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هدف
در اختیار ذي نفعان قرار می گیرد.وب سایت ایجاد تغییر در اطالعاتی که از طریق یک روال ساده و شفاف براي ارائه-

حوزه کاربرد
رااینترانتواینترنتسایتهاياطالعاتبروزرسانیوورودوظیفهکهاصفهانوزیع نیروي برق شهرستان تشرکتواحدهايلیهک

. دارندبر عهده

حاضرمسئول فرآیند
دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات مسئول تنظیم این فرآیند و به روزرسانی آن می باشد.

زمان اجرا
واهدوب سایت بخاربر بروزرسانکواحد متولی درخواست ایجاد یک زیرسایت جدید داشته باشد و یا یک این فرآیند هر زمانی که یک 

را به روز رسانی کند اجرا می گردد.افزوده و یا آن نتی اسایت و یا زیرسایت اینترنتی یا اینترمطلبی به

خروجی فرآیند
خروجی این فرآیند یک وب سایت دقیق و به روز است.

:مسئولیتها
کهاستواحدهائیکلیهودفتر روابط عمومی،ارتباطاتواطالعاتفناوريدفترعهدهبردستورالعملاین اجرايمسئولیت
.دارندراو یا زیرسایتسایتازبخشهائیرسانیبروزمسئولیت

نقش ها
سیستم مدیریت محتوا و به روز نگهداري آن می باشد.یا: فردي که مسئول ایجاد متحوا، ورود آن به سایت و1نویسنده محتوا-
: مسئول انتشار و مدیریت محتواي آنالین2مدیر محتواي وب سایت-
: مسئول بررسی صحت و دقت محتواي ایجادشده توسط نویسنده، هماهنگی آن با اهداف سایت و اعالم 3تایید کننده محتوا-

تذکرات الزم به نویسنده جهت ویرایش آن.
کننده محتوا:تصویب -
: فرد یا مسئولیتی که مالک اطالعات می باشد  (غالبا خود نویسنده محتوا).4مالک محتوا-

شرح روش
پیوست) و معرفی نماینده واحد (1شماره پیوستدرخواست ایجاد وب سایت از طریق تکمیل شناسنامه زیرسایت (-1

تباطات ارسال می گردد.) از طرف متولی وب سایت به دفتر فناوري اطالعات و ار2شماره 

1 Content author
2 web content manager
3 Content approver
4 content owner
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) توسط واحد مربوطه و مشخص نمودن جزئیات اقالم اطالعاتی 3شماره پیوستتکمیل فرم معماري اطالعات (-2
زیرسایت 

اعطاي دسترسی و آموزش هاي الزم به نماینده واحد جهت به روزرسانی و مدیریت وب سایت -3
ایجاد محتوا توسط نماینده منتخب-4
4پیوست شماره انی محتوا مطابق اجراي فرآیند به روزرس-5
5انتشار مطلب برروي وب سایت (زیرسایت) مطابق با پیوست شماره -6
به صورت دوره اي (براساس برنامه) و ارائه گزارش به ازمانهاي باالدستیسبررسی و کنترل به روزرسانی سایت توسط -7

دفاتر.

:قطع ارتباط نماینده
عدم باعثکهدلیلیهریاومدتطوالنیمرخصیکاري،ارتباطقطع،جابجائیمحضبهموظفندشرکتواحدهايکلیه

ارتباطات واطالعاتفناوريدفتربهکتبیبصورتوسریعاً رامراتب،گرددسایترسانیبروزنمایندگانتوسطدهیسرویس
.گردداقدامایشاندسترسیسطوحنمودنمسدودبهنسبتتادهنداطالع

.بودخواهدواحدآنمدیرعهدهبرآمدهپیشمشکالتوعواقبکلیهمسئولیتمربوطهواحدسويازاطالععدمصورتدر
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: شناسنامه زیرسایت1شماره پیوست
کد شناسنامه:

01/05/1399تاریخ تکمیل:شناسنامه زیرسایتویرایش شماره :

سایت اصلی شرکت: عنوان زیرسایت
https://www.eepdc.ir: آدرس زیرسایت

دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات:واحد متولی
اینترانتیزیرسایتنوع

اینترنتی
اطالع رسانی درخصوص موارد مرتبط با رسالت شرکتهدف زیرسایت

کی ارائه خدمات الکترونی،اصفهانهرستانشتوزیع نیروي برق 
تبه ذي نفعان شرکتشرکمرتبط با

و ارتباطاتتدفتر فناوري اطالعامسئول نظارت بر به روز بودن و صحت اطالعات مندرج
نرم افزار دفتر فناوري اطالعات و ارتباطاتکارشناس مسئول به روز رسانی وب سایت و شماره تماس

34121443-031
همکاران (عناوین دفاتر ستادي مد نظر:                     )نوع کاربران

مشاوران/پیمانکاران       )مشاوران / پیمانکاران (اسامی 
مشترکین

عموم مراجعین
سایر .................

