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 9 از 1 صفحه

  نام متولي:        : URLآدرس         عنوان سايت:
  امتياز  وزن  توضيحات عنوان رديف

       1كاربري رابط 1

در همه  سايتوبكه سازگاري با مرورگرهاي رايج به صورتي  1-1
  مرورگرها به يك شكل واحد مشاهده شود

  حداقل چهار مرورگر زير:
Internet Explorer ( ), Opera ( ), Fire Fox ( ), 

Google Chrome ( )  
5    

(براي كليه صفحات سايت و براي قالب 2گراطراحي واكنش  2-1
  ها)زيرسايت

گرهاي با سايز مختلف (مانيتور، در جهت نمايش صحيح سايت در نمايش
    IOS  10و  Androidسيستم عامل هاي  - موبايل، تبلت)

  ي و جذابيت ديداري كاربرپسند  3-1
هاي متناسب با موضوع و عنوان سايت، جداول، اشكال، متون، تركيب رنگ

    20  ، طراحي و چيدمان صفحة اصليتصاوير

   سايتوب كل در ثابت 3قالب يك طراحي  4-1
 4در صفحة اصلي، حداقل سرصفحه Tabularدر صورت استفاده از مدل 

)Banner10  در كليه صفحات يكسان باشد5) و پاصفحه    

مانند بنر و منوها برايسايتوبتغيير چيدمان اجزاي اصلي   5-1
  زبان دوم

براي مثال منوي اصلي براي زبان فارسي، سمت راست و براي انگليسي، 
    5  سمت چپ قرار گيرد

  هاي چند زبانهسايتوباستفاده از طرح و شماي مشابه در   6-1
هاي سايت، از تمپليت مشابه (با رعايت بند فوق) زبان اصلي زبانبراي ساير

    5  استفاده گردد

7-1  
شروط بر استفاده ازاسكرول ارتفاعي، م طراحي صفحة اصلي با

ها و كادرها، عناوين و منوهاي بزرگ و مناسب جهت آيكن
  تر و كليك در كليه نمايشگرهاي لمسياستفاده ساده

، (در اين حالت عدم وجود اسكرول افقي 6استاندارد سئوبراساس آخرين 
    15  همچنان مدنظر است)

    13px(  5و يا  ١٢ Pointو يا  Smallبا سايز مناسب (در سايز  Tahomaمانند   و خوانا7كدهاي با استاندارد يونياستفاده از فونت 8-1

ن بايد متناسب با موضوع ومتهاي استفاه شده در قالب و رنگ  9-1
  باشد سايتوب

به عنوان انتشار دهنده محتواي معتبر، مجاز به  سايتوببه دليل جايگاه-
  نيستيم سايتوبدر قالب استفاده هر رنگي 

  متن در يك صفحه پرهيز شود از تعدد زياد رنگهمچنين-
5    

ها با زمينه صفحه تمايز داشته باشد تا خواندن و مشاهده رنگ متون و آيكن  زمينهبين متن و رنگ تمايز   10-1
    10  ) راحت باشدتوانخصوصاً كمآن براي افراد (

    5    نمودن فقط براي عناوين كوتاه استفاده شود Italicو  Boldاز 11-1

  ايهاي رسانهمناسب از جلوه استفاده  12-1
و نيز مرتبط  ، كم حجم، با ابعاد مناسبFlashدر صورت استفاده از تصاوير و 

    10  استفاده شده باشد سايتوببا موضوع فعاليت

) بوده و در صورت لزوم htmlارائه كليه مطالب توسط متن (  13-1
  در كنار متن ) Doc, pdfامكان دانلود فايل (با فرمت 

  . استناد، از تصوير متن استفاده نگردددر صورت عدم نياز به
را دارند، بنابراين  PDFهاي موتورهاي جستجو توانايي خواندن متن فايل

  بر استفاده از نوع تصويري آن ارجحيت دارد. PDFاستفاده از فايلهاي متني 
10    

    5  داداين قابليت امكان كپي كردن متن را به بيننده خواهد   فعال بودن كليك راست  14-1
    10    كليه صفحاتبراي نسخه قابل چاپ  15-1

  تعدد اسناد ي دارايهافيلترگذاري اختصاصي دربخش  16-1

هايي مانند قوانين و در جهت سهولت دسترسي به اطالعات در بخش
مقررات بتوان بر اساس آيتمي مانند تاريخ يا موضوع فيلتر يا مرتب سازي 

جستجوي پيشرفته در اين است كه فيلتر فقط اطالعات (تفاوت فيلتر با  كرد
  دهد)همان بخش را نمايش مي

5    

  توانايجاد بخش اختصاصي براي افراد كم  17-1
توسط يك آيكن واضح و مشخص، كاربر به صفحه مخصوص افراد كم توان 

و   بندهايبا محتواي راهبري شود كه شامل اطالعات عمومي سازمان (
( مربوطه باشد محتوايبا فونت درشت و امكان پخش صوت  

10    

    5  مشخص بودن فيلدهاي اجباري با ستاره يا ذكر كردن  هاي الكترونيكدر فرممشخص بودن فيلدهاي اجباري-(فرم) 18-1

 
١ User Interface 
٢ Responsive 
٣ Template 
٤ Header 
٥ Footer 
٦ SEO (Search Engine Optimization) 
٧ Unicode 
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 8تواند به دو صورت داخلميهدف از اين امكان راهنمايي كاربران است كه  توضيح متني نحوه تكميل هر فيلد  - (فرم)  19-1
    5  فيلد و بيرون فيلد نمايش داده شود

   براي هر فيلدپيغام خطاي مجزا  - (فرم)  20-1
براي مثال در صورت اشتباه وارد كردن شماره تلفن يا ايميل نامعتبر، اعالم 

    5  خطا نمايد

امكان پركردن فيلدها با لغات پيشنهادي خودكار براي-(فرم)  21-1
  ها يكپارچكي پايگاه داده

    5  اياستفاده از ليست كشويي، راديويي و يا چند گزينه

    5  جهت اطمينان بازديدكننده از صحت اطالعات  امكان مشاهده فرم تكميل شده قبل از ارسال نهايي-(فرم) 22-1
    5  اف باشندديهاي اكسل، ورد يا پيتوانند با فرمتميها خروجي  امكان اخذ خروجي فايل از فرم تكميل شده-(فرم) 23-1

