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 قواعد کلی

  برداري از اخرين نسخه به وب اندازي وب سايت )جهت بهره نامه طراحي و راه استفاده از آخرين نسخه شيوه .1
 سايت دانشگاه مراجعه شود(.

 سايت اصلي دانشگاه حتما به طور مستقل در سايتها قرار داشته باشد. پيوند .2

 صفحه اصلي سايت واحد بايد در همه صفحات داخلي وجود داشته باشد. پيوند .3

 اجتناب گردد. از تبديل سايت به سايت خبريتوجه ويژه شده، جايگاه دانشگاهي در طراحي سايتها به  .4

 الزامي است. ين الملل دانشگاه در مورد محتوي سايتهاي انگليسيهاي ابالغي معاونت ب نامه شيوه رعايت .5

ماه از درج آخرين اطالعات  روز رساني شوند و بيشتر از يک صورت منظم به هاي دانشگاه به سايت الزم است وب .6
 باشد. ها نگذشته سايت در وب)و يا بررسي آن ها( 

 شده و از صفحه اصلي کنار گذاشته شوند. خبرهاي مرتبط با زمانهاي خاص، به محض خاتمه بايد آرشيو .7

اصلي خبر  پيونددر صورتي که خبري در وب سايت روابط عمومي دانشگاه آمده است، جهت باز نشر، اشاره به  .8
 الزامي است.

 در طراحي گرافيکي، به چشم نواز بودن، سادگي، و خلوتي صفحه اصلي توجه شود. .9

 شدن صفحه اصلي اجتناب شود. Scrollحتي االمکان از  .11

 داشته باشد. وجودامکان جستجو در تمامي محتواي قابل مشاهده  ،با استفاده از کليد واژه هاي مناسب .11

 ضروري است. نسخه مخصوص تجهيزات همراه )تلفن هوشمند، تبلت و ...(تهيه  .12

، مورد توجه ويژه قرار ي امنيتيامنيت وب سايتها با آموزش راهبران سيستمها و رعايت الزامات و نيازمندي ها .13
 گيرد.

از قراردادن پيوند سايت ها و شبکه هاي اجتماعي که مطابق قوانين کشوري استفاده از آنها ممنوع است، اکيدا  .14
 خودداري شود.

 باشد.    سايت مراکز آموزشي و تحقيقاتي الزامي مي دو زبانه بودن وب .15

 دانشگاه الزامي است. هدامن هاي تحت سايت قرار دادن لوگوي دانشگاه در وب .16

حتماً بايد  ،شود اي اختصاصي براي اعضاء ايجاد مي ممنوع بوده و در صورتي که صفحه CVراه اندازي سامانه  .17

 .متصل گردداصلي دانشگاه  CVبه 

 توسط واحدها ممنوع است. راه اندازي سرويس پست الکترونيک .18

 ممنوع است. بين المللي و کتاب در وب سايتها بارگذاري مقاالت مجالت جهت رعايت قوانين کپي رايت .19
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 ثبت آدرس اینترنتی یا دامنه عدقوا

 هاي مرتبط و متعلق به دانشگاه بايد از دامنه اصلي دانشگاه  سايت همه وب(tums.ac.ir ) استفاده کنند که اين دامنه از

طريق مديريت آمار و فناوري اطالعات در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.

 که دامنه  ييآنجا از(domain)  تهران خود سه بخشي است علوم پزشکي دانشگاه(tums.ac.ir) م است اسامي الز

 (sph.tums.ac.ir)اي باشد که فقط يک بخش ديگر به اين دامنه اضافه شود. مانند:  ها به گونه دامنه

 پيشوند www  فقط مختصHome Page  شود حتي  و پيشنهاد مي باشد تهران ميعلوم پزشکي اصلي دانشگاه

 نباشد. wwwبخشي از يک اسم نيز شامل 

  اسامي دامنه ها فقط بايد از حروف الفبا(a-z ) تشکيل شده باشند.( 1-9)و ارقام 

 کار رفته در اسم حاوي معنايي باشد  هاعداد ب( :مانندICE2002)  کار رفته در انتهاي نام  هم است اعداد بالزدر هر صورت

 کار روند. هب

 .هيچ اسمي نبايد فقط شامل اعداد باشد و يا با عدد شروع شود 

 کاراکتر بيشتر باشد. 12کاراکتر کمتر و از  3از  اسامي بهتر است تا حد امکان کوتاه باشند. در هر صورت طول اسمي نبايد 

 باشد مانند:  اسامي که مختص کاربرهاي خاص در شبکه ميinfo , mail , dns ,ftp , web , gopher , news 

, admin , ns يستو قابل ثبت ن بودهدانشگاه  اطالعاتفناوري  ديريت آمار وو .... مختص م.

 شود، نام آن بايد بر گرفته از  اي براي ارائه خدمات جامع در دانشکده و يا گروه و يا رشته خاصي استفاده مي چنانچه دامنه

 (ikhc، مجتمع بيمارستاني امام خميني sph بهداشتمانند: دانشکده )نام مخفف آن دانشکده يا گروه يا رشته باشد. 

 تواند ترکيبي از نام دانشکده و  شود، نام آن مي کار برده مي هاي براي ارائه خدمات خاصي در دانشکده يا گروه ب اگر دامنه

 (sphvcدانشکده بهداشت  ويدئو کنفرانسمانند: )کاربرد خاص آن باشد. 

 تواند شامل کلمه  نميها  اسامي دامنهTUMS  .باشد( ًمثال nametums.tums.ac.ir باشد. قابل قبول نمي) 

 هاي ايران  و نام شهرها و استان (البرز، زاگرس، الوند، دماوند و ....)هاي طبيعي در ايران  ها از قبيل نام مکان ساير نام

باشد نمي تواند  و يا اسامي خاص که داراي معناي خاصي مي (پگاه، شفق)و يا نام پديده هاي طبيعي  (خراسان –تهران )

مورد استفاده قرار گيرد.

