
گاه علوم زپشکی تبرزی پوراتل جامعتوسعه شیوه انمه   (0.1)نسخه  دانش
 0931دیماه 

************** 
پورتال یکپارچه دانشگاه است. به نحوی که  توسعههدف از تدوین این شیوه نامه نحوه ایجاد، نگهداری و 

بتواند عالوه بر معرفی شایسته دستگاه، اجرای دستور العملها و تامین اهداف دولت الکترونیک، ارتقاء علمی 

 دانشگاه را در رتبه بندی های کشوری و بین المللی تامین نماید.

دانشگاه تهیه و رعایت آن برای تمامی این شیوه نامه به عنوان نگارش اول شیوه نامه طراحی وب سایت 

 باشد. واحدهای زیر مجموعه دانشگاه الزم االجرا می

 تعاریف -1ماده 

جهانی اینترنت بوده و با  پورتال دانشگاه مرجع اصلی اطالع رسانی و معرفی دانشگاه از طریق شبکه

بایست تحت این دانشگاه میهای زیر مجموعه شناخته شده است و تمامی زیرپورتال tbzmed.ac.irآدرس 

ی داده آدرس و با هماهنگی مدیریت آمار و فناوری و با هدف یکپارچه سازی پورتال اطالع رسانی بر روی فضا

 د.دانشگاه ثبت و انتشار یاب

 ساختار -2ماده 

قابل هر گونه تغییر در ساختار زیر پورتال ممنوع بوده و صرفا بعد از هماهنگی با مدیریت آمار و فناوری 

ای باشد که انسجام و یکپارچگی پورتال حفظ ها باید به گونهاجرا خواهد بود و طراحی صفحات و زیر پورتال

 گردد.

 گرافیک و تصاویر -3ماده 

بایست عالوه بر رعایت حجم کمینه و مناسب، کیفیت، شایستگی و تصاویر درج شده در صفحات می

 بهترینباشد. میباشند. استفاده از تصاویر حجیم در صفحات ممنوع  هماهنگی الزم  را با سایر اجزا صفحه دارا
 .شوند بارگذاری سایت صفحات شدن باز محض به که هستند تصاویری سایت طراحی در تصاویر

برای تصاویر طبیعی یا با تعداد رنگ  JPGبرای تصاویر) استفاده از فرمت    RGBحالت رنگی استفاده از  -0

برای تصاویر با تعداد رنگ کم و تصاویر با  PNGبرای تصاویر متحرک، فرمت  GIF، فرمت 511بیشتر از 

 )زمینه شفاف

)رعایت حجم مناسب جهت بارگزاری سریع صفحات کنترل با و   dpi 25 رزولوشن باتصاویر وضوح  -5

 استاندارد وب(

 تصاویر جای به متن از االمکان حتی استفاده -9

http://www.kiantechig.ir/
http://www.kiantechig.ir/


 (Crop) نیاز مورد اندازه به تصاویر برش -4

)استفاده از ماژول گالری تصاویر در صورت نیاز به تعدد از به کار بردن بیش از حد تصاویر  اجتناب   -1

 تصاویر(

 مجاز( کاراکترهای از )استفاده تصویر موضوع با هافایل مرتبط و مناسب نامگذاری -6

 دقیق و خالصه صورت به تصاویر جایگزین متن :درج Text Alt Imageتصویر برچسب -2

 دقیق و خالصه صورت به تصاویر عنوان درج : caption Imageتصویر عنوان -8

 مشخص و کوتاه صورت به تصاویر توضیحات درج : Description Imageتصویر توضیحات -3

 برای نمایش لیست تصاویر  humbnailTاستفاده از تصویر -01

 صفحه یک در و هم کنار در عرض( و )طول اندازه هم تصاویر از استفاده -00

 صفحات در متن با مرتبط تصاویر از استفاده -05

 پیوستی( 0 )رعایت فرمت تصاویر طبق جدول استفاده حداقل از تصاویر متحرک، چشمک زن و متغیر -09

 برنامه نویسی -4ماده 

پورتال دانشگاه ممنوع بوده و می بایست با گونه برنامه نویسی تحت وب در ها و هراستفاده از اسکریپت

 هماهنگی با مدیریت آمار و فناوری اطالعات صورت گیرد.

