ریاست جمهوری
سازمان ربانمه و بودجه کشور
سازمان مدرییت و ربانمه رزیی استان افرس
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دستورا ل ربوز رسا ی سا ت
تارنماي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان فارس يك درگاه اطالع رساني در زمينه ارائه خدمات سازماني
بر حسب شرح وظايف واحدهاي مختلف سازماني است و با توجه به ضرورت بروز بودن كليه اطالعات مي
باي ست در بازه هاي زماني مورد نياز بهنگام گردد .اين د ستورالعمل ارائه روش جهت بروزر ساني محتويات و
م ستندات پرتال سازمان ا ست ،به نحوي كه ضمن رعايت محرمانگي در ارائه اطالعات در جهت يکپارچه
سازي اطالعات و خدمات و تسهيل در ارائه آن تالش شود.
مهمترين مواردي كه در اين سايت بروز مي گردند عبارتند از :
-۱اخبار و رويدادها
-۲اطالعيه ها ،بخشنامه ها ،قوانين و مقررات ،دستورالعملها
-۳گزارشات و نشريات
 -۴ميز خدمت الکترونيکي ،لينك سامانه ها و اطالع رساني ارائه خدمت
-۵اطالع رساني خدمات و فرايندها (شناسنامه خدمات)
-۶صفحات داخلي مربوط به معاونتها و مديريت ها
-۷مناقصات و مزايدات
-۸مطالب مربوط به مناسبتهاي ملي و مذهبي
-۹اطالعات تماس سازمان (شماره تلفن ،دورنگار ،ارتباط با رئيس سازمان ،معاونين و مديران)
-۱۱موارد كلي مرتبط با تارنما

شرح روش :
نکاتي كه بايد توسط رابطين پرتال رعايت شود  ،به شرح زير مي باشد).اين آيتم ها براساس شاخصهاي  seoو
نکات ارتقاء رتبه وب سايت در موتورهاي جستجوي  alexa ،yahoo ، googleگردآوري شده است(.
 -1عنوان ()title
عنوان ،اولين چيزي است كه كاربر در موتورهاي جستجو با آن مواجه مي شود .بايد هنگام انتخاب عنوان از كلمات
كليدي اصلي سايت استفاده شود چرا كه توسط موتورهاي جستجو قابل شناسائي باشد .در واقع يك عنوان توصيفي
شامل  ۵الي  ۸كلمه متشکل از كلمات كليدي اصلي سايت مي باشد.
نکاتي كه هنگام درج عنوان بايد مد نظر داشت:
 شامل كلمات كليدي محتوي و عکس هاي آن صفحه باشد. از كاما استفاده نشود. از نظر گرامري جمله بندي آن درست باشد ،فقط تركيب كلمات نباشد. از كلماتي كه توسط موتورها منع مي شود استفاده نشود. در هنگام درج عکس و لينك حتما كادر مربوط به عنوان ( )titleدرج شود تا اگر به هر دليلي تصوير نمايش دادهنشد متني كه در تگ  altگذاشته ايم نمايش داده شود.
 -2توضيحات ()Description tag
اين توضيحات بين  ۲۵تا  ۳۱كلمه را شامل مي شود كه در موتورهاي جستجو در زير  URLنمايش داده مي شود
بنابراين بايد توضيحاتي را بنويسيد كه نشان دهنده محتواي سايت شما باشد.
 -3ارتباط متقابل
موتورهاي جستجو مخصوصا گوگل به تعدد ارتباط ها به سايت شما حساس هستند و آنرا در رتبه سايت شما اثر مي
دهند  ،بنابراين بهتر است يك صفحه از لينك هاي مفيد در سايت خود ايجاد كنيد و سايت هائي كه در موتورهاي
جستجو رتبه خوبي دارند را در آن صفحه معرفي نمائيد و از سايت هاي ديگر بخواهيد كه لينك آدرس سايت شما را
در سايت خود بگذارند.

