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دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مديريت آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات
چک ليست نسخه 1.0
*وضعيت وب سايت  ،طبق جدول زير بررسي و امتيازدهي مي شود :
موضوع مورد بررسي

 -1بكارگيري پارامترهاي ضروري در طراحي صفحات سايت
 -3-3اندازه فونت متون و عنوانها و نوع فونت متون و عنوانها

-

فونت  Tahomaسايز  31و  31بهترين و خواناترين نوع فونت در صفحات وب هستند .

-

برای تاكيد روی يک مطلب ،تمام يک پاراگراف را برجسته نكنيد فقط متن مورد نظر برجسته شود.

-

استفاده همزمان ازانواع فونتها در يک صفحه روش بدی برای حروفچيني يک صفحه است.

-

عرض متنها نبايد از عرض صفحه بيشتر باشند برای جلوگيری از اينكار متن ها را در يک جدول قرار دهيد.

-

در طراحي تمام صفحات توجه داشته با شيد كه اسكرول افقي در صفحه ايجاد نشود.

-

-

31
3

حتي االمكان از پردازشگر  WORDو  excelبرای نوشتن متن صفحات استفاده نكنيد اينكار عالوه براينكه
بهم ريختگي در متون شما ايجاد ميكند باعث ميشود با ايجاد كدهای اضافي حجم صفحات دو تاسه برابر شود.

-3-1هم خواني رنگ بندی در سايت بر اساس امکانات موجود

-

امتيازكل

امتيازاكتسابي

3

برای تمامي صفحات سايت خود از ظاهر و احساس مشابه استفاده نماييد ،به اين معني كه بازديد كننده درطي
بازديد از تمامي صفحات نبايد احساس كند كه از سايت خارج شده وبه سايت ديگری منتقل شده است.
نبايد از زمينه های تيره( )backgroundاستفاده كنيد زمينه های تيره متن را كمتر قابل خواندن ميكند.

-3-1تركيب بندی چينش آيکونها و لينك ها و متون بصورت منظم با قابليت دسترسي سريع

-

كاربران هميشه در استفاده از سايت عجله دارند و با دقت اجزای صفحه را نمي بينند ،بنابراين سايت را به شكلي
طراحي كنيد كه همه چيز واضح و روشن بوده و كاربر به سرعت بتواند اجزای مهم صفحه را تشخيص دهد.

-

*** در صورتيكه بازديدكنندگان سايت شما به گروههای مختلفي تقسيم ميشوند  ،شما نيز مطالب سايت را
براساس آن گروهها دسته بندی نماييد ،با اينكاركاربران به سهولت به مطالب مربوط به خود دسترسي پيدا ميكنند.

-

برای چينش مطالب خود از جدول استفاده نماييد البته نبايد جداول به حدی بزرگ باشند كه از صفحه بيرون زده و
يا اسكرول افقي ايجاد نمايند.

-

نحوه چينش تصاوير،فلشها و متن های متحرك در سايت به ميزان گيرايي و جذابيت سايت شما كمک
ميكند.بنابراين هنگام استفاده از اين آيتمها  ،به چينش آنها نيز توجه كافي داشته باشيد.

-

در چينش ها از يک روال منطقي پيروی كنيد مثال اگر لينكها و متنهای شما در يک جدول  ،وسط چين است تا
انتهای جدول همين روال را طي كنيد .

-

**برای متنهای خود سرفصل ها و تيترهای مناسب انتخاب نموده و آنها را با فونت های مناسب تعريف نماييد.با
اينكار بين متن معمولي و لينک و تيتر تفاوت قائل ميشويد.

-

در صورتيكه متن شما دارای عرض كم و ارتفاع زياد است برای جلوگيری از اسكرول عمودی طوالني و خالي نماندن
صفحه ،با استفاده از جدول صفحه را به دو قسمت تقسيم و متن خود را در آن وارد نماييد.

-

اگر از عكس بزرگ و با كيفيت در سايت استفاده ميكنيد حتما برای آن يک عكس با ابعاد كوچک ساخته و عكس
بزرگ را به آن لينک نماييد يا اينكه حجم عكس خود را تا كيفيت قابل قبول كاهش دهيد.

-

از آيكونهای استاندارد برای لينک دادن مطالب خود استفاده نماييد .اين آيكونها مانند عالئم راهنمايي و رانندگي
برای تمامي كاربران يک مفهوم را بيان ميكنند.آيكونهايي مانند آيكون چاپ ،ايميل و  ...بدون نياز به توضيح  ،برای
همه كاربران يک موضوع واحد را بيان ميكنند.

