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نيوز شفا



 حاضر عصر خصوصا اعصار همه در اينجانب وصيت
 حق تبليغ براي كه است آندارد خاصي ويژگي كه

  اسالمي جمهوري حقيقي چهره ارائه و باطل مقابل
 روي جهان امروز كه دانيد مي .شود كوشش
  عهده به تنها تبليغمسئله و ...چرخد مي تبليغات
و دانشمندان همه وظيفه بلكه نيست ارشاد وزارت
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  عهده به تنها تبليغمسئله و ...چرخد مي تبليغات
و دانشمندان همه وظيفه بلكه نيست ارشاد وزارت

.است هنرمندان و نويسندگان و گويندگان



 دنيا در قدرتها بين جنگ ابزار مهمترين امروز
 با هم بزرگ قدرتهاي حتي امروز و است رسانه
 و ها رسانه تأثير امروز .كنند مي كار دارند ها رسانه

 عظيم هاي شبكه اين و هنرها و تلويزيونها
 از و موشك از و سالح از ...و اينترنتي رساني اطالع
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 از و موشك از و سالح از ...و اينترنتي رساني اطالع
.است بيشتر اتم بمب



  لكن ،باشندمي جامعه اقشار ترينآگاه و ترينفرهيخته از اگرچه پزشكي جامعه اعضاي
  وقت تحقيقاتي، و آموزشي يا و درماني هايفعاليت انبوه حجم و فراوان مشغله به توجه با

 .دارند اختيار در رويدادها و اخبار مطالعه به پرداختن براي اندكي
  هايزمينه در روزبه و مفيد اطالعات و اخبار ارائه هدف با شفانيوز، رسانياطالع پايگاه 

 زمان صرف با تا است شده اندازيراه و طراحي عزيزان اين به سياسي و فرهنگي علمي،
  اين مخاطبان .باشند شده ياد هايزمينه در خود نياز مورد اطالعات كسب به قادر اندكي،
مي اداره پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت آموزشي معاونت توسط كه پايگاه
  علوم هايرشته دانشجويان و پزشكي جامعه علمي، هيأت اعضاي اول، درجه در ،شود

علت راه اندازي پايگاه
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مي اداره پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت آموزشي معاونت توسط كه پايگاه
  علوم هايرشته دانشجويان و پزشكي جامعه علمي، هيأت اعضاي اول، درجه در ،شود

   .باشندمي مردم عموم و مندانعالقه ساير بعد، مرحله در و پزشكي
  و اعتقادي ديني، باورهاي تعميق خود، فرهنگي رسالت به توجه با همچنين پايگاه اين

  اين از تا است تالش در و نموده دنبال جدي صورت به نيز را خود مخاطبان فرهنگي
  .بردارد گام هادانشگاه كردن اسالمي واالي هدف پيگيري در طريق،
  به و علمي رويكرد با دارد سعي خود، ايحرفه و مجرب همكاران از استفاده با پايگاه اين
  كشور پزشكي جامعه به رسانيخدمت به تبليغاتي، اهداف يا و سياسي هايگرايش از دور

.نمايدمي استقبال عزيز خوانندگان كليه راهنمايي و مساعدت از راه، اين در و بپردازد



ويژگي هاي پايگاه پزشكي فرهنگي شفا نيوز

مطالب به سريع دسترسي •

زائد و اضافي صفحات در كاربر شدن گمراه عدم•

انكدينگ به نياز بدون التين و فارسي مطالب صحيح انتشار•

رايج التين و فارسي هاي فونت با كامل تطابق•

word ، power مانند علمي مطالب رايج هاي فرمت انتشار امكان• point و PDF
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word ، power مانند علمي مطالب رايج هاي فرمت انتشار امكان• point و PDF

سايت ماهيت به توجه با باال امنيت•

صفحات شدن لود باالي سرعت•

آن فعاليت موضوع با متناسب سايت قالب ظاهري طراحي•

  كاربر توسط نياز مورد محتواي انتخاب امكان راستاي در سايت كردن بندي بخش•

 نظرات مانند هايي بخش ايجاد طريق از CRMاندازي راه و  كاربران با تعامل برقراري امكان•

الكترونيكي پست و ما با تماس ،كاربران



 مطالب آرشيو كاربران توسط سايت مطالب عمده از آرشيوي استفاده و سايت ماهيت به توجه با •

