بروز رساني و پشتيباني سايت استانداري همدان
بروز رساني سايت در واقع به معناي نگهداري و پشتيباني سايت است .اين بدين معناست که محتويات وب سايت با مطالب جديد جايگزين
گردد و اين امر به طور مستمر ادامه يابد.

بخش مديريت سامانه :

جهت ورود به بخش مديريت سايت بايستي که" نام کاربري "و" کلمه عبور "قسمت مديريت خود را داشته باشيد .

در صورت نداشتن" نام کاربري "و" کلمه عبور "با مديريت سايت در دفتر فناوري اطالعات استانداري () 38256050-081تماس بگيريد.
راهنما ورود به بخش مديريت سامانه:

 -1آدرس سايت را در قسمت  URLتحويل شده به کاربر دفتر تخصصي يا فرمانداريهاي را وارد نماييد .
 -2در صفحه باز شده نام کاربري  ،رمزعبور و کد امنيتي را وارد نماييد ،اين رمز بايد پيچيده و ترکيبي از حروف-عدد و کارکتر باشد .
 -3بر روي دکمه "ورود "کليک نمائيد.

 -4بمنظور جلوگيري از  Expireشدن سايت خود  ،نام کاربري و کلمه عبور را هر يکماه عوض کنيد .

توجه :

درصورتي که هنگام ورود به بخش مديريت با پيغام خطا مواجه مي شود:
 -1دقت نمايئد در ابتدا و يا انتهاي کلمه عبور و يا نام کاربري خود از فاصله ) (Spaceاستفاده نکرده باشيد.
 -2به حروف بزرگ و کوچک دقت داشته باشيد.

 -3در هنگام وارد کردن کلمه عبور (از آنجايي که کلمه عبور به صورت * نمايش داده ميشود) دقت نمائيد که صفحه کليد شما به صورت فارسي ) (Faيا
انگليسي )(Enدر حال تايپ کلمه عبور مي باشد!

دستورالعمل بروز رساني پرتال
نکاتي که بايد توسط رابطين پرتال دفاتر تخصصي استانداري و فرمانداريها رعايت شود :
عنوان ()Title

عنوان ،اولين چيزي است که مردم با آن در موتورهاي جستجو مواجه مي شوند .توجه کنيد که وجود کلمات فارسي با استاندارد يونيکد توسط موتور
جستجوي گوگل شناسائي مي شود .مهمترين کلمات کليدي سايت خود را در ابتداي عنوان سايت خود قرار دهيد.
نکاتي که هنگام درج عنوان بايد مد نظر بگيريد :
 شامل کلمات کليدي محتوي و عکس هاي آن صفحه باشد . از کاما استفاده نکنيد . از نظر گرامري جمله بندي آن درست باشد ،فقط ترکيب کلمات نباشد . -از کلماتي که توسط موتورها منع مي شود استفاده نکنيد .

توضيحات ()Description tag
سعي کنيد توضيحاتي را بنويسيد که نشان دهنده محتواي سايت شما باشد .

ارتباط متقابل
 موتورهاي جستجو مخصوصا گوگل به تعدد ارتباط ها به سايت شما حساس هستند و آنرا در رتبه سايت شما اثر مي دهند .يک صفحه لينکهاي مفيد بسازيد و به سايتهاي مشابه ،سايت خود ارتباط دهيد ،مخصوصا سايتهائي که در موتورهاي جستجو رتبه خوبي دارند .-از سايتهاي ديگر بخواهيد که به سايت شما ارتباط دهند .

درج کلمات کليدي سايت ()key words
موتورهاي جستجو براي اين بخش ارزش زيادي قائل هستند و در رتبه بندي سايت شما تاثير دارد .کلمات کليدي را با کاما از يکديگر جدا کنيد .با اين
روش در حداقل جا ،امکان ترکيبات متنوعي از کلمات کليدي سايت شما گنجانده خواهد شد .
 نسبت کلمات کليدي به ساير کلمات در يک صفحه را چگالي يا تراکم کلمات کليدي مي نامند .مثال اگر شما ??? کلمه در يک صفحه داريد وچهارعدد از آنها جزو کلمات کليدي سايت شما هستند ،چگالي کلمات کليدي آن صفحه ? %است .سعي کنيد که چگالي حدود ? تا ?? درصد براي
کلمات کليدي مهم سايت خود را تنظيم کنيد .
 کلمات کليدي خود را ترکيبي انتخاب نماييد . -کلماتي که حدس مي زنيد توسط موتورهاي جستجو بيشتر  searchمي شوند را بنويسيد .

 حتما کلمات کليدي را با کاراکتر  ,از هم جدا نماييد .کلمات کليدي از متن همان صفحه انتخاب شود . -عنوان صفحه خود را حتما در کلمات کليدي بنويسيد .