 محتوای پورتال -1ماده 

درج و استفاده از هرگونه محتویات در پورتال که مغایر با اهداف، مقررات و شئون اسالمی، کشور و دانشگاه  .0

 ممنوع است. باشد 

 باشد.نظر گرفتن قانون حق چاپ و مالکیت معنوی ممنوع میدرج مطالب و محتوی بدون در  .5

 طراحی صفحات

باشد نمایش صحیح و با توجه به اینکه پورتال اطالع رسانی معرف اصلی دانشگاه در عرصه اینترنت می

 باشد.محتوای صفحات بسیار مهم بوده و رعایت نکات زیر الزامی می

 نمایش صفحات وب سایت در مرورگرهای متفاوت بررسی صحت -0

 باشد.سطر برای صفحات متنی مناسب می 01حدود استفاده از  -5

 تالش در جهت تولید و افزایش محتوای مرتبط با وب سایت )افزایش صفحات و غنی سازی محتوی( -9

  (content)ضرورت استفاده از محتوای مناسب برای صفحات وب سایت  -4



موتورهای و قوانین مربوط به استفاده از کلمات کلیدی مرتبط با صفحات و محتوی )رعایت اصول  -1

 جستجوگر(

  کلمات کلیدینا متعارف از حد و  از بیش عدم استفاده -6

 با مرتبط جداول در شده ارائه راهکارهای به توجه با sfile Rich یا اطالعاتی غنی هایفایل تعداد افزایش -2

 واحد سایت وب موضوع

استفاده از محتوای مفید و غنی برای جذب بازدیدکنندگان وب سایت در راستای افزایش زمان مرور هر  -8

 چه بیشتر وب سایت )جهت افزایش امتیاز رنکینگ(

 انگلیسی در زیرپورتال مربوطه ایجاد گردد.تمامی صفحات قابل ترجمه صفحات مرتبط با محتوای برای  -3

داری ها، از حذف صفحات موجود جدا خودبا توجه به بار منفی حذف صفحات در ارزشیابی زیرپورتال -01

 گردد.

 حیطه فعالیت مرکزارائه مقاالت کامل و مفید در وب سایت در  -00

 تبدیل وب سایت به مرجع تخصصی اطالعات در زمینه مورد نظر -05

و مرور صفحات کاربر به ماندن در سایت  جهت تشویق ،صورت کاربر پسند و مفهومی طراحی سایت به -09

 بیشتر

 منوها:

 استفاده از منوها در مکان مناسب با در نظر گرفتن زبان صفحه -0

 وجود منوی اصلی در تمامی صفحات -5

 وجود لینک صفحه اصلی زیر پورتال و پورتال اصلی دانشگاه در منوی باال -9

 منوهای متعدد در صفحاتعدم استفاده از  -4

 سطح( 9عدم استفاده از زیر منوهای چند سطحی )بیش از  -1

 ساختار پورتال:

ها، ادارات و مدیریت های دانشگاه با شرایط ذیل می سازمانی دانشگاه هر یک از معاونتمطابق با چارت 

 توانند در پورتال دانشگاه دارای زیر پورتال باشند.

 شرایط ایجاد زیرپورتال -الف

 درخواست مدیر یا رئیس مرکز و تایید مدیریت فناوری اطالعات -0



معرفی یک نفر ثابت به عنوان رابط مناسب )حتی االمکان نیروی فنی( و مورد تایید بخش فنی پورتال  -5

 جهت مدیریت وب سایت

 رعایت اصول و قوانین حاکم بر سازمان و محتوای پورتال -9

موجود در دانشگاه از نظر رنکیگ و ارزیابی وب سایت اصلی دانشگاه، با توجه به بار منفی حذف زیرپورتال های 

ها دقت به هیچ عنوان حذف زیر پورتال مقدور نخواهد بود لذا در انتخاب نام دامنه مناسب برای زیرپورتال

 کافی بعمل آید.

