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 کلاداره دستورالعمل بروزرسانی تارنمای تعریف 

  خدمات  ارائه  زمينه  در  رسانی   اطالع  درگاه   یك  زنجان  استان  ایحرفه  و  فنی  آموزش  کلاداره   تارنمای

  کليه   بودن  روز  هب  ضرورت  به  توجه  با  و  است  سازمانی  مختلف  واحدهای  وظایف  شرح  حسب  بر  سازمانی

  تارنمای   و  اصلی  تارنمای  راستا  این  در  . دشو  روز  هب  نياز  مورد  زمانی  هایبازه   در  بایستمی   اطالعات

 صورت  به  هامعاونت  محترم  رابطين  و  شده   اندازی  راه   زمان، اس  هایمعاونت   برای  ه دش  گرفته  درنظر

 بارگذاری   را  خود  نظر  مورد  اطالعات  لزوم،   درصورت  و  نموده   اقدام  تارنما  بازدید  به  نسبت  روزانه

 . نمایندمی

 روز می گردند عبارتند از : ه ترین مواردی که در این سایت بمهم  

 رویدادها   و اخبار-1

 هادستورالعمل  مقررات،  و قوانين ها،  بخشنامه ها، اطالعيه -۲

 نشریات  و گزارشات-۳

 ت اخدم ارائه رسانی  اطالع و هاسامانه  لينك الكترونيكی،   ميزخدمت -۴

 خدمات( )شناسنامه یندهاآفر و  خدمات  رسانی اطالع-۵

 مزایدات  و مناقصات-6

 مذهبی  و ملی هایمناسبت  به مربوط مطالب-7

 ( مراکز  و   ادارات  رؤسای  و  معاونين  ، مدیرکل  با  ارتباط  دورنگار،   تلفن،   )شماره   سازمان   تماس  اطالعات-8

 تارنما با مرتبط کلی موارد-9

  
 :شود رعايت  پرتال  رابطين  توسط  بايد  كه نكاتي

 ( Title)  عنوان -1

  وجود   که  کنيد  توجه  شوند.   می  مواجه  جستجو  موتورهای  در  آن  با  مردم  که  است   چيزی  اولين  عنوان، 

  کلمات   مهمترین  شود. می  شناسائی  گوگل  جستجوی  موتور  توسط  یونيكد  استاندارد  با  فارسی  کلمات

 دهيد.  قرار خود سایت عنوان ابتدای در را خود  سایت کليدی

 بگيرید:  نظر مد باید عنوان  درج هنگام که نكاتی

 باشد.  صفحه آن هایعكس  و  محتوی کليدی کلمات شامل -

 نكنيد.  استفاده  شودمی  منع موتورها توسط  که کلماتی از -



 

 

 ( tag Description) توضيحات -۲

 باشيد  کرده   دقت  اگر  جستجو  موتورهای  در  که  شوند  می  شامل  را  کلمه  ۳۰  تا  ۲۵  بين  توضيحات  این 

  محتوای   دهنده   نشان  که  بنویسيد  را  توضيحاتی  کنيد  سعی  پس  شود  می  داده   نمایش URL زیر  در

 . باشد شما سایت

 متقابل  ارتباط -۳ 

  رتبه   در  راآن   و  هستند  حساس  شما  سایت  به  ها  ارتباط  تعدد  به  گوگل  مخصوصا  جستجو  موتورهای

 دهند. می  اثر شما سایت

 مخصوصا  دهيد،   ارتباط   خود  سایت  مشابه،   هایسایت   به  و   بسازید   مفيد  هایلينك   صفحه  یك -

 دارند.  خوبی رتبه جستجو موتورهای در که هائیسایت 

 دهند.  ارتباط  شما سایت به که بخواهيد دیگر سایتهای از-

 ( words key) سایت کليدی کلمات درج -۴ 

 دارد.   تاثير  شما   سایت  بندی  رتبه  در   و  هستند   قائل  زیادی  ارزش  بخش  این  برای  جستجو  موتورهای

  از   متنوعی  ترکيبات  امكان  جا،   حداقل  در  روش  این   با  کنيد.   جدا  یكدیگر  از   کاما  با  را  کليدی  کلمات

 شد.  خواهد گنجانده   شما سایت کليدی کلمات

 مثال  نامند. می  کليدی  کلمات  تراکم  یا  چگالی  را  صفحه  یك  در  کلمات  سایر  به   کليدی  کلمات  نسبت  -

  چگالی   هستند،   شما   سایت  کليدی  کلمات  جزو  آنها  از   چهارعدد   و   دارید  صفحه  یك  در  کلمه  1۰۰  شما  اگر