نکات درج پا صفحه
 حتما پا صفحه سايتتان را تغيير دهيد .فرمت را سعي کنيد حتما مانند پايين بنويسيد. تلفن( :به همراه کد وارد شود)ايميل :از دامنه  OSTAN-HM.IRباشد .
 -کليه حقوق محفوظ و متعلق به استانداري همدان مي باشد .استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع بالمانع است .

ارتباط بين صفحات
 در صفحات محتوايي خود آنگونه کار کنيد که کسي که به هر طريق وارد آن صفحه مي شود نتواند خارج شود (مدت زمان حضور افراد را در سايت خودباال ببريد).
 از لينک هاي داخل صفحه اي آنگونه استفاده کنيد که بازديد کننده سايت از دکمه هاي  Backو  Forwardنرم افزار استفاده نکند . براي عدم تداخل صفحات تعريفي در سايت نام گروه  ،نام صفحه و عنوان صفحه را يکسان تعريف کنيد . جهت لينک منوها با هر صفحه  ،نام صفحه را بصورت التين تعريف کنيد .نکات تبديل فايل به PDF
يکي از را ههاي افزايش بازيابي اطالعات مندرج در وب سايت توسط موتورهاي کاوش ،غني کردن فايل هاي محتوا مي باشد .محتواهاي  PDFکه از
فرمت هاي ديگر(مثل  power point ، wordو  )...استخراج مي گردد ،بهتر است شرايط ذيل را دارا باشد :
 قبل از تبديل فايل  wordبه  PDFاز استاندارد بودن فونتهاي بکار رفته در فايل  wordاطمينان حاصل فرماييد . از نرم افزارهاي استاندارد براي تبديل فايل ها به  PDFاستفاده شود که قابليت پشتيباني از فونت هاي فارسي را داشته باشند . متن فايل هاي  PDFبا استفاده از ابزار هاي جستجوي درون متني نرم افزار  Acrobatقابل جستجو باشد .صفحه ارتباط با( ...تماس با )...

برخي موتورهاي جستجو ،مخصوصا  ، Yahooاگر آدرس پستي شما در سايت نباشد ،سايت شما را ليست نمي کنند .حتما آدرس پستي را در سايت
قرار دهيد ،فقط قرار دادن آدرس صندوق پستي کافي نيست .تلفنهاي تماس و آدرس حوزه خود را درج نماييد .همچنين براي قراردادن اطالعات افراد هر
واحد از الگوي زير استفاده شود.
نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

فاکس

پست الکترونيک

زبان
سايت استانداري همدان دو زبانه است و داراي بخش فارسي و بخش انگليسي مي باشد.
قالب کلي نگارش متن
-

هر کدام از دفاتر و فرمانداري ها که در بازه زماني بيش از دو هفته اخبار را بروزرساني نکنند بطور موقت غيرفعال مي شود .

-

از ارسال تصاوير تکراري در خبر خودداري کنيد .

-

در خبر  ،جمله خبري کامل باشد  .از بکاربردن جمالت پرسشي و  ...خودداري کنيد .

-

از درج و ارسال خبر غيرمرتبط به حوزه تخصصي آن دفتر خودداري کنيد  .حداکثر تصاوير قابل آپلود توسط آن دفتر  400کيلو بايت باشد .

-

قبل از درج خبر  ،آن را به تاييد باالترين مقام مسئول حوزه خود برسانيد .

عنوان اصلي

Tahoma 14 B

عنوان فرعي

Tahoma 12 B

رنگ مطالب

مشکي

متن پاراگراف ها

Tahoma 12

ترازبندي متن

Justify,Direction:RTL

متون انگليسي

Time New Roman 14

تماس با ما
حتما شماره تماس ،شماره فکس و آدرس دفتر خود را در اين صفحه قرار دهيد .

با درج اطالعات دقيق ،جلوي تماسهاي بي مورد را بگيريد
با استفاده از صفحه درباره ما ،صفحه پرسشهاي متداول ،صفحات جانبي ،درج اطالعات  -تصاويرو هر نوع اطالعات مفيد ديگر مانع از اين شويد که

کاربران براي کسب اطالعات بيشتر وقت خود و شما را هدر دهند.

اطالعاتي که در وب سايت قرار مي گيرد بايد بگونه اي باشد که همه نيازهاي کاربر را برطرف کند بگونه اي که پس از مطالعه وب سايت تصميم

نهايي خود را بگيرد.

حجم فايل ها
فايل هايي که در سايت بارگذاري مي شوند به صورت فشرده و حجمي کمتر از  30مگابايت و حداکثر تصاوير قابل  uploadتوسط کاربران
 400kbباشد .