 مديريت آمار و به  باالترين مقام مسئول هر واحد اولويتهاي فوق الذکر پس از تصويبگذاري پيشنهادي بنابر هر يک از  نام

 DNSرا در  آن ،نامه و احراز تکراري نبودن ئيني با آرگذا پس از تطابق نام ديريتگردد. اين م ارائه مي فناوري اطالعات

مديريت آمار و دهنده منعکس خواهد نمود. در نهايت در صورت عدم موافقت  دانشگاه ثبت و نتيجه را به واحد پيشنهاد

نام سايت  ،م است دانشکده و يا واحد مربوطه طي توافق با کارشناسان مربوطهالزدر مورد نام پيشنهادي  فناوري اطالعات

را نهايي نمايند.
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  هيچDNS  ديگري غير ازDNS  رسميت نخواهد  مديريت آمار و فناوري اطالعات(مستقر در )اصلي دانشگاه

 داشت.

 ولي در اسرع وقت بايد  ،باشد موقتاً مجاز است هاي فوق نمي اسامي که در گذشته ايجاد گرديده و مطابق سياست

 د.ح شوناصال
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 سایت های دانشگاهقواعد میزبانی 

فلسفه وجودي اين شرايط و ضوابط ، نه تهديد، بلکه پيمان به همديگر جهت ارائه هرچه بهتر سرويس و خدمات مي 

شويم  کنيد با رعايت قوانين، حقوق ساير مشترکان پايمال نشود، ما نيز متعهد مي باشد، به بيان ساده تر، شما به ما کمک مي

 روزي تالش کنيم. جهت رضايت شما بصورت شبانه

 

 شرایط و ضوابط ارائه خدمات 

تمامي مشترکان و استفاده کنندگان از خدمات هاست دانشگاه علوم پزشکي تهران، توافق مي کنند به محض درخواست  

آمده است را رعايت و قبول  نامه  شيوهکه در اين  ميزبانيهر يک از خدمات اين مجموعه، شرايط و ضوابط ارائه خدمات 

هاي  اي، حصول اطمينان از اين مطلب است که مشترکان ضمن استفاده از سرويس نمايند. فلسفه وجود چنين توافقنامه مي

آورند که  يم، حقوق ساير استفاده کنندگان را نيز رعايت مي کنند و شرايطي بوجود نمديريت آمار و فناوري اطالعات

جزئيات را شامل نمي شود و واحد فني هاستينگ  ،استفاده قواعددهي اين مجموعه به سايرين با اختالل مواجه شود.  سرويس

 همچنين .، حق اضافه، حذف ويا اصالح هريک از موارد اين مقررات را در هر زمان داردمديريت آمار و فناوري اطالعات

سايت خود در بخش  ه تغيير در هر يک از اين مقررات را از طريق وبمتعهد ميگردد هرگونمديريت آمار و فناوري اطالعات 

و نسبت به اعمال  نمودهو يا از طريق ايميل اطالع رساني  ادهشرايط و ضوابط ارائه و استفاده از خدمات و سرويس ها قرار د

 سياست هاي مناسب جهت حفظ حقوق مشترکان قبلي اقدام نمايد. 

دامنه و هاستينگ از مديريت آمار و فناوري اطالعات به منزله آگاهي کامل از مفاد اين درخواست کتبي جهت   -بند یک

 .استتوافقنامه 

 و شدهاي که در ادامه مي آيند براي تمامي درخواست کنندگان دامنه و هاستينگ اعمال شرايط و مقررات استفاده - بند دو 

 بايد رعايت گردند.

 

 : هاستینگمقررات حاکم بر خدمات دامنه و 

  : (Resources) منابع سرور .1

استفاده کند، مي بايست يا   ...، حافظه، منابع شبکه و CPU هر وب سايتي که از ميزان بااليي از منابع سرور از جمله

شرايط ارتقاء دهد.  (VPS)منابع مورد استفاده را تا سطح قابل قبولي کاهش دهد ويا خدماتش را به يک سرور اختصاصي 

مديريت آمار و فناوري بيان شده است.  (Data center)دانشگاه  دادهاستفاده از سرور اختصاصي در شيوه نامه مرکز 
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که  ت، مي باشد. هر سرويس ميزباني وباطالعات تنها مرجع قضاوت در مورد آنچه که ميزان باالي استفاده از منابع سرور اس

  يا سالمت شبکه در تضاد است، بدون اعالم قبلي بسته خواهد شد. يح سرورتشخيص داده شود فعاليتش با عملکرد صح

 : (Spam) ارسال هرزنامه .2

)که به اين عمل ارسال اسپم مي گويند( بدون  ارسال حجم زيادي پيامهاي غير ضروري ويا بازرگاني از طريق اينترنت

دهي به مشترکان ما اختالل ايجاد مي نمايديا خير، يا در سرويس و  توجه به اينکه اين عمل ظرفيت سرور را پر مي کند

ممنوع است. هر گونه توزيع ويا فروش نرم افزارهايي که براي ارسال هرزنامه به کار مي روند نيز، بر روي سايتهايي که بر 

براي خود را تصميم گيري اين حق )مديريت آمار و فناوري اطالعات . روي سرورهاي اين مجموعه قرار دارند، ممنوع است

   .) محفوظ مي دارد که به صالحديد خود در مورد اينکه چه موردي تخلف از اين بند را مشخص مي کند، تصميم گيري نمايد

  :برنامه های اجرایی .3

يا سالمت شبکه تأثير ، هر نوع برنامه اي که خطر امنيتي بالقوه اي را ايجاد نمايد يا به نظر برسد که بر عملکرد سرور

. مديريت آمار و فناوري اطالعات گرديديا به صورت خودکار و بدون اطالع قبلي حذف خواهد و  دارد بسته خواهد شدنادرستي 

اي را که احتمال  يا هر برنامه و ندهست در ارتباطيا اند  ميزباني شده مديريتهاي اجرايي را که با سايتهايي که توسط اين  برنامه

 .داند د استفاده قرار مي گيرند، مجاز نميداده شود با اهداف خرابکارانه مور

  :اطالعات واقعی مشخصات .4

که حتما رابطه  براي درخواست دامنه و هاستينگ ، اطالعات موردنياز)نام کارشناس فني هستندکليه مشترکان موظف 

 يند. را به صورت دقيق و معتبر اعالم نما اداري و همراه ،آدرس ايميل( شماره تلفن ،استخدامي بادانشگاه داشته باشد

  :مالکیت وب سایت .5

سازماني است که نامش به عنوان درخواست دهنده در نامه  واحديمالک قانوني وب سايتها و سرويس هاي مشترکان، 

 درخواست به مديريت آمار و فناوري اطالعات ارسال گرديده است.