يا  Docمتن يا فايل راهنما با فرمت به صورت  قبل از ورود به فرم اصلي  راهنماي نحوة تكميل فرمو نمونه فرم پر شده  - (فرم)  24-1
PDF 

15    

  9امكان جابجايي بين فيلدها توسط كليد پرش - (فرم)  25-1
، فيلد فعال را به ترتيب چينش آن انتخاب Tabبيننده بايد بتواند با كليد 

    5 نمايد

       10نحوه پيمايش بين صفحات 2

1-2  
 :مشخصاتبابراي دامنهمناسب 11انتخاب آدرس - )آدرس(

 (ديدگاه بازاريابي)با موضوع، كوتاه و ساده  مرتبط 

 (ديدگاه سئو)داراي كلمات كليدي  

در صورت عدم مخفف (موتورهاي جستجو نيز از قائده مرتبط بودن آدرس 
    10  كننداستفاده مي سايتبا محتواي وب )بودن

آدرس سايت (صفحة اصلي) نبايد داراي بخش  - (آدرس)  2-2
  اضافي باشد

  اشتباه است www.site.ir/x.aspبراي مثال:
ها، بعد از پيمايش در يكي از صفحات، در سايتهمچنين در برخي وب

  سايت افزوده شودبخشي به آدرس وبنبايد برگشت به صفحة اصلي، 
10    

    5  نمايش كليه سطوح (حداقل سه سطح) در نقشه سايت  يا فهرست موضوعي وجود نقشه سايت 3-2

  سايتوبتناسب عمق   4-2
و اين  كليك به صفحة مورد نظر دست يابدبازديدكننده حداكثر با سه 

با حداكثر سه پوشه به فايل يا محتواي موضوع در آدرس نيز نمود داشته و 
  www.site.ir/site/search/x.phpراي مثال: . بمورد نظر دست يابد

10    

  توانند داراي دو زيرمنو باشند عناوين اصلي منو حداكثر مي  5-2
عمق "اين بند، مربوط به بررسي ظاهر منوها بوده و ارتباطي با بند 

    10  ندارد"سايتوب

  هاامكان دسترسي به صفحه اصلي سايت از همه صفحه  6-2
 هاي زير:حداقل به يكي از شيوه

 صفحات و در يك جاي واحددر همه "صفحه اصلي"مشاهده عنوان  -

  لينك بودن آرم شركت (موجود در بنر) به صفحه اصلي -
5    

  ناوبري مناسب در همه صفحات   7-2
و وجود پيوند به يك  12بازديدكننده در هر نقطه فعليمشخص بودن مكان

    5  صفحه باالتر

از  جايگاههاي مهم دسترسي مستقيم به صفحات و بخش  8-2
  صفحة اصلي

خدمات الكترونيك، هاي مهمي مانند بخشبيننده به راحتي بتواند به 
توانند يكي از مي عناويناين دست پيدا نمايد.  و...  و مقررات نقواني

 و با كيفيت وهاي مشخص توسط آيكن بوده و يامنوي اصلي عناوين 
  تحقق پذيرد جهت راهنمايي بهترطراحي مناسب

5    

بيننده بايد به راحتي، بدون فكر و تحليل به مطلب مورد نظر  9-2
  دست يابد

بدون فكر و "المللي بوده و عبارت اين عبارت برگرفته از كتب معتبر بين
    10  اي استهاي معروف دنيا كامالً موضوع جاافتادهسايتوبدر  "تحليل

    5  كليه محتواي سايت بايد در اين بخش قابل جستجو باشد  جستجوي ساده 10-2

  جستجوي پيشرفته  11-2
(امكان تركيب كردن  سايتوبامكان فيلترگذاري براي كل محتواي 

    5  همزمان چند فيلتر)

خود  يهاي خارجي (بجز صفحات داخللينك - (پيوندها)  12-2
  ) در صفحة جديد باز شوند سايتوب

  شود تا بيننده از صفحة مورد بازديد خارج نشوداين امكان باعث مي
در اين بخش بايد لينك به همان آدرس هاي درج شده URLكليه  نكته:

  نداشته باشد را بوده تا بيننده نياز به كپي كردن آدرس در مرورگر
5    

(داخلي و خارجهاي غيرفعالعدم وجود لينك -(پيوندها)  13-2
  جايگاه)

هايي كه قبال فعال بوده پيوندهايي با نشاني اشتباه يا نشاني عدم وجود
    10  استواكنون غيرفعال شده 

 
٨ Watermark 
٩ Tab 
١٠ Website Navigation 
١١ URL (Uniform Resource Locator) 
١٢ Bread-Crumbs 
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  هاسايتساير وبمعرفي آدرس  - (پيوندها)  14-2
هاي همكار و مرتبط سايتوبهاي باالدستي، زيرمجموعه، دستگاه
  ابندي مناسب و مجزهاي غيروابسته) با دسته(سازمان

  ايجاد شود "پيوندها"تواند تحت عنوان اين بخش مي
5    

15-2  
هاي معرفي شده در بخش پيوندها بايد شاملآدرس -(پيوندها)
به صورت مجزا  ")URL(آدرس "و  "سايتنام وب"دو آيتم 

  باشند

در دو ستون يك جدول صورت  اين دو آيتم شود اين معرفيپيشنهاد مي
    5  گيرد

هاي معرفي شده با موضوع مرتبط بودن آدرس - (پيوندها)  16-2
  سايتوب

سايت هايي كه لينك سايت مورد بررسي را در وبسايتوبمرتبط بودن
هاي مورد ارزيابي سئو است كنند (لينك گيرنده) نيز از آيتمخود معرفي مي

  شودكه در اين ازريابي به آن پرداخته نمي
5    

هاي صنعت آب و برقسايتوبلينك به فهرست -(پيوندها)  17-2
   www.moe.gov.irموجود در پرتال وزارت نيرو به آدرس-

 ،هاي مرتبط با صنعت آب و برقبه دليل تغييرات مستمر آدرس شركت
    10  لينك به پرتال وزارت نيرو به عنوان مرجع

