بسمه تعالي
معاونت بین الملل
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

مدیریت روابط بین الملل ،اعتباربخشي و رتبه بندی

منوی پیشنهادی برای آرشیو جداول اطالعاتی
با سالم و احترام،
برای سهولت و سرعت هر چه بیشتر کارشناسان محترم دانشکده ها در نمایش آرشیو جداول اطالعاتی سال  09در
قالب نسخه  ،PDFپیشنهاد می شود در صورت تمایل:
منوی  School Factsبه صفحه ای لینک شود که در آن صفحه دو عنوان زیر به همین ترتیب دیده شوند:
2012-13 Factsheet
Factsheet Archive
سپس منوی اول " "2012-13 Factsheetمی تواند به دو صورت زیر:


یا به صفحه مربوط به جداول دانشکده در  TUMS Schools Factsلینک شود.



یا به صفحه ای لینک شود که در آن  6منوی
Faculty



Student



Research Productivity & Quality



International Collaborations & Activities



General Support & Services



Funding & Investments



در صفحات سایت دانشکده ها قرار داده شده است( .هر منو به صفحات جداول لینک می باشد).
منوی دوم " "Factsheet Archiveبه صفحه ای لینک شود که در آن عنوان " "2011-12 Factsheetقرار دارد و
این عنوان به فایل  PDFتجمیعی تمامی جداول آرشیو سال  09لینک می شود ،و بازدید کننده از سایت با کلیک بر
روی آن فایل  PDFتجمیعی را خواهد دید.
تمامی مراحل مطابق تصویر زیر می باشد:
2012-13 Factsheet
2011-12 Factsheet

لینک شود به

Factsheet Archive

لینک شود به

School Facts

بسمه تعالي
معاونت بین الملل
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

مدیریت روابط بین الملل ،اعتباربخشي و رتبه بندی

منوی پیشنهادی برای آرشیو جداول اطالعاتی


2012-13 Factsheet

لینک شود به جداول اطالعاتی جدید برای سال 09



2011-12 Factsheet

لینک شود به آرشیو  PDFجداول اطالعاتی سال 09



برای تهیه فایل  PDFتجمیعی تمامی جداول آرشیو سال  09می توانید به لینک مندرج در
 Archive 2011-2012مراجعه نمایید.

در صورت هر گونه سوال یا ابهام با شماره تلفن  – 22098900داخلی  949و یا پست الکترونیکی
 dira-saberipour@farabi.tums.ac.irسرکار خانم صابری پور تماس حاصل فرمائید.
در صورت وجود اشکاالت فنی در صفحات پرتال و یا دسترسی ها با سرکار خانم مهندس عبدالهی داخلی  939و در
صورت وجود اشکال در شکل ظاهری جداول با سرکار خانم مهندس صادقی داخلی  996تماس حاصل فرمائید.