-

برای لينكهای خود از متني واضح استفاده نماييد كه بيانگر محتوای لينک باشد.

-

صفحه اول سايت شما مهمترين صفحه است بنابراين محتوای آنرا با مطالب كم اهميت پر نكنيد.بلكه پركاربرد ترين
محتويات و مطالب خود را در اين صفحه به اختصار ارائه نماييد.

-

اگر مطلب شما بسيار مهم وطوالني است و ميخواهيد آنرا در صفحه اصلي ارائه نماييد ،بايد قسمت كمي از مطلب را
در صفحه اصلي ارائه و مابقي آنرا در يک صفحه جداگانه طراحي و اين دو قسمت را با يک لينک بهم متصل نماييد.
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دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مديريت آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات
چک ليست نسخه 1.0
موضوع مورد بررسي
 - 3-4كلمات كليدی مناسب در تمام صفحات وب سايت (تنظيمات )SEO

امتيازكل

امتيازاكتسابي

1

تمامي صفحات سايت ميبايست دارای كلمات كليدی باشد .هنگام انتخاب اين كلمات از اصطالحات بسيار تخصصي
استفاده نكنيد زيرا اكثر كاربران هنگام جستجودر سايت ازواژه های تخصصي استفاده نميكنند.
روش ايجاد كلمات كليدی در ايكاروس و جومال متفاوت است بنابراين روش انجام كاررا از سايت اداره نرم افزار
واحد وب سايت قسمت آموزشها مطالعه نماييد.
-3-1خصوصيت ALTعکسها (تنظيمات )SEO

1

كليه عكسهای مرتبط با مطالب سايت (نه آيكونها)بايد دارای اين خصوصيت باشند .اين خصوصيت به شما اجازه
ميدهد كه يک متن را به جايگزيني تصويرتان قرار دهيد تا اگر به هر دليلي تصوير نمايش داده نشد متن مذكور به
جای آن نمايش داده شود .بنابراين روش انجام كار از سايت اداره نرم افزار واحد وب سايت قسمت آموزشها مطالعه
گردد.
-3-6نام مستعار (مرتبط)منوها و مطالب(تنظيمات )SEO

3

الزم است كليه منوها و مطالب(pageهای) ساخته شده در سايت ،دارای نام (مرتبط)باشند .اين نام (مرتبط)معموال
بصورت انگليسي درج ميشود .در ايكاروس اينكاردر هنگام ساخت و نامگذاری  folderو  pageانجام ميگيرد و
ميبايست نام مرتبط با صفحات خود را در همين قسمت انتخاب نماييد.
ولي در جومال هنگام ساخت منو ،لينک ،صفحات يا هر آيتم ديگری ،ميبايست قسمت نام مستعار (مرتبط)را تكميل كرد
.در غير اينصورت عدد يا تاريخ به جای نام مستعار (مرتبط)بصورت پيش فرض قرار خواهد گرفت كه اين كار اشتباه است.
-3-7رزولوشن طراحي صفحات

3

به صورت عمومي بسياری از طراحان وب از ساختار ثابت  - Fixed layout -برای طراحي استفاده مي كنند .

معموال اين ساختار بر اساس رزولوشن –  - 3114*767ساخته مي شود .بنابراين در هنگام طراحي صفحات خود
رزولوشن سيستم خود را بر اين مبنا تنظيم نماييد .برای اينكه مطمئن شويد صفحات از قبل طراحي شده شما برای
كاربران به درستي نمايش داده ميشود  ،نمايشگرسيستم خود را در اين حالت تنظيم نماييدو در صورت نياز اصالحات الزم
را انجام دهيد.
طراحي صفحات وب در نمايشگر های عريض و با رزولوشن بسيار باال ،بدون دقت به موارد گفته شده و انجام تنظيمات
فوق ،كار اشتباهي است.
-3-7استفاده از مسيرياب در تمامي صفحات

3

مسيرياب يا  breadcrumbبه كاربر كمک ميكند كه بداند در كجای سايت شما قرار دارد و چگونه به قسمتهای
ديگر سايت به آساني منتقل گردد  .حتما اين امكان را در باال يا پايين صفحات خود فعال نماييد.

