
 دستورالعمل بروز رسانی پورتال و زیر پورتال هاي سازمان ثبت احوال کشور

  

  

 :کاربرد دامنه
 سازمان ثبت احوال کشور کلیه ادارات کل و دفاتر ستاد مرکزي

  مسئولیت اجرا و نظارت

زیر پورتال ادارات کل ستادي و مسئولیت نظارت بر عهده نمایندگان معرفی شده  مسئولیت اجرا با مسئولیت تامین محتوي
 هاي سازمان و حوزه ریاست معاونت

 :هدف

 ستادي محتوي و تنظیم شکلی زیرپورتال هاي  یکسان سازي و ایجاد وحدت رویه در تدوین

 : وظایف نمایندگان زیرپورتالها حدود

عملکرد زیرپورتالهاي زیر مجموعه خود و نیز سایتهاي استانی  نمایندگان معرفی شده موظف به نظارت بر
                                .هستند

  :و مقررات ذیربط قوانین

 آئین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههاي اجرایی      .١

 آئین نامه شوراي اطالع رسانی وزارت کشور      .٢

  :اقدامات شرح
 :بنر زیرپورتال

مربوط به  اداره کل مربوطه و با استفاده از المانهاي خاص و معنی دار/ ماموریتهاي معاونت بنر زیرپورتالها منطبق بر اهداف و
 .هر حوزه طراحی گردد

  

 :تم زیرپورتال

زیرپورتالها براي هر معاونت و حوزه ریاست تم خاصی درنظر گرفته می شود که واحدها  با همفکري و مشورت با نمایندگان
 .باشد هر کدام معرف یک حوزه از سازمان. ادارات کل زیرمجموعه نیز از آن تم پیروي کنند و

  

 



 :درج مطلب و بروز رسانی اطالعات

: و بروز رسانی اطالعات قبل در زیرپورتالها اعم ازموظف به درج مطالب جدید  کلیه مسئولین تامین محتواي زیرپورتال ها
ها در صورت عدم امکان درج مطلب و بروز  بخش هاي فاقد محتوا در زیرپورتال .می باشند... مدیرکل و اخبار، رزومه

 .رسانی حذف گردد

  

 :پیوندها یا لینک هاي ثابت

آثار مقام معظم رهبري،ریاست جمهوري،پایگاه اطالع رسانی دولت، مرکز  دفتر مقام معظم رهبري، دفتر حفظ و نشر
 .قرار گیرد ریاست جمهوري بعنوان لینکهاي ثابت مطابق با صفحه اصلی پورتال سازمان در منوي عمودي ارتباطات مردمی

  

 :لینک هاي مرتبط                               

بعنوان مثال در حوزه امور اسناد هویتی از فرهنگ نام و نام .آن حوزه استفاده گردددر منوهاي عمودي از لینک هاي مرتبط با 
گزینی، در حوزه آمار جمعیتی آمار وقایع حیاتی چهارگانه، در حوزه معاونت برنامه ریزي احکام و دستورالعمل ها ي مربوطه 

 .استفاده گردد

 :معرفی و ارائه خدمات                              

مثال حوزه کارت هوشمند به معرفی امور مربوط به کارت .پردازد ر واحد با توجه به نوع خدمت به معرفی و ارائه آن میه 
رسانی  این اطالع. در خصوص نحوه پرکردن فرم پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی خواهد پرداخت هوشمند و اطالع رسانی

پورتال سازمان و استفاده از منو هاي عمودي  ینکهاي مرتبط در صفحه اصلینیز می تواند از طریق درج خبر و یا استفاده از ل
 .پورتال سازمان به این بخش دسترسی سریع پیدا کنند دو طرف صفحه باشد تا عموم مردم در بدو ورود به 

  

 :خبر و خبرنویسی

 حه اصلی پورتال سازمان می باشدهر حوزه از سازمان موظف به درج اخبار ویژه بخش خود و عدم کپی برداري از اخبار صف

 .داراي سه بخش عمومی تیتر، لید و بدنه خبر باشند جهت ایجاد نظم و وحدت رویه کلیه اخبار

 خبر نویسی هرم وارونه که جذابیت بیشتر دارد و اکثر خبرگزاریها استفاده میکنند، از که با توجه به شیوه تیتر اخبار*
صدور کارت هوشمند ).فعل باشد تیترکوتاه و میتواند با فعل و یا بدون.مهمترین مطلب گفته شده در متن استفاده میشود

 (ملی صادر می شود تا پایان سال کارت هوشمند یا ملی تا پایان سال

کامل است و به نقطه ختم  لید جمله. توضیح کوتاه درباره تیتر که خواننده را ترغیب به خواندن بقیه خبر میکند لید خبر*
 میشو



 در...)به گزارش اداره کل امور اسناد هویتی.(منبع در ابتداي بدنه خبر الزامی است ذکر.شامل کل خبر میشود بدنه خبر*
بقیه سران مملکتی از فعل مفرد و بدون  و براي:) ایشان گفتند(بدنه خبر براي مقام معظم رهبري لفظ ایشان استفاده میگردد