هاي اجتماعي دارايشبكهمعرفي لينك عضويت در -(پيوندها)  18-2
    5  هاي اجتماعي داراي مجوزرساني در شبكهوجود كانال اطالع مجوز

19-2  

درنظرداشتن با  )13كليدي (كليدواژه عبارت 100درج حداقل 
  :نكات زير
 سايتمرتبط بودن آن با محتواي وب 

 وجود محتواي مرتبط با عبارات كليدي 

  كليديوجود محتواي مشتمل بر عبارات 

 ميزان استفاده كاربران از آن در جست و جوها 

 هاي رقيبميزان رقابت بر روي آن در بين سايت  

سايت و گرفتن دسترسي بعد از هماهنگي با مسئول وبارزيابي اين مورد،
  .شودانجام مي CMSبه پنل 

(كه ممكن است كاربران در موتورهاي  : درج كلماتي با اشتباه تايپي1 نكته
جستجو به دليل نزديك بودن برخي حروف مشابه به هم بر روي كيبورد 

در كنار كلمه  هاي رايج اشتباه اماليي كلمات،يا حالتبه اشتباه تايپ كنند) 
برق  –تواند موثر باشد (براي مثال: انرژي و انرزي صحيح پركاربرد نيز مي

  آب و آي) –و برف 
هاي اي بيشتر استفاده كنيد (عبارتهاي كليدي چندكلمه: از عبارت2 نكته

  كنند)اي بسيار رقابتي بوده و دقيقاً بازار هدف را مشخص نميتك كلمه
  : به ازاي هر عبارت بايد محتوايي وجود داشته باشد.3نكته 
هاي كليدي را براي همه صفحات استفاده كنيد تا بجز صفحه : عبارت4نكته 
  ساير صفحات نيز در موتورهاي جستجو ارتقاء يابد.14، رتبهاصلي

20    

 پيغام خطا مناسب در هنگام مشاهده صفحاتي كه وجود ندارند  20-2
 هايبه جاي پيغام "صفحة مورد نظر پيدا نشد"تنظيم مشاهده پيغام 

با  ”cannot display the webpage“يا  ”Page Not Found ٤٠٤“خطاي 
  سايتهدف خارج نشدن بيننده از وب

5    

      15محتوا 3

1-3  

  پرچم كامل و رسمي جمهوري اسالمي ايران
 وسط پرچم از الزامات است "ا..."سرخ بودن رنگ آرم  -١

هاي كوچك، نمايش در اندازه -٢
تعداد صحيح  ا... اكبرها الزامي 

 نيست

نمايش پرچم به صورت مواج  -٣
 استدار) نيز مورد قبول (موج

  از اجزاء تمپليت بوده تا در كليه صفحات قابل مشاهده باشد -٤

پرچم جمهوري اسالمي داراي شرايط و مشخصات الزامي است كه در برخي 
شود. (براي مثال آرم ا... وسط پرچم با رنگي غير از ها رعايت نميجايگاه

  قرمز نمايش داده شده است)
  جمهوري اسالمي ايران:هاي اصلي و استاندارد پرچم آيتم

  سه رنگ، از باال به پايين به ترتيب سبز، سفيد، سرخ -1
  آرم به رنگ سرخ و در وسط ناحيه سفيد -2
  ا... اكبر در حاشيه پايين رنگ سبز 11 -3
 ا... اكبر در حاشيه باالي رنگ سرخ 11 -4

  /htm١http://www.isiri.gov.ir/portal/files/std. مرجع: سايت سازمان استاندارد

10    

   باشد URLشامل نام كامل شركت، آرم و  سايتوببنر   2-3

سايت است و عبارت كامل التين هاي وباين موضوع شامل كليه زبان
يا نام انگليسي شركت نيز در بنر  URLحروف اختصار استفاده شده در 

شود تا در صورت ذخيره يا پرينت در بنر باعث مي URLدرج گردد. درج 
  هر صفحه از جايگاه، آدرس جايگاه نيز قابل مشاهده باشد.

10    

رساني و كمك به خواننده، از اغفال و بزرگنمايي با توجه به رسالت اطالع  رعايت قواعد اماليي، نگارش و انشايي - (متن)  3-3
    5 خودداري گردد

استفاده از واژگان بيگانه براي كلماتي كه معادلعدم - (متن)  4-3
    5  ---   دفارسي آن وجود دار

 
١٣ Keyword 
١٤ Rank 
١٥ Content 
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بندي متون طوالني كه بايد در يك صفحهپاراگراف- (متن)  5-3
  نمايش داده شوند

، )در جهت استفاده بهينه از مطلب(در صورت امكان، متون خيلي طوالني 
    5  تقسيم گرددو با عناوين مناسب هاي كوتاهتر به بخش

  است %10چگالي كلمات كليدي در بين متن حداكثر  - (متن)  3-6
براي مثال حداكثر تعداد مجاز استفاده از يك عبارت كليدي در يك متن 

    5  تر اين ميزان كمتر است)است (البته براي متون طوالني10ايكلمه100

پوشش و جامعيت  ،متون و محتواگويا و واضح بودن  - (متن)  7-3
  سايتاطالعات، مطابق بودن محتوا با هدف و ماموريت وب

و بدون نياز به تماس تلفني يا مراجعه  هابهامي براي بيننده باقي نماند
اين بند متون و محتوا را در حالت كلي ارزيابي . حضوري به هدف خود برسد

  .كندرا بررسي نميكند و انشاء متونمي
10    

طبق استاندارد  ،هاي كليدي در متناستفاده از عبارت –) متن(  8-3
  سئو

  پاراگراف اول هر صفحه (يا يك سوم ابتدايي هر متن) بايد به خوبي
 هاي كليدي) شرح دهد.محتواي كل صفحه را (با استفاده از عبارت

 هاي كليدي در متنريشه عبارتاستفاده از كلمات مترادف و هم 

  دار، سايز و رنگ متفاوت)ها (بولد، ايتاليك، زيرخطعبارتمتمايز شدن 

 هامورد عبارتعدم تكرار بي  

10    

استفاده از عناوين مرتبط،  سايت وساختار ساده وب – (عنوان)  9-3
  گويا و قابل فهم 

هاي موجود در ها، مطالب و موضوعبندي مناسب منوبندي و دستهگروه
  هدايت بهتر بينندهبا هدف  سايتوب