-3-3نوار جستجو در سايت

3

الزم است بخش جستجوی سايت در تمامي صفحات و در مكاني مناسب قرار داشته باشد تا كاربران به راحتي اين بخش را
يافته و مطلب مورد نظر خود راجستجو كنند.
 -2بكارگيري پارامترهاي ضروري در طراحي  Bannerسايت(اصالحيه)
بنر ميبايست بگونه ای طراحي شود كه معرف واحد و سازمان ما باشد بنابراين از آيتمهايي در آن استفاده كنيد كهمرتبط با سازمان و نوع عملكرد آن باشد.
 برای طراحي بنر موارد زير را رعايت نماييد:o

1

رزولوشن بنردر ايكاروس  300dpiو ابعاد – 950*157در صورتيكه با اين تغيير باز هم اسكرول افقي در
سايت شما باشد ،ميبايست عرض ماژولهای استفاده شده در ستونهای سمت راست و چپ سايت خود را بررسي
و اصالح نماييد.نمونه تست شده سايت دانشكده داروسازی ميباشد.

 oپسوند فايل **/jpgاستفاده از پرچم ايران**/استفاده از آرم دانشگاه علوم پزشكي شيراز
در هنگام طراحي بنر به عرض صفحه وب سايت خود توجه داشته باشيد .با درج بنر نبايد صفحات شما دارای اسكرولافقي شود .اين مورد امتياز منفي برای شما در بر خواهد داشت
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دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مديريت آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات
چک ليست نسخه 1.0

موضوع مورد بررسي

 -3بكارگيري پارامترهاي ضروري در محتواي سايت
 -3-1بروز بودن كليه لينك های سايت

-

مراقب شكسته شدن لينكهای خود باشيد .اين اتفاق زماني رخ ميدهد كه آدرس مطالب يا فايلهای مورد نظر در
سايت شما يا در ديگر سايتها تغيير كند .بنابراين ميبايست بازديد دوره ای دراين خصوص انجام دهيد.

-

يكي از داليل از دست دادن رتبه سايت در موتور های جستجوگر ،وجود لينک های شكسته ( خراب ) در سايت شما
است .گوگل و ديگر موتورهای جستجوگر همانطور كه مي دانيد از ربات های خود برای دنبال كردن لينک های
موجود در صفحات وب و ثبت محتوای آن ها استفاده مي كنند و در صورتي كه اين ربات ها در سايت شما با لينک
هايي برخورد كنند كه خراب بوده و به جای رفتن به صفحه مقصد ،باخطای ( ۴۰۴وجود نداشتن صفحه مقصد
)روبرو شوند ،اين عامل نيز يک امتياز منفي بزرگ برای سايت شما محسوب مي شود.

-

از پيوندهای متني هم در سايت خود استفاده نماييد  .استفاده تنها از تصاوير قابل كليک سايت شمارا برای كسي كه
تصاوير را در مرورگر خود غير فعال كرده است غير ممكن خواهد كرد.

 -3-2بروز بودن بخش اخبار و رويداد ها و اطالعيه های مرتبط با واحد مربوطه و ايجاد آرشيو اخبار

-

در سايت خود حتما يک صفحه برای اخبار جديد ايجاد نماييد و هر خبر بايستي تاريخ درج داشته باشد  ،اين اخبار

-

**نكته بسيار مهم اينكه  ،الزامي به ساخت صفحات خبر در واحدهای زير مجموعه يک سايت نيست و اخبار

امتيازكل

امتيازاكتسابي

37
4

1

در يک بازه ی زماني  31روزه ميبايست بررسي ،بروز رساني و آرشيو گردند .نگهداری اخبار بيش از  31آيتم و يا
اخبارماههای قبل در صفحه اصلي اخبار اشتباه است و اين مطالب ميبايست آرشيو گردند .حتما از امكانات آرشيو
ايكاروس يا جومال استفاده نماييد.
صفحه اصلي ميبايست كل اخبار مجموعه را تحت پوشش قرار دهد ،ولي در صورت تعريف چنين صفحاتي ،بروز
رساني آنها الزامي است و در غير اينصورت از امتيازات كل سايت كسر خواهد شد.

- 3-3بروز بودن صفحات سايت

-

كليه صفحات سايت خود را بطور منظم چک كرده و اگر الزم است آنها را بروز كنيد.

-

كليه صفحات سايت ميبايست تاريخ بروز رساني داشته باشد تا مشخص شود اطالعات موجود مربوط به چه زماني
است.