 .میگردد استفاده...)آقاي و بدون استفاده از جناب آقاي،( احترام  پیشوند

 تصاویر

استفاده شده در پورتال سازمان  ایجاد نظم ،زیبایی بصري و وحدت رویه، تصاویر بارگزاري شده طبق فرمت و سایز جهت
 براي خبرها و.ول استفاده نکننداستفاده گردد و سایر زیرمجموعه ها از این ماژ خبرهاي گردشی براي سه حوزه معاونت.باشد

و پوستر  pix 550×251و براي اخبار و تازه هاي گردشی باالي صفحه از اندازه  pix  520×600گزارش هاي تصویري 
 .استفاده گردد pix 180×249مناسبت ها 

  

 چارت تشکیالتی

یا هر نرم افزار  word نرم افزار در organization chart زیرپورتال ها از فرمت چارت تشکیالتی قابل بارگزاري در
 .دیگر تهیه گردد

  

 صندوق هاي الکترونیکی مدیران

الکترونیکی جهت تماس با مدیران کل وارائه انتقادات و پیشنهادات، این  جهت سهولت دسترسی سریع مردم به صندوق
 .اصلی ادارات کل ستادي و واحدها قرار گیرد بخش در صفحه

  

 ماژول هاي غیرفعال

  بطور مثال استفاده از مکان یاب هوشمند.زیرپورتال عدم استفاده از ماژول هاي غیرفعال در

  

 فونت اخبار

 . استفاده گردد Tahoma٨ و براي لید اخبار  Tahoma١٠  فونت جهت ایجاد نظم، براي بدنه اخبار از

  

 :نکاتی که باید توسط رابطین پرتال رعایت شود

گرد  Google ،Yahoo ،Alexaو نکات ارتقاء رتبه وب سایت در موتورهاي جستجو  SEO ص هاياین آیتم ها براساس شاخ( 
  )آوري شده است

 



 ):Title(عنوان  -1

عنوان، اولین چیزي است . کلمه که کلمات کلیدي اصلی سایت شما را شامل باشند، انتخاب کنید 8تا  5یک عنوان توصیفی شامل 
توجه کنید که وجود کلمات فارسی با استاندارد یونیکد توسط موتور . مواجه می شوند که مردم با آن در موتورهاي جستجو

 .مهمترین کلمات کلیدي سایت خود را در ابتداي عنوان سایت خود قرار دهید. جستجوي گوگل شناسائی می شود

 :نکاتی که هنگام درج عنوان باید مد نظر بگیرید

 .هاي آن صفحه باشدشامل کلمات کلیدي محتوي و عکس         -
 .از کاما استفاده نکنید        -
 .از نظر گرامري جمله بندي آن درست باشد، فقط ترکیب کلمات نباشد        -
 .از کلماتی که توسط موتورها منع می شود استفاده نکنید        -
این خصوصیت اجازه . را درج نمایید)title(درج عکس و لینک حتما کادر مربوط به عنوان هنگام  :در هنگام درج عکس ALT تگ        -

گذاشته اید نمایش  altمی دهد یک متن جایگزین مطابتان شود تا اگر به هر دلیلی تصویرتان نمایش داده نشد متنی که در تگ 
 .داده شود

 )Description tag(توضیحات  -2 

نمایش داده  URL کلمه را شامل می شوند که در موتورهاي جستجو اگر دقت کرده باشید در زیر 30تا  25توضیحات بین این  
 .می شود پس سعی کنید توضیحاتی را بنویسید که نشان دهنده محتواي سایت شما باشد

 ارتباط متقابل -3

 .ت شما حساس هستند و آنرا در رتبه سایت شما اثر می دهندموتورهاي جستجو مخصوصا گوگل به تعدد ارتباط ها به سای        -
یک صفحه لینکهاي مفید بسازید و به سایتهاي مشابه، سایت خود ارتباط دهید، مخصوصا سایتهائی که در موتورهاي جستجو رتبه         -

 .خوبی دارند
 .از سایتهاي دیگر بخواهید که به سایت شما ارتباط دهند        -

 )key words(لمات کلیدي سایت درج ک -4

کلمات کلیدي را با کاما از . موتورهاي جستجو براي این بخش ارزش زیادي قائل هستند و در رتبه بندي سایت شما تاثیر دارد
 .با این روش در حداقل جا، امکان ترکیبات متنوعی از کلمات کلیدي سایت شما گنجانده خواهد شد. یکدیگر جدا کنید

کلمه در یک  100مثال اگر شما . کلیدي به سایر کلمات در یک صفحه را چگالی یا تراکم کلمات کلیدي می نامندنسبت کلمات  
سعی کنید که . است %4صفحه دارید و چهارعدد از آنها جزو کلمات کلیدي سایت شما هستند، چگالی کلمات کلیدي آن صفحه 

