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ارائه ي الگويي مناسب براي وب سايت دانشگاه علوم پزشكي تبريز
از طريق تحليل محتوايي و ساختاري وب سايت هاي

دانشگاه هاي آمريكا با كمك صاحب نظران
عباس دوالني1 / داوود حسيني نسب2

چكيده

مقدمه: توجه به وقوع پديده ي انفجار اطالعات، دسترسي به اطالعات علمي براي محققان و اعضاي هيأت علمي بسيار اهميت 
دارد، و طراحي درگاه هاي اخذ اطالعات معتبر بيش از پيش مورد نياز است. در اين مورد وب سايت هاي دانشگاهي مي توانند نقش 
مهم و محوري ايفا نمايند. هدف از اين مطالعه، تحليل محتوايي و ساختاري وب سايت هاي ده دانشگاه برتر آمريكا جهت ارائه 
الگويي مناسب از يك وب سايت براي دانشگاه علوم پزشكي تبريز بر اساس نيازها و شرايط (فناوري هاي موجود و...) داخلي 

كشور بود.
روش بررسي: اين تحقيق از نوع تحليل محتوايي ست. براي اين كار استانداردهاي طراحي صفحات وب سازماني از طريق 
تحليل محتوايي ده وب سايت برتر دانشگاه هاي آمريكا استخراج و براي تعديل و رتبه بندي مجدد و همگام كردن آنها با شرايط 
دانشگاه هاي داخل، به صاحب نظران در اين زمينه سپرده شد. از سوي ديگر ميزان همبستگي متغير اعمال استانداردها و وارسي 
نامه ها با متغيرهاي ديگر از طريق جمع آوري اطالعات پرسشنامه اي از همان صاحبنظران محاسبه شد. نتايج به دست آمده با 

استفاده از نرم افزار آماري SPSS14 و فرمول همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: همبستگي هاي بسيار نزديك بين متغير استانداردها و سياهه هاي وارسي و متغير هاي ديگر اعم از طراحي مطلوب 
وب سايت، موفقيت در امر جست وجو، افزايش ظرفيت محتوايي و سهولت در امر جست وجو وجوددارد. همچنين با 
رتبه بندي مجدد استانداردها ي اخذ شده، سياهه اي به عنوان يك الگوي پيشنهادي در پايان ارائه شد. از اين رو مي توان 

الگويي مناسب و متناسب با شرايط كشور براي طراحي وب سايت هاي دانشگاهي ارائه كرد.
نتيجه گيري: به كارگيري شاخص هاي استاندارد در طراحي صفحات وب سايت دانشگاه ها، موفقيت در امر جست وجوي اعضاي 

هيأت علمي، افزايش ظرفيت محتوايي وب سايت و صرفه جويي در وقت كاربران نقش مهمي دارد.
كليد واژه ها: شاخص هاي استاندارد، طراحي صفحه وب، بازيابي وب سايت هاي دانشگاهي

• وصول مقاله: 87/9/4 • اصالح نهايي: 88/1/29 • پذيرش نهايي: 88/2/27

( 1 .a.doulani@gmail.com) كارشناس ارشد كتابداري و اطالع رساني پزشكي، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز؛ نويسنده مسئول
استاد گروه روانشناسي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه تبريز 2 .

