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  تابعه دانشگاه باید اصالح گردد :مواردي که در زیرپورتالهاي 

  صفحات )1

.ساخت صفحات جدید درخصوص معرفی کاملتر واحد و عملکرد آن صورت پذیرد

 و در صورت تغییر و یا جابجایی نام مدیران و سوابق آنها به همراه اطالعات تماس تکمیل

گردد.مدیران در اسرع وقت ، صفحه مربوطه بروزرسانی 

 لینک دسترسی به منابع الکترونیکی از جمله آدرس کتابخانه ها ، دفتر مجله ها و پایگاه هاي

درج گردد.در جایگاه مشخص  الکترونیکی داخلی و بین المللی در صفحه اول سایت 

 وب پارت نوار راهبري در صفحات داخلی می بایست قرارگرفته باشد و درصورت نبود آن باید در

فحه در قسمت مربوطه درگ گردد و در تنظیمات گرافیکی ، تیک حاشیه آنرا بردارید.ویرایش ص

  

اخبار)2

 روزه درج گردد. 10اخبار اسالیدي ، اخبار و اطالعیه هاي مهم در بازه بخش در

.عکس هاي اخبار اسالیدي با کیفیت و وضوح بیشتري انتخاب گردد

روز قبل است حذف گردد. 10تقویمی اخبار اسالیدي که مربوط به مناسبت هاي

  



٢

فرم ها )3

 براي دسترسی سریع به فرم هاي سایت  ، دو لینک جداگانه براي فرم هاي الکترونیکی و قابل

از  و کلیه فرم هاي بخش ها و واحدها بصورت یکپارچهدانلود در صفحه اصلی سایت قرار گیرد 

صفحه اصلی قابل دسترس باشد.

 موجودیت استفاده از بسیار مهمی در نکتهفرم ها در طراحیtracking این .لطفاوجود دارد 

فقط و .تغییر نام ندهید یا به آن فیلدي اضافه نکنید ، همچنینویرایش نکنید حذف و یا موجودیت را 

م این موجودیت یتاکید می کن.کنید اضافه خود نام ثبت   فرم هاي بهفقط به عنوان موجودیت خارجی 

.را تغییر نام و حذف نکنید 

 پس از قراردادن فیلد کدرهگیري در فرم هاي ثبت نام و ذخیره کردن ، باید به قسمت عملکرد

و دکمه ویرایش را براي کد رهگیري کلیک نمایید. دقت کنید نباید رهگیري جدید اجعه نموده مرفرم 

را بزنید !!
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  .قسمت پس از ثبت اطالعات را انتخاب کرده و ذخیره کنید فقط در قسمت ویرایش کد رهگیري 

  

      

  .و سپس فرم را ثبت و ذخیره کنید 

بصورت براي فرم هاي مختلف از موجودیت هاي خارجی مثل جنسیت یا مقطع تحصیلی  باید

.تنها یک موجودیت جنسیت نداشته باشیدمثال جداگانه استفاده کنید و 

 موجودیت ها و فرم ها اسامی مناسبی بکار ببرید تا در فیلتر براحتی جستجو حتما در نام گذاري

.کنید

 اگر صفحه اي مخصوص مدیري می سازید که در آن صفحه با وارد کردن نام کاربري و رمز

: یدرا باید در نظر بگبر زیر عبور و بوسیله دکمه لینکی به صفحه لیست اطالعات می رود نکته

صفحات مخصوص وب پارت نقشه سایت که براي نمایش تمام صفحات سایت به کار می رود 

  .را هم نشان می دهد  مدیر



٤

مدیریت ساختار ، ابتدا یک دسته بندي جدید بسازید مثال به نام نقشه سایت ، بعد بخش شما باید از 

تنظیماتقسمتدرسایتنقشهپارتوبدر  و آنرا ویرایش کنید وارد صفحه نقشه سایت شوید

  .دهیدنسبتراساختیدکهجدیديبنديدستهآنبه، پارتوب

براي  با دوبار کلیک آنرا حاال هر صفحه اي که می خواهید در نقشه سایت نمایش داده شود باید 

