دستورالعمل بروز رسانی پرتال شرکت برق منطقهای مازندران
کلیه راهبران زیر سایتهای شرکت موظف میبا شند عالوه بر رعایت کامل مفاد توافق نامه سطح
خدمات سایت شرکت به شرح ذیل موارد دستورالعمل بروزرسانی را نیز به صورت کامل اجرا نمایند.
مفاد توافق نامه سطح خدمات عبارت است از:
 -1این تارنما مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواستت اا و کتکایاش کتما مضیانتیان یرامر قدر ادم خ ماش
دکضرونیک) از طریق مراجعه به بخش خ ماش ادکضرونیک  ،رستی یر به کتکایاش و پرستش و پاست و یا بخش
ارتباط با ما را به صورش تمام و ت و در  7روز افضه و  24ساعت روز ،دارا مر باک .
 -2حوزه پاستتخگویر برای بر راری ارتباط با م یرعامل و ستتایر م یران ستتازمانر به ستتمت ارتباط مستتضیی با
م یرعامل و برای بر راری ارتباط سایر حوزه اا به بخش ارتباط با ما مراجعه فرمایی .
 -3به محض ثبت درخواستتت ستتعر مریردد در کوتاه ترین زمان نضیجه پیگیری مطرح ک ت ه به مضیانتتر اع م
یردد.
 -4ا ین تارنما در صورش بر رار بودن زیر ساخت اای الزم مخابراتر به صورش تمام و ت در د سضرس مضیا نیان
یرامر مر باک  .در صورش بروز ار یونه اککال و نیض فنر به مضیانیان اط ع رسانر خواا ک .
 -5اط عاش خصوصر تکمیل کنن یان فرم اای ادکضرونیکر ،در اخضیار عموم رار نمر ییرد.
سایر موارد الزم االجرا در بروزرسانی پرتال عبارتند از:
 -1عنوان ( )Title
یک عنوان تو صیفر کامل  5تا  ۸کلمه که کلماش کلی ی ا صلر زیر سایت یا مطلم کما را کامل با کن ،
انضخاب کنی  .عنوان ،اودین چیزی ا ست که ذینفعان و کاربران کبکه اینضرنت با آن در موتوراای ج سضجو مواجه
مر کون  .توجه کنی که وجود کلماش فارسر با اسضان ارد یونیک توسط موتوراای جسضجو از جمله یویل ابل
کناسائر مرباک  .مهمضرین کلماش کلی ی زیرسایت یا مطلم خود را در ابض ای عنوان آن رار دای .
نکاتر که انگام درج عنوان بای م نظر بگیری :
 oکامل کلماش کلی ی محضوایر و عکس اای آن صفحه باک .

o
o
o
o

از کاما اسضفاده نگردد.
از نظر یرامری جمله بن ی آن درست باک  ،فیط ترکیم کلماش نباک .
از کلماتر که توسط موتوراای جسضجو منع مر کود اسضفاده نگردد.
اسضفاده از تگ  ALTدر انگام درج عکس .انگام درج عکس و دینک حضماً کادر مربوط به عنوان ق)title
را درج نمایی  .این خصتتتوصتتتیت اجازه مر دا یک مضن جایگزین مطادبضان نمایی تا ایر به ار ددیلر
تصویر مورد نظر نمایش داده نش مضنر که در تگ  altرار یرفضه است نمایش داده کود.

 -2توضیحات ()Description tag
این تونیحاش بای کامل  5تا  10کلمه باک که در موتوراای جسضجو در زیر دینک مربوطه ق )URLنمایش
داده کود .بنابراین سعر کنی تو نیحاتر که ن شان دان ه محضوای زیر سایت یا مطادم کما مربا ک در این
سمت نوکضه کود.
 -3ارتباط متقابل
o

o

o

موتوراای جسضجو مخصوصاً یویل به تع د ارتباط اا به سایت حساس اسضن و آنرا در رتبه سایت اثر
مر دان .
یک صتفحه از دینکاای مفی و مربوط به زیرستایت خود بستازی و به ستایتاای مشتابه ،ستایت خود
ارتباط دای  ،مخصوصاً سایتاائر که در موتوراای جسضجو رتبه خوبر دارن .
در صورش امکان در بر راری ارتباط با مسئودین سایتاای دیگر ،از آن اا نیز بخواای تا از طریق سایت
خود به سایت یا زیر سایت کما ارتباط دان .

 -۴درج کلمات کلیدی سایت ()Key words
موتوراای جستتضجو برای این بخش ارزش زیادی ائل استتضن و در رتبه بن ی ستتایت تاثیر بستتزایر دارد.
کلماش کلی ی را با کاما از یک یگر ج ا نمایی  .با این روش در ح ا ل فضتتتا  ،امکان ترکیباش مضنوعر از کلماش
کلی ی سایت کما ینجان ه خواا ک .
o

نسبت کلماش کلی ی به سایر کلماش در یک صفحه را چگادر یا تراک کلماش کلی ی مر نامن  .مث ایر
کما  100کلمه در یک صفحه داری و چهارع د از آنها جزو کلماش کلی ی سایت کما ا سضن  ،چگادر
کلماش کلی ی آن صتفحه  4%استت .ستعر کنی که چگادر ح ود  3تا  20درصت برای کلماش کلی ی
مه زیر سایت خود را تنظی نمایی .

o
o
o
o
o

کلماش کلی ی خود را ترکیبر انضخاب نمایی .
کلماتر که ح س مر زنی در موتوراای جسضجو بیشضر جسضجو مر کون را بنویسی .
حضماً کلماش کلی ی را با کاراکضر کاما ق  ) ,از ا ج ا نمایی .
کلماش کلی ی از مضن امان صفحه انضخاب یردد.
عنوان صفحه خود را حضماً در کلماش کلی ی بنویسی .

