فرایىذ تکویه :
 – 1هصَتِ ّیات رئیسِ داًطگاُ هثٌی تز تطکیل دتیزخاًِ کویتِ رتثِ تٌذی داًطگاُ (هَرخ )89/10/12
 .2تاکیذ کویتِ رتثِ تٌذی در جلسِ هَرخ  89/11/25هثٌی تز ارتقای جایگاُ پَرتال داًطگاُ در تزًاهِ
ریشی کَتاُ هذت فؼالیت ّای کویتِ
 .3تحث ٍ تزرسی «راّکارّای ارتقای تزاس داًطگاُ در سطَح هلی ٍ تیي الوللی» در یکی اس کار گزٍُ ّای
ًَسدّویي گزدّوایی هذیزاى گزٍُ ّا ()90/2/28
 .4تؼییي هَضَع «ارتقای تزاس پَرتال داًطگاُ در سطَح هلی ٍ تیي الوللی» تِ ػٌَاى اٍلَیت فؼالیتْای
رتثِ تٌذی در کَتاُ هذت (جوغ تٌذی کار گزٍُ ًَسدّویي گزدّوایی هذیزاى گزٍّْا هَرخ 90/2/28
 .5تصوین گیزی ًْایی در جلسِ هطتزک کویتِ رتثِ تٌذی تا هذیز ٍ کارضٌاساى هزکش فٌاٍری اطالػات ٍ
کارضٌاساى هٌتخة اس داًطکذُ ّا ()90/11/12
 .6تزًاهِ ریشی ٍ فزاخَاى کارگاُ ()90/11/18
 .7اجزای کارگاُ هقذهاتی ()90/12/10
مخاطبان کارگاه :
کارضٌاساى دست اًذر کار طزاح ٍ پطتیثاى پَرتال داًطگاُ (ً 25فز)

افتتاحیه :
در هزاسن افتتاحیِ آقایاى دکتز کاظن ًضاد  ،دکتز فتح اللْی ،دکتز ساهاًی ،دکتز حسي سادُ ،دکتز اسگلی ٍ
حذٍد ً 25فز اس کارضٌاساى حضَر داضتٌذ ،در ایي هزاسن هؼاًٍاى آهَسضی ٍ پضٍّطی داًطگاُ طی
اظْاراتی تز اّویت تزگشاری کارگاُ تاکیذ ًوَدًذ ٍ اظْار داضتٌذ ّذف ایٌست کِ خزٍجی ایي کارگاُ در
پایاى راّکارّای ػولی ارتقای تزاس پَرتال داًطگاُ تاضذ ٍ ضوٌاً آسیة ّا ٍ ضؼف ّای هَجَد ًیش
ضٌاسایی ضًَذ ٍ چٌاًچِ تٌا تِ تطخیص ضزٍرتی تِ اداهِ تزگشاری کارگاُ تاضذ ،حتواً ایي کارگاُ اداهِ
خَاّذ یافت تا اى ضاء ا ...تِ ًتایج قاتل قثَل تزسین.
اهذاف کارگاه :
 .1آضٌایی کارضٌاساى تا اصَل ٍ هفاّین ٍب سٌجی
 .2آضٌایی کارضٌاساى تا ضاخص ّای ٍب سٌجی
 .3آضٌایی تا رتثِ تٌذی ّای ٍب سٌجی
 .4دستیاتی تِ راّکارّای ارتقای جایگاُ پَرتال داًطگاُ
سرفصل مباحث کارگاه :
ساختار ٍب
اّویت سٌجص ٍ ارسیاتی ٍب سایت ّا
تاریخچِ ٍب سٌجی
ضاخص ّای ٍب سٌجی
رتثِ تٌذی جْاًی ٍب سایت ّای داًطگاّی
ضاخص ّای رتثِ تٌذی ٍب سایت ّای داًطگاّی
راّکارّای ارتقای جایگاُ ٍب سایت داًطگاُ در رتثِ تٌذی ّای هلی ٍ تیي الوللی
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 اشاره کوتاه به آوچه که عمالً در کارگاه ارائه شذ .
 کذام رتثِ تٌذی ّای داًطگاّی در جْاى هؼزٍف ّستٌذ؟ ٍ ضاخص ّای هذًظز آًْا چیست؟
ٍ .2 ب تِ هثاتِ یک هحول

ارتثاطی
اطالػاتی
هحیط ػلوی  ،اجتواػی ٍ فزٌّگی
تغییز اساسی قالة جْاى هؼٌاّا (سًذگی دٍم)

 تطزیح ًوًَِ ّایی اس ارسیاتی ّای ٍب (سایوگَ ،سایت سیز ،گَگل ،اسکالز ،هایکزٍسافت،
آکادهیکٍ ،تَهتزیک)... ٍ ،
 تطزیح ضاخص ّای رتثِ تٌذی هذ ًظز ًظام  Webometricsتِ ػٌَاى ًظاهی کِ تیطتز تِ
رتثِ تٌذی سایت ّای داًطگاُ تاکیذ دارد.
ً وًَِ ّایی اس ٍب سایت تزتز هلی ٍ تیي الوللی
 تحث ٍ تثادل ًظز ٍ ّن اًذیطی