انتخاب براي آن باز کنید و در تب دسته بندي باالي صفحه ، دسته بندي نقشه سایت را ش یویرا

  .ذخیره بزنیدکنید و 
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  مطالب آموزشی)4

به این صورت که یک صفحه اخبار ، مطالب آموزشی درج گردد.  از طریق وب پارتاز این پس 

که لینک آن حتما در صفحه اول سایت قرارگرفته مجزا براي مطالب آموزشی درنظر گرفته شود 

را وب پارت اخبار صفحه در کنار وب پارت متن عمومی محتواي صفحه داخلی ، داخل آن باشد. 

و در قسمت تنظیمات گرافیکی مطابق . نام وب پارت را به مطالب آموزشی تغییر دهید . کنیددرگ 

شکل زیر تنظیمات را تکمیل نمایید.

  

  

  از این پس مطالب آموزشی به همراه تاریخ  با تعداد بیشتري درج می گردد .

  

  اصالح کلیه  لینک هاي زیرپورتال هاي دانشگاه

طبق بررسی هاي صورت گرفته بر روي انواع لینک هاي زیرپورتال ها از جمله لینک هایی که در وب پارت 

هاي متن عمومی (مانند شکل زیر) وب پارت خبر ، منو، عکس ، وب سایت ها و غیره ، می بایست به آدرس 

در شکل زیر قرار می 39هفته سالمت لینک وقتی ماوس را روي صحیح لینک گذاري انجام شود . بطور مثال 

  دهیم آدرس لینک در پایین صفحه نشان داده میشود.

آدرس صحیح آدرسی است که با آدرس زیرپورتال آن مرکز آغاز شود .در شکل زیر آدرس لینک با آدرس 

  آغاز شده است که صحیح می باشد. thc.qums.ac.irزیرپورتال شبکه تاکستان 
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اما در شکل زیر مشاهده میکنید که لینک فرم هاي الکترونیکی ( وب پارت وب سایت ها از طریق عکس 

  آغاز شده است.www.qums.ac.irمربوطه) به شکل ناصحیح لینک گذاري شده است و آدرس لینک با 
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  مشاهده صفحه را بزنید ،آن صفحه نمایش داده می شود .اگر روي هر صفحه در پنل راست کلیک کرده و 
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نمایش داده می شود. برخی از کارشناسان پورتال  www.qums.ac.irاگر دقت کنید آدرس آن صفحه با 

درس را کپی کرده و در ر این آز پورتال ، براي سادگی و راحتی کابراي لینک گذاشتن یک صفحه داخلی ا

لینک درج می کنند که در ظاهر امر مشکلی پیش نمی آید و لینک درست عمل می کند اما  سقسمت آدر

این صفحه در شمارش صفحات آن زیرپورتال قرار نمی گیرید. اینست که اتفاقی که می افتد

  

که لینکی با آدرس زیرپورتال توصیه میگردد تمام صفحات و لینک هاي زیرپورتال بررسی شود و درصورتی 

آغاز نشده است اصالح شود . روش صحیح لینک گذاري به این طریق است که شما باید قسمت سه نقطه را 

کلیک نمایید تا درخت تمام صفحات در پنجره کوچکی نمایش داده شود و صفحه مورد نظر را از آنجا انتخاب 

  نمایید.
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  قسمت سه نقطه در لینک آیتم منوها

  

  قسمت سه نقطه در وب پارت وب سایت ها 
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در وب پارت متن عمومی به صفحات داخلی زیرپورتال نحوه لینک گذاري

نکته مهم:

یا فایل دیگري را از بخش بایگانی ها آرشیو فایل انتخاب می نمایید اگر آن  pdfدر صفحاتی که شما فایل 

صفحه به طور ناصحیح لینک شده باشد ، آن فایل هم بطور ناصحیح لینک می شود و در شمارش فایل هاي 

  زیرپورتال قرار نمیگیرد.