-

به روز رساني صفحه اول سايت بر اساس كليه اطالعات مندرج در صفحه

-

صفحه های در حال ساخت را هرگز منتشر نكنيد زيرا اگر صفحه محتويات نداشته و يا دارای اطالعات ناقص باشد

-

صفحات غير ضروری را از سايت خود حذف يا غير فعال نماييد.اين صفحات همان صفحاتي است كه محتوياتي
نداشته و يا اطالعات آن از مبادی مربوطه دريافت نشده است .بنابراين دليلي برای ساخت اين صفحات وجود ندارد.

-

انتخاب نام صفحات بسيار مهم است ،زيرا زماني كه كاربر شک كند كه در كجای سايت قرار دارد به نام صفحه نگاه
ميكند .بنابراين هر صفحه بايد نامي مشخص و واضح داشته باشد و نام صفحه بايد با لينكي(منويي) كه به صفحه
منتهي شده است يكسان باشد.

7

بازديدكننده را گمراه خواهدكرد.اينگونه از صفحات نبايد  publishو يا منتشر گردند.
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دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مديريت آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات
چک ليست نسخه 1.0
موضوع مورد بررسي

 -4درج اطالعات پايه بر روي سايت :
-4-1اطالعات پايه عمومي:

o

امتيازكل

امتيازاكتسابي

41
6

معرفي مختصري از واحد (بيمارستان-دانشكده –شبكه يا معاونت مربوطه )شامل تاريخ تاسيس و بهره برداری ،
نوع مالكيت و نحوه اداره واحد و يا شرح وظايف معاونت مربوطه

o

معرفي مسئولين و تيم مديريتي(اين آيتم لينك به آيتم  4-3ميباشد و نيازی به طراحي صفحه جديد نيست)

o

معرفي همكاران با ذكر سمت و شماره تماس داخلي و مستقيم آنها

o

فهرست خدمات قابل ارائه در واحد

o

معرفي بخشها و قسمت هاي واحد

o

فرآيندهاي مهم مورد نياز مراجعين (اين آيتم لينك به آيتم  4-5ميباشد و نيازی به طراحي صفحه جديد
نيست)

o

فرآيند رسيدگي به شكايات(منوی فرم دريافت شكايات و تعريف نحوه پاسخگوئي به شكايات)

o

تقويم آموزشي کارکنان  ،تقويم برگزاري کارگاههاي آموزشي  ،لينک به واحد آموزش ضمن خدمت
دانشگاه ،معرفي رابط آموزش و شرح وظايف

o

تماس با ما شامل  :شماره های تماس داخلي با ذكر پيش شماره مثال  ، 31311733شماره مستقيم
واحدها،شماره نمابر واحدها

بخش وب سايت
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**-4-2-1براي بيمارستان آيتم هاي زير الزامي است(شاخصهاي وزارتي):
o

جديدترين اطالعات مورد نياز بيماران در خصوص طرح تحول سالمت

o

تعداد تخت و نوع آنها  ،تعداد بخش بستری و درمانگاه و پاراكلينيک

o

راهنمای بيماران  ،ساعات پذيرش بيماران و مالقات با آنها و شماره های مورد نياز

o

اقدامات برجسته بيمارستان

o

درج ارزشيابي كلي بيمارستان

o

معرفي امكانات و تجهيزات پزشكي ارائه خدمت در بيمارستان

o

لينک به ستاد هدايت دانشگاه (مركز اورژانس 331شيراز به آدرس )115.sums.ac.ir

o

برنامه به روز شده حضور متخصصان و پزشكان در بيمارستان و درمانگاهها ومراكز بهداشتي درماني

o

ليست تعرفه های اعمال وخدمات شايع واحد(هتلينگ ،حق العمل و)..

o

معرفي شركت های بيمه ی طرف قراداد ؛قوانين آنها و لينک نمودن به سايت اصلي بيمه ها

o

آخرين نسخه از كتابچه حقوق گيرندگان خدمت

o

قوانين و ضوابط بيمارستان در مورد ارباب رجوع

o

منشور حقوق بيمار

o

نقشه بيمارستان

**-4-2-2براي دانشكده آيتم هاي زير الزامي است:
o

تعداد مقاطع و رشته های تحصيلي

o

تعداد اعضای هيئت علمي دانشكده و گروههای آموزشي

o

تعداد دانشجويان براساس مقاطع و رشته های تحصيلي

o

طرح درس و طرح دوره كليه رشته ها

o

برنامه زمان بندی انتخاب واحد و امتحانات ميان ترم و پايان ترم

**-4-2-3براي شبكه ها آيتم هاي زير الزامي است:
o

جديدترين اطالعات مورد نياز بيماران در خصوص طرح تحول سالمت

o

اطالعات ذيج بهداشتي

o

برنامه به روز شده حضور متخصصان و پزشكان در بيمارستان و درمانگاهها ومراكز بهداشتي درماني