  :استفاده غیر قانونی .6

بايست با اهداف قانوني و بر طبق ضوابط قانوني  ني مديريت آمار و فناوري اطالعات فقط ميسرورها و خدمات ميزبا

اه علوم پزشکي تهران، مورد استفاده قرار بگيرند. ارسال، نگهداري يا توزيع هر نوع اطالعات، داده يا مطالب، که در گدانش

باشد،يا آنچه که مستقيماً باعث تسهيل تخلف از هر نوع  مغايرت با قوانين جمهوري اسالمي ايران و نيز قوانين بين المللي

حق چاپ  -1قانون مشخص شود، ممنوع است. اين موارد شامل مواد ذيل مي شود، اما محدود به آن نمي شود: 

عالئم تجاري، رموز تجاري يا ديگر حقوق مالکيت معنوي که بدون مجوز رسمي مورد تصاوير، ،  (Copyright)مطالب

توهين به  -3مطالبي که غير اخالقي و ناهنجار باشند ويا تهديدات غير قانوني اعمال نمايند.  -2ار گرفته باشند. استفاده قر

استفاده از سايت به منظور فريب بازديدکنندگان و کاله برداري و  -4اشخاص و سازمانها يا نشر اکاذيب بر عليه ديگران. 



 مديريت آمار و فنآوري اطالعات                                                                                                            پزشكي تهرانانشگاه علوم د

9 

 

نشگاه براي بارگذاري سايت شخصي يا سايتهاي غير مرتبط با دانشگاه و زير استفاده از هاست دا -5مسائلي از اين قبيل. 

 ...مجموعه هاي آن و 

  :سوء استفاده از سیستم و شبکه .7

مديريت آمار و فناوري اطالعات حق مختل کردن امنيت سيستم يا شبکه ممنوع است و در صورت بروز چنين مسائلي 

دسترسي يا ( 1هايي از اختالل در امنيت سيستم يا شبکه شامل موارد ذيل مي شود:  . نمونهجهت اقدام الزم محفوظ است

هر گونه تالش براي جستجو، اسکن يا آزمايش آسيب پذيري يک سيستم يا  (2 استفاده غير مجاز از داده ها، سيستم يا شبکه

هاي  راي دسترسي به اطالعات نامهتالش ب( 4، مداخله در خدمات ارائه شده به هر کاربر، ميزبان يا شبکه( 3شبکه، 

تالش براي تغيير ويا حذف اطالعات وب سايتها بدون ( 6تالش عامدانه براي پر کردن فضاي يک سيستم، ( 5الکترونيکي، 

  ... مجوز از مالکان آنها و

  :ویروسها و سایر فعالیتهای تخریبی .8

اي ه  يا تروجان ها ت براي ايجاد يا ارسال ويروسها، کرماستفاده از سرويس ها يا تجهيزات مديريت آمار و فناوري اطالعا

کردن  Flood و  Email Bombing و DOS اينترنتي ممنوع است. در ضمن هر گونه تالش براي ايجاد حمالت

  ممنوع است.

  :مسئولیت ها .9

خواسته مي شود که حقوق مشترکان مديريت آمار و فناوري اطالعات مسئول فعاليت خود بر روي اينترنت هستند و از آنها 

ساير مشترکان را محترم بشمارند. مديريت آمار و فناوري اطالعات اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که خدمات ارائه 

  .شده به مشترکاني که از خدمات مجموعه به گونه اي استفاده مي کنند که تأثير مخربي بر ديگر مشترکان دارد را معلق کند

 .استکردن دامنه هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران به دامنه هاي ديگر غير قانوني   redirect  -1تبصره 

 .استمعذور  tums.ac.irغير از دامنه ه مديريت آمار و فناوري اطالعات از ثبت دامنه هاي ب - 2تبصره 

 اعمال تغییرات در سرویسها .11

ن صالح بداند، نسبت به تغيير، ارتقاء، حذف ويا نصب امکانات مديريت آمار و فناوري اطالعات اين حق را دارد که هر زما

نرم افزاري و سخت افزاري خود اقدام نمايد. اين مجموعه مي تواند در صورت لزوم اين تغييرات را از طريق وب سايت به 

  .مشترکان خود اعالم کند

  : (Backup) تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات .11

و شته اطالعات در زمينه نسخه پشتيبان سيستم هاي هاسينگ خود هيچگونه مسئوليتي ندامديريت آمار و فناوري 

 .استمسئوليت تهيه پشتيبان از هاست بر عهده مالک هاست 
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 امنیت و محرمانگی : .12

براي انتقال  معيني ّدر حد ساير محيط هاي ارتباطي مانند پست، دورنگار و تلفن مانندبه طور کلي محيط اينترنت  -بند یک

اطالعات محرمانه امنيت دارد. در کليه اين محيطها ممکن است اطالعات استراق سمع شوند. به همين دليل ضمن آنکه 

واحد فني تمام تالش خود را براي ايجاد محيطي امن براي نگهداري و تبادل اطالعات به صورت محرمانه مي نمايد، با 

مديريت آمار و فناوري ه ارتباطات آنالين اينترنتي خود را نا امن فرض نمايند. خواهد که هميش مشترکان مياز اين حال 

  .هيچ گونه مسئوليتي در رابطه با امنيت تبادل اطالعات از شبکه و سرورهاي خود با جاهاي ديگر را نمي پذيرداطالعات 

  .ت پايه سرويس هاي خود مي باشدبا تدابير امنيتي خود مسئول حفظ امني مديريت آمار و فناوري اطالعات  -بند دو

يا  ها و  applicationمسئوليتي نسبت به ضعف ايمني ناشي ازنرم افزارها،  مديريت آمار و فناوري اطالعات  -بند سه

  .برنامه هاي مورد استفاده مشترکان را ندارد

  .بين مشترک وسرورهاي خود ندارد مسئوليتي نسبت به امنيت تبادل داده ما مديريت آمار و فناوري اطالعات  -بند چهار

مسئوليتي نسبت به در اختيار گرفتن کلمه عبور سرويسهاي مشترک، توسط  مديريت آمار و فناوري اطالعات  -بند پنج

  .اشخاص ثالث ندارد

موظف به رعايت محرمانگي کليه داده ها و نرم افزارهاي موجود در سرويس  مديريت آمار و فناوري اطالعات  -بند شش

 .و همچنين آنرا در اختيار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد بودهمشترک 

 تکنولوژی های مورد استفاده: .13

فاده هايي که در ذيل آمده است است صرفا از تکنولوژي هستندمشترکان هاستينگ مديريت آمار و فناوري اطالعات موظف 

 نمايند.