موتورهاي سايت از معيارهاي ساده يا پيچيده بودن دسترسي به صفحات وب
  در اعطاي رتبه استجستجو

10    

  است 65 هن صفحاتعداد كاركترهاي عنو حداكثر - (عنوان)  10-3
) خودداري گردد. "New"از به كاربردن عناوين نامفهوم (مانند اعداد يا 

سازي در موتورهاي جستجو تا آنجا كه ممكن همچنين در جهت بهينه
است از كلمات سرهم و نيز چسباندن كلمات (مانند: موزيكامپيوترسانه) 

 استفاده نگردد

5    

محتوايي يكسانصفحات با عناوين متفاوت نبايد - (عنوان)  11-3
  داشته باشند

نبايد داراي  "خدمات"و  "درباره ما"براي مثال: دو صفحه با عناوين 
    5  تر بايد حذف گرددمحتواي يكسان باشند و صفحة با عنوان اولويت پايين

  تطابق عنوان با محتواي هر صفحه - (عنوان)  12-3
متن و ميزان  ”اهميت“موتورهاي جستجو براي اعطاي رتبه از دو عامل 

  كنندآن با عنوان استفاده مي”ارتباط“
10    

  سلسله مراتبي بودن محتوا  - (عنوان)  13-3
ها كامالً مرتبط با عنوان اصلي بوده و بيننده به راحتي ها و زيرمنوزيرعنوان

    10  بنمايدبيني عناوين زيرين را بتواند پيش

هاي استفاده از عبارتها (نامگذاري صحيح فايل – )عنوان(  14-3
  )كليدي در نام فايل

هاي كليدي مرتبط ها، استفاده از عبارتتوصيه اكيد سئو در نامگذاري فايل
  با موضوع و محتواي فايل است.

از  PDFبا فرمت هاي شود در نامگذاري فايلطبق تجربه نيز توصيه مي
ها با PCحروف التين استفاده شود تا بيننده براي باز نمودن آن در برخي 

  پيغام خطا مواجه نشود

10    

اخبار، مقاله، ارائه مطلب و...) از جمله مطالب (عدم وجود   15-3
  هاي نامرتبط سايتوبساير 

و  هاسايت و بارگذاري فايلكپي كردن مطالب نامرتبط با موضوع وب
ها، از مصاديق اين بند است. (در سايتتوليد شده توسط ساير وب محتواي

توان در بخش پيوندها لينك صفحات مورد نظر را قرار داد) صورت لزوم مي
سايت ديگري آورده شود، طالب مرتبطي كه حتماً بايد عيناً از وببراي م

  ذكر منبع الزامي است.

10    

16-3  

 سازمان معرفي كامل  
 ،آرم، شرح وظايف كلي، تشكيالت و ساختار سازماني شامل:

هدف، سياست، خط مشي، ماموريت، چشم انداز، نوع فعاليت، 
  و معرفي واحدهاي وابستهسايتوبخدمات مرتبط با موضوع 

درج شده باشد و  17فراپيوند يا16ساختار سازماني به صورت ابرمتني
    10  المقدور از تصوير چارت استفاده نگرددحتي

17-3  

ِموارد زير: اطالعات تماس 

  شركت ارزيابي شونده  -
مديران صاحب مسئوليت و پاسخگوي شركت و چگونگي  -

 تعيين وقت مالقات 

   سايتوبمسئول بارگذاري محتواي  -

A . اطالعات تماس فردي  
نام و نام خانوادگي، سمت، موضوع پاسخگويي (بازديد كننده بايد بداند در 

كامل ( مورد نظر تماس بگيرد)، آدرس پستيتواند با فرد چه موضوعي مي
و شامل كدپستي، نام ساختمان، پالك، طبقه، شماره يا عنوان اتاق)، شماره 

شماره شهرستان)، پست تلفن مستقيم و داخلي (اعالم كد يا پيش
  الكترونيك سازماني و نمابر

20    

 
١٦ Hypertext(لينك به مطالب مرتبط) 
١٧ Hyperlink(لينك به آدرسهاي مرتبط) 
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 هاي باالدستي، زيرمجموعه و همكارسازمان-
 
  : كاتي پيرامون فرمت تايپ ايميلن

ايميل معرفي شده نبايد هايپرلينك شده باشد، به همين جهت شما مجبور 
اي را تايپ نماييد و در جهت رفع فاصله (at) قبل و بعد پرانتزخواهيد بود 

  ابهام براي بيننده توضيحي را در نحوه استفاده از آدرس ايميل ارائه كنيد.
  توانيد متني مشابه زير را در صفحه مربوطه درج نماييد:ميمثال براي 

هاي تبليغاتي و هرزنامه، اعالم پست جهت جلوگيري از هجوم ايميل  :نكته(
ت غير قابل شناسايي توسط ربات هاي الكترونيك در متن الكترونيك با فرم

را قراردهيد و فواصل قبل و  @، كاركتر  (at)باال درج شده است. به جاي
  ).بعد آن را نيز برداريد

B . اطالعات تماس شركت 

ساعات كار و  ،رونيكخانه، گويا، نمابر، آدرس پستي، پست الكتشماره تلفن
ايام تعطيالت دستگاه، تصوير نقشه دسترسي به آدرس، تصوير ساختمان و 

ها، آدرس سردرورودي، نحوه دسترسي به حمل و نقل عمومي و يا پاركينگ
در اين بخش جهت تكميل  سايتوب(اعالم آدرس  سايتوبالكترونيكي 

 اطالعات ارائه شده به بازديد كننده بوده و ارتباطي به بخش پيوندها ندارد)

، اعالم پست 18هاي تبليغاتي و هرزنامهجهت جلوگيري از هجوم ايميل
الكترونيك با فرمت غير قابل شناسايي توسط ربات هاي الكترونيك باشد 

  name (at) site.ir     مثال:
موارد باال بايد به صورت متن بارگذاري گردد و قراردادن فايل  نكته: كليه

تواند به كامل بودن صفحه كمك نمايد. همان موارد در كنار متن مي
ها موارد را به صورت فايل و يا تصوير بارگذاري (مشاهده شده برخي شركت

