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  مي باشد. مديريت و به روزرساني صفحات پورتال سازمان تشريح نحوه دستورالعمل: هدف از تدوين اين هدف  .1 

در مرحله  دستور العمل ي باشند) اينپورتال مبه روز رساني مي باشد كه مسوول  يكاربرانتمامي شامل دستورالعمل : دامنه كاربرد اين  دامنه كاربرد .2

نادر ابالغ خواهد ير پورتال برا در زهاي سازمان مركزي بوده و در مرحله دوم با اعمال برخي تغييرات و اصالحات جهت اجنخست شامل كليه زير پورتال
 .شد(

 باشد.با اداره كل روابط عمومي سازمان ميدستورالعمل وليت اجراي اين و: مسوليتومس .3

 :تعاريف .4

 :اصلي  تواي پورتالكليه مح وظيفه مديريت و نظارت بر كل روابط عمومي اداره فردي است كه با انتخاب مدير محتوايي پورتال سازمان

 و زير پورتال هاي سازمان را بر عهده دارد.

 ر كرد كليه زيني بر عملوظيفه نظارت ف و ارتباطات اداره كل فناوري اطالعات: فردي است كه با انتخاب سازمان پورتال مدير فني

ال تغييرات در بسته وطه جهت اعمكار مربار پورتال را بر عهده داشته و كليه هماهنگي هاي الزم با پيمانرم افزپورتالهاي سازمان و پشتيباني ن
 .به عهده داردرا نرم افزاري پورتال 

 ي و به روزرسان زشي وظيفهمربوطه معرفي و پس از گذراندن دوره آموواحد فردي است كه با انتخاب مديركل  :كاربر ارشد زير پورتال

 محتواي زير پورتال مربوطه را به عهده دارد.مديريت 

 ربوطه وي مديركل مستبي از : فردي است كه به پيشنهاد كاربر ارشد هر زير پورتال و تاييد و معرفي كبه روزرسان زير پورتال كاربر

دارد از ر را در اختيا هاوزرساني آن ري كه دسترسي به به روزرساني صفحات و اطالعاتهمكاري با كاربر ارشد زيرپورتال در گردد.  مي  انتخاب 
 مي باشد.وظايف وي 

  سازمان: هاي پورتالزير نحوه معرفي كاربر ارشد  .5

 موزشي ست در دوره آمي باي ياداره كل روابط عمومي مديركل مربوطه به كاربر ارشد زير پورتال هر اداره كل پس از معرفي كتبي از سو

ي هاي وره(، دسترسي پايان دشركت و در صورت موفقيت در آزمون عملي)صدور گواهگزار مي شود كه به صورت كارگاهي برابزارهاي پورتال 

 الزم جهت مديريت زير پورتال در اختيار وي قرار خواهد گرفت.

 ي سانصوص به روزرخوطه در ، عدم اجراي شرح وظايف مرببر ارشد )جابجايي بين واحدي، انتقال از سازمانردر صورت نياز به تغيير كا

معرفي نمايد،  يل روابط عمومكاداره  .( مديركل مربوطه مي بايست نماينده جديد را كتبا بهزيرپورتال ، تغيير پست سازماني به هر دليل و ..

سبت به ز جابجايي ناه قبل امبرگزاري آموزش هاي الزم به فرد جديد به عهده نماينده قبلي بوده و نماينده قبلي موظف است يك  وظيفه

 اقدام نمايد. به فرد جانشين اري آموزش هاي الزمبرگز

  ز يا كاربران به روخود  و رمز عبور م كاربريكاربر ارشد قبلي نبايد نا هر يك از كاربران ) كاربران ارشد يا كاربران به روزرسان(،در صورت تغيير

ين صورت ر دهد، در اجديد قرا رانكاربدر اختيار  عمومي اداره كل روابطيا بدون هماهنگي با  برگزاري آموزش هاي الزمرا بدون رسان قبلي 

من از موضوع ض حض اطالعبه م اداره كل روابط عموميقبلي بوده و  ارشد كليه مسووليت هاي ناشي از دستكاري اطالعات متوجه كاربر

 .الزم اقدام خواهد نمود اتنسبت به تنظيم گزارشاداري، رات راعمال مق

 اي كاربران بر بط عموميكل روا ادارههاي پورتال و يا افزودن امكانات جديد، دوره هاي آموزشي مربوطه از سوي  در صورت تغيير در ماژول

 ارشد زير پورتال ها برگزار خواهد شد.