 -4-3معرفي اساتيد ،اعضای هيئت علمي،مديران و روسای مركز :

1

 -در معاونتها با ذكر سمت و شرح وظيفه و در صورت تمايل CV

 در بيمارستانها با ذكر سمت –برنامه درمانگاه – زمان حضور و در صورت تمايل CV در دانشكده ها با ذكر سمت –زمان حضور و در صورت تمايل CV -در شبكه ها با ذكر سمت و شرح وظيفه و در صورت تمايل CV

-4-4آيا آدرس،تلفن  ،دورنگار و پست الکترونيکي دستگاه از طريق جايگاه اينترنتي دستگاه قابل دسترسي است؟

1

نيازی نيست كه اطالعات فوق هركدام در يک صفحه جداگانه طراحي گردد.بلكه بايستي همگي در يک صفحه ارائه گردند.

بخش وب سايت
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- 4-5تمامي فرمها،دستورالعملها وآيين نامه های مورد نياز برای انجام خدمات كه توسط مراجعين(اساتيد-همکاران-
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امتيازاكتسابي

دانشجويان -بيماران) بايد تکميل شوند و يا مورد استفاده قرار گيرند  ،به همراه برنامه زمانبندی(فرايند) انجام آنها ،بايستي از

طريق ساخت منو و صفحات جدول بندی شده ايجاد شوند ولينك آن در منوهای اصلي سايت قرار داده شوند .طبقه بندی بر
اساس گروههای استفاده كننده الزامي است.

نكته مهم :

تمامي فرمهايي كه ميبايست توسط كاربران اعم از پرسنل يا اساتيد و دانشجويان تكميل

گردند حتما با فرمت WORD

در سايت قرار داده شوند .ضمنا استفاده از آخرين نسخه آفيس برای فايلهای بارگزاری شده در سايت مجاز نيست .
o

منظور از تمام فرمها در دانشكده چيست؟کدام فرمها ضروري است؟

تمامي فرمهايي كه يک دانشجو و استاد در يک دانشكده نياز دارد تكميل نمايد ميبايست در سايت قرار گيرد

مانند ( :مرخصي – انتقالي – تسويه حساب و . )...طبقه بندي بر اساس گروههاي استفاده کننده الزامي است.
o

منظور از تمام فرمها در معاونتها چيست؟ کدام فرمها ضروري است؟

تمامي فرمهايي كه يک همكار در واحدهای محيطي و يا ارباب رجوع يک معاونت كه از بيرون از سازمان مراجعه ميكند

و نياز دارد تكميل نمايد ميبايست در سايت قرار گيرد طبقه بندي بر اساس گروههاي استفاده کننده الزامي است.
o

منظور از تمام فرمها در بيمارستانها چيست؟ کدام فرمها ضروري است؟

تمامي فرمهايي كه يک همكار در واحدهای محيطي و يا ارباب رجوع يک بيمارستان كه از بيرون از سازمان مراجعه ميكند

ونياز دارد تكميل نمايد ميبايست در سايت قرار گيرد .طبقه بندي بر اساس گروههاي استفاده کننده الزامي است.
o

منظور از تمام فرمها در شبكه ها چيست؟ کدام فرمها ضروري است؟

تمامي فرمهايي كه يک همكار در واحدهای محيطي و يا ارباب رجوع يک شبكه كه از بيرون از سازمان مراجعه ميكند

ونياز دارد تكميل نمايد ميبايست در سايت قرار گيرد .طبقه بندي بر اساس گروههاي استفاده کننده الزامي است.

<<نکته  :کلیه فرمهای اداری(پرسنلی) و آموزشی واحدها که پرسنل اعم از کارکنان و اساتید به آنها نیاز دارند
میبایست در سایت قرار داده شوند و از لینک دادن به سایت مرکزی دانشگاه و سایتهای دیگر خودداری شود>>
-4-6گزارش عملکرد ساليانه به همراه برنامه عملياتي كل واحد و آرشيو آنها

1

 -4-7نقشه سايت ( :تنظيمات  )SEOاين نقشه ميبايست برای سايت فارسي و سايت انگليسي ،بصورت جداگانه

1

تهيه گردد  .امتياز نقشه وب سايت انگليسي در امتيازات ويژه در آيتم وب سايت انگليسي داده خواهد شد.

