
ایتسوبرابطین توانمندسازیجلسه 
1400دی ماه 

مدیریت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر



موضوعات جلسه

هسایت دانشگاوبومتریکاعالم رتبه -

اعالم رابطین سایت برتر -

سنجی  وباعالم رتبه های -

سنجیوببررسی فرم -

مدیریت سایتپنلبررسی -

در فتوشاپاسالیدرطراحی -

پرسش و پاسخ-



وبومتریک

رتبه بندددی وبومتریددک شااسددی اسددت بددرای رتبه بندددی 

وب سایت های دانشگاه ها و مراکز علمی، آموزشدی و تقیییداتی 

واحددی از ( CINDOC)دنیا که توسط آزمایشگاه سایبر متریدک 

.انجمن ملی تقیییات اسپانیا تهیه شده است

بده ارزیدابی حردور  Webometricsنظام رتبه بنددی ههدانی 

پژوهشی و آموزشی دانشگاه ها در وب از طرید  وب سدایت  های 

.دانشگاهی آنان می پردازد

http://webometrics.info



تعداد ارهاع یا لینک های برقرارشده از سایر سایت ها

Google Scholarنویسنده پُراستناد دانشگاه در۲۱۰تعداد استنادات 

Scimagoتعداد میاالت کیفی دانشگاه در بین میاالت پُراستناد موضوع مربوطه در سایت 

Visibilityشااص 

Transparency/Opennessشااص 

Excellence/Scholarشااص 

%5۰وزن 

%۱۰وزن 

%4۰وزن 

شاخص های وبومتریک



نتایج دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
در رتبه بندی وبومتریک جهانی
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وشهر دانشگاه علوم پزشکی بوبومتریکنتایج 
بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور
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وب سنجی دامنه های دانشگاهی

: شروع وب سنجی
۱۳۹۲سال 

: ریکتشکیل کمیته وبومت
۱۳۹۱سال 



1400رابطین برتر وبسنجی آذرماه 

رابط سایتنام دامنهحوزه وبسنجی

سید علیرضا امینیشبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتیبهداشت و درمانشبکه
اواهه گانیاسدپورمجتبی -هاهر حیدریبیمارستان زینبیه اورموجبیمارستان
معسومه کهزادیگناوه( ع)بیمارستان امیرالمومنین بیمارستان
سیده بهاره صفویدانشکده پرستاری ماماییدانشکده
شهره سیدحسینیدانشکده پیراپزشکیدانشکده
پریسا احمدیمعاونت غذا و دارومعاونت
سیده سارا حسینیمعاونت آموزشیمعاونت
پریسا بهرام پورمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیریت
ی بشرا عباسک-مریم شبل حکما بوشهری نژاد مدیریت آمار و فن آوری اطالعاتمدیریت
سمیه باغبانیدفتر استعدادهای دراشاناداره
زینب شادنیا-سیده سارا فرهی بوشهری اداره آماراداره
ملکی رضایی حیییی-سیده سمیه موسوی کتابخانه دیجیتالسایر



رتبه بندی وب سایت های پورتال دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

۱4۰۰آذرماه –(فعال)رده معاونت ها 

امتیاز نهاییمدیر سایتآدرس سایتنام سایت

۱5۹4پریسا احمدیhttp://fdo.bpums.ac.irمعاونت غذا و دارو

۱5۷۲سیده سارا حسینیhttp://edu.bpums.ac.irمعاونت آموزشی

۱4۷۶امیر سناییhttp://rs.bpums.ac.irمعاونت تقیییات و فناوری

۱۱۷۸مقمد بهیhttp://health.bpums.ac.irمعاونت بهداشتی

۱۱۱۶لیال قربانعلی زادهhttp://official.bpums.ac.irمعاونت توسعه مدیریت و منابع



رتبه بندی وب سایت های پورتال دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