.است شده گرفته نظر در سايت براي پيشرفته جستجوي قابليت با

سايت مطالب طوالني مطالعه هنگام كاربر نشدن خسته براي صفحات ماليم رنگ•

 را سايت اخبار و اطالعات آخرين هستند مايل كه كاربراني براي خبري اشتراك بخش ايجاد•

.باشند داشته

 و بندي دسته براي اطالعاتي بابنك بودن دارا همچنين و سايت روي بر سنجي نظر ايجاد امكان•
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 تمامي سايت اين در كه است اين برشمرد سايت اين براي توان مي كه هايي ويژگي ديگر از•

 مورد مطالب به رسيدن براي كاربران كه نيست نياز و است دسترسي قابل اول صفحه از اطالعات

.كنند مراجعه اضافي صفحات به خود نياز

 و بندي دسته براي اطالعاتي بابنك بودن دارا همچنين و سايت روي بر سنجي نظر ايجاد امكان

سنجي نظر نتايج تحليل

متحرك پيام از استفاده امكان•



معرفي بخش هاي مختلف سايت
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نيوز شفا



:ما درباره
گرفته نظر در آن كنندگان اداره معرفي و اهداف بيان همچنين و نيوز شفا پايگاه معرفي براي بخش اين
.است شده

:خبري اشتراك

 اي دوره صورت به سايت در خود ايميل كردن وارد با تا شود مي داده كاربران به امكان اين قسمت اين در
مقاالت  و   ها گو و گفت اخبار، گزيده از متشكل كه ها خبرنامه اين .كنند دريافت را سايت هاي خبرنامه
.گيرد مي قرار كاربران اختيار در و منتشر يكبار هفته هر معمول صورت به است سايت در شده منتشر
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.گيرد مي قرار كاربران اختيار در و منتشر يكبار هفته هر معمول صورت به است سايت در شده منتشر

:ها پيوند
طراحي سايت در ها آن لينك دادن قرار  و  برگزيده هاي وبالگ  و  ها سايت معرفي براي پيوندها قسمت
و معتبر هاي وبالگ و ها سايت به مربوط اطالعات كليك يك با تواند مي كاربر قسمت اين در .است شده
شود مي استفاده مرتبط هاي سايت بين لينك  تبادل جهت در بخش اين معموال  .كند مشاهده را مرجع

.كنند منتشر سايبر فضاي در را خود سايت توانند مي بخش اين كمك با ها سايت مديران و



:آرشيو
  بخش كرد پيدا دسترسي سايت قديمي محتواي به توان مي آن وسيله به كه هايي بخش ديگر از

 و سايت خاص بخش يك در شده منتشر محتواي كليه توانند مي كاربران آن وسيله به كه است آرشيو
 به سريع دسترسي بخش اين وجود مزاياي از .كنند مشاهده يكجا را مشخص زماني بازه يك در

.دارد جذابيت كاربر براي كه است سايت از بخشي اطالعان

:تماس با ما

 اين از يكي .است شده گرفته نظر در سايت اين مختلف هاي بخش در كاربران با گيري ارتباط امكان
 سايت مدير به را خود نظر مورد مطالب توانند مي آن وسيله به كاربران كه است ما با تماس ها، بخش
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 سايت مدير به را خود نظر مورد مطالب توانند مي آن وسيله به كاربران كه است ما با تماس ها، بخش
 سايت در كه دارند نظر در كاربران كه است اخباري فرستادن براي قسمت اين معموالً .كنند منتقل
.است بخش اين هاي ويژگي از خطا امكان بدون آسان كاربري و باال عمل سرعت .شود منتشر

: نظرات
 اين از بكند نظر اظهار سايت در شده منتشر مطالب از يكي با رابطه در بخواهد كاربري كه صورتي در

 به و مشخص صورت به تا دهد مي سايت مدير به را امكان اين بخش اين .كند مي استفاده بخش
.گيرد قرار كاربران نظرات  جريان در مطالب تفكيك



:جستجو

  در فرهنگي و پزشكي محتواي انتشار زمينه در جامع سايت يك عنوان به سايت اين اينكه به توجه با
 آن براي دستي تنظيمات قابليت داراي دقيق و پيشرفته جستجوگر يك وجود است، شده گرفته نظر

.رسد مي نظر به ضروري
 روي بر حاضر حال در كه اطالعاتي به آن وسيله به تا دهد مي را امكان اين كاربر به جستجوگر اين

.كند پيدا دسترسي شود نمي داده نمايش سايت اصلي صفحه
 قابليت با مشخص زماني بازه يك در همچنين و اخبار متن يا و تيتر در كلمه يك جستجوي امكان
.است بخش اين هاي ويژگي از ها نمايش تعداد تنظيم
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