 هاست ویندوز:. 13.1

  : زبانهاي برنامه نويسي سمت سرورASP.NET 

 زبانهاي برنامه نويسي سمت کاربر: نامحدود 

  حداقل تکنولوژي مورد استفاده.NET : .NET 4  

  : پايگاه داده هاSQL Server 2008 R2 به باال 

  حداقل هماهنگي و کارکرد در سرورMicrosoft IIS 7 به باال 

 .استدر محيط هاستينگ ويندوز ممنوع  OPEN Sourceاستفاده از زبانهاي برنامه نويسي   -1تذکر 
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 هاست لینوکس:. 13.2

  : زبانهاي برنامه نويسي سمت سرورPHP   با باال ، 4نسخهJSP , SERVLETs 

 زبانهاي برنامه نويسي سمت کاربر: نامحدود 

  : پايگاه داده هاMySql 5/MariaDb 5 به باال 

 حداقل هماهنگي و کارکرد در سرورApache 2  به باال 

مديريت و ... در صورتي که  Postgresqlدر صورت نياز مشترک امکان استفاده از پايگاه داده هاي ديگر مانند  -1تذکر 

 (VPS)و در حالت خاص جهت درخواست سرور اختصاصي  .را واجد شرايط بداند نيز وجود دارد آن آمار و فناوري اطالعات

 در صورت امکان مساعدت خواهد شد.

درخواست کنندگان هاستينگ موظف هستند در صورت نياز به سرويسهاي خاص و يا ماژولهاي غير متعارف و يا   -2تذکر 

اضافي در نامه درخواست به مديريت آمار و فناوري اطالعات به صورت مشخص و واضح ، نام سرويسها و ماژولهاي مورد 

 به اضافه کردن آن ،در صورت صالحديد آمار و فناوري اطالعاتمديريت نياز به همراه نسخه مورد نظر خود را ارائه نمايند، 

 به سرويسهاي موجود اقدام خواهد نمود. موارد
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 سایت نگارش محتوای وب راهنمای

 

 عناوین صفحات  .1

 مناسب و مرتبط براي صفحات براي دستيابي به اهداف زير:و کليد واژه هاي دقت در انتخاب عناوين 

  انتخاب و مرور صفحه )افزايش تعداد بازديد(جلب توجه کاربر براي 

 ( جلب توجه خوانندگان خبر خوان هاRSS)( براي مرور مطلب )افزايش زمان بازديد کاربر 

 )رتبه بندي بهتر در موتورهاي جستجو )افزايش تعداد بازديد 

 نکته:

 .از ايجاد صفحات خالي و بدون محتوا اکيدا خودداري شود 

  غير مرتبط با محتوي صفحه اجتناب شود.از تعريف کليد واژه هاي 

 

 تصاویر .2

 :هاي  تصاوير با فرمت انواع فایلpng, gif, jpg هاي  ذخيره شوند. فرمتdoc, ttf, psd, pdf  در مرورگرها

 شوند. نمايش داده نمي

 :مت سوال،المانند عد. بقيه کاراکترها شواستفاده  _ متالها فقط از حروف انگليسي و اعداد و ع در نام فايل نام فایل 

اي را در محتواي  ت غيرمنتظرهالدهنده ذخيره نشوند و مشک در سرويس يدرست بهممکن است  …مت درصد و الع

اگر نام فايل نشان  د.شوهاي تصاوير از کاراکترهاي فارسي استفاده ن وجه در نام فايل هيچ لذا به. وجود آورند هتوليدي ب

 جستجوي بهتري فراهم مي شود. دهنده موضوع و محتوي باشد، امکان

 (عنوان فایلCaption :) عنوان يا توصيف تمامي تصاوير درج شود. استفاده از اين ويژگي براي فهرست بندي بهتر

 تصاوير در موتورهاي جستجو و نيز نمايش موثر سايت و اطالعات تصاوير به کاربر الزامي مي باشد.

 :کيلو بايت باشد. در غير اين صورت زمان  511شود حجم تصاوير بارگذاري شده کمتر از  پيشنهاد مي حجم فایل

 بارگذاري صفحه زياد شده و بسياري از کاربران قادر به ديدن صفحه نخواهند بود.

 :تصاوير با نوع رنگ  نوع رنگRGB  در ابزار ويرايش تصوير ذخيره گردند. نوعCMYK  براي چاپ روي کاغذ

 استفاده مي شود و مناسب مرورگرها نيست.
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 :کیفیت تصویر  

ها در نمايشگر تاثيري ندارند، ولي در هنگام چاپ اين تصاوير  در محتواي وب و نشان دادن آن dpiو  ppiمفاهيم  -

ذخيره   311dpiتاثيرگذار خواهند بود. به همين دليل بهتر است تصاويري که بايد دانلود شده و چاپ شوند، با اندازه 

 گردند.

يک متن توصيفي براي تصوير وقتي کاربر موس را روي تصوير  )نمايشدر تعريف تصاوير روي وب. altاستفاده از ويژگي  -

 مي برد. استفاده از اين ويژگي براي شناسايي و جستجوي بهتر تصوير الزم مي باشد.(

 قرار داده شوند. (images)هاي تصوير در يک فولدر  همه فايل -

 ( استفاده نشود.Copy right statementتصاوير فاقد حق مولف )از  -

 

 ها فایل .3

 باشد. هاي تصويري مي گذاري مانند فايل قواعد نام گذاری: نام 

 :مگابايت باشند. 5ها حداکثر  مگابايت و ساير فايل 2هاي متني حداکثر  بهتر است فايل حجم فایل 

 :د استفاده در وب، هاي متني مور فرمت استاندارد فايل فرمت فایلpdf, docx, doc, ppt, ps باشد. در صورت  مي

 سايت قرار داده شود. ها در کنار آن در وب شود حتما يکي از اين فرمت ديگر، توصيه مي نياز به استفاده از فرمت

 

 :لینک به فایل     

 عنوان لينک با محتواي فايل مربوط باشد.  -

 و... استفاده نشود. "دانلود"، "کليک کنيد"از عباراتي مانند  -

 باشند.  همه صفحات بايد داراي محتواي متني باشند، حتي صفحاتي که فقط شامل لينکي به يک فايل مي -