فصلنامه علميـ  پژوهشي مديريت سالمت
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مقدمه
با توجه به اينكه دسترسي به اطالعات براي اعضاي هيأت 
علمي و در كل براي دانشجويان دانشگاه ها امري حياتي 
و ضروري است، مي توان نتيجه گرفت، وجود درگاهي 
براي اخذ اطالعات جديد امري بديهي مي باشد. با توجه 
به اين مطلب بايستي در طراحي اين درگاه ها نهايت دقت 
و وسواس را به خرج داد. توجه داشته باشيم كه درگاه هاي 
اخذ اطالعات در هر مركز علمي و آكادميكي و در كل 
تحقيقاتي، در حقيقت وب سايت هاي آن مركز مي باشند، از 
طرفي مشترك بودن وب سايت ها به پايگاه هاي داده مرتبط 
با نياز اطالعاتي كاربران، و صرف هزينه هاي باال براي 
روزآمدسازي وب سايت، لزوم طراحي هاي كاربرپسند 
از  متذكر مي شود.  پيش  از  بيش  را  مراكز  اينگونه  براي 
طرف ديگر ارزيابي صحت و درستي اطالعات اخذ شده 
از  اطمينان  مي باشد، چراكه  ديگر  امري  كاربران  توسط 
صحت اطالعات و معتبر بودن آنها چالش ديگري را پيش 
مي كشد، اين مسأله نيز به نوبه خود مي تواند دليل ديگري 
براي طراحي درگاه هاي مناسب و معتبر براي كاربران باشد.

[1] راه و روش هاي خاص و تعريف شده و در كل مطلقي 
براي طراحي وب سايت هاي مراكز آكادميكي وجود ندارد، 
ولي در كل استانداردها يا به عبارتي سياهه هاي وارسي 
اگرچه  كه  شده اند  تعريف  سايت ها  وب  اينگونه  براي 
تمام جوانب امر و حد ايده آل را به دست نمي دهد، ولي 
ارائه كننده مبنايي عملي مناسبي مي باشد.[2] بر اين اساس 
اعمال اين استانداردها براي وب سايت دانشگاه هاي علوم 
پزشكي كه بيشتر از ديگر علوم نيازمند گنجاندن اطالعات 
جديد و عرضه راحت و مستقيم اطالعات هستند، يكي از 

نيازهاي اساسي اين مراكز مي باشد.
در مورد اهميت موضوع مي توان چنين بيان داشت كه 
نبود درگاهي مناسب، باعث تلف شدن وقت و هزينه ها 
مي شود. چنانچه در تحقيقي مشخص شد كه عدم آشنايي 
كاربران به راهبرد جستجو و چگونگي اطالع يابي از وب 
سايت، يكي از موانع اصلي در دستيابي به اطالعات وب 
سايت ها بوده است.[3] از طرفي نبود طراحي هاي مناسب 
و كاربر پسند بر شدت اين مشكل افزوده است. چنانچه در 

تحقيقي ديگر معلوم شد كه نبود طراحي مناسب وب سايت 
كتابخانه ملي ايران، باعث تحت تأثير قرار دادن فرآيند 
اطالع يابي استفاده كنندگان اين مركز شده است.[4] اين 
در صورتي است كه بر اساس اين استانداردها، كتابخانه 
كنگره آمريكا با رعايت هشتاد درصد اين استانداردها در 
رتبه اول و كتابخانه ملي انگلستان با رعايت هفتاد و چهار 
درصد از استانداردها در رتبه دوم و كتابخانه هاي مالزي و 
دانمارك هر كدام با هفتاد و دو در صد در مقام هاي بعدي 
قرار دارند.[5] از جمله تحقيقات ديگر مي توان از پژوهش 
صابري ياد كرد كه نشان داد رعايت نكردن استانداردهاي 
طراحي در صفحات خانگي وب سايت هاي كتابخانه هاي 
فاحش  تفاوت هاي  باعث  كشور،  دانشگاه هاي  مركزي 
با همتايان خارجي  آنان  در محتوا و راهبرد جستجوي 
مي دهد  نشان  نيز  حيدري  تحقيق  است.[6]  شده  خود 
در وب سايت هاي  ارائه شده  كه سرويس ها و خدمات 
خدمات تحويل مدرك ايران با همتايان خارجي خود به 
دليل عدم رعايت استانداردها و سياهه هاي وارسي طراحي 
وب سايت ها، دچار نقصان شديدي هستند.[7] در تحقيقي 
كه به نوعي هم سو با تحقيق حاضر مي باشد، مرادمند براي 
ارائه الگويي مناسب براي طراحي وب سايت كتابخانه 
ملي ايران به پژوهشي از طريق تحليل محتوايي وب سايت 
مانند  اين زمينه  كتابخانه هاي ملي كشور هاي مطرح در 
آمريكا، انگلستان، استراليا، دانمارك و ... پرداخت. نتايج 
تحقيق تفاوت فاحش طراحي ها را با همتاي ايراني خود 
را نشان مي داد. از طرف ديگر استانداردهاي استخراج شده 
از وب سايت هاي نام برده براي همسو سازي با نياز هاي 
داخلي كشور توسط صاحب نظران مجدداً رتبه بندي شد و 
به عنوان يك الگوي عملي براي طراحي بهتر صفحات وب 
سايت براي كتابخانه ملي ايران مورد استفاده قرار گرفت.
[4] از سوي ديگر اصنافي بيان مي دارد كه رعايت نكردن 
شاخص ها و استانداردهاي واحد در طراحي درگاه هاي 
مجالت الكترونيكي رايگان دانشگاه شهيد چمران اهواز 
باعث عدم تسلط دانشجويان دوره هاي تكميلي به فرآيند 
رشته هاي  در  حتي  الكترونيكي  مجالت  در  جستجو 
نيز  مطالعه عبداللهي  تخصصي خود شده است.[8] در 

