اقدامات ساده و سریع برای بهبود وبگاه دانشگاه
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دُهیي:
تا تَجِ تِ ایي کِ آدسسّا ٍ دُهیيّای هتفشقِ دس ستثِتٌذی لحاػ ًویضَد ،الصم است ٍتگاُ ًطشیِّای داًطگاٍُ ،تگاُ
هشاکض تاتع ٍ ٍاتستِ تِ داًطگاُ ،اص جولِ فضای ّاستیٌگ ضشکتّای ّوکاس تحت داهٌِی اصلی داًطگاُ قشاس گیشد؛
ساختاس ٍتگاُ:
 -1-2استاًذاسدّای عشاحی ٍب ٍتگاُّا سعایت ضَد.
 -2-2کلیِی هستٌذات فایلّای  power point ،excel ،pdf ،wordدس ضاخِّای قاتل دستشس دس ٍتگاُ
داًطگاُ قشاس گیشد.
 -3-2تالش ضَد ساُ دستشسی تِ اعالعات پیچیذُ ًثاضذ :دستشسی تا حذاقل کلیک ٍ حتیاالهکاى یک کلیک.
تْیٌِساصی جستٍجَ:
 -1-3تْیٌِساصی هَتَسّای جستٍجَ تا تَجِ تِ ساختاس فٌی ٍتگاُ اًجام گیشد.
ً -2-3ام داًطگاُ دس سش صفحِ ّوِی صفحِّا ٍ حتی دس هتي ّش صفحِ رکش ضَد تا هَتَس جستٍجَ هَاسد
تیصتشی سا تاصیاتی ًوایذ.
ٍ -3-3تگاُ داًطگاُ دس هَتَسّای جستٍجَی هعتثش اص جولِ Yahoo, Google, Live Search, Exalead
ًوایِ ضَد.
فضای ایٌتشًتی
 -1-4الصم است فضای کافی تشای صفحِی اختصاصی اعضای ّیأت علوی ٍ داًطجَیاى (تَیژُ داًطجَیاى تحصیالت
تکویلی) تا عشاحی ضخصیِ خَدضاى ،دس اختیاس آىّا قشاس گیشد تا تعذاد صفحِّای ضخصی صیشهجوَعِی
دُهیي اصلی داًطگاُ افضایص یاتذ.
پیًَذدادى:
ّ -1-5ش داًطکذُ یا ٍاحذ داًطگاُ پیًَذ یا لیٌک صفحِی دستشگیشًذُی آدسس ّوِی داًطکذُّا یا ٍاحذّای هطاتِ
کطَس سا دس صفحِی اصلی خَد قشاس دّذ.
 -2-5تالش ضَد تا تعاهل تا داًطگاُّای دیگشٍ ،صاست علَمًْ ٍ ،ادّای هطاتِ ،آدسس داًطگاُ دس ٍتگاُ آىّا قشاس گیشد؛
ایي اهش تَیژُ دس هَسد ٍتگاُّای تشتش کطَس اّویت داسد.
 -3-5اًجام هصاحثِ تا خثشگضاسیّا ٍ ٍتگاُّای خثشی تِ صَست تشًاهِسیضی ضذُ ٍ قشاسدادى ًطاًی ٍتگاُ داًطگاُ دس
هصاحثِّا ٍ خثشّا.
 -4-5تا تَجِ تِ ایي کِ یکی اص هعیاسّای اصلی افضایصدٌّذُ حجن ٍتگاٍُ ،جَد هٌاتع الکتشًٍیک تیيالوللی اص
جولِ تاًکّای اعالعاتی ،هجلِّا ٍ هقالِّاست ،الصم است لیٌک هٌاتع الکتشًٍیک تیيالوللی ،هلی ٍ تَهی اعضای
داًطگاُ دس صفحِی اصلی ٍتگاُ داًطگاُ ٍ تِ صَست «کلیک اٍل »1قشاس گیشد.
ّ -5-5وِی لیٌکّا دس تواهی هسیشّا تعشیف ضَد .تشای هثال ،هوکي است ًام یک استاد دس چٌذیي صفحِی ٍتگاُ
عٌَاى ضَد (دس گشٍُ آهَصضی ،دس قسوت پژٍّطگشاى ،هذیشاى)؛ پس الصم است دس ّوِی صفحِّا ًام آى فشد تِ
کاسًاهک اٍ هشتثظ تاضذ.
