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  نام سايت 

  سايت آدرس 

  رابط خبر   مدير سايت 

  تاريخ وبسنجی   کارشناس وبسنجی 

 

 

 (0-10(، ضعیف )11-20(، متوسط )21-30(، خوب )31-40(، خیلی خوب )41-50* رتبه: عالی )

 
 

 نکات  امتیاز  توضیحات  شاخص هاي ساختاري 

 منو سایت 

 ساختار صحیح منو  
 تعریف شده باشند منوها می بایست درست 

 سطوح دسترسی بین منوها می بایست صحیح باشد 
  

   اطالعات واحد می بایست به روز باشد  معرفی واحد  

 معرفی مسئول واحد 

 اطالعات مسئول واحد می بایست به روز باشد 

 شماره تماس مسئول واحد به درستی درج شده باشد 

 وجود تحصیالت و سوابق مسئول واحد 
 

 

   فعالیت های واحد به روز باشد  فعالیت های واحد معرفی  

   فعالیت های واحد معرفی و تشریح شده باشد  شرح فعالیت های واحد به تفکیک

و   تابعهواحدهای  وچارت سازمانی شامل تعریف واحد  تعریف چارت سازمانی واحد 

 معرفی کارکنان 
 

 

   )ترجیحا با پست سازمانی( کارکنان معرفی شده باشند   معرفی همکاران واحد 

   وجود اطالعات تماس واحد از جمله تلفن و آدرس واحد   نحوه تماس با واحد 

  400  جمع امتيازات

 
 

 نکات  امتیاز  توضیحات  شاخص هاي محتوايي 

 اسالیدشو

 مناسب  اسالید شو  وجود

 وجود دو اسالید شو مرتبط  

 گذشته عدم وجود اسالید شو نامناسب و تاریخ 

طراحی صحیح اسالید شو و عدم درج تصاویر نامناسب و  

 کیفیت بی 
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 نکات  امتیاز  توضیحات  شاخص هاي محتوايي 

 خبر

   خبر از ابتدای سال تا تاریخ وبسنجی   5وجود  مورد خبر از ابتدای سال   5وجود حداقل 

 بررسی محتوایی اخبار درج شده محتوای مناسب هر خبر  

 غلط امالیی در متن اخبار درج شده عدم وجود 

 اخبار درج شده  مناسب برایبررسی تیتر 

 بررسی تصاویر مربوط به اخبار درج شده 

 

 

   بررسی درج صحیح کلمات کلیدی در اخبار درج شده  درج صحیح کلمات کلیدی برای اخبار 

 اطالعیه

 ابتدای سال تا تاریخ وبسنجی اطالعیه از  5وجود  اطالعیه از ابتدای سال  5وجود حداقل 
 

 

 بررسی محتوای اطالعیه های درج شده  ی مناسب هر اطالعیه امحتو

 اطالعیه های درج شده  مناسب برای بررسی تیتر

 بررسی درج صحیح کلمات کلیدی در اطالعیه های درج شده 
 

 

 بنر تبلیغاتی و بخش خدمات

   )در قسمت پایین صفحات( بنر تبلیغاتی با طراحی مناسب   4وجود  بنر تبلیغاتی با طراحی مناسب   4وجود حداقل  

   بررسی قسمت بخش خدمات در صفحه اصلی سایت  خدمات    و صحیح بخش   طراحی مناسب 

 صفحات به روز شده 

   بررسی اطالعات مربوط به حوزه کاری  وجود اطالعات به روز واحد 

   محتوای صفحات ایجاد شدهبررسی  واحدها درج صحیح محتوای صفحات

 معرفی خدمات و عملکرد واحد 

 معرفی خدمات قابل ارائه توسط واحد 
 بررسی خدمات ارائه شده توسط واحد 

 بررسی شرح خدمات واحد ، وظایف و عملکرد واحد 
 

 

 فرایند خدمات واحد 
 بررسی فرایندهای تعریف شده برای واحد

 فرایندهای کاری بررسی رسم صحیح فلوچارت 
 

 

راهنما و توضیحات مناسبت خدمات  

 واحد

 بررسی راهنمای خدمات و توضیحات مربوطه

 بررسی آیین نامه، دستورالعمل و ... مرتبط
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 نکات  امتیاز  توضیحات  شاخص هاي محتوايي 

 فرم ها 

 وجود فرم های مربوطه 
 )دستی و الکترونیک( وجود فرم های مرتبط 

 صحیح فرم های مربوطه بررسی طراحی  
 

 

 آلبوم تصاویر 

 وجود آلبوم تصاویر در سایت 
 با تصاویر به روز شده استفاده از آلبوم تصاویر 

 بررسی محتوای آلبوم تصاویر از نظر محتوا و تصاویر درج شده 
 

 

 مطالب آموزشی

 وجود مطالب آموزشی مرتبط 
مطلب   5بررسی مطالب آموزشی درج شده در سایت )وجود 

 آموزشی جدید( 
 

 

   بررسی محتوایی مطالب آموزشی درج شده   درج و نحوه صحیح ارائه مطالب آموزشی 

 بخش انگلیسی 

   بررسی معرفی واحد در بخش انگلیسی سایت  معرفی واحد در بخش انگلیسی 

   بررسی معرفی مسئولین در بخش انگلیسی سایت  معرفی مسئولین در بخش انگلیسی 

 سایر موارد

  بهره گیری از ابتکار و خالقیت در درج مطالب و نوآوری در سایت  ابتکار و خالقیت در درج مطالب سایت 
 

  بررسی اصول نگارش و عدم درج غلط امالیی در محتوای سایت  رعایت اصول نگارش در محتوای صفحات 
 

 رعایت محتوای صفحات 

 بررسی تنظیمات قلم و چیدمان مطالب در محتوای سایت 

 بررسی فایل های پیوستی در بخش های مختلف سایت 

بررسی درج صحیح لینک ها به صفحات یا فایل ها در  

 محتوای سایت 

 

 

  1100  جمع امتيازات
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 نکات  امتیاز  توضیحات  شاخص هاي وبومتريك 

 ارتباطات سایت

 های مفید و مرتبط با واحد وجود لینک 

 لینک مناسب و صحیح   25وجود 

 :تعداد لینک های موجود

 سایت های مرتبط با واحد به درستی لینک شده باشد 

 

 

 ای ارتباط صحیح بین صفحه
 صفحات به درستی به یکدیگر لینک شده باشند 

 منو خالی یا لینک های اشتباه  عدم وجود 
 

 

 تعداد صفحات و فایل ها 

 گوگل:تعداد صفحات سایت در سایت  
  

 امتیاز  200،    حداکثر  صفحه  400حداکثر  5/0ضریب 

 ،     googleسایت 

Bpums.ac.irنام دامنه.Site: 
 

 

 ها تعداد فایل
                             pdf:     

Docx:                Doc:    
Xlsx:                  Xls: 

   Pptx:               Ppt:   

 امتیاز  200حداکثر        ، فایل  200حداکثر  1ضریب 

 ،     googleسایت 

 فرمت موردنظر  
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  500  جمع امتيازات 

 
 

 

 شاخص هاي ساختاري 

400 
 شاخص هاي محتوايي 

1100 
 شاخص هاي وبومتريك 

500 

 امتياز نهايی 

2000 

    

 
 


