
زیرپورتال هاراهنماي ارزیابی 

) بر اساس    شاخص هاي 94ماه ( تا زمان ارزیابی کلی زیرپورتال ها در دي ماه  4ارزیابی ماهانه زیرپورتال ها از مهر ماه به مدت 

  محتواي زیر پورتال ها ( شامل انواع متن عمومی ، خبر و فایل ها) انجام می گردد. 

  بطور متوسط در هر ماه بخش محتوا ، خبر و فایل بروز گردد.عیت زیرپورتال ها انتظار می رود جهت ارتقاي وض

نمره محتوا  از طریق شمارش موارد ذیل محاسبه می گردد : ساخت صفحات  و استفاده از وب پارت متن عمومی ، تعداد : 1نکته 

رت پرسش متداول ، تعداد آیین نامه هاي درج شده توسط وب تصاویر درج شده ، تعداد پرسش هاي متداول درج شده توسط وب پا

  پارت آیین نامه ، تعداد آلبوم تصاویر ساخته شده در زیرپورتال.

جهت افزایش نمره در این بخش می بایست بطور ماهانه تمام صفحات مورد بازبینی و بروزرسانی قرار گیرد.همچنین صفحات جدید 

  ساخته شود.

مطالب آموزشی از طریق وب پارت خبر در صفحات بارگذاري می گردد. لذا با شمارش بخش آرشیو اخبار  در  بخش اخبار و :2نکته 

  زیرپورتال ،  تعداد اخبار و مطالب آموزشی درج شده بصورت یک جا شمرده می شود.

وب پارت خبر ، لینک فایل  جهت افزایش تعداد فایل هاي آپلود شده در زیرپورتال ، ضمن درج مطالب آموزشی از طریق :3نکته 

PDF  . متن مطلب نیز در انتهاي متن آورده شود  

( جهت آپلود  فایل هاي علمی و آموزشی تولید شده توسط  Eprintsتمام فایل هاي زیرپورتال می بایست در دو سامانه  :4نکته 

  ا در زیرپورتال درج گردد.( جهت آپلود سایر انواع  فایل ها) بارگذاري و لینک آنه Fileمرکز ) و سامانه 

به تنهایی فاقد  Fileهنگام شمارش فایل هاي سامانه فایل ، تنها تعداد لینک ها محاسبه می گردد و صرفا آپلود فایل در سامانه 

  امتیاز می باشد.

 fileرشناسان می بایست کلیه فایل هایی که در پورتال آپلود نموده اند به سامانه کا،شایان ذکر است طبق درخواست هاي قبلی 

  منتقل و از آرشیو فایل زیرپورتال حذف نمایند.

  براساس تجربه واحدهاي برتر دوره گذشته موارد زیر می تواند موثر واقع شود.: 5نکته 

 رسانی تمام داده هاي موجوداعالم به تمام واحد هاي ذي ربط جهت بررسی پورتال و بروز  

 تعیین رابط در هر واحد جهت جمع آوري مطالب قابل درج در پورتال

 درج کلیه فرم هاي اطالع رسانی (دستورالعملها ، آیین نامه ها ، فرمهاي راهنما ، مجموعه قوانین و.. ) در پورتال  

الزام کلیه واحد ها جهت ارائه اخبار داخلی

 و خدمات واحد ها جهت الکترونیکی نمودن تمام یا بخشی از فرایند ها بوسیله فرم هاي تعاملی و تراکنشیبررسی کلیه فرایند ها



راهنمای ارزیابی زیرپورتال ها

ارزیابی ماهانه زیرپورتال ها از مهر ماه به مدت 4 ماه ( تا زمان ارزیابی کلی زیرپورتال ها در دی ماه 94) بر اساس    شاخص های محتوای زیر پورتال ها ( شامل انواع متن عمومی ، خبر و فایل ها) انجام می گردد. 

جهت ارتقای وضعیت زیرپورتال ها انتظار می رود بطور متوسط در هر ماه بخش محتوا ، خبر و فایل بروز گردد.

نکته 1 : نمره محتوا  از طریق شمارش موارد ذیل محاسبه می گردد : ساخت صفحات  و استفاده از وب پارت متن عمومی ، تعداد تصاویر درج شده ، تعداد پرسش های متداول درج شده توسط وب پارت پرسش متداول ، تعداد آیین نامه های درج شده توسط وب پارت آیین نامه ، تعداد آلبوم تصاویر ساخته شده در زیرپورتال.

جهت افزایش نمره در این بخش می بایست بطور ماهانه تمام صفحات مورد بازبینی و بروزرسانی قرار گیرد.همچنین صفحات جدید ساخته شود.

نکته 2 : بخش اخبار و مطالب آموزشی از طریق وب پارت خبر در صفحات بارگذاری می گردد. لذا با شمارش بخش آرشیو اخبار  در زیرپورتال ،  تعداد اخبار و مطالب آموزشی درج شده بصورت یک جا شمرده می شود.

نکته 3 : جهت افزایش تعداد فایل های آپلود شده در زیرپورتال ، ضمن درج مطالب آموزشی از طریق وب پارت خبر ، لینک فایل PDF متن مطلب نیز در انتهای متن آورده شود . 

نکته 4 : تمام فایل های زیرپورتال می بایست در دو سامانه Eprints ( جهت آپلود  فایل های علمی و آموزشی تولید شده توسط مرکز ) و سامانه File ( جهت آپلود سایر انواع  فایل ها) بارگذاری و لینک آنها در زیرپورتال درج گردد.

هنگام شمارش فایل های سامانه فایل ، تنها تعداد لینک ها محاسبه می گردد و صرفا آپلود فایل در سامانه File به تنهایی فاقد امتیاز می باشد.

شایان ذکر است طبق درخواست های قبلی ،کارشناسان می بایست کلیه فایل هایی که در پورتال آپلود نموده اند به سامانه file منتقل و از آرشیو فایل زیرپورتال حذف نمایند.

نکته 5 : براساس تجربه واحدهای برتر دوره گذشته موارد زیر می تواند موثر واقع شود. 

· اعلام به تمام واحد های ذی ربط جهت بررسی پورتال و بروز رسانی تمام داده های موجود

· تعیین رابط در هر واحد جهت جمع آوری مطالب قابل درج در پورتال 

· درج کلیه فرم های اطلاع رسانی (دستورالعملها ، آیین نامه ها ، فرمهای راهنما ، مجموعه قوانین و.. ) در پورتال 

· الزام کلیه واحد ها جهت ارائه اخبار داخلی

· بررسی کلیه فرایند ها و خدمات واحد ها جهت الکترونیکی نمودن تمام یا بخشی از فرایند ها بوسیله فرم های تعاملی و تراکنشی