اي شامل لينک  شود در اين موارد صفحه قراردادن لينک فايل در منوي سايت اثرات مخربي بر ساختار دارد. توصيه مي -

 ايجاد شود و لينک اين صفحه در منو قرار داده شود. فايل به همراه توضيحات مربوطه
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 های فنی سازی و ویژگی راهنمای پیاده

 تکنولوژی مورد استفاده .1

 نويسي  هاي برنامه توصيه اين مديريت استفاده از زبانphp ،java ،python  و ياruby هاي داده  به همراه پايگاه

MySQL گذاري  و نيز زبان نشانهhtml  باشد. مي 5نسخه 

 عامل  هاي تحت سيستم در صورت استفاده از تکنولوژيwindows.از آخرين نسخه هاي موجود استفاده گردد ، 

(.NETFramework 4.6 ،SQL  2012نسخه) 

 

  سنجیاعتبار .2

  تمامي صفحات با ابزارvalidator.w3.org .اعتبارسنجي شده و بدون خطا بارگذاري شوند 

 

 های شکسته لینک .3

 هاي شکسته موجود حذف شوند. براي اين کار  طور منظم چک شده و لينک هاي دانشگاه بايد به سايت محتواي وب

 استفاده نمود.  Google Webmaster Toolsتوان از ابزار  مي

 

 ها سایت استفاده از ابزارهای آماری و تحلیل وب .4

 ابزارهاي  راهنماي استفاده از Google Analytics  و Google Webmaster Tools  پيوست اين شيوه نامه

 مي باشد.

 

 ابزار جستجو .5

 .اين ابزار بايد امکان جستجو در تمامي محتواي قابل مشاهده توسط کاربر را داشته باشد 

 

 faviconاستفاده از فایل  .6

 ها  از فايل  سايت شود همه وب توصيه ميfavicon .استاندارد استفاده کنند 

 

 های دانشگاه  تبادل اطالعات با سامانه .7

 .اين مورد فقط با هماهنگي مديريت آمار و فناوري اطالعات انجام خواهد شد 
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 سرور و فضای میزبانی .8

 ها و پشتيباني فني سرورها توسط مديريت آمار و فناوري اطالعات براي تمامي واحدهاي تحت  سايت خدمات ميزباني وب

 شود. ميپوشش دانشگاه ارائه 

 استفاده از دامین دانشگاه .9

 هاي همه مراکز زيرمجموعه دانشگاه فقط تحت دامين دانشگاه  سايت(tums.ac.ir)  اجازه انتشار دارند. که اين دامين

توسط مديريت آمار و فناوري اطالعات در اختيار کليه واحدها قرار داده خواهد شد. راهنماي ثبت آدرس اينترنتي پيوست 

 باشد. امه مياين شيوه ن
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 قوانین و الزامات امنیتی

 انتخاب کلمه عبور امن .1

 شدن آن کمتر است.  باشد. هرچه طول کلمه عبور بيشتر باشد امکان هک حداقل طول براي کلمه عبور شش کاراکتر مي 

 زمان استفاده  صورت هم به گذاري نيز اعداد و عالئم نشانه . حروف کوچک و بزرگ،استفاده شود از کاراکترهاي مختلف

 .شود

 شود. استفاده از اطالعات شخصي مثل نام، شماره تلفن، آدرس و... به هيچ وجه توصيه نمي 

 ستاندارد نوشته شده استفاده نشودهاي ا ها و ... که در فرهنگ لغات و ديکشنري از کلمات، نام. 

 به هيچ وجه کلمه عبور مانند نام کاربري انتخاب نشود. 

 دگيري آن . چراکه امکان ياتعريف کلمه عبور استفاده نشودسرهم و يا کليدهاي مجاور در  فعات و پشتاز يک کاراکتر به د

 توسط ديگران وجود دارد. در هنگام تايپ

  مشخص کلمه عبور تغيير داده شوددر فواصل زماني. 

 

 استفاده از رایانه امن .2

 ي مورد تاييد مديريت آمار و فناوري اطالعات.ها فايروالها و  ويروس افزارهاي امنيتي شامل آنتي استفاده از نرم 

 روز نگه داشته شود افزارهاي رايانه به عامل و نرم هميشه سيستم. 

 حذف شودهاي غير ضروري از روي رايانه  افزارها يا سرويس نرم.

  با ديگران به اشتراک  پرينترها و  فايلحتي االمکان . اده شودمحدوديت قرار د ها روي دسترسي از خارج به رايانهبر

.بسته شوددسترسي از راه دور بر روي سيستم  گردد  . حتي پيشنهاد ميگذاشته نشود

 شودهاي مهم، نسخه پشتيبان تهيه  طور منظم از فايل به. 

 

 دوری از مخاطرات امنیتی .3

 هرگز کلمه عبور در اختيار ديگران قرار داده نشود. 

 ل ويروس از طريق ايميل و چت قاهاي انت يکي از راه. شودکليک ن آنها مطمئن نيستمنبع از هايي که  بر روي لينک

 باشد. مي

 معمول ها عجيب و غير و يا عنوان آن مي گرددا که از افراد ناشناس دريافت ه هاي ضميمه آن ها و فايل ايميل هيچ گاه

باز کردن  بدون ،نبوده استتظار دريافت اين ايميل اندر چنين  و هماشناس است اگر فرستنده ايميل ن نشود.اعتماد  است

نرم  ه و سپس بانموددانلود بايد آن را ابتدا ها  ضميمه ايميلمشاهده  برايد. شوفورا ايميل پاک ايميل يا دانلود فايل آن، 

 .ردآن را باز ک ،از سالم بودن فايلد. پس از اطمينان رافزار ضد ويروس آن را چک ک

 افزارهاي مفيدي  ظاهر نرم گذاري فايل به اشتراک افزارهاي به . نرمکرداز اينترنت دريافت نبايد اس را افزارهاي ناشن نرم

باشند که به  افزارهاي جاسوسي مي ، شامل نرمشود ها دريافت مي باشند ولي بيشتر آنها يا محتوياتي که از طريق آن مي
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را براي  عات شخصيالدهند و اط آپ نمايش مي تبليغات پاپدهند،  عامل صدمه زده، منابع سيستم را هدر مي سيستم

افزار ضدويروس چک  و توسط نرم از منابع مطمئن دانلود بايدنرم افزارهاي مورد نياز  کنند. افزار ارسال مي کننده نرم توليد

 .شوندو سپس استفاده  شده

 اي  صورت زنجيره دهند و يا به ها ارائه مي سد که اخطارهايي غيرواقعي در باره ويروشوهايي دريافت  ايميل مکن استم

ها براي ديگران و  ايميل را براي ديگران ارسال کنيد. از ارسال اين ايميلکه شود  ميدرخواست ها  پخش شده و در آن

 د.شوها خودداري  پخش کردن آن

  ،تا اشخاص  ،کامپيوتر قفل شودخارج شده و يا شخصي از اکانت  در صورت ترک کامپيوتر حتي براي مدت زماني کوتاه

 ديگر نتوانند از آن استفاده کنند.