ارائه ي الگويي مناسب براي وب سايت …
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هيأت  (اعضاي  كاربران  درصد   60 اوالً  شد.  مشخص 
علمي) از مجالت الكترونيكي براي اخذ اطالعات علمي 
خود استفاده مي كنند. از سوي ديگر مشكل اساسي كاربران 
نبود راهبرد جستجو مشخص در وب سايت به دليل نبود 
خط مشي واحد در طراحي صفحات وب سايت دانشگاه 

شهيد چمران اهواز بوده است.[3] 
تحقيقات مرتبط چندي نيز در خارج از كشور صورت 
پذيرفته است كه از آن جمله مي توان به تحقيق دراگوالنسكو 
(Dragulanescu) اشاره كرد او در يك تحقيق كتابخانه اي 
نشان داد كه براي افزايش كارايي درگاه ها، به خصوص 
درگاه هاي سازماني، تعريف استانداردهاي مشخص جهت 
كاربر پسند كردن آنها، تنها راه دستيابي و طراحي وب 
سايت هاي معتبر و همسو با نيازهاي كاربران به خصوص 
محققان مي باشد.[9] در تحقيقي كه جاسك (Jasek) بر 
دانشگاه  دانشگاهي  كتابخانه  مستقل  سايت  وب  روي 
گنجاندن  شد  مشخص  داد،  انجام   (Bristol) بريستول 
راهبردهاي جستجوي از پيش تعيين شده در قالب يك 
نوار ابزار جستجو (Navigation bar)، به ميزان بسيار زيادي 
نظرات و اقبال كاربران را به خود جلب كرده است.[10] در 
تحقيقي ديگر كه باو (Bao) بر روي پيوندهاي وب سايت 
دانشگاه وريج (Vrije) در آمسدردام هلند انجام داد، وجود 
پيوندهاي دو سويه وب سايت دانشگاه با ساير دانشگاه هاي 
مرتبط و طرف قرارداد (جهت تبادل اطالعات)؛ جزء چهار 
مؤلفه اصلي در رتبه بندي كيفيت وب سايت دانشگاه از 

سوي دانشجويان قرار گرفت.[11]
در كل در اين پروسه اعمال استانداردها و سياهه هاي 
پزشكي  علوم  دانشگاه  سايت  وب  طراحي  در  وارسي 
تبريز كه يكي از مراكز آكادميكي مادر در سطح كشور 
وارسي  سياهه هاي  مي گردد.  توصيه  مي شود،  محسوب 
و استانداردها كه از سوي طراحان اصلي صفحات وب 
زير نظر شركت هاي مهمي چون مايكروسافت و... صادر 
مي شوند، مي توانند در بهبود طراحي وب سايت دانشگاه 
مؤثر واقع شوند. مي توان گفت: با انجام اين پروسه راه براي 
ارائه اطالعات مورد نياز كاربران هموار شده، و متعاقبًا در 

وقت و هزينه ها صرفه جويي زيادي مي شود.

