
 های زیرمجموعۀ درگاه دانشگاهارزیابی فنیِ خودکار وبگاه

 

صوررت گرفتوه  هایبندیرتبهی به اطالعات درگاه دانشگاه )سایت( و افزایش رتبۀ دانشگاه در سعنایت به لزوم ارتقای دستربا        

اسوت  بورداریبهرهقابو  « دانشگاه درگاه زیرمجمرعۀ هایوبگاه خردکار فنیِ ارزیابی» اکنرنهمو نهادهای مختلف،  هاسازمانترسط 

 که در ادامه شیرۀ ارزیابی مذکرر آمده است:

  خراهد شد، حوداکرر گانکنندبازدید و رضایت بازدید تعداد صفحات منجر به افزایش بارگذاریبا ترجه به اینکه سرعت در 

امتیواز منفوی  00/0کیلربایت بیشوتر از آن  و هرکیلربایت است  500هر واحد حداکرر  اول وبگاهِ صفحه برای مجاز حجم

و غیره است. الزم  JavaScript ،CSS ،JQueryهای تصاویر، مطالب، فای  حجم دارد؛ منظرر از حجم صفحه اول، مجمرع

تأثیری بور حجوم تصواویر  Htmlمرجرد در  Height و   Widthخصرصیات به ذکر است کرچک کردن تصاویر ترسط 

 شبیه فترشاپ استفاده کنید. افزارهایینرمتصاویر از کاهش حجم ندارد، برای 

  تعداد مطالب مرجرد در یک وبگاه از دیگر مراردی است که به افزایش بازدید و رضایت بازدیدکننده خراهود انجامیود، لوذا

منرهوا را در مطلب برای هر وبگاه الزامی است. الزم بوه ذکور اسوت درصوررتی کوه  50صفحه )منر( و حداق   00حداق  

مفید در وبدا( ، امتیاز  هایلینککنید )مانند جای آن از عکس لینک شده به منر استفاده میدهید و بهصفحه نمایش نمی

 امتیاز منفی دارد. 5 کندنمی؛ همچنین هر منری خالی که به مطلبی اشاره گرددمربرطه لحاظ می

  فعلی، امکوان ارسوال ایوام، برقوراری تموا  و نندگان است، که در وبگاه نکات ارتقای وبگاه، تعام  با بازدیدک ترینمهماز

 نشده مشاهده ، تما  یا ارسشایغام هرطرح ارسش ترسط بازدیدکنندگان و دریافت بازخررد ایش بینی شده است؛ لذا 

 .داردامتیاز منفی  3و  2، 2به ترتیب ، ساعت 84 از اس

 برخی اقدامات مفید بورای امتیاز قاب  افزایش است؛  300است و تا سقف  05/0 اخیر هفته بازدید هر ازای به مربت امتیاز

انتشوار مطالوب » ،«با واحد خردو مرتبط  معتبر هایسایتلینک دادن به سایر » از: ندعبارت تعداد بازدیدکنندگان افزایش

بارگوذاری » و «بوه مطالوب شوما جهت لینک دادنو مرتبط  معتبرهای هماهنگی با وبگاه»، «اربینندهشده، مفید و  تأیید

 .«اف و غیرهدیهای ورد، ااورارینت، اکس ، اکسس، ایفای 

 

کامو  آموده اسوت.  صوررتبه دانشگاه درگاه زیرمجمرعۀ هایوبگاه خردکار فنیِ ارزیابی شیرۀجدولِ ادامه در عالوه بر مرارد مذکرر، 