 كنند كه در صورتي كه همراه متن نباشد اصالً مورد قبول نخواهد بود)مي

  " دربارة ما"و  "تماس با ما"وجود دو عنوان   3-18
  و بندهايبا محتواي

 "موسسه"يا  "سازمان" ،"شركت"هايي همچون عبارت "ما"به جاي كلمه 
 نيز مورد قبول است

5    

19-3  
به صورت"دربارة ما"و"تماس با ما"مشاهده دو عنوان 

(هيچكدام در زيرمنو سايت در بخش مشخصي از وبمستقل و 
  نبوده، زيرمنوي يكديگر نيز نباشند)

 ها اين دو عنوان در دو بخش متفاوتسايتبعضاً مشاهده شده در برخي وب
اند و بيننده درج شده )يكي در منوي باال و ديگري در منوي سمت راست(

  به راحتي قادر به مشاهده آنها نيست
5    

هاي مسئوالنها و تصميمها، فعاليتاخبار، رويدادها، اطالعيه  20-3
  دستگاه

هاي معتبر، با ذكر تاريخ رخداد و در صورت استفاده از اخبار مرتبط سايت
    5  ذكر مرجع الزامي خواهد بود

    5  ها و...) مورد نياز است(رويدادها، اطالعيه فقط براي بخش خبر RSS  RSSوجود نسخه  21-3
    10  ذكر تاريخ استخراج، عنوان مشخص و در بخش مستقل  اطالعات آماري مربوط به آن دستگاه 22-3

  ها و ضوابطها، بخشنامهنامهمجموعه قوانين، مقررات، آئين  23-3
تاريخ تصويب ذكر  ،برخالف اخباربا ذكر تاريخ تصويب سند (در اين بند 

شده در سند مد نظر است). در صورت تعدد عناوين، اسناد اين بخش در 
  بندي موضوعي و نوع سند ارائه گردنددو دسته

15    

هايهايي مانند نشريه، مقاله، گزارش و برنامهوجود بخش  24-3
  جاري و آتي

در صورت تعدد عناوين، اسناد اين بخش در دو  با ذكر تاريخ توليد.
    10  بندي موضوعي و نوع سند ارائه گردنددسته

(از توليد محتواي جديد و منحصر به فرد - روزرساني)(به  25-3
 )19استانداردهاي موكد سئو و الكسا

باشد، مگر در مواردي مانند قوانين و سايت مياين مورد شامل كل وب
    10  تواند توليد شركت باشدالزاماً نميمقررات كه 

26-3  
سايت (اين امر بايدروزرساني مستمر وببه - روزرساني)(به

هاي با فواصل هميشگي و مستمر بوده و درج مطلب در زمان
  مختلف باعث افت رنك الكسا خواهد شد)

. اين را متوجه شود سايتوببيننده با يك نظر، پويايي و به روز بودن 
تواند از تاريخ درج شده براي اخبار، قوانين و مقررات و ساير موضوع مي

  هاي فوق الذكر استنباط شودبخش
5    

نيز توضيح مختصر براي هر بندي مناسب، انتخاب عناوين كلي و دسته  وجود بخش گالري تصاوير با ذكر تاريخ - (تصوير)  27-3
    5  عكس در اين بخش از اهميت خاصي برخوردار است

  براي تصاوير Altوجود  - (تصوير)  28-3

Altدهد و اگر نمايش تصوير ، متني است كه محتواي يك تصوير را شرح مي
همچنين اين  شود.در مرورگر غيرفعال گردد، متن آن جايگزين تصوير مي

افزارهاي مخصوص به خط بريل يا متن (براي كمك به نابينايان) توسط نرم
  شودصدا برگردانده مي

10    

هايبراي هر فايل قابل دانلود، فرمت، حجم و تاريخ فايل  29-3
  ودقرارداده شده قيد ش

ها كم در جهت استفاده بهتر بيننده، تا آنجا كه ممكن باشد حجم فايل
    10  استفاده گردد GIF, JPG, PNGبراي تصاوير نيز از فرمت هاي  باشد،

آگاهي يابد، حتي  سايتوببيننده به راحتي بايد از تاريخ درج مطالب گيرد بايد داراي تاريخ باشد قرار مي سايتوبهر مطلبي كه در   30-3
    5  كندمطالبي كه گذر زمان از اهميت و اعتبار آنها كم نمي

 
١٨ Spam 
١٩ Alexa (https://www.alexa.com) 
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هاي بازشونده خودكار وعدم وجود تبليغات نامرتبط، پنجره  31-3
  20 ناخواسته

  هاي متحرك، موسيقيعدم استفاده از نوشتارها و گرافيك
    5  شوداين بند شامل اساليدر نمي

حداقل محتوا در نسخة انگليسي، بايد شامل بخش معرفي شركت و   و عربي وجود نسخة انگليسي - ها)(ساير زبان  32-3
    20  باشد و  اطالعات تماس ذكر شده در بندهاي 

33-3  

تكميلي بخش انگليسي بهساير محتواي – ها)(ساير زبان
صورت خالصه و مفيد، شامل: اخبار مرتبط با مخاطب، لينك 

هاي پروژههاي باالدستي و زيرمجموعه، به زبان دوم شركت
 قابل واگذاري، قوانين كاربردي و چارت كالن است.

