
  بندي ها بر اساس چهار شاخص این نظام رتبه براي ارتقاء رتبه وبومتریک دانشگاهبهترین اقدامات 

  

 کلیه مستندات فایل هايword،excel ،powerpoint  قرارگیرند. مرکزدر شاخه هاي قابل دسترس در سایت  

قرار گیرند. مراکزهاي اطالعات مقاالت علوم پزشکی کشور در سایت  بانک  

  هاي علوم پزشکی کشور را در صفحه اصلی خود قرار دهد. ي دربرگیرنده آدرس همه دانشگاه  لینک صفحه مرکزهر

 با توجه به اینکه تعداد صفحات سایت در رتبه بندي کلی سایت موثر است تعداد صفحات وب سایت با مطالب پر محتوا و

  مرتبط افزایش یابد.

ها و  آدرسDomain هاي علوم پزشکی کشور باید از  تبه بندي لحاظ نمی گردد. لذا مراکز تابعه دانشگاههاي متفرقه در ر

  دانشگاهی خود قرار گیرند. Domainداشتن سایت مجزا پرهیز کنند و همگی زیر مجموعه

المللی از  با توجه به اینکه یکی از معیارهاي اصلی افزایش دهنده حجم وب سایت، وجود منابع الکترونیک بین

و بومی خود  باید لینک منابع الکترونیک بین المللی، ملی مراکزباشد، لذا  هاي اطالعاتی، مجالت و مقاالت می بانکجمله

  د.نار دهقرخودرا در صفحه اصلی وب 

هاي اسالیدهاي دروس تئوري اساتید  فایل(ppt)  و جزوات درسی اساتید در فرمت(pdf, Doc)  در سایت در بخش

  گروه آموزشی مربوطه قرار گیرد.

هاي فارسی و انگلیسی در فرمت رزومه اساتید به زبان(pdf, doc, html ) قابل دسترس باشد . در رزومه اساتید بخش

شود.  ها تکمیل گردد و هریک از این موارد به صفحه اصلی مقاله یا طرح و...لینک هاي تحقیقاتی، پایان نامه مقاالت، طرح

درصورتیکه مقاالت در سایت هاي معتبري ایندکس شده است باید آدرس اینترنتی منبع اطالعاتی در رزومه قید گردد. 

  همچنین ذکر آدرس اینترنتی دانشگاهی ضروري است.

هاي  هاي مختلف آموزشی در فرمت هاي گروه طرح درس(PDF, DOC, HTML)  در بخش گروه آموزشی مربوطه

  قرار گیرد.

هاي ساالنه و ماهانه دانشگاه در فرمت  زارشگ(PDF, DOC, HTML ) .در وب سایت قرار گیرد  

هاي کالسی دانشجویان ارشد و دکتراي تخصصی در فرمت  هاي اسالیدهاي کنفرانس فایلDOC  وPDF  در سایت در

  بخش گروه آموزشی مربوطه قرار گیرد.

وعه هاي کتابخانه الکترونیک دانشگاه قرار گیرد.و طرح هاي تحقیقاتی در لینک مجمپایان نامه ها  



 نام دانشگاه در سر صفحه کلیه صفحات و حتی در متن هر صفحه ذکر شود تا موتور جستجو موارد بیشتري را بازیابی

  نماید.

ها در تمامی مسیرها تعریف شود براي مثال ممکن است نام یک استاد در چندین صفحه سایت عنوان شود  کلیه لینک

در گروه آموزشی، در قسمت پژوهشگران، مدیران). بدیهی است در کلیه صفحات نام این فرد به رزومه آموزشی پژوهشی (

  مرتبط باشد.

ها رعایت شود. استانداردهاي طراحی وب سایت  

.وب سایـت دانشگاه به طور مستمر روزآمد سازي گردد  



بهترین اقدامات  برای ارتقاء رتبه وبومتریک دانشگاهها بر اساس چهار شاخص این نظام رتبهبندی



· کلیه مستندات فایل های word، excel، powerpoint در شاخه های قابل دسترس در سایت مرکز قرارگیرند.

· بانکهای اطلاعات مقالات علوم پزشکی کشور در سایت مراکز قرار گیرند.

·   هر مرکز لینک صفحهی دربرگیرنده آدرس همه دانشگاههای علوم پزشکی کشور را در صفحه اصلی خود قرار دهد.

· با توجه به اینکه تعداد صفحات سایت در رتبه بندی کلی سایت موثر است تعداد صفحات وب سایت با مطالب پر محتوا و مرتبط افزایش یابد.

· آدرسها و Domain های متفرقه در رتبه بندی لحاظ نمی گردد. لذا مراکز تابعه دانشگاههای علوم پزشکی کشور باید از داشتن سایت مجزا پرهیز کنند و همگی زیر مجموعهDomain  دانشگاهی خود قرار گیرند.

· با توجه به اینکه یکی از معیارهای اصلی افزایش دهنده حجم وب سایت، وجود منابع الکترونیک بینالمللی از جمله بانکهای اطلاعاتی، مجلات و مقالات میباشد، لذا مراکز باید لینک منابع الکترونیک بین المللی، ملی و بومی خود را در صفحه اصلی وب خود قرار دهند.

·  فایلهای اسلایدهای دروس تئوری اساتید (ppt) و جزوات درسی اساتید در فرمت (pdf, Doc) در سایت در بخش گروه آموزشی مربوطه قرار گیرد.

·  رزومه اساتید به زبانهای فارسی و انگلیسی در فرمت(pdf, doc, html ) قابل دسترس باشد . در رزومه اساتید بخش مقالات، طرحهای تحقیقاتی، پایان نامهها تکمیل گردد و هریک از این موارد به صفحه اصلی مقاله یا طرح و...لینک شود. درصورتیکه مقالات در سایت های معتبری ایندکس شده است باید آدرس اینترنتی منبع اطلاعاتی در رزومه قید گردد. همچنین ذکر آدرس اینترنتی دانشگاهی ضروری است.

·  طرح درسهای گروههای مختلف آموزشی در فرمتهای (PDF, DOC, HTML) در بخش گروه آموزشی مربوطه قرار گیرد.

· گزارشهای سالانه و ماهانه دانشگاه در فرمت (PDF, DOC, HTML ) در وب سایت قرار گیرد.

· فایلهای اسلایدهای کنفرانسهای کلاسی دانشجویان ارشد و دکترای تخصصی در فرمت DOC و PDF در سایت در بخش گروه آموزشی مربوطه قرار گیرد.

· پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی در لینک مجموعه های کتابخانه الکترونیک دانشگاه قرار گیرد.

· نام دانشگاه در سر صفحه کلیه صفحات و حتی در متن هر صفحه ذکر شود تا موتور جستجو موارد بیشتری را بازیابی نماید.

· کلیه لینکها در تمامی مسیرها تعریف شود برای مثال ممکن است نام یک استاد در چندین صفحه سایت عنوان شود (در گروه آموزشی، در قسمت پژوهشگران، مدیران). بدیهی است در کلیه صفحات نام این فرد به رزومه آموزشی پژوهشی مرتبط باشد.

· استانداردهای طراحی وب سایتها رعایت شود.

· وب سایـت دانشگاه به طور مستمر روزآمد سازی گردد.



