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ي علمي و  
. معتبر است

محيط وب 
  .ي ندارند

) CMS(وا  
ي مختلـف   
 و سـاختار      
ـت كـه در     

تا مديريت 

وب، تالش 
U ( و محيط

 
براي ( 

Web 

ختلف 

ستم مديريت محتواي دا

 مورد فعاليتهاي
دانشگاههاي مع
ضعيت آنها در م
ضعيت مطلوبي
 مديريت محتـو
العات بخشـهاي
اهري، آيتمهـا

ويژگيهـايي اسـت

ش نموده اند ت
  .دهند

تمهاي تحت و
UCMS(هها 

 زير مجموعه

 

bometricsر 

وح دسترسي مخ

 يت علم

سيس 

ي رساني در
همه دسته هاي 

دانشگاهها، وض
ن رتبه بنديها و
ا يا سيستمهاي
ن مي توان اطال
ريت شـكل ظـا
يت از جملـه و

و هر يك تالش
ار د و پرتالها قر

ه طراحي سيست
 خاص دانشگاه

  
 وب سايتهاي

ت وب سايتها 

 هاي معتبر نظير
عه و اعمال سطو

 ...مايش و 

و اعضاي هيات

  ي

وشهاي اطالعي
 از جمله خواس
اي رتبه بندي د
ي ايران در اين
 از نرم افزار ها
 كه از طريق آن

امكان مـدير. د
ايهبران وب سـ 

رائه مي دهند و
ران وب سايتها
 خود در حوز
تواي حرفه اي

  :ازدقق س

لي دانشگاه و

ختار و اطالعات
 ها

ز و رتبه بندي
هاي زيرمجموع

و برگزاري هم
Hom  (اساتيد و

4صفحه

بسمه تعالي

 از مهمترين رو
آمد و به روز،
يكي از معيارها
فانه دانشگاهها
زرگ، استفاده
ك ، ابزاري است
سي، به روزكرد
ختلف براي راه

  . رد
اي متفاوتي ار
در اختيار راهبر

سال سابقه10د
م مديريت محت
دانشگاهها محق

اصلي) پرتال(ت
...)نشكدها و

ل ظاهري، ساخ
يريت وب سايته
رهاي جستجو از
ك از وب سايتها

شريات آنالين و
mepage(گي

شگاهها يكي
ب سايت كارآ
شود كه بدانيم ي
 است كه متاسف
تهاي معتبر و بز
مديريت محتوا،
ي و برنامه نويس
ح دسترسي مخ
 چشم مي خور
مختلف قابليتها
ه ترين شكل د
 تكيه بر حدود
زي يك سيستم
ر ذيل را براي د

يت وب سايت
رات، مراكز، دا
يت آسان شكل
ده سازي و مدير
سايت در موتور
نه براي هر يك

بين از جمله نش
 صفحات خانگ

ب سايتهاي دانش
طراحي يك وب
ني بيشتر مي ش
خاطبين عمومي

ي وب سايتآور
سيستم م. است

داشتن دانش فني
ن تعريف سطوح
يريت محتوا به
ريت محتواي م
سايت را به ساد
صر ارتباط نيز با
حي و پياده ساز
ف ذكر شده در

ايجاد و مديري
 از بخشها، ادار
راهبري و مدير
اال در بستر پياد
وضعيت وب س
راهبري جداگان

 هبران 

دمات به مخاطب
ديريتهي و م

  اهداف
اي امروز وب

ط. شي آنهاست
ت اين مساله زما
ع رساني به مخ
وليد و به روزآ
جتناب ناپذير ا
سايت را بدون د
سايت و همچنين
سيستمهاي مدي
سيستمهاي مدير
ي درون وب س
ت معماران عصر
 است تا با طراح
موزشي، اهداف

امكان ا •
هريك

امكان ر •
ايمني با •
ارتقاء و •
امكان ر •

براي را
ارائه خد •
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خصوصاً در 

چ نرم افزار 

ل ظاهري، 

  
 

ستم مديريت محتواي دا

اي سازماني خ

وليد آن از هيچ

 اصلي با شكل

سيس 

ي وب و پرتالها

ي شده و در تو

 . محتواست

 وهشي 

ه وب سايت

  

 در پياده سازي

تباط پياده ساز

حوزه مديريت

انشگاهي و پژو
چه، زيرمجموعه
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ن عصر ارتباط

عماران عصر ار
 شده است

ي روز دنيا در ح
 عتبر داخلي

ي محيط هاي د
 متنوع يكپارچ

شركت معماران
 شي

سط شركت مع
ي بهره گرفته نش
 و استانداردهاي
دانشگاههاي مع
ش همه نيازهاي
وب سايتهاي

   متفاوت

UC ؟  
 دهه گذشته ش
 علمي و پژوهش
بطور كامل توس

Open ديگري
اراي ويژگيها

 UCMS در د
ششسيستم و پو

د و مديريت 
رس و راهبران

CMSچرا 

تجربه يك
محيط هاي
UCMS  ب

n Source

UCMS د
پياده سازي

جامع بودن س
امكان ايجاد
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د و برخـي    
 Openي       