وجود  .اشدخالصه و مفيد بساده، ها بايد اطالعات درج شده در ساير زبان
فراتر از بند فوق (امتياز اين بند بسته به ميزان ترجمه از اطالعات تكميلي 

هاي فارسي يا درج مطالب جديد مورد نياز مخاطب محاسبه خواهد بخش
  شد)

60    

ها تغييرتمپليت و طرح اصلي در ساير زبان – ها)(ساير زبان  34-3
 نكند

بيننده نبايد احساس كند از سايت مورد نظر خود خارج شده است. براي 
    10  كرد خواهد تغييرها مثال در زبان انگليسي صرفاً چيدمان آيتم

ها نيز به صورت فارسي مشاهده ها اعداد در ساير زبانCMSدر برخي  هاي غير فارسياعداد در زباننمايش صحيح  – ها)(ساير زبان  35-3
    10 شودمي

سايت، واضح وآيكن يا عنوان تغيير زبان وب – ها)(ساير زبان  36-3
  در جاي مشخصي از تمپليت قرار گيرد

. قرار گرفتن در تمپليت باعث ترجيحاً در زيربنر يا روي بنر تعبيه شود
    10  شود تا در كليه صفحات قابل مشاهده باشد.مي

37-3  
براي آيكن تغيير زبان از پرچم هيچ كشوري – ها)(ساير زبان

و  "عربي"و  "English"هاي استفاده نگردد و از عبارت
  استفاده گردد"فارسي"

براي تغيير زبان استفاده يا آمريكا ها از پرچم كشور انگليس در برخي سايت
 "انگليسي"شده و يا در زبان فارسي سايت براي تغيير زبان، از كلمه فارسي 

  .استفاده شده است
10    

38-3  
ها يا به صورتدر ساير زبان URLتغيير  – ها)(ساير زبان

(بدون  http://www.site.ir/enزيرسايت باشد و يا به صورت 
  باشد كاركترهاي اضافي)

سازمان و يا درج در اين حالت اعالم آدرس زبان دوم سايت به خارج از 
در برخي ( ها به راحتي صورت خواهد گرفتلينك آن بر روي ساير سايت

  ).شودها بعد از سوييچ به زبان دوم سايت، آدرس بسيار طوالني ميسايت
10    

شعار سال از اجزاء تمپليت بوده تا در كليه صفحات قابل مشاهده باشد.   درج شعار سال  39-3
    5  هاي شركت اجباري نيستزيرسايتدرج شعار سال در

   "آرشيو"يا  "بايگاني"عدم استفاده از عناوين   40-3
از ديد شركت  كه قديم يا جديد بودن مطالب امري نسبي است. مطلبي

سايت بيننده وبگيرد، ممكن است از ديد قديمي شده و در آرشيو قرار مي
جديد باشد. لذا استفاده از اين دو عنوان فقط در شرايط خاص كه جايگزيني 

  ندارد توجيه خواهد داشت

10    

  غيرفعال بودن كليك در صفحات والد  41-3
معموالً در منوهايي كه داراي زيرمنو هستند اطالعات در زيرمنوها درج 

و گردد، بنابراين صفحات والد، بدون محتوا بوده و نبايد قابليت كليك مي
  داشته باشندرامشاهده محتوا

10    

    20  موتورهاي جستجو موثر استدرج مطالب تكراري در پايين آمدن رتبه در  عدم وجود صفحات بدون محتوا و مطالب تكراري 42-3

43-3  

رساني دفتر مقام معظمدرج تيتر مناسب از آدرس پايگاه اطالع
رهبري، رياست جمهوري، پرتال ملي و استاني و ساير 

اي مناسب در صفحه اصلي اي، در نقطههاي بخشنامهلينك
 سايت

    5  ها نياز نيستها براي زيرسايتدرج اين لينك

تخصصي، سازمان را به سمت ايجاد  سايتوبگستردگي مطالب و نياز به   زيرسايتوجود  - (زيرسايت)  44-3
    10  زير لحاظ گرددمرتبط دهد كه در اين صورت بايد موارد زيرسايت سوق مي

چارچوب واحد  وها بايد از يك قالب كليه زيرسايت - (زيرسايت)  45-3
  استفاده نمايند 

تواند به مثابه هاي داراي زيرسايت، سايت اصلي شركت ميدر شركت
ها اي با زيرسايتهاي عمدهويترين عمل كرده و در طراحي قالب، تفاوت

  تواند با يكديگر متفاوت باشدها ميرنگ زيرسايتداشته باشد.
10    

كليه مطالب و محتواي هر زيرسايت بايد كامالً - (زيرسايت)  46-3
 باشدسايتوبتخصصي و صرفاً پيرامون موضوع

ها جداً مورد محتواي زيرسايت و كپي مطالب از ساير سايتاز پركردن بي
    5  پرهيز شود

    10  از هر زيرسايت به صورت آيكن واضح و مجزا لينك به پرتال اصلي شركت - (زيرسايت) 47-3

هايوجود بخش پيوندها جهت معرفي سايت - (زيرسايت)  48-3
    5   مرتبط با موضوع تخصصي همان زيرسايت

 
٢٠ PupUp 
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اصليسايتوبخبري ازسايتوبمجزا بودن  - (زيرسايت)  49-3
 شركت

 سايتوباصلي،  سايتوبدر جهت استفاده بهتر بازديدكننده از امكانات 
    20  ايجاد شود http://news.site.irخبري به صورت يك زيرسايت با فرمت 

http://name.site.irآدرس زيرسايت بايد با فرمت - (زيرسايت)  50-3

 باشد
فرمت مذكور به دليل سهولت اعالم عمومي و استفاده آسانتر كابران، بر 

    10  اولويت دارد http://www.site.ir/nameفرمت 

    5  گرددتواند در تمامي بندها، مانند طراحي نيز ارزيابي اين بند مي  هاي جديد، ابتكار و خالقيتايجاد قسمت  51-3

هاي موجود در پيوندها و سايت، لينك) وبURLعمر و قدمت آدرس (  ها و صفحاتسايت، لينكقدمت و عمر آدرس وب  52-3
    5  سايت از معيارهاي مهم سئو استصفحات مهم وب

سايت و صفحه باشد و تعداد بيش ها بايد مناسب با محتواي وبتعداد تگ  21استفاده مناسب از برچسب  53-3
    10  از حد تگ در يك صفحه امتياز منفي دربرخواهد داشت

       22كاربرانمديريت 4
    5  ---  شمارشگر مراجعان براي هر صفحه 1-4

  وجود بخش ارسال نظر  2-4
اتفاق بيافتد كه اولويت با  24و راي 23تواند به دو صورت متناين مورد مي

    5  مدل متني (استفاده از فرم الكترونيك) است

  25هاي متداولبخش پرسش  3-4
ها) جواب پس از ها، (در جهت يافتن سريعتر سوالدر صورت تعدد سوال

  كليك بر روي سوال مشاهده شود
10    

  امكان طرح پرسش جديد  4-4
 FAQهاي خارج از ليست بازديد كننده توسط فرم الكترونيك بتواند سوال