۱4۰۰آذرماه –(فعال)رده دانشکده ها 

امتیاز نهاییمدیر سایتآدرس سایتنام سایت

۱۹۲۰سیده بهاره صفویhttp://nm.bpums.ac.irدانشکده پرستاری مامایی

۱۹۲۰شهره سیدحسینیhttp://paramed.bpums.ac.irدانشکده پیراپزشکی

http://dnt.bpums.ac.irدانشکده دندانپزشکی
فاطمه دهیان آزاد 

پرنیانیلیال 
۱۸۰۶

۱۷55مقبوبه زنده بودیhttp://med.bpums.ac.irدانشکده پزشکی

۱۳۳۶همال همشیدیhttp://hlth.bpums.ac.irدانشکده بهداشت و تغذیه



رتبه بندی وب سایت های پورتال دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

۱4۰۰آذرماه –(فعال)بهداشتی درمانی شبکه های 
امتیاز نهاییمدیر سایتآدرس سایتنام سایت

۲۰۰۰سید علیرضا امینیhttp://dashtihc.bpums.ac.irشبکه بهداشت و درمان دشتی

http://dashtestanhc.bpums.ac.irانشبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتست
اسماعیل حاهی زادگان 

الهام اسماعیلی
۱5۷4

http://boushehrhc.bpums.ac.irمرکز بهداشت شهرستان بوشهر
سمیه پورشمس 

پورغالمحسن 
۱5۰۸

۹۹۰عبدالخال  بقرینیhttp://asaluyehhc.bpums.ac.irشبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه

۹5۳مهدی روستاhttp://jamhc.bpums.ac.irشبکه بهداشت و درمان شهرستان هم

۸۶5نازی مومنیhttp://dayyerhc.bpums.ac.irشبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر

http://tangestanhc.bpums.ac.irانشبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگست
غالمرضا همالی 

احمدیناصر 
۸۱۶

۸۱۳کبری آزادhttp://genavehhc.bpums.ac.irشبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه



رتبه بندی وب سایت های پورتال دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

۱4۰۰آذرماه –(فعال)رده بیمارستان ها 
امتیاز نهاییمدیر سایتآدرس سایتنام سایت

http://zeynabiyehhp.bpums.ac.irبیمارستان زینبیه اورموج
هاهر حیدری 

مجتبی اسدپور اواهه گانی
۱5۸۶

۱5۳5معسومه کهزادیhttp://amirhp.bpums.ac.irگناوه( ع)بیمارستان امیرالمومنین 

۱۲۹5اعظم شاعریhttp://savanehhp.bpums.ac.irبیمارستان سوانح و سواتگی گناوه

۹۹5فاطمه شکریhttp://mpgh.bpums.ac.irبیمارستان شهدای الیج فارس بوشهر

http://emamhosseinhp.bpums.ac.irاهرم( ع)بیمارستان امام حسین 
غالمرضا همالی 
رضا سلیمان پور

۸۲۱

۸۰۹ابوالیاسم درویشیhttp://ganjihp.bpums.ac.irبیمارستان شهید صادق گنجی برازهان

۸۰۱اعظم صقت پورhttp://bdhp.bpums.ac.irدیلم( عج)بیمارستان بییه اهلل االعظم 



رتبه بندی وب سایت های پورتال دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

۱4۰۰آذرماه –(فعال)رده مدیریت ها 
امتیاز نهاییمدیر سایتآدرس سایتنام سایت

۱۸۰۶پریسا بهرام پورhttp://edc.bpums.ac.irمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

http://msi.bpums.ac.irمدیریت آمار و فن آوری اطالعات
بشرا عباسکی 

ا بوشهری نژادممریم شبل حک
۱۷4۲

۱5۰۲زینب نظریhttp://bushehr-ems.bpums.ac.irمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بوشهر

۱۲5۷سیده سارا حسینیhttp://postgrad.bpums.ac.irمدیریت تقسیالت تکمیلی

۱۲5۳سهیال قائدیhttp://ssm.bpums.ac.irمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