 

 پيش نيازهاي الزم جهت معرفي كاربر ارشد : .6

 با نظارت بر  ت هاي مرتبطمسوولي دارا بوده و كليه كاربر ارشد معرفي شده مي بايست زمان الزم جهت مديريت و به روزآوري زير پورتال را

 محتواي آن زيرپورتال به عهده وي مي باشد.

 رفي گردد.ستقيم انتخاب و معميماني يا همكاران قرارداد پ -كاربر ارشد معرفي شده مي بايست حتما از مجموعه پرسنل رسمي 

  تسلط بهICDL 

 آشنايي با نرم افزارهايAdobe Acrobat Pro  وPhotoshop  ويرايش تصوير (  هاي) يا نرم افزار  
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 خالقيت و نوآوري در بهره برداري مناسب از امكانات و ماژول هاي پورتال 

 ورتالطلوب زير پم به روزسانيجهت  )اپراتورها(به روزرسان  مسووليت پذيري و توانايي شناسايي، هدايت و مديريت كاربران 

 ربران ارشد جانشين.و يا كا وطهال مربزير پورت ) اپراتورها(به روزرسان موزش هاي الزم به ساير كاربرانتوانايي انتقال اطالعات و برگزاري آ 

 شرح وظايف كاربر ارشد زير پورتال : .7

 اشدا دارا مي بره كل ركاربر ارشد هر زير پورتال وظيفه نظارت و مديريت به روز رساني كليه زير پورتال هاي متعلق به آن ادا 

 دسترسي به با توجه ب (ه اينكه دسترسي مديريت صفحات و فايل هاroot  در اختيار كاربر ار )جهت  شد قرار خواهد گرفت، لذا منبعدزير پورتال

ران كل نظارت هاي ري است، مديذا ضرول ،نمي باشد و ارتباطات اعمال تغييرات در ساختار منوها نياز به مكاتبه با اداره كل فن آوري اطالعات

 ر خصوص تغييرات در زير پورتال كمافي السابق  به عمل آورند.ود را دخ

 د مديركل فرات و تايينز معرفي به روزرساني زير پورتال اداره كل )در صورت نياز( به عهده كاربر ارشد بوده و پس اگروه  تشكيل اعضاي

 فت. ار خواهد گرمايندگان قري( در اختيار اين ندسترسي هاي الزم )اپراتور معرفي و اداره كل روابط عمومي نفرات كتبا به ، مربوطه

  يشنهاد مي گرددپ گروهاين حضور كارشناس مسلط به زبان انگليسي در 

   اعالم گردد بط عموميروا نفر بوده و هرگونه تغيير نفرات نيز كتبا به اداره كل 3تعداد اين نفرات مي بايست حداكثر. 

 ساختار محتوايي زير پورتال ءتعيين اهداف كوتاه مدت و بلند مدت جهت ارتقا 

 وم مشخص در صورت لز و تورها() اپرابه روزرسان  ر پورتال و تعيين نقش هر يك از كاربرانيتهيه و تنظيم چارت به روزرساني اطالعات ز

 نمودن نفرات تاييد كننده اطالعات جهت انتشار در زير پورتال

  به  ساني صفحات،ازه به روزرتعيين ببه روزساني پورتال شامل  چارچوب اجرايي نحوهبا رعايت زير پورتال به روز رساني صفحات مديريت

اشتباه و  تاريخ گذشته،،ر معتبر حذف اطالعات تكراري، غير مرتبط، غي ) شامل اضافه و ويرايش اطالعات،در سررسيد هاي مربوطه، روزرساني

...) 

  فرمت  صاوير،و اندازه ت حه، فرمتتوليد محتوا )صفحات و منابع فايلي( شامل اندازه و فونت متون، رنگ بندي صف هاي اجرايي چارچوبرعايت

اساس  بر ها بچارچو) اين  .و حجم فايل هاي ارسالي، درج مناسب جداول، استفاده صحيح از ماژول ها، رعايت اصول نگارش و امال و ..

 اعالم خواهد شد( كاربري هر ماژول تعيين و

 بررسي و مديريت سطح دسترسي كليه كابران به روزرسان ) كاربران به روز رسان قبلي و جديد( ،كنترل 

 تعيين سطوح دسترسي كاربران به روزرسان و اعالم آن ها به مدير فني پورتال 

   بررسي و بهبود ناوبري سايت 

 27001مطابق با استانداردهاي ايزو  حرمانگي اطالعاترعايت استاندارهاي مرتبط با امنيت اطالعات و رعايت م. 