بخش وب سايت
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***-4-8راهنمای ارباب رجوع (شاخصهای كميته تکريم ارباب رجوع) در باالی صفحه اصلي

1

امتيازاكتسابي

سايت( )topmenuشامل:
*منوهای عمومي برای همه واحدها :
o

فهرست خدمات قابل ارائه در واحد

o

معرفي بخشها و قسمت های مورد نياز ارباب رجوع

o

فرآيندهای مهم مورد نياز ارباب رجوع

o

فرآيند رسيدگي به شكايات(منوی دريافت شكايات و تعريف نحوه پاسخگوئي به شكايات)

o

لينک آموزش ضمن خدمت وتقويم آموزشي و مطالب (پمفلت های) آموزشي

o

شماره های تماس داخلي و مستقيم واحدها

*منوهای اختصاصي برای بيمارستانها و درمانگاهها :
o

برنامه به روز شده حضور متخصصان و پزشكان در بيمارستان و درمانگاهها ومراكز بهداشتي درماني

o

ليست تعرفه های اعمال وخدمات شايع واحد (هتلينگ ،حق العمل و)..

o

معرفي شركت های بيمه ی طرف قراداد ؛قوانين آنها و لينک نمودن به سايت اصلي بيمه ها

o

آخرين نسخه از كتابچه حقوق گيرندگان خدمت

o

قوانين و ضوابط بيمارستان در مورد ارباب رجوع

o

منشور حقوق بيمار

o

نقشه بيمارستان

***توضیح مهم اینکه برای هیچیک از منوهای باال نیازی به طراحی صفحه نیست زیرا این آیتمها
در شاخص شماره  4و زیر مجموعه های این شاخص در نظر گرفته شده اند  ،لذا بایستی فقط
توسط ساخت یک منوی لینک خارجی)  ،( external linkهر منو به صفحه ی مربوط به خود
متصل گردد و از طراحی صفحات مجدد جداً خودداری گردد***

بخش وب سايت
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-5درج لينكهاي مهم( :پيوندهاي مهم)
-5-1درج لينك نظرسنجي بر روی سايت ( نظر سنجي در مورد مطالب آموزشي و درماني اولويت دارد) .

1

برای مثال ميتوان نظرسنجي را به دو بخش نظرسنجي داخلي برای همكاران بيمارستان و نظرسنجي برای مراجعين
بيمارستان جهت رضايت از خدمات بيمارستان قرار دهيم و از خروجي آن برای بهبود عملكرد استفاده كنيم  .در صورت
وجود ديتا بيس براي نظرهاي ارائه شده و مستندات استفاده از نظرات در بهبود عملكرد امتيازويژه
تعلق خواهد گرفت
 -5-2درج لينك دانشگاه علوم پزشکي شيراز( )SUMSدر صفحه اصلي سايت
-5-3درج لينك به صفحه خانگي وب سايت home page

در صفحه اصلي سايت

3
3

اين لينک در تمامي صفحات زير مجموعه نيز بايد در دسترس باشد بنابراين بهتر است در منوهای باال قرار گيرد
 -5-4درج لينك ساير دانشکده ها  ،معاونتها ،بيمارستانها  ،شبکه ها در صفحه اصلي سايت

4

مثال يک بيمارستان بايد لينک سايتهای ديگر بيمارستانهای دانشگاه را قرار دهد.برای اين منظور نيازی به طراحي منو
برای تک تک لينكها نيست و تمام اين لينكها بايستي در يک صفحه با جدول ارائه شود
-5-5درج لينك انتقادات و پيشنهادات بر روی سايت در صفحه اصلي سايت

1

در صورتيكه از خروجي آن استفاده گردد و نقطه نظرات ارائه شده و نتايج (قابل ارائه)پيگيريها نيز در سايت درج
گردد ،از امتياز ويژه بهره مند خواهيد شد
 -5-6درج لينك سامانه های تحت وب دانشکده ها  ،معاونتها،بيمارستانها و شبکه ها برای ارائه خدمات بصورت غير حضوری به
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كليه مراجعين(لينك كليه سامانه ها از جمله سامانه اعالم نتايج امتحانات و انتخاب واحد برای دانشکده ها الزامي است) در صفحه
اصلي سايت

***ضمنا چينش (طبقه بندي)مناسب براي دسترسي به سامانه ها بر اساس گروه بندي اساتيد
،دانشجويان،همكاران و مراجعين الزامي بوده وبايد به درستي انجام شود .مثال سامانه هاي مورد نياز اساتيد –
سامانه هاي مورد نياز دانشجويان-و ...