  خواهشمند است در اسرع وقت کلیه لینک هاي صفحات زیرپورتال را چک نمایید .



مواردی که در زیرپورتالهای تابعه دانشگاه باید اصلاح گردد :

1) صفحات 

· ساخت صفحات جدید درخصوص معرفی کاملتر واحد و عملکرد آن صورت پذیرد.

· نام مدیران و سوابق آنها به همراه اطلاعات تماس تکمیل و در صورت تغییر و یا جابجایی مدیران در اسرع وقت ، صفحه مربوطه بروزرسانی گردد.

· لینک دسترسی به منابع الکترونیکی از جمله آدرس کتابخانه ها ، دفتر مجله ها و پایگاه های الکترونیکی داخلی و بین المللی در صفحه اول سایت  در جایگاه مشخص درج گردد.

· وب پارت نوار راهبری در صفحات داخلی می بایست قرارگرفته باشد و درصورت نبود آن باید در ویرایش صفحه در قسمت مربوطه درگ گردد و در تنظیمات گرافیکی ، تیک حاشیه آنرا بردارید.





2) اخبار

· در بخش اخبار اسلایدی ، اخبار و اطلاعیه های مهم در بازه 10 روزه درج گردد.

· عکس های اخبار اسلایدی با کیفیت و وضوح بیشتری انتخاب گردد.

· اخبار اسلایدی که مربوط به مناسبت های تقویمی 10 روز قبل است حذف گردد.




3) فرم ها 

· برای دسترسی سریع به فرم های سایت  ، دو لینک جداگانه برای فرم های الکترونیکی و قابل دانلود در صفحه اصلی سایت قرار گیرد و کلیه فرم های بخش ها و واحدها بصورت یکپارچه از صفحه اصلی قابل دسترس باشد.

· در طراحی فرم ها نکته بسیار مهمی در استفاده از موجودیت tracking وجود دارد.لطفا این موجودیت را حذف و یا ویرایش نکنید ، همچنین تغییر نام ندهید یا به آن فیلدی اضافه نکنید .فقط و فقط به عنوان موجودیت خارجی به فرم های  ثبت نام خود اضافه کنید. تاکید می کنیم این موجودیت را تغییر نام و حذف نکنید .

· پس از قراردادن فیلد کدرهگیری در فرم های ثبت نام و ذخیره کردن ، باید به قسمت عملکرد فرم مراجعه نموده و دکمه ویرایش را برای کد رهگیری کلیک نمایید. دقت کنید نباید رهگیری جدید را بزنید !!









در قسمت ویرایش کد رهگیری فقط قسمت پس از ثبت اطلاعات را انتخاب کرده و ذخیره کنید .



		

و سپس فرم را ثبت و ذخیره کنید .



· باید برای فرم های مختلف از موجودیت های خارجی مثل جنسیت یا مقطع تحصیلی بصورت جداگانه استفاده کنید و مثلا تنها یک موجودیت جنسیت نداشته باشید.

 

· حتما در نام گذاری موجودیت ها و فرم ها اسامی مناسبی بکار ببرید تا در فیلتر براحتی جستجو کنید.

· اگر صفحه ای مخصوص مدیری می سازید که در آن صفحه با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور و بوسیله دکمه لینکی به صفحه لیست اطلاعات می رود نکته زیر را باید در نظر بگبرید :

 وب پارت نقشه سایت که برای نمایش تمام صفحات سایت به کار می رود صفحات مخصوص مدیر را هم نشان می دهد .

 شما باید از بخش مدیریت ساختار ، ابتدا یک دسته بندی جدید بسازید مثلا به نام نقشه سایت ، بعد وارد صفحه نقشه سایت شوید آنرا ویرایش کنید و  در وب پارت نقشه سایت در قسمت تنظیمات وب پارت ، به آن دسته بندی جدیدی که ساختید را نسبت دهید.