 استفاده نمایید. نیز لینک ذی  اقدامات عنران شده در از ترانیدمیجهت ارتقای وبگاه واحد خرد  الزم به ذکر است

http://hbi.ir/Forms/Special.aspx?hbsId=234&category=2&templateid=2&hdlId=14  
  

http://hbi.ir/Forms/Special.aspx?hbsId=234&category=2&templateid=2&hdlId=14


 های زیرمجموعۀ درگاه دانشگاهخودکار وبگاه فنیِ یابیارز شیوۀ

 توضیحات واحد/امتیاز عنوان سنجه 

 کیلربایت 500 صفحه اول برای مجازحجم  حداکرر 0

هر  وبگاهمجمرع حجم صفحه اول 

با احتساب تمامی تصاویر و  واحد

 .آن مطالب

  00/0 0برای بند  تفاوت کیلربایت هر ازای به امتیاز تغییر 2

 کیلربایت 50 تصاویر برای مجاز حجم حداکرر 3

هایی است که به منظرر حجم عکس

 شده درجهر شکلی در صفحۀ اول 

 است.

 منر 00 )منرها( صفحات تعداد برای مجاز حداق  8

منظرر مجمرع تعداد منرها و 

 زیرمنرها است.

تذکر: درصررتی که منرها را در 

 جایبهد و یدهصفحه نمایش نمی

 منرعکس لینک شده به  ازآن 

کنید، امتیاز مربرطه استفاده می

 .گرددمیلحاظ 

  0 منر کمبرد ازای به منفی امتیاز 5

  صفحه 50 مطالب تعداد برای مجاز حداق  6

  0 مطلب کمبرد هر ازای به منفی امتیاز 7

 000سقف امتیاز:  5/0 اضافی مطلب هر ازای به مربت امتیاز 4

 5 مطلب از خالی صفحه هر ازای به منفی امتیاز 9
منظرر منریی است که به مطلبی 

 کند.اشاره نمی

 5سقف امتیاز:  5/0 ایحاشیه بلرك هر ازای به مربت امتیاز 00

 2 ساعت 84 از اس نشده مشاهده ایغام هر ازای به منفی امتیاز 00

 هاایامدر بخش مدیریت و در جدول 

، قاب  مشاهده عمرمی تغییرات و

 است.

 2 ساعت 84 از اس نشده مشاهده تما  هر ازای به منفی امتیاز 02

 هاایامدر بخش مدیریت و در جدول 

، قاب  مشاهده عمرمی تغییرات و

 است.

 3 ساعت 84 از اس نشده داده ااسخ ارسش هر ازای به منفی امتیاز 03

 هاایامدر بخش مدیریت و در جدول 

، قاب  مشاهده عمرمی تغییرات و

 است.

 50سقف امتیاز:  5/0 شده مشاهده ایغام هر ازای به مربت امتیاز 08

 50سقف امتیاز:  5/0 شده مشاهده تما  هر ازای به مربت امتیاز 05

 50سقف امتیاز:  5/0 شده داده ااسخ ارسش هر ازای به مربت امتیاز 06



 توضیحات واحد/امتیاز عنوان سنجه 

 5سقف امتیاز:  0 شده معرفی کتاب هر ازای به مربت امتیاز 07

 50سقف امتیاز:  0 گاهشمار به شده اضافه رویداد هر ازای به مربت امتیاز 04

 30 سازمانی واحد مشخصات تنظیم مربت امتیاز 09
 قاب از طریق بخش مدیریت 

 دسترسی است.

 00 تما  مرضرعات تعریف عدم منفی امتیاز 20
 قاب از طریق بخش مدیریت 

 دسترسی است.

 00 ارسش مرضرعات تعریف عدم منفی امتیاز 20
 قاب از طریق بخش مدیریت 

 دسترسی است.

 300سقف امتیاز:  05/0 اخیر هفته بازدید هر ازای به مربت امتیاز 22

23 
جهت هر فای  )ورد، ااورارینت، اکس ، اکسس، امتیاز مربت 

 اف(دیای
5  

 5 امتیاز مربت هر لینک  28

در   مرتبطهای درج لینک وبگاه

 .وبگاه آن واحد

بیشتر از جهت کسب اطالعات 

 جستجر در اینترنت کمک بگیرید.

 00 امتیاز مربت هر بک لینک 25

 .وبگاه شما به لینک کیفیت و میزان

جهت کسب اطالعات بیشتر از 

 جستجر در اینترنت کمک بگیرید.

 