جمع بىذی وهایی :
 .1تز ضزٍرت آهَسش هستوز ٍ اطالع رساًی هَضَػات هزتثط تا ارتقای تزاس پَرتال در سطَح
هختلف تاکیذ ضذ.
 .2تا تَجِ تِ ایٌکِ سیستن فؼلی پَرتال داًطگاًُ user friendlyوی تاضذ ٍ اغلة اساتیذ در ٍرٍد
اطالػات ضخصی تِ آى تا هطکالتی هَاجِ ّستٌذ ،هقزر ضذ تِ ػٌَاى اٍلَیت اٍل ٍتا تَجِ تِ
هثاحث ارائِ ضذُ در کارگاُ ٍ رػایت اصَل اضارُ ضذُ  ،اقذام السم در جْت رفغ هطکل (طزاحی
پَرتال جذیذ) اس سَی هزکش فٌاٍری اطالػات تؼول آیذ.
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 .3تَسؼِ فؼالیتْای هزتثط تا هذیزیت ٍ تزًاهِ ریشی ٍب سایت داًطگاُ تِ ًحَی تاضذ کِ تِ سوت
تطکیل هزکش ٍب سٌجی در داًطگاُ تزٍین کِ در آیٌذُ ای ًشدیک هزجغ ٍب سٌجی در سطح هلی
ٍ اى ضاءا ...در آیٌذُ در سطح جْاًی تاضذً( .گاُ استزاتضیک تِ هَضَع ٍب سایت داًطگاُ)
 .4ساختار ٍب سایت داًطگاُ تا ّذف لحاظ کزدى ضاخص ّای ٍب سٌجی در آى تاسهٌْذسی ضَد.
 .5تؼزیف صفحات هختلف تزای ٍاحذّا ٍ کارکزدّای هختلف در پَرتال داًطگاُ (اًتطارات ٍب
خَد را افشایص دّین).
 .6پیًَذّای داخلی ٍ خارجی سایت تا ّذف رٍیت ضذى تیطتز تَسط دیگزاى ٍدستزسی راحت تز
(تا کوتزیي کلیک) تؼزیف ضًَذ( .در حال حاضز ایٌگًَِ ًیست)
 .7افشایص تؼذاد ٍ دستزط پذیزی فایل ّای غٌی ٍب سایت داًطگاُ  :سهاًی ارسش یک فایل در ٍب
سایت تاال هی رٍد کِ حتی الوقذٍر فزهت ّای هختلف آى اس جولِ HTML, PowerPoint, pdf,
 wordدرهحیط ٍب گذاضتِ ضَد ٍ ایي قاتلیت دستزسی را تاال هی تزد ( .تؼزیف ٍاصُ ّای کلیذی
ّز هَضَع در سایت )
 .8رتثِ تٌذی سایت داًطکذُ ّا ٍ ٍاحذّای هختلف تا اػالم قثلی ضاخص ّای هذًظز تِ آًْا در
دستَر کار قزار گیزد ٍ اس افزاد ٍ ٍاحذّای ًوًَِ تقذیز ضَد.
 .9تطَیق اػضای ّیات ػلوی ٍ ٍاحذّا تِ اًتطار یافتِ ّای ػلوی ٍ ًتایج فؼالیت ّای خَد در ٍب
داًطگاُ (حضَر فؼال ٍ اثزتخص داًطگاّیاى در پَرتال داًطگاُ)
 .10تکارگیزی ًیزٍّای آهَسش دیذُ پارُ ٍقت (کارهٌذ ٍداًطجَ) ٍ اػشام آًْا تِ داًطکذُ ّا ٍ سایز
ٍاحذّای داًطگاُ جْت هطاٍرُ ٍ کوک تِ اػضای ّیات ػلوی ٍ هذیزاى در جْت افشایص
اًتطارات ٍب سایت ٍ غٌی ًوَدى صفحات
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ٍ .11اگذاری تزخی فؼالیتْای پطتیثاًی (اس جولِ سایت ّای رایاًِ ای خَاتگاُ ّا ٍ هَارد هطاتِ) تِ
تخطْای دیگز یا تخص خصَصی غیز اس هزکش فٌاٍری اطالػات (در کارگاُ تاکیذ ضذ کِ پزداختي
هزکش تِ ایي اهَر ،ػاهل تاسدارًذُ در جْت تزًاهِ ریشی ٍهذیزیت هطلَب پَرتال است).
 .12تقَیت سیستن پست الکتزًٍیکی داًطگاُ ٍ فزاّن ًوَدى توْیذاتی جْت استفادُ تیطتز
داًطگاّیاى اس آى.
 .13یکپارچِ ساسی ٍ ادغام سیستن ّای اتَهاسیَى داًطگاُ (در قالة گٌجیٌِ داًص داًطگاُ)
 .14رٍسآهذ ًوَدى ٍ ساسهاًذّی هٌاسة هطالة ٍب سایت اس طزیق راّکارّایی ّوچَى ًوایِ
ساسی ،تزچسة سًی ٍ...
 .15الشام هَسسات ٍ هزاکش داًطگاّی ٍ غیز داًطگاّی ّوکار تِ ایجاد لیٌک داًطگاُ تزتیت هذرط
(تِ ػٌَاى هثال در تزگشاری دٍرُ ّا ٍ ّوایطْای هختلف)
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