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 امتياز كسب شدهامتياز كسب شدهامتياز كسب شدهامتياز كسب شده

  

  

  

  

( 

  

   )امتياز كامل با بررسي همه اخبار در حوزه مربوطه 

  

   )امتياز كامل بر اساس خدماتي كه در منو معرفي شده باشد

  

   )امتياز كامل بر اساس فرم هايي كه در منو معرفي شده باشد

  

  

 

  

  

   )به نسبت بخش هاي استفاده شده در سايت
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 .مورد وجود داشته باشد 5امتياز در صورتي كه  30 )آيين نامه ها و بخش نامه ها

30 

  )10(اطالعات مسئولين  به روز بودن

  )10(تلفن همكاران و اسامي افراد 

 )30(به روز بودن ساير اطالعات 

 )امتياز كامل با بررسي چند صفحه به دلخواه( 50

  )10) (نداشتن غلط اماليي و انشايي(درستي اخبار 

  )10(انتخاب تيتر مناسب 

)20) (مورد امتياز كامل 10تا (خبر در سه ماه گذشته  تعداد

امتياز كامل با بررسي همه اخبار در حوزه مربوطه ( 40

  )15( معرفي فعاليت ها

  )15(لينك به صفحات مرتبط 

 )20(شرح خدمات قابل ارائه 

امتياز كامل بر اساس خدماتي كه در منو معرفي شده باشد( 50

  )20) (مورد امتياز كامل  5تا ( تعداد فرم ها 

  )XLS) (5يا  PDF يا  Doc(داشتن فرمت 

 )5(دسته بندي بر اساس واحد 

امتياز كامل بر اساس فرم هايي كه در منو معرفي شده باشد( 30

  )5(وجود داشتن 

  )10(اهميت موضوع 

 )5(به روز بودن 

30 

  معرفي واحد در بخش انگليسي

 فعاليت ها ديگر معرفي 

 )صفحات انگليسي سايتامتياز بر اساس ( 70

  )مقاالت يا صفحات دايناميك(آموزش 

  پرسش هاي متداول

  بنر تبليغاتي

 و پادكست آلبوم تصاوير

  نظرسنجي

به نسبت بخش هاي استفاده شده در سايت(  200 

500   

ارزيابي وب سايت هاي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 نام سايت 

 سايتآدرس 

  مدير سايت

        شاخص هاي محتواييشاخص هاي محتواييشاخص هاي محتواييشاخص هاي محتوايي

آيين نامه ها و بخش نامه ها( قوانين و مقررات -1

 امتياز قوانين ومقررات

 آدرس صفحات بروز شده -2

 صفحات بروز شده امتياز

 تعداد خبر در سه ماه گذشته -3

 امتياز اخبار

 واحدقابل ارائه معرفي فعاليت هاي  -4

 امتياز خدمات

  آدرس صفحه فرم ها -5

 امتياز صفحه فرم ها

   ها در سايتمناسبت  -6

 )صفحه اصلي و صفحات مرتبط در سايت(

 مناسبت هاامتياز 

 وجود صفحه انگليسي سايت -7

 امتياز بخش انگليسي

 ساير بخش هاي قابل امتياز -8

 هاساير بخش امتياز 

  جمع امتيازات محتوايي
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        امتياز كسب شدهامتياز كسب شدهامتياز كسب شدهامتياز كسب شده

    )12) (معاونت ، واحدها ، همكاران

   )صورت وجود كامل بودن منو بر اساس آيتم ها

 )15) (براي اعضاي هيئت علمي رزومه لينك شده به اساتيد دانشكده

  

  

  

  

  بعضي ها فقط مطالب را كپي و پست كرده اند و برخي براي گذاشتن مطالب 

  

  

        امتياز كسب شدهامتياز كسب شدهامتياز كسب شدهامتياز كسب شده

    )10(براي عكس هاي سايت 

  

  

  

  

 

   )مورد
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معاونت ، واحدها ، همكاران/ درباره واحد، معرفي رياست (ساختار سازماني 

