"قوانین ثبت آدرس اینترنتی یا دامنه"

 الزم است سایت اصلی دانشگاه و همه وبسایتهای مرتبط و متعلق به دانشگاه تحت دامنه اصلی دانشگاه
( )tums.ac.irتعریف شوند .استفاده از سایر دامنهها ( ).org( ، ).net( ، ).comو غیره مجاز نمیباشد.
 استفاده از سایت اصلی دانشگاه و همه وبسایتهای مرتبط و متعلق به دانشگاه از دامنه اصلی
 نامگذاری وبسایتهایی که دانشگاه نقشی (حتی اندک) در مورد آنها دارد ،بهصورت زیرمجموعهای از
دامنه دانشگاه
 ازآنجاییکه دامنه ( )domainدانشگاه علوم پزشکی تهران خود سه بخشی است
( )tums.ac.irالزم است اسامی دامنهها به گونهای باشد که فقط یک بخش دیگر به این دامنه
اضافه شود .مانند)sph.tums.ac.ir( :
 نام  wwwفقط مختص  Home Pageاصلی دانشگاه علوم پزشکی تهران میباشد و پیشنهاد
میشود حتی بخشی از یک اسم نیز شامل  wwwنباشد.
 اسامی دامنه ها فقط باید از حروف الفبا ( )a-zو ارقام ( )0-9تشکیل شده باشند.
 اعداد بهکار رفته در اسم حاوی معنایی باشد (مانند )ICE2002 :در هر صورت الزم است اعداد
بهکار رفته در انتهای نام بهکار روند.
 هیچ اسمی نباید فقط شامل اعداد باشد و یا با عدد شروع شود.
 اسامی بهتر است تا حد امکان کوتاه باشند .در هر صورت طول اسمی نباید از  3کاراکتر کمتر و از
 12کاراکتر بیشتر باشد.
 اسامی که مختص کاربرهای خاص در شبکه میباشد مانندinfo , mail , dns ,ftp , web :
 , gopher , news , admin , nsو  ....مختص مدیریت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه
میباشد و قابل ثبت نمیباشد.
 چنانچه دامنهای برای ارائه خدمات جامع در دانشکده و یا گروه و یا رشته خاصی استفاده میشود،
نام آن باید بر گرفته از نام مخفف آن دانشکده یا گروه یا رشته باشد) .مانند :دانشکده بهداشت
 ،sphمجتمع بیمارستانی امام خمینی ikhc
 اگر دامنهای برای ارائه خدمات خاصی در دانشکده یا گروه بهکار برده میشود ،نام آن میتواند
ترکیبی از نام دانشکده و کاربرد خاص آن باشد( .مانند :ویدئو کنفرانس)vc
 اسامی دامنهها نمیتواند شامل کلمه  TUMSباشد( .مانند nametums.tums.ac.ir :قابل
قبول نمیباشد).

 سایر نامها از قبیل نام مکانهای طبیعی در ایران (البرز ،زاگرس ،الوند ،دماوند و  )....و نام شهرها و
استانهای ایران (تهران – خراسان) و یا نام پدیده های طبیعی (پگاه ،شفق) و یا اسامی خاص که
دارای معنای خاصی میباشد نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.
 نامگذاری پیشنهادی بنابر هر یک از اولویتهای فوق الذکر پس از تصویب واحد و با درخواست
رئیس واحد به مدیریت آمار و فناوری اطالعات ارائه میگردد .این مدیریت پس از تطابق
نامگذاری با آئیننامه و احراز تکراری نبودن ،آنرا در  DNSدانشگاه ثبت و نتیجه را به واحد
پیشنهاددهنده منعکس خواهد نمود .در نهایت در صورت عدم موافقت مدیریت آمار و فناوری
اطالعات در مورد نام پیشنهادی الزم است واحد مربوطه طی توافق با کارشناسان مدیریت ،نام
سایت را نهایی نمایند.
 هیچ  DNSدیگری غیر از  DNSاصلی دانشگاه (مستقر در مدیریت آمار و فناوری اطالعات)
رسمیت نخواهد داشت.
 اسامی که در گذشته ایجاد گردیده و مطابق سیاستهای فوق نمیباشد موقتاً مجاز است ،ولی در
اسرع وقت باید اصالح شوند .
 آدرس صفحات کوتاه ،معنادار و مرتبط به عنوان صفحه باشد.
 انتخاب آدرس مناسب و تحت دامین دانشگاه
 استفاده از کلمات کلیدی صفحه در آدرس
 کمکردن تعداد " "/ها در آدرس صفحه
 عدم بهکارگیری کاراکترهای خاص در آدرس مانند "&"" ،"%" ،"$" ،؟" و""-