 -۴درج کلمات کليدي سايت ()key words
موتورهاي جستجو براي اين بخش ارزش زيادي قائل هستند و در رتبه بندي سايت شما تاثير دارد .كلمات كليدي را
با كاما از يکديگر جدا كنيد .با اين روش در حداقل جا ،امکان تركيبات متنوعي از كلمات كليدي سايت شما گنجانده
خواهد شد.
 نسبت كلمات كليدي به ساير كلمات در يك صفحه را چگالي يا تراكم كلمات كليدي مي نامند .مثال اگرشما  ۱۱۱كلمه در يك صفحه داريد و چهار عدد از آنها جزو كلمات كليدي سايت شما هستند ،چگالي كلمات كليدي
آن صفحه  ۴است .سعي كنيد كه چگالي حدود  ۳تا  ۲۱درصد براي كلمات كليدي مهم سايت خود را تنظيم كنيد.
 كلمات كليدي خود را تركيبي انتخاب نماييد. كلماتي كه حدس مي زنيد توسط موتورهاي جستجو بيشتر  searchمي شوند را بنويسيد حتما كلمات كليدي را با كاراكتر  ,از هم جدا نماييد. كلمات كليدي از متن همان صفحه انتخاب شود. عنوان صفحه خود را حتما در كلمات كليدي بنويسيد. - ۵نکات درج پا صفحه
حتما پا صفحه سايتتان را تغيير دهيد .فرمت را سعي كنيد حتما مانند پايين بنويسيد.كليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به استانداري گلستان مي باشد. -۶ارتباط بين صفحات
 در صفحات محتوايي خود آنگونه كار كنيد كه كسي كه به هر طريق وارد آن صفحه مي شود نتواند خارج شود(مدت زمان حضور افراد را در سايت خود باال ببريد با قرار دادن مطالب جالب و كاربردي).
 از لينك هاي داخل صفحه اي آنگونه استفاده كنيد كه بازديد كننده سايت از دكمه هاي  Backو  Forwardنرمافزار استفاده نکند.
 -۷نکات تبديل فايل به PDF
يکي از راه هاي افزايش بازيابي اطالعات مندرج در وب سايت توسط موتورهاي كاوش  ،غني كردن فايل هاي محتوا
مي باشد .محتواهاي  PDFكه 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 فونت هاي بکار رفته در فايل  wordاطمينان حاصلفرماييد.
 از نرم افزارهاي استاندارد براي تبديل فايل ها به  PDFاستفاده شود كه قابليت پشتيباني از فونت هاي فارسي راداشته باشند.
 متن فايل هاي  PDFبا استفاده از ابزار هاي جستجوي درون متني نرم افزار  Acrobatقابل جستجو باشد. -8حجم فايل ها
فايل هايي كه در سايت بارگذاري مي شوند به صورت فشرده و حجمي كمتر از  ۵مگابايت داشته باشند.
-۹صفحه تماس با ما
برخي موتورهاي جستجو ،مخصوصا  ، Yahooاگر آدرس پستي شما در سايت نباشد  ،سايت شما را ليست نمي
كنند .حتما آدرس پستي را در سايت قرار دهيد  ،فقط قرار دادن آدرس صندوق پستي كافي نيست .تلفن هاي 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

فاكس

پست الکترونيك

۱۷۱-xxxxxxxx

۱۷۱-xxxxxxxx

Xxxxxx@mpo-fr.ir

 -11زبان
زبان اصلي كليه درگاه ها زبان فارسي است .صفحه خانگي و صفحه ورودي اصلي  ،بايد به زبان فارسي بارگذاري
شود .در صورتي كه پرتال بصورت چند زبانه مي باشند بايد امکان تغيير زبان براي كاربران در تمامي صفحات
فراهم شود.

 -11قالب کلي نگارش متن
عنوان اصلي

Tahoma ۱۴ B

عنوان فرعي

Tahoma ۱۲ B

رنگ عنوان

مشکي

رنگ مطالب

مشکي

متن پاراگراف ها

Tahoma ۱۲

مطالب ليستي

ليست هاي شماره دار و بدون شماره

ترازبندي متن

Justify Low Direction:RTL

متون انگليسي

Time New Roman ۱۴

 -12آيين نامه ها و دستورالعمل ها
آيين نامه ها و دستورالعمل هاي هر واحد بايد به صورت كامل بر روي سايت قرار گرفته باشند .براي بارگذاري اين
مطالب نياز است كه محتواي اين دستورالعمل ها در سايت ايجاد شود و امکان دانلود براي كاربر به راحتي فراهم
باشد.
 -13نقشه سايت ()sitemap
 براي سايت خود نقشه تهيه كنيد و لينك تمام بخش هاي مهم سايت را در نقشه سايت قرار دهيد. نقشه سايت را بايد در صفحه اول سايت خود قرار داد چون برخي موتورهاي جستجو فقط صفحه اول سايت رابازديد مي كنند