 براي آنهـا  
سـازمانهاي   

مه، ساختار 
راحتـي آن     
رايش هـا و        
ـي از علـل   
و همچنـين            

اراي  بسا د
ل مشـاهده       
كـه معمـوال     
فـره هـا در    
ت موجـود  
گان از آن      
 يـك وب      
وسسـات و  
ـياري ايـن    
لهاي اخيـر      

ات جزئـي          
دون اينكـه      
كـه متوجـه      

ستم مديريت محتواي دا

ل خريـد هسـتند
ـديريت محتـوا
الت بسياري را

Open  بـراي س

ي كدهاي برنام
مـي توانـد بـه ر
دانلودهـا، ويـر

يكـ. وت اسـت 
و ايـرادات آن و
هي بوده و چه
شـگران آن قابـل
ه مـي دهنـد ك
 وجود ايـن حف
راحتي اشكاالت
 اسـتفاده كننـدگ
ه خروجـي آن
يي كه براي مو
ستند، خطـر بسـ
 ايـران در سـال

و انجـام تغييـرا
از سـازمانها بـد
مـر خطراتـي ك

سيس 

خي از آنها قابل
 سيسـتمهاي مـد
 اين امر مشكال
n Source CM

شخصي به تمامي
كامل داشته و م
حاصـل همـين د
دگاههاي متفاو
ن اشـكاالت و
نوعي كارگرو
ان و يـا ويرايش
ي جديدي ارائه

است و داشته 
ن مي توانند به ر
 حـك كـردن
ـتمي باشـد كـه
كه نرم افزارها
ز نرم افزارها نيس
ـايتهاي دولتـي

رسـي سـازي 
لـذا بسـياري او 

ستند كه ايـن ام

Ope  
ود دارد كه برخ
تفاده آسـان از

ده است كه ش
MSه اسـتفاده از       

 است كه هر ش
 آن دسترسي ك
 نـرم افزارهـا ح
 با ساليق و ديد
سـازي و گـرفتن
حقيقت حاصل ن
سـتفاده كننـدگا
رعت نسخه هاي
ي قبلي وجود
ا برنامه نويسان
ه اطالعات يـا
رد اشاره سيسـت
ذا با توجه به اينك
سخه موجود از
متمادي وب سـ

 افزارهـا، بـا فا
رفي مي كنند و

Open Sour هس

6صفحه

en Source

يت محتوا وجو
متاسـفانه اسـت 

ي ايراني به آنها
 اشـكاالتي كـه

Op نرم افزاري
و مسائل امنيتي
قيقت اين نوع
ن برنامه نويس
وسـعه، بهينـه س
ست يعني در ح
 براي عموم اس
م  افزارها به سر
كه در نسخه ها
الم مي شود لذ
راي دسترسي به

افزار مو كه نرم
لذ. ر مي گردد

موال آخرين نس
ه حك شدن م

خلي ايـن نـرم
صول خود معر

rceم افزارهاي

ت محتواي
يستمهاي مديري
.رائه شـده انـد
زمانهاي دولتي
ـي از مـوارد و

  :د
pen Sourceر

ي نرم افزاري و
در حق. ود كند

و توسط هزاران
ك نـرم افـزار تو
ر يك پروژه اس
ي نيز باشد كه
 كه اينگونه نرم
 امنيتي هستند ك
هاي جديد اعال
يابند و از آن بر
ن امر هنگامي ك
شتري برخوردار
ر مي گيرند معم
ديد مي كند كه

 .ت

ئه دهندگان دا
را به عنوان محص
ل استفاده از نرم

اي مديريت
در دنيا با نام سي

Open Sour ا
موسسات و ساز
ر ادامه بـه برخـي
 اشاره مي شود
ه يك نرم افزار
العاتي، معماري
 از اينترنت دانلو
 سراسر جهان و

Op شـدن يـك
نامه نويسان در
منيتي خطرناكي
ك ين دليل است
ده حفره هاي

قبلي در نسخه ه
ي قديمي را بيا

اين. تفاده كنند
، از اهميت بيش
رد استفاده قرار

ظر امنيتي تهد ن
ه هاي آن است
شركت ها و ارا
نرم افزار، آن ر
ه باشند در حال

سيستم ها
والت مختلفي د

ceنيز بصورت 

So باعث اقبال م
در. كرده است

 ايجاد مي كند
به زبان ساده
بانكهاي اطال
نرم افزار را

ا ازتبديل ه
en Source

همكاري برن
حفره هاي ا

به همي. است
برطرف كنند
نسخه هاي ق

در نسخه هاي
نسخه ها است
سايت است
سازمانها مور
سايتها را از
يكي از نشانه
بسياري از ش
ظاهري در ن
اطالع داشته

 

 

٣.