 خواهد بود.امکانپذیر   tbzmed.ac.ir (Subdomain Name).تمامی زیر پورتالهای دانشگاه صرفا با آدرس -4

 مدیریت محتوی -ب 

ساختار و ظاهر صفحه اول فارسی و انگلیسی پورتال، بر عهده مدیریت روابط عمومی  ،مدیریت محتوی -0

 باشد.واحد می

 باشد. های دانشگاه برعهده رابط وب سایت تعیین شده میمدیریت محتوای زیرپورتال -5

 نظارت بر محتوی -ج

آنالین در پورتال مسئولیت اطالعات درج شده در هر یک از زیرپورتال باتوجه به ثبت اطالعات به صورت 

ها برعهده رابط وب سایت می باشد لذا از درج هر گونه موارد غیر متعارف و ناقض قوانین و مقرارات خود داری 

 باشد.گردد و در صورت اجبار، کسب دستور کتبی باالترین مقام واحد الزامی می

 وای پورتال:قوانین حاکم بر محت -د

درج هرگونه خبر و اطالعیه در هر یک از زیر پورتال ها بایستی با تایید روابط عمومی واحد صورت  -0

 گیرد.

هرگونه مطلب جدید جهت درج در پورتال اصلی انگلیسی و فارسی در اختیار روابط عمومی دانشگاه قرار  -5

 گیرد.

عات دانشگاه مجاز بوده و بدیهی است ارائه نام فناوری اطال تغییر رابط وب سایت صرفا با تایید مدیریت -9

کاربری و کلمه عبور به سایرین غیر مجاز بوده و مسئولیت تمامی عواقب مربوطه بر عهده رابط مربوطه 

 خواهد بود.

 های الزم در جهت ایجاد و طراحی زیر پورتال صرفا به رابط اصلی زیر پورتال ارائه خواهد شد. آموزش -4

 

 پورتال:زبان های دیگر 



 دارای یک زبان اصلی دیگر می باشد: انگلیسی می بایست حداقل  پورتالهر زیر 

ق مشخص شده قانونی نسبت به یو یا از طربا همکاری روابط بین الملل بایست واحد میروابط عمومی *

  معرفی مرکز و امکانات مربوطه در زیرپورتال مربوطه اقدام نماید .

 عمومی وب سایت تمامی واحدهاساختار ضروری در طراحی 

 به صورت محتوای صفحهو نامگذاری سال  Headerدر  ایران درج پرچم -0

 چارت سازمانی واحد -5

 معرفی واحد )معرفی، تاریخچه، رسالت سازمانی و ...( -9

 درج ماژول تماس با ما -4

اطالعات معرفی مسئول واحد )مشخصات فردی، سوابق تحصیلی، سوابق اجرایی، تصویر، سوابق علمی،  -1

 تماس(

معرفی کارکنان هر بخش )مشخصات فردی، سوابق تحصیلی، سوابق کاری، سوابق آموزشی، شرح  -6

 وظایف، تصویر، اطالعات تماس(

و  پست الکترونیکی و google Map)تلفن، فاکس، نشانی پستی ،کروکی نظیر  اطالعات تماس کل واحد  -2

 ...) 

 مربوط به کلیه خدمات قابل ارائه )در منوی اصلی( فلوچارت  لینک درج -8

جهت دسترسی سریع و آسان  ها و سایر اطالعاتها، فرم، دستورالعملهادرج مستقل قوانین، آیین نامه -3

 در منوی اصلی وب سایت

 و رویدادها در صفحه اصلی زیر پورتالها، همایش ها درج اخبار، تازه -01

 لینک سامانههای تحت وب واحد مربوطه همراه با معرفی سامانه -00

 معرفی سامانه های تحت وب مهم و مرتبط در سایر واحدها -05

 درج گزارش عملکرد سالیانه واحد -09

 استفاده از گالری تصاویر -04

 درج ماژول پرسش و پاسخ و نظر سنجی -01

 استفاده از ماژول دفترچه تلفن -06

 درج صفحه پرسشهای متداول -02

 ماژول آخرین بروز رسانی وب سایت -08

 ید در صفحه اصلیهای مفاستفاده از لینک -03

 درج تمامی خدمات الکترونیکی در منوی باال -51



 

