گزارش کلی عملکرد پرتال معاونت دانشجویی در سال 29
(شامل حوزه معاونت؛ مدیریت امور دانشجویی؛ مرکز بهداشت و درمان؛
مرکز مشاوره؛ مدیریت دانشجویان شاهد و ایثارگر؛ و واحد سرپرستی امور دانشجویان غیر ایرانی)
تعداد خبر درج شده در پرتال معاونت دانشجویی از ابتدای شهریور تا آخر آذر ماه  35خبر بوده است.
لینکهای داخلی مناسب و متنوع انتخاب شده و از صفحه اصلی پرتال به زیر صفحات مهم تا حد امکان لینک داده شده
است .همچنین به وبسایتهای مرتبط و پرارزش مرتبط با هر مرکز نیز لینک داده شده است و لینکهای شکسته و نامعتبر از
کلیه صفحات حذف گردیده و هر دو ماه یکبار وضعیت لینکها چک میشود.
قاعده تعریف  altدر تصاویر رعایت شده و هیچ تصویر بدون  altدر پرتال معاونت دانشجویی نداریم.
معرفی حوزه معاونت دانشجویی
بروشورهای معرف مراکز و مدیریتهای زیر مجموعه معاونت در ابتدای مهر طبق روال هر ساله تجدید شده است.
گزارش عملکرد سال  29حوزه معاونت در دو فرمت و به کاربردیترین شکل در مهر و آذر ماه آپلود شده است.
شرح وظایف ،نمودار سازمانی ،اهداف بلند مدت و برنامههای عملیاتی معاونت و کلیه مراکز به طور کلی و در
هر بخش به تفصیل آمده است و با توجه به سال تحصیلی جدید به روزرسانی شده است.
فرمها و دستورالعملها ،آییننامهها و قوانین مراکز و مدیریتها در ابتدای مهر تجدید شده ا ست.
تعداد ریچ فایلهای پرتال افزایش چشمگیر داشته و به طور نمونه فقط در بخش نشریات مرکز مشاوره فایل  601نشریه
معتبر دانشگاهی آپلود شده است.
طراحی گرافیک صفحات اصلی و زیر صفحات هماهنگ ،مناسب ،سبک و کامال به روز است و دیزاین آن به نوعی است که
اجزای پرتال با هم در ارتباط کامل هستند.
در ایجاد صفحات اصلی و زیر صفحات ساختار استاندارد مرکز رایانه همواره مد نظر است.
محتوی و قالب صفحات هر مرکز مناسب با همان مرکز انتخاب شده و از هر گونه کپی برداری غیر اصولی از سایر سایتها
خودداری شده است.
در اخبار و زیرصفحات در حد امکان از تصاویر و حتی صدای مرتبط با متن استفاده میشود .خصوصا در صفحات اصلی و
زیرصفحات مرکز بهداشت و مرکز مشاوره.
عناوین صفحات فارسی ،مناسب ،کوتاه و قابل فهم است و در پرتال فارسی از عناوین التین استفاده نشده است.
در حال حاضر صفحه خالی و یا صفحهای با محتوی بیربط در مجموعه صفحات پرتال وجود ندارد.
برای افزایش دسترسیپذیری برای صفحات اصلی واژههای کلیدی تعریف شده است.
با توجه به اینکه سیستم اتوماسیون دانشجویی گلستان در حوزه راهاندازی شده به راهنماهای الکترونیکی مرتبط با این
سیستم در پرتال معاونت آموزش لینک داده شده است.
اطالعات تماس با همکاران حوزه با شماره تماس و فکس در آبان ماه گذشته مجددا بررسی شده است.