بخش وب سايت

11

دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مديريت آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات
چک ليست نسخه 1.0
موضوع مورد بررسي

-6آيتم هاي کسر امتياز

امتيازكل

امتيازاكتسابي

11

-6-1ايجاد و انتشار) (publishصفحات ومنوهای تكراری و اضافي و صفحات و منوهای بدون محتوا و در دست
ساخت و همچنين صفحاتي كه دارای غلط اماليي باشند  .وجود محتوای تكراری در سايت شما مي تواند باعث كاهش
رتبه سايت شما شود .همچنين وجود مطالب تكراری در صفحات سايت شما  ،بعضي اوقات مي تواند باعث كاهش رتبه
سايت شما شود .در بيشتر مواقع خود گوگل توانايي تشخيص صفحه اصلي سايت شما را دارا مي باشد ،اما در بعضي از
موارد صفحه هايي را به عنوان صفحه مقصد به كاربران وب نمايش مي دهد كه در حقيقت خالصه ای از نوشته های شما
در آن قرار دارد و صفحه اصلي آدرس ديگری دارد .برای جلوگيری از اين اتفاق سعي كنيد از محتوای موجود در صفحات
خود كمتر در ديگر صفحه های سايت استفاده كنيد .همچنين اگر در مواردی اينكار الزامي بود حتماً ازلينک به صفحه
اصلي مرتبط با محتوا استفاده كنيد.
** در اين مورد خصوصا در ايكاروس آموزش الزم برای طراحي صفحات بايد از سايت اداره نرم افزار واحد وب سايت
دانشگاه دريافت شود.
***ضمناً  ،حتي االمكان صفحات دارای محتوای كم با صفحات دارای محتويات مشابه ادغام و مجموعاً در يک صفحه
طراحي گردند .برای مثال برای معرفي واحد تداركات نيازی به طراحي چند صفحه نيست بلكه ميبايست يک صفحه
طراحي گردد و همكاران واحد  ،شرح وظايف  ،شماره تماس و ساير اطالعات مورد نياز برای واحد فوق در اين صفحه درج
گردد.
**از بكار بردن زبان گفتاری در سايت جدا خودداری گردد.

1

 -6-2در طبقه بندي و نامگذاري فايلهاي بارگزاري شده در سرور دقت شود که نام فارسي يا عدد براي

1

فايلها انتخاب نگردد.براي اين منظور حتما نام فايل ميبايست با محتويات فايل مرتبط بوده و بصورت انگليسي
يا فينگليش درج گردد.درج عدد به عنوان نام فايل غلط است.
 -6-3براي هر کدام از واحدهاي زير مجموعه الزامي به طراحي سايت نيست و واحدها ميتوانند کليه

1

اطالعات خود رادر قالب چند صفحه و يا يک مجموعه تعريف نمايند .ولي در صورتيكه اين واحدها بعنوان يک
سايت جديد طراحي گردند ميبايست کليه الزامات يک سايت کامل بر اساس شاخصها را رعايت نمايند در غير
اينصورت امتياز از سايت اصلي(معاونت-دانشكده-بيمارستان -شبكه) کسر خواهد شد.
-6-4منظوراز دسترسي سريع به مطالب سايت ،صرفاً طراحي مجدد يک صفحه نيست بلكه منظورطبقه

1

بندي و گروه بندي مطالب موجود در سايت براساس گروههاي استفاده کننده از مطالب ميباشد به اين معنا که
مثال دانشجويان براي دريافت فرم مورد نياز يه منوي دانشجویانفرمهافرم مورد نظر مراجعه نمايند.براي
اين منظور قبل از طراحي صفحات و دسته بندي آنها به اين موضوع مهم توجه داشته باشيد.
**بسيار مهم:

توضيحاً در صورت وجود يک مورد از آيتم هاي 4گانه فوق در هر سايت  ،کل امتياز مربوط به هر آيتم