  نمايش گرافيكي مناسب اطالعات با در نظر گرفتن سرعتload  و فايل هاي ارسال شده صفحات 

 راه اندازي فرم هاي الكترونيكي  

  در صفحات و منبع رعايت قوانين مرتبط با كپي رايت و ذكر ماخذ 

 شناسايي مخاطبان و نيازهاي آنها( ناسب آنها در زير پورتالشناسايي خدمات قابل ارائه و نمايش م ( 

 يا  ري موضوع محوبقه بندطبقه بندي و يكپارچه سازي مناسب اطالعات و پرهيز از طبقه بندي اداره محور ) ايجاد صفحات بر اساس ط

 ( مخاطب محور

 پورتال اصليفيد معرفي مهمترين خدمات ارائه شده در زير پورتال جهت درج در بخش اطالعات م 

 سطح منو ( كثر سه)حدا بازبيني در ساختار درختي منوها با فرض توليد صفحات با امكان دسترسي به اطالعات در كمترين كليك 

 درج كلمات كليدي در بخش صفحات توليد شده جهت دسترسي مناسب به اطالعات از طريق موتورهاي جستجو 

 ا در زير پورتالشناسايي فرآيندهاي اداره كل و معرفي آنه  
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  و فايل هاي ارسالي توليد شدهنام گذاري مناسب، مختصر و با معناي صفحات 

  فحات صجلوگيري از بهم ريختگي ساختار گرافيكي سايت با رعايت استانداردهاي نمايش در وب و عدم پيمايش عرضي 

 ،جداول پويا،ت،ناقصه، مقاالميده و ، مزاپيشرفته پرسش و پاسخ راه اندازي بخش قوانين و مقررات، اطالعيه ها، رسيدگي به شكايات، پيوندها 

 به همراه به كارگيري صحيح از ماژول هاي پورتال آلبوم ها و ...

  زيرپورتال و حذف لينك هاي شكسته شده داخلي و خارجيلينك هاي موجود در  صحت مديريت و ارزيابي 

 و نواقص اعالم شده از سوي وي برگزاري جلسات با مدير محتواي پورتال و رفع اشكاالت 

   مراجعه كنندگان به زير پورتالاز سوي  زير پورتالتشخيص و رفع اشكاالت موجود و اعالم شده در 

  بمنظور حفاظت و نگهداري از اطالعات آفالين پشتيبان  هاي تهيه نسخه 

   و ساير زبانهاي مورد نياز التين صفحاتراه اندازي بخش 

  تال مربوطه به كاربران خارج سازمان به نحو مقتضيمعرفي مناسب زير پور 

  در دسترسي به اطالعات ايجاد جذابيت و تنوع 

 وماسيون تسيستم ا يق پيغام هاياز طرد( ) امكاناتي كه دسترسي به آن ندارمورد نياز خود را  هاي تال مي تواند درخواستكاربر ارشد هر زير پور

 اده شود.تال ارجاع دفني پور به كاربرتغييرات ي پورتال ارسال تا در صورت تاييد، جهت اعمال به مدير محتوا اداري )كاربر اداره كل(

  تصفحا مشاهدهتحليل گزارشات آمار بازديد كنندگان زير پورتال و اتخاذ تصميم هاي الزم جهت بهبود وضعيت 

  زير پورتال و كلمات جستجو شده در زير پورتال.بررسي منابع ورود كاربران به 

 درخواست تبادل لينك با وب سايت هاي مرتبط خارج سازماني 

 يشرفت پروز رسان،  اربران به، عملكرد ساير كصفحات حذف شده يا اضافه شدهعملكرد به روزرساني زير پورتال شامل ماهانه  گزارش تهيه

نحوه ر د، بهبود ديدجي با وضعيت سه وضعيت قبلمقايخدمات ارائه شده جديد، ، محتوايي و مديريتي زير پورتالدر ساختار  به دست آمدههاي 

 . يل روابط عمومكاداره به  در پايان هر ماهو ارسال كتبي آن   (ارزيابي عملكرد هر زير پورتالو ...)در قالب فرم  نمايش اطالعات

  ال ژولهاي پورتاختار مار سكاربران ارشد ساير زير پورتال ها جهت اطالع از تغييرات اعمال شده دگروهي با حضور شركت در جلسات 

  اپراتورها(مربوطهبرگزاري دوره هاي آموزشي الزم جهت استفاده كاربران به روزرسان اداره كل( 

 به مديران كل مربوطه راتورهاي به رورزسان زير پورتال و ارائه گزارشات الزمپنظارت برعملكرد ا   