  مهم  کليدی  کلمات  برای  درصد  ۲۰  تا  ۳  حدود  چگالی  که  کنيد  سعی  است.   %۴  صفحه  آن  کليدی  کلمات

 نيد. ک تنظيم  را خود سایت

 نمایيد.  انتخاب ترکيبی  را خود کليدی کلمات -

 بنویسيد.   را شوندمی  سرچ بيشتر جستجو موتورهای توسط زنيدمی  حدس که کلماتی -

 نمایيد.  جدا هم از کاراکتر,  با  را کليدی کلمات حتما -

 شود.  انتخاب صفحه همان متن از کليدی کلمات-

 بنویسيد.  کليدی کلمات در حتما را خود صفحه عنوان -

 صفحه پا  درج نكات -۵ 

 . باشد زیر شكل  به کنيد سعی را فرمت دهيد.  تغيير را  سایتتان صفحه پا حتما -

 شود.  وارد  نياز صورت در آدرس: -

 باشد.  mpogl.ir دامنه از :ایميل -

 است.  زنجان استان  ریزیبرنامه و مدیریت سازمان به متعلق سایت این  حقوق کليه -

 صفحات  بين ارتباط -6 



 

 

  نتواند   شودمی  صفحه  آن  وارد  طریق  هر  به  که  کسی  که  کنيد  کار  آنگونه  خود  محتوایی  صفحات  در  -

 ببرید(.  باال خود سایت  در را افراد  حضور زمان )مدت شود خارج

 Back  هایدکمه   از  جای  تا  سایت  کننده   بازدید  که  کنيد  استفاده   آنگونه  ایصفحه  داخل  هایلينك   از  -

 نكند.  استفاده  افزار نرم Forward و

 PDF به فایل تبدیل نكات -7

  فایل   کردن  غنی  کاوش،   موتورهای  توسط  سایت  وب  در  مندرج  اطالعات  بازیابی  افزایش  ههای  را  از  یكی

  و   word ،point power  مثل )دیگر  های  فرمت  از  که PDF محتواهای   باشد.   می  محتوا  های

 :باشد  دارا را ذیل شرایط است بهتر گردد، می استخراج  ...(

  اطمينان  word فایل  در  رفته  بكار  هایفونت   بودن  استاندارد  از PDF به word فایل   تبدیل  از  قبل  -1

 . فرمایيد حاصل

  از   پشتيبانی  قابليت  که  شود  استفاده  PDF به  ها   فایل  تبدیل  برای استاندارد  افزارهای  نرم از   -۲

 . باشند داشته  را فارسی هایفونت 

  قابل  Acrobat افزار  نرم  متنی  درون  جستجوی  هایابزار  از  استفاده   با PDF هایفایل   متن  -۳

 . باشد جستجو

 ها  فایل حجم -8 

 باشند.   داشته  مگابایت  ۳۰  از  کمتر  حجمی  و  فشرده   صورت  به  شوند  می  بارگذاری  سایت  در  که  هاییفایل 

 نمایيد استفاده  حتما های تگ  از -9

  کنند.  درك رو شما  سایت محتوای بهتر که دهدمی  جستجو های موتور به رو امكان  این h تگ

 ...(  با )تماس با...  ارتباط صفحه-1۰ 

  را   شما  سایت  نباشد،   سایت  در  شما  پستی  آدرس  اگر  ،   Yahoo  مخصوصا  جستجو،   موتورهای  برخی

  کافی   پستی  صندوق  آدرس  دادن  قرار  فقط   دهيد،   قرار   سایت  در  را  پستی  آدرس  حتما  کنند. نمی   ليست

  هر   افراد  اطالعات  قراردادن  برای  همچنين  نمایيد.   درج  را  خود  حوزه   آدرس  و  تماس  هایتلفن   نيست. 

 شود.  استفاده  زیر الگوی  از واحد

 زبان -11

  فارسی   زبان  به  باید  اصلی،   ورودی  صفحه  و  خانگی  صفحه  است.   فارسی  زبان  هادرگاه   کليه  اصلی  زبان

  در   کاربران  برای  زبان  تغيير  امكان  باید  باشندمی  زبانه   چند  بصورت  که  هاییپرتال   در  شود.   بارگذاری

 شود.  فراهم صفحات تمامی

  
 ( sitemap) سایت نقشه -1۲



 

 

 دهيد.  قرار سایت نقشه در را سایت مهم هایبخش تمام  لينك و کنيد تهيه  نقشه خود سایت برای-

  اول   صفحه  فقط  جستجو  موتورهای  برخی  چون  دهيد  قرار  خود  سایت  اول  صفحه   در  را  سایت  نقشه-

 کنند. می  بازدید را شما سایت
 

    