روش بررسي
وارسي  سياهه هاي  و  استانداردها  استخراج  براي  ابتدا 
طراحي صفحات وب؛ از ميان 52 دانشگاه برتر آمريكا كه 
متعلق به ايالت هاي آمريكا مي باشند از طريق نمونه گيري 
انتخاب شدند.  دانشگاه  تصادفي ساده، وب سايت 10 
آدرس وب سايت هاي مورد بررسي دانشگاه هاي آمريكا 

در تحقيق حاضر به اين شرح مي باشند:
http://www.wustl.edu/
http://www.nyu.edu/
http://www.ucsb.edu/
http://www.ou.edu/
http://www.umich.edu

http://www.uillinois.edu/
http://www.calstatela.edu/
http://www.utexas.edu/
/http://www.uchicago.edu

http://www.uboston.edu/
با توجه به اينكه اين استانداردها و سياهه هاي وارسي، 
بايستي متناسب با نياز داخلي كشور تبديل شوند از ميان 
شركت هاي طراح صفحات وب در آذربايجان شرقي و 
آذربايجان غربي (شركت هاي دولتي و خصوصي در امر 
طراحي وب سايت هاي سازماني مانند شركت داده گستر 
آذربايجان، گروه طراح وب سايت وزارت صنايع سنگين، 
راهبردي  گروه طراح وب سايت هاي سازمان مديريت 
برفي  گلوله  نمونه گيري  طريق  از  و...)،  جمهور  رئيس 
40 نفر متخصص انتخاب شدند، تا با رتبه بندي مجدد 
كه  پرسشنامه اي  سؤاالت  به  پاسخگويي  و  استانداردها 
آزمون چهار فرضيه را تعقيب مي كرد، اهداف تحقيق را 

برآورده سازد.
الزم به ذكر است اصل استانداردهاي صفحات وب 
سايت هاي سازماني از كنسرسيوم جهاني وب موجود در 
منابع ارائه شده در مقاله اخذ، و در بررسي وب سايت هاي 

دانشگاه هاي آمريكا مورد استفاده قرار گرفت.[12-14]
بدين ترتيب استانداردها و سياهه هاي وارسي مقايسه 
شده با وب سايت هاي دانشگاه هاي آمريكا كه در قالب 12 

عباس دوالني و داوود حسيني نسب
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استاندارد كلي كه هر يك به زير مجموعه هايي تقسيم بندي 
مي شدند توسط صاحب نظران رتبه بندي شدند. از سوي 
اينكه پرسشنامه تحقيق از دو قسمت  با توجه به  ديگر 
به  پرسشنامه  دوم  بخش  بود،  شده  تشكيل  مجزا  كامًال 
تعيين ميزان همبستگي بين متغيراستاندارد ها و سياهه هاي 
وارسي و متغيرهايي چون بهبود طراحي صفحات وب 
سايت، افزايش ظرفيت محتوايي، موفقيت در امر جستجو، 
علمي)  هيأت  (اعضاي  كاربران  وقت  در  صرفه جويي 

مي پرداخت.