در صورت استفاده -تواند با بخش ارسال نظر را مطرح نمايد،  (اين بخش مي
  تلفيق شود)-از مدل متني

5    

  قانون كپي رايترعايت   5-4
سايت. وباعالم مجاز (با ذكر شرايط) يا غيرمجاز بودن استفاده از مطالب 

    5  گرددسايت درج تواند در يك جمله كوتاه در پاصفحه وباين موضوع مي

  حريم خصوصيرعايت   6-4
هاي الكترونيكي) كه اعالم به بازديدكنندگان (مانند تكميل كنندگان فرم

    5  گيرداختيار عموم قرار نمياطالعات خصوصي آنها در 

رعايت حقوق معنوي پديدآورندگان مطالب مندرج در  7-4
  و لينك به مرجع مطالبسايتوبو ذكر نام، آدرس سايتوب

    5  سايت و لينك به مرجع مطالبحتما با ذكر نام، آدرس وب

و اين حالت عموميت نداشته و براي موارد خاص از جمله پروفايل شخص   امكان اصالح اطالعات پر شده در فرم - (فرم)  8-4
    5  قابل تعريف استكارتابل

       26خدمات الكترونيك 5

وجود فرم الكترونيك جهت ارتباط با مديران شركت-(فرم)  1-5
  ، با حفظ محرمانگيسايتوبو نيز مسئول 

تكميل فيلدهاي مشخصات محرمانگي در اينجا به معناي اجباري نبودن 
    10  شخصي است

بيمهو(كدپستي)آدرس،(كدملي) احراز هويت افراد  2-5
  27ق مركز ملي تبادل اطالعاتاز طري(كدتامين اجتماعي) 

    15  ، بيمه و غيرههاي ثبت احوال، پستاتصال به ديتابيس

اعالم به بيننده كه چه فيلدهاي اطالعاتي از طريق-(فرم)  3-5
GSB شونداحراز هويت مي  

اعالم توافق هاي صورت گرفته سازمان با مراجع قانوني مرتبط با خدمت 
    5  كدپستي، كد تامين اجتماعي و درگاه پرداخت الكترونيكي مثل كد ملي،

    5  بند زير باشددو تواند شامل موارد مرتبط مذكور در اين بخش مي  وجود بخش مديريت مصرف 4-5

محاسبه هزينه مصرف، هم به صورت اطالع - (مديريت مصرف)  5-5
  رساني و هم محاسبه الكترونيكي

    10  ها (مانند آب) عدم مصداق باشداين مورد ممكن است براي برخي از شركت

راهنمايي كننده راجع به نحوهمتون  - (مديريت مصرف)  6-5
  مديريت مصرف

از جمله طراحي منزل يا محل كار و نيز راهنماي انتخاب كاالهاي مرتبط 
    10  با آب و برق

(اين سرويس با هدف جلوگيري از امكان ثبت و پيگيري شكايت  7-5
ها جهت مطرح نمودن شكايت ايجاد شدهمراجعه حضوري مردم به شركت

هاي مادرتخصصي الزامي و براي اين امكان در اين مقطع فقط براي شركت
    50هايي كه اندازي آن براي شركتنيست با اين حال راه يها الزامساير شركت

 
٢١Tag 
٢٢ Users Management 
٢٣ eForm 
٢٤ Vote 
٢٥ Frequently Asked Questions (FAQ) 
٢٦ Electronic Services 
٢٧Government Services Bus (GSB) 
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و با ارائه كدرهگيري امكان پيگيري اينترنتي مراحل انجام كار را به مشترك
  خواهد داد)

تواند در كاهش مراجعه حضوري كنند ميدر شهرهاي بزرگ فعاليت مي
  بوده و داراي امتياز خواهد بودمردم مفيد

درج شناسنامه خدمات الكترونيك، غيرالكترونيك -(شناسنامه)  8-5
  و واگذار شده به دفاتر پيشخوان

  10    

معرفي فرايندمشخص بودن مراحل انجام كار و - (شناسنامه)  9-5
  ارائه هر خدمت

تواند شامل متن، نمودار، فلوچارت، فيلم آموزشي و الگوريتم مي ييراهنما
    10  باشد (در صفحه ارائه خدمت يا در صفحة مجزا) اجراي فرايند

خدماتشامل كليةفهرست شناسنامه خدمات - (شناسنامه)  10-5
    5  مشخصات، نحوه ارائه و شرح هر خدمت و امكان ذخيره و چاپ اطالعات  قابل ارائه

  معرفي خدمات  11-5
 –  خدمات الكترونيكيبا عنوان (مثالً وجود يك لينك واضح و مشخص 

با محتواي فهرست  سايتوبدر صفحه اصلي در صورت الكترونيكي بودن) 
ارائه شده، براساس عناوين ) الكترونيكي و غيرالكترونيكي(كليه خدمات 

  لينك بودن هر عنوان به صفحه اختصاصي ارائه خدمتومصوب هر شركت

10    

    5  گرددتواند در بخش فوق (معرفي خدمات) تلفيق اين اطالعات مي  اعالم فهرست مدارك مورد نياز جهت اخذ هر خدمت  12-5

  اعالم زمان  13-5

زمان ارائه شود، ساعته ارائه نمي 24درصورتي كه خدمت به صورت -1
در صورت لزوم مراجعه حضوري كاربر، ساعات و  -2خدمت اعالم شود. 