کسر خواهد گرديد
-6-1مدت زمان  loadشدن صفحه اول وب سايت

1

الزم است اين آيتم را بررسي و در صورت وجود مشكل با اداره نرم افزار واحد وب سايت موضوع را مطرح و مشكل موجود
را سريعاً برطرف نماييد .در صورت كندی بيش از حد(نسبت به محتويات صفحه) امتياز منفي تعلق ميگيرد.
**در نظر داشته باشيدلينک سايتهای آمارگير نظير وب گذر و غيره و استفاده از قابليتهايي كه برخي از سايتهای خارج از
دانشگ اه به شما ارائه ميكنند در صورتيكه به اينترنت متصل نباشيد و يا اينكه آن امكانات از سايت اصلي دچار مشكل شده
باشند  ،لود شدن صفحه شما را با تاخير همراه خواهند كرد.بنابراين سعي كنيد امكانات الزم سايت خود را از مسئولين
وب سايت دانشگاه بخواهيدو يا حتي االمكان جهت استفاده از اين امكانات با آنها مشورت نماييد.

بخش وب سايت
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دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مديريت آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات
چک ليست نسخه 1.0
موضوع مورد بررسي

-7امتيازات ويژه:
-7-1قرار دادن مقاالت آموزشي يا پزشکي در حيطه عملکرد واحد:

امتيازكل

امتيازاكتسابي

11
7

حداقل  11مقاله برای دريافت امتياز كامل ضروری است.
(الزاماً چكيده مناسب درحد 2تا3خط جهت معرفي مقاله بايد تايپ شود و کل مقاله توسط لينک قابل دانلود
باشد)
-7-2تعداد لينکهايي كه از سايتهای خارج از دانشگاه به سايت شما داده شده است :

1

نام سايتها و لينک آن صفحات ميبايست در بازه زماني انتهاي هر فصل،براي مسئول وب سايت دانشگاه
ارسال گردد .امتياز اين آيتم تنها در صورتي لحاظ خواهد شد که مستندات الزم تا قبل از رتبه بندي واحد،
براي آقاي مهندس حسندخت ارسال گردد.
-7-3وب سايت انگليسي(بصورت كامل):

11

امتياز اين آيتم تنها در صورت رعايت کليه شاخصهاي وب سايت مانند معرفي واحد ،معرفي مسئولين،معرفي
عملكرد و خدمات قابل ارائه،نقشه سايت ،ودرج آيتمهاي مورد نياز براي بازديدکنندگان خارج از کشورازنظر
باالترين مقام واحد و پس از تاييد آن مقام قابل محاسبه خواهد بود.
-7-4درج CVاعضای هيئت علمي در دانشکده ها و بيمارستانها و مراكز تحقيقاتي:

1

امتياز کامل اين آيتم در صورت درج cvهاي کليه اعضاي هيئت علمي واحد قابل محاسبه است .درصورتيكه
 cvهمه اساتيد درج نشوددرصدي از امتياز اين آيتم با نظر مسئول رتبه بندي وب سايتهاي دانشگاه اعمال
خواهد شد .توضيحاً تعداد اعضاي هيئت علمي واحدها از طريق سامانه رشد قابل دسترسي و کنترل خواهد
بود.
-7-1مدت زمان  loadشدن صفحه اول وب سايت

7

الزم است اين آيتم را بررسي و در صورت وجود مشكل با اداره نرم افزار واحد وب سايت موضوع را مطرح و مشكل موجود
را سريعاً برطرف نماييد  .در صورت سرعت مناسب(نسبت به محتويات صفحه) امتياز مثبت تعلق ميگيرد.
**در نظر داشته باشيدلينک سايتهای آمارگير نظير وب گذر و غيره و استفاده از قابليتهايي كه برخي از سايتهای خارج از
دانشگاه به شما ارائه ميكنند در صورتيكه به اينترنت متصل نباشيد و يا اينكه آن امكانات از سايت اصلي دچار مشكل شده
باشند  ،لود شدن صفحه شما را با تاخير همراه خواهند كرد.بنابراين سعي كنيد امكانات الزم سايت خود را از مسئولين
وب سايت دانشگاه بخواهيد و يا حتي االمكان جهت استفاده از اين امكانات با آنها مشورت نماييد.
-7-6استفاده از نتايج نظرسنجي و انتقادات و پيشنهادات با ارائه مستندات:

1

امتياز اين آيتم تنها در صورت ارائه مستندات براي آيتمهاي  5-1و  5-5لحاظ خواهد گرديد.
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کلیه فرمها و فرایندها به فایلهای
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فرمهای اساتید
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