
  واحد آمار و فناوري اطالعات- معاونت پژوهشی –علوم پزشکی قزویندانشگاه

      ٣٣٢٣٥٦١٠:نتلف      2602تلفن داخلي: 

webmaster@qums.ac.ir
  

  علوم پزشکی قزویندر پایگاه اینترنتی دانشگاه  فرم درخواست وب سایت و معرفی مدیر وب سایت

  

بدینوسیله آقا / خانم  ……………………………/ دبیر کنفرانس/ سردبیر مجلهاینجانب رییس واحد سازمانی

و کسب د مربوط به این واح وب سایتمدیریت محتواي با مشخصات زیر را براي بر عهده گرفتن  ………………………

نمایم. بدیهی است مسوولیت هر نوع مطلب یا محتوایی که توسط رابط معرفی شده (یا حساب  معرفی میآموزش الزم 

  خواهد بود. بر عهده اینجانبقرار گیرد  دانشگاهکاربري مربوطه) در پایگاه اینترنتی 

  نام و امضاي مدیر واحد

  زیربخش مشخصات 

  وب سایت عنوان فارسی 

    وب سایتلیسی عنوان انگ

  واحدوب سایت نشانی پیشنهادي براي 

    نام کاربري پیشنهادي

زیربخش وبمدیر مشخصات 

    نام و نام خانوادگی به فارسی

    نام و نام خانوادگی به انگلیسی

    نشانی پست الکترونیک

  موبایل :  داخلی :  :تلفن مستقیم

    تحصیالت / مدارك

تجارب و اطالعات در زمینه رایانه، وب و 

  طراحی وب

 Wordافزار  (توضیح: آشنایی پایه با اینترنت و نرم

  ضروري است)

  

  سایرتجارب کاري 
  

  

  نام و امضاي معاون پژوهشی دانشگاه          ایجاد سایت مذکور و مدیر معرفی شده مورد تأیید می باشد. - 





فرم درخواست وب سایت و معرفی مدیر وب سایت در پايگاه اينترنتي دانشگاه علوم پزشکی قزوین

اينجانب رييس واحد سازماني/ دبیر کنفرانس/ سردبیر مجله …………………………… بدينوسيله آقا / خانم ……………………… با مشخصات زير را براي بر عهده گرفتن مديريت محتواي وب سایت مربوط به اين واحد و كسب آموزش لازم معرفي مينمايم. بديهي است مسووليت هر نوع مطلب يا محتوايي كه توسط رابط معرفي شده (يا حساب كاربري مربوطه) در پايگاه اينترنتي دانشگاه قرار گيرد بر عهده اينجانب خواهد بود.

نام و امضاي مدير واحد


مشخصات زيربخش 

		عنوان فارسي وب سایت 

		



		عنوان انگليسي وب سایت

		



		نشاني پيشنهادي براي وب سایت واحد

		



		نام كاربري پيشنهادي

		





مشخصات مدير زيربخش وب 

		نام و نام خانوادگي به فارسي

		



		نام و نام خانوادگي به انگليسي

		



		نشاني پست الكترونيك

		



		تلفن مستقیم :

		داخلی :

		موبایل :



		تحصيلات / مدارك

		



		تجارب و اطلاعات در زمينه رايانه، وب و طراحي وب


(توضيح: آشنايي پايه با اينترنت و نرمافزار Word ضروري است)

		



		سايرتجارب كاري 

		





· ایجاد سایت مذکور و مدیر معرفی شده مورد تأیید می باشد. 

     نام و امضای معاون پژوهشی دانشگاه
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