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شرايط كلي استاندارد وب سايتهاي دانشگاه علوم پزشکی قزوین



سياستهاي كلان وب سايت دانشگاه درمديريت آمار و فناوري اطلاعات ، با جمع آوري نظرات كاربران مختلف و بر اساس فن آوري هاي استاندارد روز تهيه مي گردد.شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه طراحي و نگهداري وب سايتهاي اختصاصي واحدهاي تابعه دانشگاه را در چارچوب كلي سياستهاي ابلاغ شده در اختيار واحدهاي تابعه قرار داده است كه اين كار با نظارت مديريت آمار و فناوري اطلاعات

 اجرا مي گردد. تعدد فن آوري هاي برنامه نويسي تحت وب،ارتقاي كارآيي سيستمهاي موجود دانشگاه و سياست مبتني بر استقلال

 واحدهاي تابعه در جهت انتشار ، اطلاع رساني و بروز رساني وب سايت اين مديريت را ناگزير مي سازد استانداردهاي اثربخشي را تدوين و به واحدها اعلام نمايد. خواهشمند است قبل از هر گونه اقدامي براي طراحي و يا قرارداد براي وب سايت مربوطه ، ضمن هماهنگي با كارشناسان اين مديريت و رعايت نكات زير، اقدام لازم را براي اخذ مجوز بعمل آوريد.

  1- با توجه به پهناي باند بالا ، سرور هاي قوي وب و نيز امكان پشتيباني توسط كادر فني دانشگاه – تمامي وب سايتها مي بايست بر روي وب سرور اصلي دانشگاه نصب و منتشر گردند مگر در موارد خاص و با هماهنگي مديريت آمار و فناوري اطلاعات. 

2- از ثبت Domain بر روي هر گونه هاستي بغير از دانشگاه جدا خود داري نمائيد.

3-  از تبليغ شركتها و اشخاص حقيقي و حقوقي در وب سايت ها خود داري گردد.

4- زبان تهيه مطالب بر اساس گروههاي هدف موردنظر انتخاب شده و لازم نيست تمام مطالب تهيه شده در دو زبان فارسي و انگليسي نوشته شود.

5- تمام واحدهاي تابعه دانشگاه مي بايست يكنفر كارشناس را به عنوان رابط دستگاه و مسئول بروز رساني وب سايت به مديريت آمار و فناوري اطلاعات معرفي نمايد.

6- ملزم بودن کارشناس جهت شرکت در کارگاهها و کلاس های آموزشی و جلساتی که جهت هماهنگی از طرف دانشگاه برگزار می شود.

7-  پیگیری ، اجرا و ارائه گزارش در خصوص بخشنامه های ابلاغی

8- مديريت آمار و فناوري اطلاعات موظف است براي واحدهاي تابعه و نرم افزارهاي تحت وب دانشگاه در وب سايت، لينك اختصاصي در نظر بگيرد. بديهي است كه اين مهم پس از رويت و تاييد وب سايت مذكور و با توجه به مقرارت و ضوابط دانشگاه انجام خواهد شد .







9- واحدهاي تابعه دانشگاه موظف هستند سايت اختصاصي خود را در چارچوب سياستهاي كلان وب سايت دانشگاه و در رابطه با عناوين زير تدوين نمايند :  

مديريت دستگاه - درباره دستگاه - چارت سازمانی واحد - معرفی کارکنان -  اطلاعات عمومي -موفقيت ها - خدمات - پژوهش - آموزش - قوانين و آئین نامه ها  -گروههاي كارشناسي - عملكرد - تماس با واحد – فرايندهاي انجام كار- اخبار و تازه ها 



10- مسئوليت درست بودن اطلاعات و به روز رساني سايت هاي اختصاصي به عهده واحد مربوطه بوده و مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد بديهي است كه حفظ و حراست از مطالب وب سايت بر عهده واحد تابعه مي باشد .

11- آموزش ، نظارت و هماهنگي در تهيه و به روز رساني وب سايت در واحدهاي تابعه دانشگاه به عهده مديريت آمار و فناوري اطلاعات مي باشد .

12- مديريت آمار و اطلاع رساني هر سال دو بار سايتهاي اختصاصي را با چك ليست مربوطه پايش نموده و نتيجه را به دستگاه اعلام مي نمايد . چك ليست ارزشيابي در سايت دانشگاه موجود است.

13- واحدهاي تابعه در تدوين سايت هاي اختصاصي موظف هستند اصول فني و استانداردهاي مورد نظر مديريت آمار واطلاع رساني را به شرح زير رعايت نمايند:

 -  اندازه صفحات در تمامي رزولوشن ها، اسكرول افقي نداشته باشد.

 - عرض صفحات وب حداقل 800 و حداکثر 1100 پیکس لحاظ گردد.(با توجه به سایز مانیتورهای حال حاضر)

- در تهيه مطالب به زبان فارسي از فونت های استاندارد تحت وب مثل Tahoma و arial استفاده گردد.

- با توجه به اینکه حجم صفحات وب همواره يكي از فاكتورهاي مهم براي ازرشيابي صفحات بوده و موجب تسهيل دردسترسي به صفحات خواهد بود . لذا از حداقل تصاوير با حجم پايين و ابزارهاي مالتي مديا در صفحات استفاده گردد .

-  از ويژگي ها و تكنيك هاي هاي DHTML Effectsو  Script غير استاندارد استفاده نگردد .













- جهت جلوگيري از دوباره كاري و فعاليتهاي موازي ، از ايجاد صفحات مشابه با سایت اصلي اجتناب و در صورت نياز فقط به آدرس اصلي در سايت لينك ايجاد شود.

-  لينك بازگشت به سايت اصلي دانشگاه در تمام صفحات سايت هاي اختصاصي لحاظ گردد. 

- در طراحي سايت از رنگهاي متناسب با سايت دانشگاهي استفاده شود . 

-  از بكاربردن تبليغات شخصي و شغلي خودداري گردد.

-  صفحات طراحي شده مي بايست در نسخه های به روز  مرورگرهای معتبر internet explprer,firefox,chrome و safari به درستی قابل رويت باشند .

· تمام مطالب با ذكر نام نويسنده و ذكر منابع در سايت قرار داده شود و قانون كپي رايت رعايت گردد .

 براي اطلاعات بيشتر و انجام هماهنگي لازم مي توانيد با مديريت آمار و فناوري اطلاعات از طريق نامه رسمي و يا پست الكترونيكي زير مكاتبه نماييد.  webmaster@qums.ac.ir                                                                    



اين مديريت از پيوند  (Link ) سايتهاي زيرمجموعه زير خودداري خواهد نمود :

1- سايتهاي كه بروز آوري نمي گردد.

2- سايتهاي كه مطالبي غير از واقع و يا غير از رسالت اصل دانشگاه را ارائه نمايند.

3- سايتهاي كه در آن تبليغات افراد ويا شركتها انجام گيرد

4- سايتهاي مغاير با شئونات اسلامي

5- اين مديريت از قبول مسئوليت انتشار اسکرپیت cms های نا معتبر معذور مي باشد .

6- انتشار هرگونه وب سايت در زير مجموعه هاي دانشگاه منوط به هماهنگي واخذ مجوز از مديريت آمار و فن آوري اطلاعات 

مي باشد.