 -6-5تالش تشای ثثت هجلِّای داًطگاُ دس ساهاًِّایی هاًٌذ  ٍ Elsevior ،Scopous ،Web of Scienceهاًٌذ
آىّا
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 -6هحتَا:
 -1-6فایلّای اسالیذّای دسسّای ًظشی اعضای ّیأت علوی تا فشهت  ٍ pptx, pptجضٍُّای دسسی آىّا تا فشهت
 pdf, doc, docxدس ٍتگاُ دس تخص گشٍُ آهَصضی هشتَط قشاس گیشد.
 -2-6فایلّای اسالیذّای اسائِّای کالسی داًطجَیاى اسضذ ٍ دکتشای تخصصی تا فشهت  pdf ٍ docدس ٍتگاُ دس تخص
گشٍُ آهَصضی هشتَط قشاس گیشد.
 -3-6کاسًاهک اعضای ّیأت علوی ٍ کاسکٌاى داًطگاُ دٍ صتاى فاسسی ٍ اًگلیسی تا فشهت html ٍ pdf, docدس
دستشس تاضذ .دس کاسًاهک اعضای ّیأت علوی ،تخص هقالِّا ،عشحّای پژٍّطی ٍ پایاىًاهِّا تکویل ضَد ٍ ّش
یک اص ایي هَاسد تِ صفحِی اصلی هقالِ یا عشح ٍ ...لیٌک ضَد .دس صَستی کِ هقالِّا دس ٍتگاُّای هعتثشی ًوایِ
ضذُ است ،الصم است ًطاًی ایٌتشًتی هٌثع اعالعاتی دس کاسًاهک قیذ گشددّ .وچٌیي رکش ًطاًی ایٌتشًتی
داًطگاّی ضشٍسی است.
 -4-6عشح دسسّای گشٍُّای هختلف آهَصضی تا فشهتّای  HTML ٍ PDF, DOCدس تخص گشٍُ آهَصضی هشتَط
قشاس گیشد.
 -5-6پایاىًاهِّای اسضذ ،سسالِّای دکتشی ٍ عشحّای تحقیقاتی دس لیٌک هجوَعِّای کتاتخاًِی الکتشًٍیک داًطگاُ
قشاس گیشد.
 -6-6تاسگزاسی ّوِی ًطشیِّای داًطگاُ تش سٍی ٍتگاُ ٍ ّوچٌیي تاسگزاسی تایگاًی ٍ ضواسُّای پیطیي هجلِ
 -7-6تا تَجِ تِ اّویت تعذاد صفحِّای ٍتگاُ (الثتِ صفحِّای پشهحتَا) دس ستثِتٌذی کلی ٍتگاُ ،الصم است ّوِی
تخصّای داًطگاُ تالش کٌٌذ تعذاد صفحِّای ٍتگاُ سا تا هغالة پشهحتَا ٍ هشتثظ افضایص دٌّذ.
 -8-6ایجاد اًثاسُّای هَضَعی ٍ تاًکّای اعالعاتی تحت ٍب تا صفحِّای قاتلدستشسی تَسظ هَتَسّای جستٍجَ
اّویت داسد.
 -9-6تِ هٌظَس هعشفی ٍب ٍتگاُ داًطگاُ تِ سایش ساصهاىّا ٍ افضایص تاصدیذکٌٌذگاى ٍب ٍتگاُ ،ضشٍسی است هٌاتع تا
قاتلیت تَصیع دس ٍب ٍتگاُ داًطگاُ قشاس گیشد .هٌظَس اص ایي هٌاتع کتابّای الکتشًٍیکی یا هقالِّای هفیذ ٍ ،یا
حتی اسائِی هحصَالت ًشمافضاسی سایگاى دس ٍتگاُ داًطگاُ است ،الثتِ تا سعایت حق کپیسایت.
 -11-6گضاسشّای ساالًِ ٍ هاّاًِی داًطگاُ تا فشهتّای  HTML ٍ PDF, DOCدس ٍتگاُ داًطگاُ قشاس گیشد.
ٍ -11-6تگاُ داًطگاُ ٍ سابدُهیيّای آى تِ عَس هستوش سٍصآهذ ضَد.
 -7تکویل ًسخِی اًگلیسی ٍتگاُ داًطگاُ ٍ ّوچٌیي چاج هجلِّایی تِ اًگلیسی
 -8آهَصش اصساُدٍس:
تا تَجِ تِ سیاستّای حاضش دس ساستای جزب داًطجَیاى تحصیالت تکویلی ،تغییش ٍ تحَالت دس ًظام آهَصضیٍ ،
ّوچٌیي استقای ستثِ ٍتَهتشیکس ،عولیضذى آهَصش اصساُدٍس ضشٍسی است.
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