  )3(فرم ها 

  )3( معرفي فعاليت ها

  )3(فرآيندها 

  )3(آيين نامه ها و بخش نامه ها 

  )3) (مفيد(لينك هاي مرتبط 

 )3(تماس با ما 

صورت وجود كامل بودن منو بر اساس آيتم هاامتياز كامل در ( 30

  )5(گذاشتن عكس 

  )8) (تلفن، فكس، ايميل، آدرس(داشتن اطالعات تماس 

  )2(مدرك تحصيلي 

براي اعضاي هيئت علمي رزومه لينك شده به اساتيد دانشكده(وجود رزومه 

20 

  )10(تعريف چارت سازماني واحد 

  )10(معرفي واحد و شرح وظايف 

  )10( همكاران وجود نام و نام خانوادگي و سمت

  )15) (تلفن، ايميل و آدرس(داشتن اطالعات تماس 

 )5(درك تحصيلي م

50 

بعضي ها فقط مطالب را كپي و پست كرده اند و برخي براي گذاشتن مطالب 

  )50(خالقيت داشته اند 

50  

150  

        

 درج عنوان براي لينكها، صفحات و عكسها
براي عكس هاي سايت                   )20(براي صفحات سايت 

 )10(براي لينك هاي سايت 

40 

  )15( ايميل واحد

  )5(تلفن و فكس 

  )5(آدرس 

 )5( ارتباط با همكاران واحد

30 

 )50(وجود لينك هاي كاربردي و مفيد 

 

مورد 10امتياز كامل در صورت وجود حداقل ( 50

ارزيابي وب سايت هاي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

        ساختاريساختاريساختاريساختاريشاخص هاي شاخص هاي شاخص هاي شاخص هاي 

 در سايت طبق ساختار منو سايت -9

 امتياز منو

 صفحه معرفي رياست يا معاونت -10

 امتياز صفحه رياست يا معاونت

  چارت سازماني -11

 معرفي واحدها و همكاران

 امتياز صفحه معرفي همكاران

  خالقيت و نوآوري -12

  امتياز خالقيت 

  جمع امتيازات ساختاري 

 

        شاخص هاي وبومتريكشاخص هاي وبومتريكشاخص هاي وبومتريكشاخص هاي وبومتريك

درج عنوان براي لينكها، صفحات و عكسها -13

 امتياز عنوان

 واحدصفحه تماس با  -14

 امتياز تماس باما

 صفحه لينكهاي مفيد -15

 تعداد لينكهاي مفيد

 امتياز لينكهاي مفيد
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مثل منو خالي يا صفحاتي كه آدرس آنها يافت 

  

(   
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  )20(وجود كلمات كليدي 

  )10( )، ( استفاده از كاركتر جدا كننده 

 آدرس صفحات 

 امتياز كامل پس از بررسي صفحات  30

  )50به ازاي هر فرم ( در راستاي وظايف واحد 

  )50به ازاي هر فرم (تعاملي بودن و فعال بودن فرم 

  )50(ساختار فرم 

 )150(فرم الكترونيكي  3وجود حداقل 

 

 

 پس از بررسي فرم هاامتياز  300

 و بين صفحه اي

  )50(لينك به صفحات مرتبط 

مثل منو خالي يا صفحاتي كه آدرس آنها يافت ( )50(نداشتن لينك شكسته 

 )نمي شود

)امتياز كامل پس از بررسي صفحات مرتبط( 100

  امتياز  50فايل  50تا 

  امتياز  150فايل  100تا 

  امتياز  300فايل  200تا 

 امتياز 500فايل  200بيشتر از 

  
 500حداكثر 

 

  امتياز  50صفحه   50تا 

  امتياز  125صفحه  100تا 

  امتياز  175صفحه  150تا 

  امتياز  250صفحه  200تا 

 امتياز 300صفحه  200بيشتر از 

 

 300حداكثر   امتياز صفحات ايندكس شده در گوگل

 1350 

 امتياز 2000حداكثر 

ارزيابي وب سايت هاي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 درج كلمات كليدي -16

 صفحاتي كه در آن كلمات كليدي وجود دارد

 امتياز كلمات كليدي

 صفحه فرمهاي الكترونيكي  -17

 تعداد فرمهاي فعال

 آدرس پيگيري چند فرم

 امتياز فرم الكترونيكي

و بين صفحه ايآيتم هاي ارتباط صفحات مرتبط  -18

 امتياز ارتباط صفحه اي

 هاي موجود  تعداد فايل -19

  تعداد فايل هاي موجود 

 امتياز تعداد فايل ها

 تعداد صفحات ايندكس شده در گوگل -20

 تعداد صفحات ايندكس شده در گوگل

امتياز صفحات ايندكس شده در گوگل

 جمع امتيازات شاخص هاي وبومتريك

 

   امتياز نهايي ارزيابي سايت

 