اعالم حداكثر  -3مكان ارائه خدمت در صفحه ارائه خدمت مشخص باشد. 
  براي تحويل خدمت (الكترونيكي و غيرالكترونيكي)مدت زمان مورد نياز

5    

    10  پيشخوان ووب، حضوري، تلفني، پست، ايميل، موبايل   اعالم نحوه و مكان تحويل خدمت 14-5

  پاسخگو بودن سازمان  15-5
اعالم شيوه دسترسي به كاركنان پاسخگوي هر خدمت، امكان تعامل و 

ارائه خدمت (تلفن، ايميل، چت آنالين) يا تماس بازديدكننده با مسئول 
 وجود تلفن گويا

10    

اعالم آخرين وضعيت انجام خدمت در هر مرحله و در نهايت،  16-5
  نتيجه درخواست خدمت به درخواست كنندگان

ها و مدارك از طريق به اين معني كه درخواست دهنده، بعد از ارسال فرم
    10  وضعيت درخواست خود مطلع شودوب، پيام كوتاه و ايميل، از 

    5    اعالم مشخصات واجدين شرايط و ضوابط دريافت هر خدمت 17-5

  اعالم هزينه و شيوه واريز   18-5
رايگان بودن و يا ميزان هزينه خدمت و همچنين نحوه پرداخت (الكترونيكي 

    5  يا حضوري) به همراه اطالعات حساب

    30  هاي توزيع برق و آبفاي شهري و روستاييصرفاً براي شركت  "مشاهده قبض"وجود بخش  19-5

  اندشده "اطالع رساني"خدماتي كه فقط   20-5
يعني تنها درج اطالعات راجع به فرآيند، روندكار و قابل دسترس بودن فايل 

 1هاي مورد نياز براي انجام خدمت (به ازاي هر خدمت قابل چاپ فرم
  امتياز)

60    

  شوندارائه مي "تعاملي"خدماتي كه بصورت   21-5
هاي الكترونيكي مرتبط با خدمت و امكان تكميل و تعاملي يعني وجود فرم

 ارسال آن توسط كاربر (ارتباط يكسويه) و قابل پيگيري توسط كد رهگيري
  امتياز)3(به ازاي هر خدمت

100    

  اندارائه شده "تراكنشي"خدماتي كه بصورت   22-5
تراكنشي يعني ارائه خدمت به صورت كامالً الكترونيكي از ابتدا تا انتها 

    120  امتياز) 6رفت و برگشت) (به ازاي هر خدمت –(ارتباط دوسويه

(يا حداقل معرفي تمام سامانه ها در يك آدرس بصورت متمركز قرار داشته   سايتوبقرار داشتن كليه خدمات در يك   23-5
    5 شده باشند)

    5  نام مجدد و مجزا براي استفاده از ساير خدماتعدم نياز به ثبت باشد28كليه خدمات به صورت احراز هويت يكپارچه 24-5

امكان بازيابي رمز عبور و كد پيگيري به صورت كامالً   25-5
  الكترونيكي

  بدون نياز به تماس با اپراتور از طريق رايانامه و پيام كوتاه
هايي كه كاربر از نام كاربري و رمز عبور استفاده اين بخش شامل ساير بخش

 باشدكند نيز ميمي
5    

    5  بازديدكننده بعد از انجام فرايند تراكنشارائه رسيد قابل چاپ به  هاهاي رسمي بانكهاي مالي در پايانهانجام كليه تراكنش 26-5

      29دسترس پذيري و امنيتسرعت، 6
    5  ---   مكان فضاي ميزباني سايت در داخل كشور 1-6
    ir   ---  5.اختصاص آدرس با پسوند  2-6

 
٢٨ Single Sing On (SSO) 
٢٩ Performance, Accessibility & Security 
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    10  شود HTTPSآدرس داراي پروتوكل  30هاي امناليه سوكت اخذ گواهينامه 3-6
    10  روز سال 365روز هفته و  7روز، ساعت شبانه 24  و خدمات آن سايتوبدر دسترس بودن  4-6
    10  ---  هاي الكترونيكيدر كليه فرم31استفاده از فيلد كد كپچا-(فرم) 5-6
    15  ثانيه 10حداكثر   سايتوبسرعت مناسب بارگذاري (باالآمدن) صفحه اصلي 6-6

  هاي ديگرسايتوبعدم استفاده از كدهاي آماده   7-6
(مانند اوقات شرعي،  سايتوبجهت حفظ امنيت و يكپارچگي كدهاي 

    10  آماربازديد، وضعيت آب و هوا و...)

اعمال استانداردهاي امنيتي بر روي سرور (اعم از فايروال،  8-6
  آنتي ويروس، بستن پورت هاي غيرمجاز و...)، سيستم عامل

سايت و گرفتن دسترسي وبمسئول با هماهنگي  عد ازب مورد،اين ارزيابي 
    25  شودانجام مي CMSبه سرور و پنل 

مورد استفاده بايد داراي32سيستم مديريت محتواي سايت  9-6
  حداقل استانداردهاي امنيتي باشد

سايت و وبمسئول با هماهنگي ممكن است نياز به  مورد،اين ارزيابي 
    25  داشته باشد CMSگرفتن دسترسي به پنل 
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  هاي زيرمجموعه وزارت نيرو است و اين شامل مراكز پژوهشي و آموزشي نيز است.، كليه شركت"شركت"منظور از كلمه  -1   تبصره:
  دهند.را نشان ميقبل به نسبت نسخه  حاضر در نسخهو جديد موارد افزوده شده  رنگ سبزمتون با  -2  

  
  منابع:
 ها از طرف رياست جهموريسايتوبهاي ارزيابي بخشنامه -

 ها از طرف وزارت ارتباطات و فناوري اطالعاتسايتوبهاي ارزيابي بخشنامه -

 مصوبات كميسيون فناوري اطالعات و ارتباطات صنعت آب و برق -

 هاي حاكميتي جمهوري اسالمي ايرانهاي دستگاهتالها و پرسايتوبدستورالعمل ضوابط  -

 )SEO( ها از جمله سئوسايتوبالمللي ضوابط و استانداردهاي بين -

  هاي مادرتخصصي وزارت نيرومعيارهاي ارزيابي شركت -
  
  ريف: اتع

  هاي مورد نياز براي انجام خدمتفرماطالع رساني: اطالعات راجع به فرآيند و روند كار و قابل دسترس بودن فايل قابل چاپ  -١
 هاي الكترونيكي مرتبط با خدمت و امكان تكميل و ارسال آن (ارتباط يكسويه)تعاملي: وجود فرم -٢

 رفت و برگشت) –تراكنشي: ارائه خدمت به صورت كامالً الكترونيكي از ابتدا تا انتها (ارتباط دوسويه  -٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارتباط با تدوين كننده: 

 s.torabi@moe.gov.irپست الكترونيك:  – 8165353مستقيم  –سيد سعيد ترابي 

 
٣٠ Secure Sockets Layer (SSL) 
٣١ CAPTCHA Cod 
٣٢ Content Management System (CMS) 