۱۱۶4رضا قائدحسینی–مریم مهرزاد http://om.bpums.ac.irمدیریت منابع انسانی

۱۱۱۱پریسا احمدیhttp://food.bpums.ac.irمدیریت غذا

۱۱۰۷پریسا احمدیhttp://lab.bpums.ac.irمدیریت آزمایشگاه

۹۳۷پریسا احمدیhttp://drug.bpums.ac.irمدیریت دارو

۸5۳امیر سناییhttp://rsar.bpums.ac.irمدیریت توسعه پژوهش و ارزیابی تقیییات

۸4۷پریسا احمدیhttp://rud.bpums.ac.irمدیریت تقیی  و توسعه



رتبه بندی وب سایت های پورتال دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

۱4۰۰آذرماه –(فعال)ادارات و دفاتر 
امتیاز نهاییمدیر سایتآدرس سایتنام سایت

۱۹۶۰سمیه باغبانیhttp://tagso.bpums.ac.irدفتر استعدادهای دراشان

http://stat.bpums.ac.irاداره آمار
سیده سارا فرهی بوشهری

زینب شادنیا
۱۹۱۰

۱۶۷۶سیده سمیه موسوی نژادhttp://centlib.bpums.ac.irکتابخانه مرکزی عالمه بالدی

۱5۳۹سیده سمیه موسوی نژادhttp://shlib.bpums.ac.irرکتابخانه بیمارستان شهدای الیج فارس بوشه

۱5۳۰مهناز نجفی زادهhttp://cme.bpums.ac.irاداره آموزش مداوم

۱۳۶۸سیده سمیه موسوی نژادhttp://hlib.bpums.ac.irکتابخانه بیمارستان تخسسی قلب بوشهر

۱۱۹5حسین فریدونی نیاhttp://medlib.bpums.ac.irکتابخانه دانشکده پزشکی و دندانپزشکی

۹۷4درنا بازیارhttp://omana.bpums.ac.irدبیراانه دائمی هیات امنا

۸۷۱علی داوودیhttp://salat.bpums.ac.irستاد اقامه نماز

۸۶۰حمیده میدم امسهhttp://fmo.bpums.ac.irاداره امور هیئت علمی

۸5۶فاطمه عبدیhttp://isco.bpums.ac.irدفتر ارتباط با صنعت و هامعه



رتبه بندی وب سایت های پورتال دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

۱4۰۰آذرماه –(فعال)مراکز تقیییات 

امتیاز نهاییمدیر سایتآدرس سایتنام سایت

۱۰۹4فیروزه دهدارhttp://pgnmrc.bpums.ac.irمرکز تقیییات پزشکی هسته ای الیج فارس

۹4۸میالد آزمودهhttp://pgmbrc.bpums.ac.irمرکز تقیییات زیست فناوری الیج فارس



رتبه بندی وب سایت های پورتال دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

۱4۰۰آذرماه –(فعال)سایر واحدها 

امتیاز نهاییمدیر سایتآدرس سایتنام سایت

http://diglib.bpums.ac.irکتابخانه دیجیتال
سیده سمیه موسوی نژاد
۱۶۸۷ملکی رضایی حیییی

۱5۹۳مقمد مهدی االییhttp://src.bpums.ac.irکمیته تقیییات دانشجویی

http://pub.bpums.ac.irانتشارات
زهرا صفایی 

۱۳۰4سیده سمیه موسوی نژاد

۱۱۶4ندا سادات بویرhttp://crdcmpgh.bpums.ac.irمرکز توسعه پژوهش های بالینی



1400سنجی سال وبداوران 

سیده طوبی دراشنده-

بشرا عباسکی-

سمیه باغبانی-

زینب شادنیا-

مریم قنواتی-

اعظم حمادی-



1400سنجی سال وبفرم 
ی

ی ساختار
ص ها

شاخ



1400سنجی سال وبفرم 
ی

ی محتوای
ص ها

شاخ



1400سنجی سال وبفرم 
ی

ی محتوای
ص ها

شاخ



1400سنجی سال وبفرم 
ی 

ص ها
شاخ

ک
وبومتری



سالمت و موفق باشید