يافته ها
براي مشخص كردن دامنه استانداردها و سياهه هاي وارسي 
ميزان  آنها  آزمون  با  ابتدا  كه  چهار فرضيه طراحي شد، 
همبستگي آنها را با متغيروابسته تعيين مي كرد. فرضيه اول 
در صدد تعيين ميزان همبستگي بين اعمال استانداردها و 
تسهيل فرآيند طراحي صفحات وب سايت هاي سازماني 
بود، كه طبق فرمول همبستگي پيرسون 0/963 تعيين شد. 
فرضيه دوم همبستگي متغيروابسته موفقيت در جستجو 
اندازه  را  وارسي  سياهه هاي  و  استانداردها  اعمال  با  را 
گيري مي كرد، كه در نهايت 0/97برآورد شد. فرضيه سوم 
همبستگي متغيروابسته افزايش ظرفيت محتوايي را با اعمال 
استانداردها و سياهه هاي وارسي را بررسي مي كرد كه در 
نهايت همبستگي 0/85 برآورد شد. و باالخره فرضيه چهارم 
همبستگي بين متغيروابسته صرفه جويي در وقت كاربران 
(اعضاي هيأت علمي) با اعمال استانداردها و سياهه هاي 

وارسي را اندازه گيري كرد كه 0/81 برآورد شد.
قسمت دوم يافته ها كه شايد مهمترين دستاورد تحقيق 
وارسي  سياهه هاي  و  استانداردها  همانا  باشد،  حاضر 
مي باشد كه توسط صاحبنظران داخلي مجددا رتبه بندي 
شده و با نيازها و امكانات داخل كشور همسو سازي گشته 
است، كه در صورت عنايت مسئولين مي توان به عنوان يك 
طرح كلي در طراحي صفحات وب سايت دانشگاه علوم 
پزشكي تبريز مورد استفاده قرار گيرد. الزم به ذكر است 
كه سياهه اي از اين استانداردها به همراه زيرمجموعه هاي 

رتبه بندي شده در پايان مقاله ارائه مي گردد.

بحث و نتيجه گيري
بحث طراحي صفحات وب سايت هاي سازماني با توجه 
به نياز و امكانات داخل كشور يكي از مواردي است كه 
بايستي مدنظر واقع شود. نبود چنين درگاه هايي، باعث 
سردرگمي و محروم ماندن قشر فرهيخته جامعه از اطالعات 
علمي خواهد بود. چراكه اجراي پروسه انتشار گزينشي 
اطالعات (SDI) در اين آشفته بازار اطالعاتي، مي تواند 
براي جامعه علمي كشور مفيد باشد. نگاهي به تحقيقات 
كه نمونه هايي از آنها در قسمت پيشينه تحقيق ارائه شد، 
به خوبي نشان مي دهد؛ وجود چنين درگاه هايي چقدر 
مي تواند براي جامعه علمي كشور حائز اهميت باشد. بي 
شك تصور طراحي و راه اندازي چنين درگاه هايي بدون 
داشتن سياهه اي از اصول و قواعد استاندارد، مشكل و دور 
از ذهن مي باشد. همان طور كه در ادامه خواهد آمد، اين 
اصول و قواعد بر روي فاكتورهايي چون صحت و درستي 
اطالعات، كاربر پسندي وب سايت، پيروي از راهبردهاي 
جستجوي ساده، يكدست و در عين حال كارآمد، ايجاد 
انواع  با  سايت  وب  مشاهده  قابليت  مفيد،  پيوندهاي 
مرورگرها، جامعيت موضوعي، طراحي ديداري مطلوب، 
ارائه سرويس تعامل با كاربران، و ديگر فاكتورهاي از اين 