  شوندپس از استفاده خاموش و يا هر کامپيوتر عمومي ديگر  براتوارهاالکامپيوترهاي.



 های عمومی استفاده از رایانه .4

 د.استفاده نشوهاي عمومي  هاي دانشگاه و قرار دادن اطالعات در آن از رايانه سايت هرگز براي ورود به وب 

 ها گیری سایت پشتیبان .5

 .به طور منظم از فايلها و پايگاه داده سايت جداگانه نسخه پشتيبان گرفته شود 

 )..،بر حسب ميزان تغييرات سايت زمانبندي نسخه پشتيبان تنظيم گردد. )روزانه، هفتگي 

 به مديريت آمار و فنآوري و همچنين شخص مسئول  فايل(نگهداري  مشخصات نسخه پشتيبان )زمانبندي ، محل

  .گردد اعالماطالعات 

 راهبران وب سایت ها .6

 .دارندگان مجوز دسترسي و راهبران و سطح دسترسي آنها دقيقا تعريف گردند

 .ثبت تاريخچه دسترسي ها به پانل هاي مديريتي وب سايت ها ضروري است

  استفاده شود.حتي امکان از کارشناسان واحد به عنوان مدير و راهبر اصلي سايت

 .معرفي مدير سايت به مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه الزامي است

 .از دسترسي چند نفر با يک شناسه و رمز عبور به پانل هاي مديريتي اکيدا خودداري شود
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 وب سایتها  بندی راهکارهای بهبود رتبه

 انتخاب آدرس مناسب و تحت دامین دانشگاه .1

  دار باشد. امکان کوتاه و معنيآدرس صفحات در حد 

 استفاده از کلمات کليدي صفحه در آدرس 

  ها در آدرس صفحه "/"کم کردن تعداد 

 و "؟"، "%"، "$"، "&"کارگيري کاراکترهاي خاص در آدرس مانند  عدم به"-" 

 

 ی زیاد، به روز، مناسب و علمیاتولید محتو .2

 گردد: براي اين منظور راهکارهاي زير پيشنهاد مي

 هاي مختلف هاي دانشگاه و توزيع مديريت محتوا بين گروه سايت براي کليه زيرمجموعه جاد وباي 

 علمي در توليد محتوا از طريق وب مشارکت اعضاي هيئت علمي هاي اعضاي هيئت سايت 

 علمي )جهت استفاده در مقاالت و رزومه( دار و مناسب براي هر يک از اعضاي هيئت دهي معني آدرس 

 سايت اساتيد انگليسي براي وب وجود نسخه 

 سايت  ها و وب هاي دانشجويي، انجمن سايت براي فعاليت مشارکت دانشجويان در توليد محتوا از طريق ايجاد وب

 اختصاصي دانشجويان دکتري

 ها هاي دانشگاه از جمله توليد نشريات و برگزاري کنفرانس سايت براي کليه فعاليت ايجاد وب 

 سايت دانشگاه در مقاالت خود الت به استفاده از نام صحيح دامنه وبالزام نويسندگان مقا 

 

 تبدیل محتوا .3

 هاي  ها و تصاوير به نسخه هاي تحقيقاتي، گزارش ها، طرح نامه هاي اطالعاتي مختلف دانشگاه از جمله پايان تبديل بانک

 ها بر روي صفحات وب. الکترونيکي و قراردادن آن

 

 های داخلی مناسب لینکوجود ساختار اطالعاتی و  .4

 تعريف ساختار سايت، متناسب با نياز مخاطب نه بر اساس ساختار سازماني 

 هاي داخلي به يک محتوا نشان  سايت )تنوع لينک ايجاد لينک از طرق مختلف به يک محتواي با اهميت در يک وب

 باشد.( اهميت محتوا در موتورهاي جستجو مي

 

 بندی موتورهای جستجو طراحی مناسب با معیارهای رتبه .5

  رعايت فاکتورهايSEO )براي آشنايي با اين فاکتورها به پيوست فني مراجعه شود ( 
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  عدم استفاده از منوهاي تودرتو ، عدم استفاده ازflash و frame  ها، استفاده مناسب از جاوا اسکريپت، استفاده از

Meta tag هاي اطالعاتي هاي مناسب، عدم طراحي حجيم و سنگين صفحات و طراحي مناسب بانک 

 هاي علمي که توسط  استفاده از استاندارد ارائه فايلGoogle scholar  .تعريف شده است 

 

 چند زبانه بودن سایت، خصوصا زبان انگلیسی .6

 

 ی تکراریاحذف محتو .7

 .اطالعات مفيد وب سايت ها آرشيو شوند 

 

 سایت صفحات وبسرعت  .8

 .هر چقدر زمان لود صفحه کمتر باشد، نتيجه بهتري در موتورهاي جستجو خواهد داشت 

 

 یابی به رتبه بهتر های گوگل برای دست برخی توصیه .9

 صفحات را در درجه اول براي کاربران بسازيد نه موتورهاي جستجو 

 باشد. دسترس در ثابت لينک يک حداقل توسط بايد صفحه هر  

 مفيد اطالعات از غني سايت وب يک ايجاد  

 کند مي توصيف را محتوا درستي به که باشد صفحاتي داراي بايد سايتوب .  

