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با توجه به اينكه اين مركز در حال تهيه گزارش از وضعيت به روز بودن پورتال هاي دانشگاه جهت ارائه به مقرر گرديد  -1

اعم ( صفحات پورتال خود رساني  روزبهاي دانشگاه نسبت به  ورتالكليه نمايندگان پرياست محترم دانشگاه مي باشد، 
از اخبار، محتويات صفحات واحدهاي تابعه هر حوزه، كميته ها و شوراها، فهرست خدمات قابل ارائه، روش هاي انجام 

 . حداكثر تا پايان دي ماه سال جاري اقدام نمايند.... خدمات و 

نسبت  20/10/90اقدام ننموده اند حداكثر تا تاريخ  SEOسبت به رعايت فاكتورهاي مقرر گرديد واحدهايي كه تاكنون ن -2
 .اقدام نمايندمربوطه در پورتال  ي مذكوربه اجرايي شدن فاكتورها

مقرر گرديد نمايندگان پورتال ها از درج اطالعيه هاي عمومي و آگهي هايي كه در راستاي ماهيت پورتال دانشگاهي  -3
 .دي خودداري نمايندنمي باشند به طور ج

 .دسترسي سريع پورتال ها از حالت تصويري به حالت متني تغيير شكل يابدبخش مقرر گرديد عناوين موجود در  -4
مقرر گرديد نمايندگان پورتال واحد هاي دانشگاه به طور مستمر نسبت به مشاهده پورتال ساير واحدها اقدام و نسبت  -5

 .مفيد آنها در پورتال خود اقدام نمايند ، اطالعيه ها و مطالباخبار انعكاسبه 
و  ي كه نياز به ويرايش، تغييرموارد پورتال خود اقدام وصفحات انگليسي  مقرر گرديد كليه واحد ها نسبت به مشاهده -6

و جهت اقدامات بعدي  تهيه 30/10/90حداكثر تا تاريخ  wordبه صورت فايل يا اضافه شدن مطالب جديد دارند را 
 .در اختيار مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه قرار دهند

مقرر گرديد به منظور رعايت اصول امنيتي كليه نمايندگاني كه رمز عبور پورتال خود را در اختيار ساير افراد حوزه خود  -7
ات مندرج در پورتال ها به عهده شخص مسئوليت اطالع. قرار داده اند، نسبت به تغيير رمز عبور خود اقدام نمايند

 .نماينده پورتال مي باشد نه فرد جايگزين
 .مقرر گرديد از اين پس تاريخ به روزرساني در انتهاي محتواي صفحات پورتال ها درج گردد -8

٩ -   

  

  مرتضي نادي
 آوري اطالعات دانشگاه فن و سرپرست آمار

  هاشميه قالب تراش
  معاونت آموزشي پورتال نماينده

  هره قاسميز
  نماينده پورتال دانشكده 

 پرستاري و مامايي
  

 زهره مبارك 
 دانشكده پيراپزشكيپورتال نماينده 

  سهيال صانعي
  نماينده پورتال معاونت غذا و دارو

  فاطمه بصيرتي 
 نماينده پورتال بيمارستان اخوان

 عباس دليريان 
  بيمارستان متينيپورتال نماينده 

  

  سيد محمد طاهري 
 ه پورتال بيمارستان نقوينمايند

 ليال داروغه
  بهداشت و درمانشبكه پورتال نماينده 

  آران و بيدگل 
  

  سميه نادي
 نماينده پورتال معاونت پژوهشي

  مهندس عليرضا صباغيان
  نماينده پورتال معاونت درمان

  حسين زاده حميد 
  نماينده پورتال بيمارستان شهيد بهشتي

  رقيه اسماعيل پور
  ونت دانشجويي، فرهنگينماينده معا

        

  : غائبين
 نماينده پورتال دانشكده پزشكي - 

  دانشكده بهداشتپورتال نماينده  - 

  نماينده پورتال معاونت بهداشتي - 

  دانشگاه پورتالشوراي صورت جلسه 


