مرکز تهیه کننده محتوا، شخص تهیه کننده، آدرس سایت، پست الکترونیکی، یا عنوان واحد ( ها   Rich Filesدر طراحی -3

 . فایل ها درج گردد Footerیا  Headerدر )  و نگارش محتوامختصات تماس 

 .طراحی گردد چیدمان صفحات و لینکها بر اساس نیاز کاربران -4
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  :غائبین    

  رهبري نمایندگی مقام معظم نماینده پرتال نهادفاطمه موالیی   -

  سالن طبیب دانشکده پزشکی:  مکان برگزاري  9:30 - 11:زمان جلسه  11/03/94: تاریخ جلسه -2  39: شماره جلسه

پس از درج مطالب و محتوا اعم از متن یا تصویر، به منظور اطمینان از صحت صحیح نمایش محتوا، نسبت به بررسی پیش نمایش  -5

 .اقدام شود Mozillaو  IEرگر صفحات در هر دو مرو

از درج لینکهایی غیر از لینک پایگاه مقام معظم رهبري، پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوري، پایگاه اطالع رسانی دولت و پایگاه  -6

 .در قسمت سایت هاي ویژه خودداري گردداصفهان اطالع رسانی وزارت متبوع و استانداري 

ضمن مقرر گردید ، از سوي استانداري اصفهان هاي دستگاههاي اجرایی) وب سایت (با عنایت به ابالغ دستورالعمل استاندارد تارنما  -7

موجود می باشد،  نمایندگان پرتال نسبت به رعایت نکات دانشگاه دریافت و مطالعه دستورالعمل مذکور که در لینک جشنواره پرتال 

 .اقدام نمایندز آن بشرح پیوست آمده است، مندرج در آن که بخشی ا

نسبت به برگزاري دوره هاي بازآموزي نحوه کار با پرتال دانشگاه اقدام  ITمقرر گردید به منظور رفع اشکاالت نمایندگان، مرکز  -8

 .نماید

انند تغییر ابعاد عکس ها و م( پرتال تنظیمات مربوط به تصاویر جهت مقرر گردید به پیشنهاد نماینده پرتال معاونت محترم درمان  -9

 ITبا هماهنگی کارشناس   Format Factoryنرم افزار ) در تصاویر  Watermarkهمچنین درج آدرس پرتال واحدها به صورت 

 .بر روي سیستم کلیه نمایندگان پرتال نصب گرددواحد مربوطه 

 
 
 

  مرتضی نادي

  آوري اطالعات دانشگاهو فنسرپرست مرکز آمار 

 ادات صائبفاطمه س

  نماینده پرتال دانشکده دندانپزشکی

 زهرا بتولی

  نماینده پرتال دانشکده بهداشت

 عباس دلیریان

  نماینده پرتال بیمارستان متینی

 زهره قاسمی

  نماینده پرتال دانشکده پرستاري و مامایی
  سهیال صانعی

 نماینده پرتال معاونت غذا و دارو
 سید محمد طاهري

 تان نقوينماینده پرتال بیمارس

  حسن صفري 

 نماینده پرتال معاونت دانشجویی فرهنگی

 سمیه نادي

 نماینده پرتال معاونت پژوهشی

 مهندس علیرضا صباغیان

 نماینده پرتال معاونت درمان

 مریم محمدي

  نماینده پرتال دانشکده پیراپزشکی

  لیال داروغه 

  نماینده پرتال شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

 یزهرا صباح

  نماینده پرتال بیمارستان شهید بهشتی

 آزاده ظهیري

  نماینده پرتال دانشکده پزشکی

  

 حمیدرضا شریف

  نماینده پرتال معاونت بهداشتی

 سید مهدي متولیان

  نماینده پرتال معاونت آموزشی

 لیال نجفی تبار

  نماینده پرتال بیمارستان کارگرنژاد

 زهرا ساکنی

  نماینده پرتال روابط عمومی

    