دست تأكيد دارند.
از سوي ديگر با توجه به حساسيت اخذ اطالعات 
علمي دلخواه از سوي اعضاي هيأت علمي در كمترين 
زمان، مي توان به اين نتيجه رسيد كه ارائه درگاه هايي با 
نظم خاص، از لحاظ ديداري و ارائه راهبردهاي جستجوي 
منظم و در عين حال ثابت، يك اصل غيرقابل انكار مي باشد، 
كه مي تواند به طور محسوسي جريان اطالعات را به سوي 
كاربران در جهت مثبت تغيير دهد. از سوي ديگر تنها راه 
دستيابي به اين امر، بكارگيري استانداردها و سياهه هاي 
وارسي جهت طراحي صفحات وب سايت هاي سازماني 
مي باشد. همچنين با توجه به اينكه ارائه اطالعات علمي 
توليد شده در خارج از كشور از طريق وب سايت ها ي 
داخلي نيازمند به طراحي هايي متناسب با نيازها و شرايط 
و  استانداردها  مجدد  بندي  رتبه  مي باشد،  كشور  داخل 
شاخص هاي اخذ شده از وب سايت هاي برتر دنيا الزم و 

ارائه ي الگويي مناسب براي وب سايت …
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ضروري به نظر مي رسد، كه اين امر در تحقيق حاضر با 
استمداد از صاحبنظران در اين زمينه صورت پذيرفته است، 
اميد است با عنايت مسئولين امر، سياهه ها و استانداردهاي 
رتبه بندي شده ذيل جهت طراحي وب سايت دانشگاه ها 

مد نظر قرار بگيرد.
وارسي  سياهه هاي  و  استانداردها  قسمت  اين  در 
اخذ شده از وب سايت هاي برتر دانشگاه هاي آمريكا كه 
توسط صاحبنظران ايراني جهت همسو سازي با نيازها و 
شرايط داخلي كشور مجدداً رتبه بندي شده، ارائه مي گردد. 
الزم به ذكر است استانداردهاي زير به ترتيب رتبه بندي 

صاحب نظران ارائه شده است.

استانداردهاي رتبه بندي شده
1- صحت و درستي(رتبه بندي بين 4-1)

• منابع هر يك از مدارك و اطالعات موجود وب سايت 
مشخص شده باشند.

• اطالعاتي كه بايستي توسط وب سايت ارائه شود، فيلتر 
و سانسور نشده باشد.

• اطالعات از نظر نگارشي (اماليي و دستوري) صحيح 
باشند.

• امكاناتي(انواع نرم افزارها و...) در وب سايت گنجانده 
شوند كه در آزمودن درستي و صحت منابع بكار گرفته 

شوند، قابل اجرا باشند.

2- صالحيت و اعتبار(رتبه بندي بين 1- 9)
• منابع و اطالعات درج شده در وب سايت از اعتبار و 

صالحيت كافي برخودار باشند.
• شركت يا مؤسسه و يا شخصي كه مسئول وب سايت 

مي باشد، از صالحيت و اعتبار كافي برخوردار باشد.
• تمامي اطالعات و قوانين، از نقطه نظر حق تأليف و 
مالكيت حقيقي و حقوقي در وب سايت رعايت شوند.

• در صورت وجود آگهي ها و تبليغات تجاري منظور و 
هدف آنها (براي مثال منبع درآمد و...) ذكر شود.

• محتواي موجود در وب سايت از روزآمدي و پويايي 
الزم برخودار باشد.

• ساختار خود وب سايت (از نظر طراحي و ساخت و 
گنجاندن اطالعات ديگر و...) روزآمدسازي شود.

اطالعات  ميزان  و  سايت  وب  سازندگان  و  • طراحان 
تخصصي آنها (مدارك تحصيلي) معرفي شوند.

• در كل اطالعات جامعي در مورد بودجه و نحوه تأمين 
اعتبار وب سايت ارائه شود.

• طراحان و ايجاد كنندگان هر صفحه وب سايت به طور 
جداگانه معرفي شوند.

3- سهولت استفاده و كاربر پسندي وب سايت(رتبه بندي 
بين 1 -8)

• نحوه دسترسي به اطالعات و منابع به صورت كاربر 
پسندي طراحي شده باشد.

• نحوه جستجوي اطالعات(بكارگيري انواع نرم افرارها 
و...) به سادگي امكان پذير باشد.