 تار پیشنهادی اطالعات دانشکده هاساخ

 تاریخچه و معرفی دانشکده -0

ریاست دانشکده  )مشخصات فردی، سوابق تحصیلی، سوابق اجرایی، تصویر، سوابق علمی، اطالعات  -5

 تماس(

 درسها ومقاالت وکتابها و پژوهش ها (گروه های آموزشی ) اساتید گروه، مقاطع گروه، سرفصل  -9

 معاونتها )آموزشی، پژوهشی( -4

کارکنان اداری )مشخصات فردی، سوابق تحصیلی، سوابق کاری، سوابق آموزشی، شرح وظایف، تصویر،  -1

 اطالعات تماس(

 (…امکانات )سایت، آزمایشگاه، البراتوار و -6

 آیین نامه ها و فرمها -2

 ها و رویدادهااخبار، تازه -8

 وزشیتقویم آم -3

 مجالت و نشریات تخصصی  -01

 اطالعات تماس کامل دانشکده  -00

 کتابخانه الکترونیکی -05

  سرفصل دروس -09

 محتوای آموزشی اساتید -04

 های متداولپرسش -01

 لینک مربوط به امور فارغ التحصیالن -06

 لینک مربوط به امور پایان نامه -02

 

 ساختار پیشنهادی اطالعات مراکز تحقیقاتی:

 تاریخچه و معرفی مرکز -0

 مرکز  )مشخصات فردی، سوابق تحصیلی، سوابق اجرایی، تصویر، سوابق علمی، اطالعات تماس(ریاست  -5

 پژوهشگران مرکزو محققین )کتابها و پژوهش هاو طرح های تحقیقاتی ( -9

کارکنان اداری )مشخصات فردی، سوابق تحصیلی، سوابق کاری، سوابق آموزشی، شرح وظایف، تصویر،  -4

 اطالعات تماس(



 (…، آزمایشگاه، البراتوار وامکانات )سایت -1

 آیین نامه ها و فرمها -6

 ها و رویدادهااخبار، تازه -2

  مجالت و نشریات تخصصی -8

 تولید شده مرکز )در صورت امکان اصل مقاله و در غیر این صورت چکیده( مقاالتدرج  -3

 اطالعات تماس کامل مرکز  -01

 های انجام شده و در دسترس اقدامطرح -00

 پیوست 0 های محتوای طبق جدولفایل -05

 

 ایجاد پروفایل علمی

 ,ResearcherID(تمامی اعضاء هیات علمی دانشگاه و پژوهشگران موظف به ایجاد و یا تصحیح پروفایل  

ORCID,Google Scholar, Scopus (  و یا هر یک از مراجع اطالعاتی معتبر در این زمینه بر اساس اعالم

 Affiliation Tabriz University ofایمیل آکادمیک دانشگاه متبوع و درج معاونت تحقیقات و فناوری با

Medical Sciences  (0)تصویر  .باشندمی درج لینک مربوط به صفحه اطالعات در سامانه پژوهانو 

تمامی اعضاء هیات علمی دانشگاه و پژوهشگران موظف به ایجاد و یا تصحیح پروفایل در سامانه علم 

 سنجی و ایجاد لینک پروفایلهای علمی من جمله پژوهان در سامانه مربوطه می باشند.

 

  

http://www.researcherid.com/rid/B-9232-2008
http://orcid.org/0000-0003-0123-1209
https://scholar.google.com/citations?user=jkclnU8AAAAJ&hl=en
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56415177700


 ها:جداول و پیوست
 0تصویر 

 
 0جدول 

 موارد مورد نظر موضوع ردیف

Rich Files  DOCX,PPT,PPTX,,DOC,FPDفایلهای غنی  0

 ... PS,XLS,XLSX,  
 JPEG,GIF,PNG,JPG های تصویریفایل 5

 FLV,MP3 ویدئویهای صوتی و فایل 9

 