امع خدمات الکترونیکجسامانه سامانه هاي مورد نیاز

ماژول هاي مورد نیاز
قوانین و مقرراتهااطالعیه

پرسش هاي متداولگالري عکس
مقاالتاخبار

طرح زیرسایت
رنگ بندي مورد نظر
زیرسایت هاي مرتبط

تعداد صفحات زیرسایت
تاریخ ایجاد وب سایت

تنظیم شده توسط:
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: معرفی نماینده واحد2پیوست شماره 
بسمه تعالی

فرم معرفی نماینده واحد جهت به روزرسانی سایت/زیرسایت
وزیع نیروي برق شهرستان اصفهانتدر شرکت 

ماره:ش
تاریخ:

پیوست:

: سایت اصلی شرکتعنوان زیرسایت
شماره پرسنلی:سمیه دهقانینام و نام خانوادگی:

کارشناسی ارشدمدرك تحصیلی:افزارنرم –مهندسی کامپیوتر رشته تحصیلی:
رسمینوع استخدام:کارشناس مسئول نرم افزارعنوان شغلی:
03134121443تلفن محل کار:-تلفن همراه:

info@eepdc.irپست الکترونیک شرکت:

پست الکترونیک شخصی:
کاملمیزان آشنایی با کامپیوتر و اینترنت:

کاملآشنایی با روند به روز رسانی وب سایت ها:میزان 

توضیحات:

نام و نام خانوادگی مقام تأیید کننده:
شماره معرفی نامه:
تاریخ معرفی نامه:
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: معماري اطالعات3شماره پیوست 

تاریخ تکمیل:معماري اطالعات زیرسایت:....کد شناسنامه زیرسایت:

عنوان اطالعاتی گروه اطالعاتی
کالن

عنوان 
اطالعاتی خرد

گروه 
متولی

مالک یا مسئول 
اطالعات

مسئول 
بروزرسانی

دوره 
بروزرسانی

نوع 
دسترسی

عمومی/با نام (
)کاربري

توضیحاتتصویب کنندهتایید کننده
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: فرآیند به روز رسانی محتواي وب سایت4پیوست شماره 

درخواست کننده ارائه مطلب توسط

بررسی مطلب ایجاد شده توسط مسئول وب سایت از 
انجام لحاظ همخوانی با مقررات مطالب وب سایت و 

هماهنگی هاي الزم

بررسی مطلب توسط تأییدکننده

بررسی مطلب توسط تصویب کننده

نمایش مطلب روي وب سایت

تایید؟

تایید
؟

بله

خیر

بله

خیر
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: راهنماي فنی قراردادن محتوا بر روي پورتال5پیوست شماره 
ورود به صفحه شخصی کاربران -

دسترسی به آن هانیاز شما که توسط دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات مجوزدپس از ورود به صفحه شخصی، تمام ماژول هاي مور-
دشرکت قابل دسترسی می باششایان ذکر است این بخش فقط از شبکه داخلی ستاد.براي شما صادر شده است، مشاهده می شود
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پس از ورود به بخش مورد نظر، آیتم مورد نظر خود را از قبیل خبر، فایل، عکس و... با رعایت محدودیت هاي ذیل ایجاد نمایید. -

درمورد فایل ها:
 مگابایت است.10سقف حجم فایل
نوع فایلهاي قابل پذیرش :jpg وgif وpng وzip وrar وmpg وmpga وhtml وtxt وdoc وpdf و

htm وxls وppt
.تا جاي ممکن نام فایل مشخص کننده محتواي فایل باشد و از حروف غیر التین در نام فایل استفاده نشود

درمورد تصاویر:
 تصویر دیگري بوده و یا *140100برابر ارتفاع تصویر باشد. (براي مثال : تصویر میتواند سایز 1,4پهناي تصویر

)باشد*700500سایز 
فرمت تصویرjpgباشد
 کیلو بایت باشد300حداکثر حجم تصویر.

توجه: لطفا در انتخاب دسته بندي مناسب براي هر آیتم ایجاد شده دقت نمایید تا مطلب ارسالی شما در محل مناسب نمایش داده 
شود.
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: مفاهیم و اصطالحات6پیوست شماره 
مفاهیم و اصطالحات:

شدهبنديدستهبصورتسازماناطالعاتیمنابعبهسریعوآساندسترسیبراياستدرگاهیازعبارت:سازمانپورتال-
قوانینوضوابطبرمنطبقکامالآنمحتوايبایدجهتهمینبه.سازمانازخارجوداخلبراي کاربراناستفادهقابلو

مطرحمواردکلیهعبارتیبه.گرددخودداريمطالبارائهوبازگوئیدرشخصیسلیقهاعمالازوبودهشرکتجاري
طیراايپروسهبایدپورتالدرمندرجمطالبجهتهمینبهنموداستنادبه آنتوانمیوداشتهسندیتپورتالدرشده

.باشداستنادقابلاطالعاتصحتنظرازکهنماید
افزاري که به کاربران امکان ایجاد، ویرایش و مدیریت محتواي آنالین را می دهد.: نرم٥سیستم مدیریت محتوا-
قابلیت استفادهطبقه بندي و نامگذاري محتوا به منظور باالبردن ساختار یک سایت، شامل :٦معماري اطالعات-

5 content management system (CMS)

6 Information Architecture