• دسترسي به منابع به سادگي صورت پذيرد.
• اطالعات كافي و مكمل براي مدرك جستجو شده ارائه 

شود.
  •help- about- اطالعات مربوط به پشتيباني كاربر (مانند

contact us) در آن لحاظ شود.

• اطالعات آموزشي(نحوه استفاده از امكانات وب سايت) 
ارائه شده باشد.

• پيوندها (لينك ها) مرتبط به صورت مناسب، و جامع و 
كامل طراحي شده باشند، و از گنجاندن ارجاعات كور 

و بدون مطلب پرهيز شود.
• ايجاد تعامل و تماس با دست اندركاران وب سايت آسان 

باشد.

4- تراكم و فشردگي(رتبه بندي بين 1 - 4)
• مقدار اطالعات موجود در هر صفحه براي كاربر كافي 

باشد.
• در هر صفحه مفاهيم غالب باشند نه تصاوير.

آگهي هاي  و  تبليغات  به  مربوط  تصاوير  و  • اطالعات 
تجاري كمتر گنجانده شود.

عباس دوالني و داوود حسيني نسب
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5- تعامل(بين 1 - 4 رتبه بندي كنيد)
گرفته  نظر  در  (دوسويه)  فعال  ارتباط  براي  • پيوندي 

شود.
• به سؤاال ت و پيشنهادات و ... پاسخ داده شود(چه مثبت 

و چه منفي).
• پيوند ايجاد شده سريع عمل كند.

• حداقل يك پيوند (لينك) براي ارتباط كاربران با مسئول 
بيني  پيش  مطالب)  نويسندگان  سايت(نه  وب  اصلي 

شود.

6- سرعت (رتبه بندي بين 1 - 3)
) به سرعت و بدون درنگ زياد   •URL) آدرس وب سايت

جستجو شود.
• در مواقع ضروري (از سوي طراحان) تغييرات الزم در 

وب سايت از نظر ظاهري و محتوايي صورت پذيرد.
• ارتباط كاربر با تمامي پيوندهاي فراهم شده از سوي 

طراحان امكان پذير و با سرعت صورت گيرد.

7- دامنه موضوعي(رتبه بندي بين 1 - 6)
• دامنه موضوع و يا موضوعاتي كه وب سايت به ارائه آنها 

مي پردازد، جامع و كامل باشد.
• دامنه پوشش و سطح اطالعات با مخاطبين وب سايت 

هماهنگي داشته باشند.
• اطالعات گذشته نگر را نيز عالوه بر اطالعات جديد، بر 

حسب نياز كاربر جستجو كند.
بسوي  را  كاربر  يك  هر  پيوندها،  اينكه  به  توجه  • با 
سايت.  وب  اطالعات  بر  عالوه  ديگري  اطالعات 
راهنمايي مي كنند، بتوانند(پيوندها) به عنوان اطالعات 

مكمل و در عين حال معتبر مورد استفاده قرار گيرند.
• تمامي موضوعات ارائه شده در وب سايت(اطالعات- 
قرار گيرند(توسط  بازبيني  ...) عميقًا مورد  و  مقاالت 

داوران و متخصصان).
• دامنه موضوعي و انواع اطالعات در مورد پوشش و 

حجم اطالعات موجود ارائه شده باشد.

8- ساختار وب سايت(رتبه بندي بين 1 - 4)
• اينكه اطالعات و راهكارهاي مناسبي براي جستجو در 
داخل مطالب وب سايت و در كل در شبكه وب ارائه 

شود.
براي  منطقي  و  هماهنگ  و  يكسان  ساختار  • راهكار، 

فرآيند جستجو ارائه شود.
• براي راهنمايي كاربران به انواع اطالعات و قسمت هاي 
وب سايت از تصاوير- انيميشن- رنگ ها و... استفاده 

شده باشد.
• بين صفحات خود وب سايت پيوند هايي دوسويه و 

فعال ايجاد شود.

