
  دستورالعمل ضوابط و قوانین ایجاد و راه اندازی وب سایت ھا ی پورتال دانشگاه علوم پزشکی سمنان

  

 .ھر وب سایت یک نماینده به عنوان مدیر سایت دارد و آموزش ھای الزم نیز از طرف این مدیریت به مدیر سایت داده خواھد شد .١

به جھت امنیت در سایت در صورت تغییر مدیر سایت می بایست تمامی دسترسی ھا راکامل به فرد جدید معرفی شده تحویل دھد و فرد  .٢

 .ت معرفی گرددیی ھای الزم به این مدیرجدید از طریق نامه جھت ھماھنگ

برای ایجاد امنیت بیشتر رمز عبور مدیر سایت و اعضاء . مدیر سایت موظف است در حفظ و نگھداری نام کاربری و رمز عبور خود کوشا باشد .٣

 .یا به صورت دوره ای تغییر داده شودریف شده کنترل و بازنگری گردد و تع

مدیریت محتوا و ھر آنچه که بر روی اینترنت از طریق آدرس مربوطه قرار می گیرد به عھده مدیر سایت و  پس از ایجاد وب سایت، مسئولیت .۴

 .مجموعه تحویل گیرنده آن می باشد

مدیر سایت موظف است در صورت تعریف عضو عالوه بر کنترل سطح دسترسی و آموزش الزم به اعضاء جھت حفظ محرمانگی رمز عبور به  .۵

 .ماید که ھر رمز عبور در اختیار یک کاربر قرار گیرداین نکته توجه ن

 .ره ای رمز عبور خود را تغییر دھدمدیر سایت به صورت دو .۶

م به روز ددر صورتی که ھر یک از وب سایت ھای ایجاد شده، در طول سه ماه پیوسته، به روز رسانی نشوند ابتدا نیمه فعال و در صورت ع .٧

مودن مجدد از طرف نمی گردد و اگر ھیچ درخواستی تا سه ماه بعد از غیر فعال شدن مبنی بر فعال عال رسانی در سه ماه دوم، غیر ف

 .واحد مربوطه ارسال نگردد وب سایت مربوطه حذف می گردد

درخواست ایجاد، حذف و معرفی یا تغییر ادمین یک وب سایت در پورتال دانشگاه علوم پزشکی سمنان فقط از طریق نامه رسمی صورت  .٨

 ).رد و سایر اعضاء با سطح دسترسی ھای مورد نیاز، توسط ھمان ادمین تعریف می شودیک ادمین دا ھر وب سایت.(پذیرد می

 .مدیر سایت تمامی اعضاء تعریف شده را بازنگری و در صورت عدم استفاده حذف نماید .٩



العات را در یک وب سایت متمرکز و وب سایت اط ،جھت کنترل بھتر و یکپارچگی حوزه ھایی که چندین وب سایت دارند در صورت امکان .١٠

 .ھای اضافه را به این مدیریت اعالم نمایند تا حذف گردد

 .اعالم نماید ٢٢۶٨داخلی  ٣٣۴۴١٠٢٢با شماره تماس  الجھت پشتیبانی و رفع ھرگونه اشکال در پورت .١١

 