 -۵نکات درج پاصفحه
o
o
o
o
o

در صورش نیاز برای درج پا صفحه زیر سایت فرمت زیر را حضماً مورد اسضفاده رار دای .
آدرس :نام اسضان ،نام کهرسضان  ،حوزه کاری ق به عنوان مثال برای امور انضیال مرکز :مازن ران ،ائمشهر،
می ان امام خمینر قره) – ابض ای جاده کیاک  ،امور انضیال مرکز ).
تلفن :به صورش کامل و امراه ک وارد کود .تفکیک داخلر و مسضیی نیز در صورش نیاز انجام یردد.
ایمیل :حضماً از آدرساایر با دامنه  mazrec.co.irاسضفاده نمایی .
مضن ذیل در انضهای صفحه رار ییرد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان می باشد و
هر گونه کپی از مطالب آن تنها با ذکر منبع بال مانع است.
 -۶ارتباط بین صفحات
از دینک اای داخل صتتفحه ای آنگونه استتضفاده کنی که بازدی کنن ه ستتایت از دکمه اای  Backو Forward

مروریر استتضفاده نکن  .امچنین در صتتفحاش محضوایر خود آنگونه کار کنی که کستتر که به ار طریق وارد آن
صفحه مرکود به سرعت از آن خارج نشود و م ش زمان حضور افراد را در سایت خود باال ببری .
 -۷نکات تبدیل فایل به PDF

یکر از راهاای افزایش امکان بازیابر اط عاش من رج در وب ستتتایت توستتتط موتوراای کاوش ،دنر کردن
فایل اای محضوا مر باک  .محضوااای  PDFکه از فرمت اای دیگر قمثل  power point ، wordو دیره) اسضخراج
مر یردد ،بهضر است کرایط ذیل را دارا باک .
o

بل از تب یل فایل  wordبه  PDFاز ا سضان ارد بودن فونتاای بکار رفضه در فایل  wordاطمینان حاصل
فرمایی .

o

o

از نرم افزاراای ا سضان ارد برای تب یل فایلاا به  PDFا سضفاده نمایی که ابلیت پ شضیبانر از فونتاای
فارسر را داکضه باکن .
مضن فایلاای  PDFبا اسضفاده از ابزاراای جسضجوی درون مضنر نرم افزار  Acrobatابل جسضجو باک .

 -8حجم فایل ها
فایل اایر که در سایت باریذاری مر کون به صورش فشرده و حجمر کمضر از  15مگابایت داکضه باکن .
 -9از تگ های < >Hحتماً استفاده نمایید
تگ  Hاین امکان رو به موتوراای ج سضجو مر دا که بهضر محضوای سایت کما را کنا سایر نماین و برای
کاربر کنن  .برای اعمال این خصتتوصتتیت مضن صتتفحه خود را به ترتیم اامیت از  Headingاای  CMSانضخاب
نمایی .
 oاز این تگ بیش از  2بار در یک صفحه اسضفاده نکنی  .فیط برای تیضراای مه اسضفاده کود.
 oکل مضن صفحه را در این تگ اا رار ن ای  ،فیط برای تیضراا و مطادم مه از آن اسضفاده نمایی .
 -10صفحه ارتباط با ما (تماس با ما)
برخر موتوراای ج سضجو ،مخ صو صاً  ،Yahooایر آدرس پ سضر در سایت نبا ک  ،آن را در دی ستاای خود
نمایش نمردان  .بنابراین حضماً آدرس پستتضر بای در ستتایت رار ییرد .ع وه بر این آدرس صتتن وپ پستتضر،
تلفناای تماس ،نمابر و آدرس حوزه خود را نیز درج نمایی .
امچنین برای راردادن اط عاش افراد ار واح از ادگوی زیر اسضفاده کود.
نام و نام خانوادیر

سمت

تلفن

فاکس

پست ادکضرونیک

011 – 33360612

011 - 33360۸03

xxxxxx@mazrec.co.ir

 -11زبان
زبان اصتلر کلیه دریاه اا زبان فارستر استت .صتفحه خانگر و صتفحه ورودی اصتلر ،بای به زبان فار سر
باریذاری کود .در صورش نرورش بای امکان تغییر زبان برای کاربران در تمامر صفحاش فراا کود.

 -12قالب کلی نگارش متن

عنوان اصلی

IranSans 18 B

عنوان فرعی

IranSans 14 B

رنگ مطالب

مشکر

متن پاراگراف ها IranSans 13
مطالب لیستی

دیست اای کماره دار و ب ون کماره

ترازبندی متن

Justify, Direction:RTL

متون انگلیسی

Time New Roman 13

 -13نقشه سایت ( ) Sitemap

سایت بای دارای نیشه بوده و دینک تمام بخشاای مه سایت بای در نیشه سایت رار داده کود.
نی شه سایت بای از طریق صفحه اول و به صورش م سضیی در د سضرس با ک ؛ چرا که برخر موتوراای ج سضجو
فیط صفحه اول سایت را بازدی مرکنن .