 عنوان تگ داراي بايد صفحه هر <title> .باشد 

 هاي کاربرپسند آدرس در کليدي کلمات از استفاده  (human friendly urls) 
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 دانشگاههای  سایت معماری و ساختار محتوایی وب

تهران بايد ساختار علوم پزشکي هاي مختلف دانشگاه هرکدام به عنوان جزئي از يک پيکره واحد به نام دانشگاه  سايت وب
عات کمتر با ابهام روبرو الشود کاربران در زمان مرور اط محتوايي استانداردي داشته باشند. اين ساختار استاندارد باعث مي

ي براي هاي مختلف دانشگاه تجربه کاربري مشابهي داشته باشند. در ادامه راهنماي سايت وبشوند و در هنگام مراجعه به 
 هاي مختلف دانشگاه ارائه شده است. سايت ساختار پيشنهادي انواع وب

هاي ديگري به آن  توان به فراخور نياز بخش هاي مورد نياز است و مي شده حداقل زم به ذکر است که ساختارهاي ارائهال
 اضافه کرد.
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 سایت واحدهای آموزشی ساختار وب 
 

 هاي خود داشته باشند: سايت هاي زير را در وب بخش بايدهاي آموزشي  ها و گروه ها، دانشکده واحدهاي آموزشي مانند پرديس

 ها زیر بخش بخش اصلی
 ( * هاي آموزشي گروه/ها دانشکده)واحدهاي آموزشي  آموزش

 به تفکيک عمومي، کارشناسي، تحصيالت تکميلي هاي آموزشي نامه ها و آيين فرم

 ه ها*  به تفکيک گروه، کارشناسي، تحصيالت تکميليرشت

 سر فصلهاي دروس –س*  به تفکيک گروه، کارشناسي، تحصيالت تکميلي درو

 تقويم آموزشي

 / پژوهشکده ها / پژوهشگاه ها مراکز تحقيقاتي پژوهش

 ها کتابخانه

 )مجالت و ساير نشريات( انتشارات

 ها ها و گردهمايى کنفرانس

 هاي پژوهشي نامه ها و آيين فرم

 دوره هاي کوتاه مدت / کارگاه ها  )سر فصل هاي دوره(

 ها آزمايشگاه

 براي دانشکده پزشکي/ دندانپزشکي / داروسازي بيمارستانها/ درمانگاه ها/ داروخانه ها

 دانشگاهي( CVلينک به  )*اعضاي هيات علمي افراد

  *دانشجويان

 نالفارغ التحصي

 *کارکنان

 مشاهير

 بندي اخبار جموعه اخبار واحد با قابليت دستهم اخبار و رويدادها

 معرفي (گروه/پرديس/هدانشکد)درباره 

 تاريخچه

 مديريت

 پشتيباني، خدمات، مالي، اداري، ها معاونت، ساختار سازماني

 گالري

 (Dynamic)صورت پويا  هترجيحا ب نقشه سايت

  جستجو

 هاي تحت پوششعات تماس با واحدالاطآدرس و  تماس با ما

 هاي دانشگاه تامين گردد . تواند از ساير سامانه دار مي اطالعات موارد ستاره
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 ساختار وب سایت واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی 
 هاي خود داشته باشند. سايت هاي زير را در وب بخش بايدواحدهاي پژوهشي و تحقيقاتي 

 های اصلی بخش .1

 ها حتما در سايت وجود داشته باشند. اين بخش

 ها زیربخش بخش اصلی

 (هاي پژوهشي يا... گروه) واحدهاي پژوهشي

 ها امکانات و توانمندي

 ها آزمايشگاه

 ها کتابخانه

 ها کارگاه

 هاي پژوهشي ها و پروژه طرح

 (در حال انجام /شده انجام)هاي پژوهشي  فهرست طرح

 (پروپوزال)پيشنهاد پژوهشي 

 هاي پژوهشي اولويت

 (در صورت وجود)آموزش 

 ت تکميليالتحصي

 هاي آموزشي دوره
 منتج به تاييديه( -بلند مدت )منتج به مدرک دانشگاهي

 آموزشي(کوتاه مدت )کارگاه هاي 

 *دروس

 هاي آموزشي گروه

 تقويم آموزشي

 خدمات

 خدمات اساتيد

 خدمات دانشجويان

 خدمات کارمندان

 خدمات عمومي

 انتشارات
 مجالت - نشريات

 کتب

 برگزار شده هاي در حال برگزاري و ليست کنفرانسها و گردهمايي ها ها و گردهمايي کنفرانس

 همکاران
 *علمياعضاي هيات 

 *کارکنان

 / … )پژوهشکده  /موسسه  /مرکز )درباره 

 معرفي

 اهداف و ماموريت

 تاريخچه

 مديريت

 ها معاونت /ساختار سازماني

  جستجو

 آدرس و اطالعات تماس تماس با ما

  نقشه سايت

 گردد.عات موارد ستاره دار مي تواند از ساير سامانه هاي دانشگاه تامين الاط*
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 های فرعی بخش .2
 سايت وجود داشته باشند. عنوان عناوين فرعي در وب ها نيز بهتر است به اين بخش

 اخبار و رويدادها .1
 پيوندها  .2

 همکاري با ما .3

 فيلم /گالري تصاوير .4
 

 سایت واحدهای سازمانی ساختار وب 
 

 هاي خود داشته باشند. سايت هاي زير را در وب واحدهاي سازماني بهتر است بخش

 

 های اصلی بخش  .1

 سايت وجود داشته باشند. ها حتما در وب اين بخش

 ها زیربخش بخش اصلی

 معرفي /....(مرکز /اداره/اداره کل/معاونت)درباره 

 اهداف و ماموريت

 تاريخچه

 نقشه

 ساختار درختي واحد سازماني ساختار سازماني

 صورت امکان مديران پيشينو در معرفي اجزاي مديريت واحد و معرفي مدير ارشد  مديريت

 بندي اخبار جموعه اخبار واحد با قابليت دستهم اخبار و رويدادها

 بندي شده صورت دسته هب (در صورت وجود)ها  امکانات و توانمندي

  تقويم رويدادها

 شده( بندي صورت دسته هب)خدمات قابل ارايه به مخاطبين  خدمات

 هاي مورد نظر  دانلود فرم ها و امکان نامه ها و آيين بندي فرم دستهبا امکان  ها نامه ها و آيين فرم

 ها عات تماس آنالمعرفي کارکنان واحد و اط *همکاران

  جستجو

 ات تماس با واحد و فرم تماس با ماالعاط تماس با ما

  نقشه سايت

 گردد.هاي دانشگاه تامين  تواند از ساير سامانه دار مي عات موارد ستارهالاط*
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 های فرعی بخش .2
 سايت وجود داشته باشند.  ها نيز بهتر است به عنوان عناوين فرعي در وب اين بخش

