
  
  
  
  
  
 

  بيمارستان متينيسالن كنفرانس : مكان برگزاري 9-11:زمان جلسه 23/8/90:تاريخ جلسه -2  23: شماره جلسه
در ابتداي جلسه آقاي مرتضي نادي سرپرست مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه در خصوص شاخص  

پزشكي در رتبه بندي وبومتريكس و همچنين وبومتريكس، معيار هاي ارزيابي اين شاخص و وضعيت دانشگاه هاي علوم 
به عنوان يكي از عوامل مؤثر در افزايش رتبه ) SEO(نقش فاكتور هاي بهينه سازي پورتال در موتور هاي جستجو 

پورتال دانشگاه در موتورهاي جستجو توضيحاتي ارائه نمودند و در پايان ضمن تصويب موارد مشروحه ذيل مقرر گرديد 
گزارشي از فعاليتهاي انجام شده تهيه و در جلسه بعدي  ،پورتال هاي دانشگاه ضمن رعايت موارد مصوب كليه نمايندگان

  .شوراي پورتال ارائه نمايند
مطابق با ، نسبت به ورود اطالعات كاربردي و فعال نمودن لينك هاي غيرفعال خودپورتال ضمن  مقرر گرديد نمايندگان -1

 .نماينداقدام و ارباب رجوع نياز مخاطبين 
 Bingمقرر گرديد نمايندگان پورتال نسبت به بررسي رتبه پورتال واحد خود در موتورهاي جستجوي گوگل، ياهو و  -2

 .اقدام نمايند
مقرر گرديد  نقش مؤثري در افزايش رتبه در موتورهاي جستجو دارند،) Keywords(از آنجاييكه كلمات كليدي   -3

به تكميل فيلد را تعيين نموده و براساس كلمات كليدي تعيين شده نسبت  ودنمايندگان پورتال كلمات كليدي پورتال خ
 .اقدام نمايند عنوان و توضيحات صفحات پورتال خود

نمايندگان  مقرر گرديد با توجه به اهميت لينك هاي ورودي و خروجي در ارتقاء رتبه دانشگاه در موتورهاي جستجو -4
داراي رتبه باال در موتورهاي مرتبط و فيد اقدام و ليست كليه پورتال هاي پورتال دانشگاه نسبت به ايجاد لينك هاي م

 )مانند دانشگاههاي علوم پزشكي، دانشگاههاي وزارت علوم، دانشگاههاي آزاد، وزارت متبوع، استانداري(را  جستجو
 .در آن درج نمايند

حتي االمكان پژوهشي و دانشكده ها معاونت ، مقرر گرديد كليه نمايندگان پورتال هاي دانشگاه به ويژه معاونت آموزشي -5
هيأت علمي و اعضاي ، اساليدها و جزوات آموزشي )فارسي و انگليسي( اعضاي هيأت علمي CVنسبت به قراردادن 

 .هاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي و گروههاي آموزشي اقدام نمايند Documentكليه 
دانشگاه در كليه فرم ها و  Domainواحدها با  e‐mailآدرس همراه مقرر گرديد آدرس پورتال دانشگاه  -6

Document هاي تهيه شده توسط واحدها درج گردد . 
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  دانشگاهپورتالشورايصورت جلسه
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 Domainبا  e‐mailخود اساتيد، حتماً از آدرس  e‐mailاعضاي هيأت علمي عالوه بر آدرس  CVمقرر گرديد در  -7

 . دانشگاه نيز استفاده گردد

در  خود دانشگاه نسبت به فعال نمودن صفحه... مقرر گرديد كليه انجمن ها و كانون هاي فرهنگي، علمي، پژوهشي و  -8
 .اقدام و اطالعات خود را در آن وارد نماينددانشگاه پورتال 

كز احقيقاتي دانشگاه راه اندازي و اطالعات پژوهشي و آموزشي مربوطه در پورتال اين مرمقرر گرديد پورتال مراكز ت -9
 .قرار گيرد

 .آنها لينك شود CVمقرر گرديد اسامي كليه اعضاي هيأت علمي دانشگاه در تمامي صفحات پورتال ها به  -10
 .ستفاده شودمقرر گرديد در نامگذاري فايلها و تصاوير انتخابي از كلمات كليدي تعيين شده ا -11
 :رتبه بندي وبومتريكس مقرر گرديد با توجه به نقش نسخه انگليسي پورتال در ارزيابي و  -12

و يا اضافه شدن به بررسي نسخه انگليسي پورتال خود اقدام و موارد مورد نياز جهت ويرايش  نسبت كليه واحدها −
 .ايندرا به مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه اعالم نماطالعات جديد 

درج نيز و آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه در نسخه انگليسي پورتال دانشگاه توليدات پژوهشي مقرر گرديد  −
 .گردد
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  مرتضي نادي

  آوري اطالعات دانشگاه فنوسرپرست آمار
  هاشميه قالب تراش

  معاونت آموزشي پورتال نماينده
 زهرا بتولي

  دانشكده بهداشتپورتال نماينده 
 ارك زهره مب

 دانشكده پيراپزشكيپورتال نماينده 

  سهيال صانعي
  نماينده پورتال معاونت غذا و دارو

  فاطمه بصيرتي 
 نماينده پورتال بيمارستان اخوان

 عباس دليريان 
  بيمارستان متينيپورتال نماينده 

  

  مطهره اسماعيل زاده
  نماينده پورتال دانشكده پزشكي

 
 ليال داروغه

 آران و بيدگلبهداشت و درمان  شبكهپورتال نماينده 
  فاطمه عرب سعيدي

 نماينده معاونت دانشجوئي، فرهنگي
    

  
  : غائبين
  معاونت درمان پورتال مهندس عليرضا صباغيان نماينده −
  معاونت بهداشتيپورتال خانم محبوبه اعالني نماينده  −
 دانشكده بهداشتپورتال خانم زهره قاسمي نماينده  −
 پورتال معاونت پژوهشي خانم سميه نادي نماينده −
 نماينده پورتال معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه دفهيمه طاهري فرخانم  −
   سيد محمد طاهري نماينده پورتال بيمارستان نقويآقاي  −
  مهندس موسي طائي نماينده پورتال مجتمع بيمارستاني شهيد دكتر بهشتي −