9- عينيت گرايي(رتبه بندي بين 1 - 3)
• با توجه به اينكه در هر وب سايتي قسمتي آزاد براي 
اينكه  مي شود؛  گرفته  نظر  در  كاربران  مطالب  انتشار 
اطالعات شخصي و نقطه نظرات انفرادي هر فرد از 

محتواي اصلي وب سايت قابل تميز باشند.
• وابستگي، تمايالت و سوگيري وب سايت و محتواي آن 
(از پديدآورندگان مختلف و يا جناح و گروهي خاص 

و...) به صورت مشخص و واضح اعالم گردد.
• از آنجايي كه اعتبار و ميزان اقبال مردم به آگهي ها و 
تبليغات تجاري، از لحاظ بسياري به محمل و يا معرفي 
كننده آنها بستگي دارد؛ اينكه اطالعات و محتواي اصلي 
وب سايت از آگهي هاي تجاري و ... به طور بارزي 

متمايز شده باشند.

10- قابليت دسترسي(رتبه بندي بين 1 - 4)
ويرايش هاي  و  مرورگرها  انواع  با  بتواند  • وب سايت 

قديم و جديد آن قابل جستجو باشد.
• در هر بار مراجعه به اينترنت وب سايت مورد نظر قابل 

جستجو و بازيابي باشد.
  •PDF, اطالعات مورد نياز كاربران در قالب هاي مختلف

WORD, HTML و... قابل بازيابي باشند.

• براي دسترسي به اطالعات بدون پرداخت وجه، و در 
صورت امكان با هزينه اندك امكان پذير باشد. 

ارائه ي الگويي مناسب براي وب سايت …
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عباس دوالني و داوود حسيني نسب

11- مقايسه با منابع اطالعاتي ديگر(رتبه بندي بين 1 - 2)
• وب سايت داراي امكانات منحصر به فردي در جستجوي 
به  آن سرويس دهي  در كل هدف عمده  و  اطالعات 

كاربران باشد.
• در مقايسه با ديگر وب سايت ها مشابه از نظر هدف، 
محتوا، قالب اطالعاتي، هزينه، سهولت استفاده و... در 

جايگاه خوبي قرار داشته باشد.

ديگران  تجارب  و  بررسي ها  و  نقد  از  استفاده   -12
(رتبه بندي بين 1 - 3)

منابع  از  كاربران  برداشت هاي  و  پيشنهادات  • نظرات، 
موجود، در طراحي وب سايت و... لحاظ شود.

• وب سايت در پايگاه ها اطالعاتي با كيفيت(مربوط به 
حوزه خود) مشترك باشد.

  •Username) با تدابيري مانند ايجاد نام كاربري و رمز عبور
password @) امكان ايجاد ارتباط كاربران با يكديگر 

براي تعامل و آگاهي از نظرات شخصي ديگران به وجود 
آورد.
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Providing a Suitable Model for Tabriz University of

Medical Sciences Website

Doulani A.1 / Hoseini Nasab D.2

Abstract 

Background: Considering the information explosion phenomena, accessing to scientific infor-
mation for researchers and faculties members is very important. So designing a reliable portal; is 
increasingly needed. In this study, we assessed ten premium American university websites designs 
to provide a suitable model for TZMED Website; based on domestic situations.
Methods: This research carried out in content analysis method. We extracted, website standard 
design of ten American universities websites, and offered to Iranians experts, to adjust with Iran's 
universities situations, also correlation of designing standards with others variables calculated by 
Pearson’s correlation test. Data analyzed earned by SPSS14 software.
Results: We found a strong correlation between designing standards and designing processes, 
easiness for search processes, contents and structural capacities. So it may be suggest a suitable 
model according country situations. 
Conclusion: Implementation of designing standard indexes in universities websites, the users 
can access to scientific information without any problem; time and cost wasting and information 
capacity.
Keywords: Standard Indices- Designing Web Pages- Information, Retrieval- Universities Web-
sites
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