 .خود را تنظیم کنیددرصد براي کلمات کلیدي مهم سایت  20تا  3چگالی حدود 

 .کلمات کلیدي خود را ترکیبی انتخاب نمایید          -
 کلماتی که حدس می زنید توسط موتورهاي جستجو بیشتر سرچ می شوند را بنویسید          -
 .از هم جدا نمایید, حتما کلمات کلیدي را با کاراکتر           -
 .نتخاب شودکلمات کلیدي از متن همان صفحه ا          -
 .عنوان صفحه خود را حتما در کلمات کلیدي بنویسید          -

 نکات درج پا صفحه -5

 .فرمت را سعی کنید حتما مانند پایین بنویسید. حتما پا صفحه سایتتان را تغییر دهید          -



 تهران، آدرس حوزه: آدرس          -
 .باشد sabteahval.irاز دامنه : ایمیل) به همراه کد وارد شود(: تلفن          -
تمام حقوق مادي و معنوي این سایت مربوط به سازمان ثبت احوال کشور می باشد و هر گونه کپی از مطالب آن تنها با ذکر           -

 .منبع بال مانع است
 ارتباط بین صفحات -6 

مدت زمان (ه کار کنید که کسی که به هر طریق وارد آن صفحه می شود نتواند خارج شود در صفحات محتوایی خود آنگون          -
 ).حضور افراد را در سایت خود باال ببرید

نرم افزار استفاده  Forwardو  Backاز لینک هاي داخل صفحه اي آنگونه استفاده کنید که بازدید کننده سایت از دکمه هاي           -
 .نکند

 PDFدیل فایل به نکات تب -7 

. یکی از را ههاي افزایش بازیابی اطالعات مندرج در وب سایت توسط موتورهاي کاوش، غنی کردن فایل هاي محتوا می باشد
استخراج می گردد، بهتر است شرایط ذیل را دارا ...) و  word  ،power pointمثل (که از فرمت هاي دیگر PDFمحتواهاي 

 :باشد

 .اطمینان حاصل فرمایید wordاز استاندارد بودن فونتهاي بکار رفته در فایل  PDFبه  wordاز تبدیل فایل قبل    -１
 .استفاده شود که قابلیت پشتیبانی از فونت هاي فارسی را داشته باشند PDFبراي تبدیل فایل ها به  نرم افزارهاي استاندارد از   -２
  .قابل جستجو باشد Acrobatبا استفاده از ابزار هاي جستجوي درون متنی نرم افزار  PDFمتن فایل هاي    -３

 حجم فایل ها -8 

 .مگابایت داشته باشند 30فایل هایی که در سایت بارگذاري می شوند به صورت فشرده و حجمی کمتر از 

 حتما استفاده نمایید >..h<از تگ هاي  -9

براي اعمال این خصوصیت متن . تجو می دهد که بهتر محتواي سایت شما رو درك کننداین امکان رو به موتور هاي جس hتگ 
 .انتخاب نماییدCMS هاي  headingصفحه خود را به ترتیب اهمیت از 

 .فقط براي تیترهاي مهم استفاده شود. بار در یک صفحه استفاده نکنید 2از تگ بیش از           -
 .ن تگ ها قرار ندهید، فقط براي تیترها و مطالب مهم استفاده کنیدکل متن صفحه را در ای          -

 ...)تماس با ... (صفحه ارتباط با-10

حتما آدرس . ، اگر آدرس پستی شما در سایت نباشد، سایت شما را لیست نمی کنند Yahooبرخی موتورهاي جستجو، مخصوصا 
 .تلفنهاي تماس و آدرس حوزه خود را درج نمایید. ستی کافی نیستپستی را در سایت قرار دهید، فقط قرار دادن آدرس صندوق پ

 .همچنین براي قراردادن اطالعات افراد هر واحد از الگوي زیر استفاده شود

 پست الکترونیک فاکس تلفن سمت نام و نام خانوادگی

  
021-xxxxxxxx 021-xxxxxxxx xxxxxx@sabteahval.ir 

 

 



 زبان -11 

در پرتال هایی  .صفحه خانگی و صفحه ورودي اصلی، باید به زبان فارسی بارگذاري شود. زبان اصلی کلیه درگاه ها زبان فارسی است
 .که بصورت چند زبانه می باشند باید امکان تغییر زبان براي کاربران در تمامی صفحات فراهم شود

  

 قالب کلی نگارش متن -12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )sitemap(نقشه سایت  -13

 .براي سایت خود نقشه تهیه کنید و لینک تمام بخشهاي مهم سایت را در نقشه سایت قرار دهید-

نقشه سایت را در صفحه اول سایت خود قرار دهید چون برخی موتورهاي جستجو فقط صفحه اول سایت شما را -
 .بازدید میکنند

    
 

 
      ٢٤/٤/١٣٩٨: روز رسانی  تاریخ آخرین به

 

 B ١٤ Tahoma اصلی عنوان

 B ١٢ Tahoma فرعی عنوان

 مشکی مطالب رنگ

 ١٢ Tahoma ها پاراگراف متن
 شماره بدون و دار شماره هاي لیست لیستی مطالب

 Justify,Direction:RTL متن ترازبندي
 ١٤ Time New Roman انگلیسی متون