 فيلم /گالري تصاوير .1
 پيوندها .2

 

 سایت نشریات الکترونیک ساختار وب 

 
 هاي خود داشته باشند. سايت هاي زير را در وب نشريات بهتر است بخش

 

 های اصلی بخش .1

 سايت وجود داشته باشند. وبها حتما در  اين بخش

بخش 

 اصلی

 زیربخشها

 درباره نشريه عات نشريهالاط

 شناسنامه نشريه

 اعضاي هيات تحريريه

 کننده هاي نمايه پايگاه

 بر اساس شماره مرور

 بر اساس نويسنده

 بر اساس موضوع

 نمايه نويسندگان

 نمايه کليدواژگان

 تالين مقاالآن و پيگيري امکان ارسال ارسال مقاله

 فرايند پذيرش مقاله راهنماي نويسندگان

  نام در سامانه ثبت /ورود 

 رويدادهاي مرتبط با نشريه اخبار و رويدادها

 ناليترجيحا فرم آن فرم اشتراک

  جستجو

 عات تماس با نشريه و فرم تماس با ماالاط تماس با ما

  نقشه سايت
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 های فرعی بخش .2
 سايت وجود داشته باشد. ب فرعي در و بخشعنوان  نيز بهتر است به "پيوندها"  بخش

 
 

 ها ها و گردهمایی سایت کنفرانس ساختار وب 

 هاي خود داشته باشند. سايت هاي زير را در وب هاي دانشگاه بهتر است بخش کنفرانس

 های اصلی بخش  .1

 سايت وجود داشته باشند. ها حتما در وب اين بخش

بخش 

 اصلی

 ها زیربخش

 نقشه محل درباره همايش عات معرفي همايشالاط

 دسترسي هاي جغرافيايي

 اسکان و ... -خدمات قابل ارائه 

 اهداف

 محورها

 دريافت الکترونيک فايل ارائه سخنراني سخنرانان – سخنرانان

 پانل ها

 (تقويم همايش)هاي مهم  تاريخ

 فرمت آماده پوستر

 ها بندي اجراي برنامه زمان ها برنامه

 ي جانبيها کارگاه

 ها نمايشگاه

 شده ت پذيرفتهالمقا تالمقا

 فرمت آماده خالصه مقاالت راهنماي نگارش و ارسال مقاله

 فرمت آماده مقاالت کامل

 مقاله الکترونيک ارسال و پيگيريامکان 

 فرم شرکت در همايش ثبت نام

 راهنماي ثبت نام

 کنندگان فهرست حمايت کنندگان حمايت

 کنندگان راهنماي حمايت

  اخبار و رويدادها

  فيلم /گالري تصاوير

  جستجو

 عات تماس با کنفرانس و فرم تماس با ماالاط تماس با ما

  نقشه سايت
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 های فرعی بخش .2
 د.سايت وجود داشته باش ب فرعي در و بخشعنوان  نيز بهتر است بهپیوندها" "  بخش

 

 ها بیمارستانسایت  ساختار وب 

 

 هاي خود داشته باشند. سايت هاي زير را در وب هاي دانشگاه بهتر است بخش بيمارستان

 

 های اصلی بخش  .1

 سايت وجود داشته باشند. ها حتما در وب اين بخش

 ها زیربخش بخش اصلی
 معرفي درباره 

 اهداف و ماموريت

 تاريخچه

 محل نقشه

 ساختار درختي واحد سازماني سازمانيساختار 

 رئيس و مدير بيمارستانمعرفي  *مديريت

 بندي اخبار با قابليت دسته بيمارستانجموعه اخبار م اخبار و رويدادها

ها و مراکز تحقيقاتي  ها و کلينيک معرفي بخش
 بيمارستان

 بندي شده صورت دسته هب

  تقويم رويدادها

 بيمارانه به ئقابل ارا عمومي و تخصصي خدماتمعرفي  عمومي و تخصصي خدمات

 ها عات تماس آنالو اط  پزشکان و اساتيد بيمارستانمعرفي  پزشکان و اساتيد*

  دهي اينترنتي نوبت

  راهنماي بيماران و مراجعين

  جستجو

 و فرم تماس با ما هاي مختلف بيمارستان بخشات تماس با العاط تماس با ما

  نقشه سايت

 گردد.هاي دانشگاه تامين  تواند از ساير سامانه دار مي عات موارد ستارهالاط*
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 های فرعی بخش .3

 
 سايت وجود داشته باشند. عنوان عناوين فرعي در وب ها نيز بهتر است به اين بخش

 فيلم /گالري تصاوير .1
 پيوندها .2
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 زمانی مشخصهای  سایت در دوره چک لیست بررسی و اعتبارسنجی محتوای وب

 

روزکردن آن اقدام کنند. به  سي کرده و در جهت رفع نواقص و بهها همواره کيفيت محتوا را برر سايت زم است مديران وبال
)ماهانه( توانند بر اساس آن در فواصل زماني مشخص  ها مي سايت ليست زير تهيه شده که مديران وب همين منظور چک

 نواقص آن را تشخيص دهند.سايت خود را بررسي کرده و  وب

 

 توضیحات الزم عنوان ردیف

 مالزسايت ممکن است بعد از مدتي ديگر معتبر نباشند و  هاي موجود در محتواي وب لينک هاي شکسته اصالح لينک 1
 ها را حذف کنيم. ها را تغيير دهيم يا آن باشد که مقصد آن

شده و در  م است دليل آن مشخصالزگذرد  رساني زمان زيادي ميروز  اگر از آخرين به روز رساني بررسي آخرين به 2
  محتوا اقدام شود. رساني روز به جهت

ي در اليت امالتي مانند مشکالشده و اگر مشک متون اصلي موجود در سايت بايد مرور بررسي متون 3
 شوند.روز رساني  اتي قديمي شده بايد بهطالعچنين اگر ا وجود دارد رفع شود. هم ها آن

هاي جديدي به  زم است بخشالل ديگر اليبراساس تغيير ماموريت سازماني يا د چهچنان هاي جديد لزوم ايجاد بخش 4
 بايست اين کار انجام شود. سايت اضافه شود، مي وب

 سايت نگهداري کنيد. هاي آرشيو وب را در بخش ت قديميطالعاا آرشيو کردن اطالعات قديمي 5

 

 