حالا هر صفحه ای که می خواهید در نقشه سایت نمایش داده شود باید آنرا با دوبار کلیک  برای ویرایش باز کنید و در تب دسته بندی بالای صفحه ، دسته بندی نقشه سایت را برای آن انتخاب کنید و ذخیره بزنید.




4) مطالب آموزشی

 از این پس از طریق وب پارت اخبار ، مطالب آموزشی درج گردد. به این صورت که یک صفحه مجزا برای مطالب آموزشی درنظر گرفته شود که لینک آن حتما در صفحه اول سایت قرارگرفته باشد. داخل آن صفحه در کنار وب پارت متن عمومی محتوای صفحه داخلی ، وب پارت اخبار را درگ کنید. نام وب پارت را به مطالب آموزشی تغییر دهید . و در قسمت تنظیمات گرافیکی مطابق شکل زیر تنظیمات را تکمیل نمایید.





از این پس مطالب آموزشی به همراه تاریخ  با تعداد بیشتری درج می گردد .



اصلاح کلیه  لینک های زیرپورتال های دانشگاه

طبق بررسی های صورت گرفته بر روی انواع لینک های زیرپورتال ها از جمله لینک هایی که در وب پارت های متن عمومی (مانند شکل زیر) وب پارت خبر ، منو، عکس ، وب سایت ها و غیره ، می بایست به آدرس صحیح لینک گذاری انجام شود . بطور مثال وقتی ماوس را روی لینک هفته سلامت 93 در شکل زیر قرار می دهیم آدرس لینک در پایین صفحه نشان داده میشود.

آدرس صحیح آدرسی است که با آدرس زیرپورتال آن مرکز آغاز شود .در شکل زیر آدرس لینک با آدرس زیرپورتال شبکه تاکستان thc.qums.ac.ir آغاز شده است که صحیح می باشد.













اما در شکل زیر مشاهده میکنید که لینک فرم های الکترونیکی ( وب پارت وب سایت ها از طریق عکس مربوطه) به شکل ناصحیح لینک گذاری شده است و آدرس لینک با www.qums.ac.ir آغاز شده است.






اگر روی هر صفحه در پنل راست کلیک کرده و مشاهده صفحه را بزنید ،آن صفحه نمایش داده می شود .
















اگر دقت کنید آدرس آن صفحه با www.qums.ac.ir نمایش داده می شود. برخی از کارشناسان پورتال برای لینک گذاشتن یک صفحه داخلی از پورتال ، برای سادگی و راحتی کار این آدرس را کپی کرده و در قسمت آدرس لینک درج می کنند که در ظاهر امر مشکلی پیش نمی آید و لینک درست عمل می کند اما اتفاقی که می افتد اینست که این صفحه در شمارش صفحات آن زیرپورتال قرار نمی گیرید.



توصیه میگردد تمام صفحات و لینک های زیرپورتال بررسی شود و درصورتی که لینکی با آدرس زیرپورتال آغاز نشده است اصلاح شود . روش صحیح لینک گذاری به این طریق است که شما باید قسمت سه نقطه را کلیک نمایید تا درخت تمام صفحات در پنجره کوچکی نمایش داده شود و صفحه مورد نظر را از آنجا انتخاب نمایید.







قسمت سه نقطه در لینک آیتم منوها



قسمت سه نقطه در وب پارت وب سایت ها 





نحوه لینک گذاری به صفحات داخلی زیرپورتال در وب پارت متن عمومی



نکته مهم:

در صفحاتی که شما فایل pdf یا فایل دیگری را از بخش بایگانی ها آرشیو فایل انتخاب می نمایید اگر آن صفحه به طور ناصحیح لینک شده باشد ، آن فایل هم بطور ناصحیح لینک می شود و در شمارش فایل های زیرپورتال قرار نمیگیرد.

خواهشمند است در اسرع وقت کلیه لینک های صفحات زیرپورتال را چک نمایید .
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