محصو
ديگر ن
ource

ايجاد ك
دولتي



U(  انشگاهي)UCMS V2.6

ــيده تـر و    
زمند تسلط 
ـه اينگونـه    
ـا اقـدام بـه    
 توسـعه اي    
ن و هزينـه       

 كـه بتـوان    
ك بـا چنـد       
مطـرح مـي     
ياري بـراي   
ب سايت بـا  
ـتور برنامـه          
يت نوشـته    
يت امكـان       
ه متاسـفانه  

ههاي ايران 
ن متدها و 

 

ستم مديريت محتواي دا

O بسـيار پيچـــ
نجام اينكار نياز
هاي داخلـي كـ

هايتـا كـرده و ن      
هـا، طرحهـاي

بـا صـرف زمـان

سازي شده انـد
سـايت كوچـك
 نـرم افزارهـا م
دن مزاياي بسـيا
ويسي يك وب
ـر كـد يـا دسـت
 با سـاختار سـاي
نـد و وب سـاي

داشته باشد كه ا

O براي دانشگاه
گيري از آخرين

سيس 

   Open Source

گ است زيرا ان
خصص شركته
ارسـي سـازي
ومي سازي آنه
شـكل بـوده و ب

راحي و پياده س
ـي يـك وب س
هنگان اينگونه
ث از دست داد
ي و نحوه كد نو
ي اسـتفاده از هـ
مه دقيقا منطبق
ر خـودداري كن
 از اطالعات را

 .ندارد

Open Sour

U را با بهره گ
  . است

  

 نـرم افزارهـاي
ك سازمان بزرگ
وال در حوزه تخ
نـرم افـزار را فا

لذا عالوه بر بو.
 امري بسيار مش

 به گونه اي طر
CM  طراحـبراي

 توسط ارائه ده
نه طراحي باعث
عني كه معماري
 گيـرد و بـراي
ي مختلف، برنام
ـر روي سـرور
جم بسيار زياد

Open  وجود ن

rceهاي آماده 

UCMSفزار

ه سازي نموده

7صفحه

Customi (در
صاصي براي يك
كه اين امر معمو
ن شركتها تنهـا ن
.ي آن نموده اند
رها بنا شده اند

Open معموال
MSاستفاده از 

معموالسازماني
ست كه اينگو

به اين معن. ست
حرفه اي انجـام
د و در بخشهاي
زش غير الزم بـ
د دارا بودن حج

Sourceرهاي

تفاده از برنامه ه
ر ارتباط نرم ا
 طراحي و پياده

 
ization(ـازي

ك سايت اختص
رم افزار است ك
ند نيست و اين
 گرافيكي براي
ينگونه نرم افزار

Source تواي

.ها توليد كرد
سايت بزرگ سا
 است اين امر ا
و پر مخاطب اس
بايد بصورت ح
جود داشته باشد
شدن بار و پرداز
خاطب با وجو
ري در نرم افزار

ظر مي رسد است
 معماران عصر
صورت داخلي

.بيشتر مي كند
ات و بـومي سـ

از طراحي يكر 
دها و ساختار نر
را ارائه مي دهن
گ ك يا چند قالب
ي كه بر پايه اي

  .پذير است
ي مديريت محت
 سايتي را با آنه
 تا يك وب سا

مشخصآنچه 
ايت حرفه اي و
ديد كننده باال ب
ي مشخص وج
رگونه اضافه ش
به تعداد زياد مخ
 اين نوع معمار

كر شده باال، بنظ
 و لذا شركت
م هاي محتوا بص

آنهاست را ب
ايجاد تغييـرا
زمـــان برتر
كامل به كد
نرم افزارها ر
طراحي يك
وب سايتهايي
زياد امكان پ
نرم افزارهاي
هر نوع وب
صفحه ساده

ليكن آ. شود
يك وب سا
حجم و بازد

ويسي، دليلين
شود تا از هر
جوابگويي ب
ايجاد ايجاد

حصل موارد ذك
 منطقي نيست
اردهاي سيستم

 

 

 
از ماح
امري
استاندا
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  : زير است
ي هسـته و    

ت بخشهاي 

  دانشگاه 

هاي ارسال 

... زشي و و

رد 
كه 
ت و 

ستم مديريت محتواي دا

 شده، به شرح
تفـاوت بـر روي

 موزش ديده 

كردن اطالعات

  راهبران 

 قاالت

ر بر اساس نياز

و انجام فراينده

س ، كارگاه آمو

 امكانات مور
 خود است ك
د شده است

 

سيس 

 در نظر گرفته
ها و امكانات مت

سط راهبران آم
ظور به روز ك

 هبران 

توسط...) ها و
خ و دريافت مق
ر هسته نرم افزار

علمي دانشگاه و

يش، كنفرانس
 ...ت و 

گاهي با همه
و برنامه هاي

احي و توليد
 .نشده است

واي دانشگاهي
حدود و با قابليته

 وب سايت توس
ن متعدد به منظ

ايت توسط راه
چيدمان پنجره ه
ي پرسش و پاسخ
 آيتمها و تغيير

ي هر نشريه عل

ت براي هر هماي
، داوري مقاالت

رفه اي دانشگ
ني فعاليتها و
ر ارتباط طر
يگر استفاده ن

8صفحه

 مديريت محتو
ه به تعداد نامحد

 همه بخشهاي
ت براي راهبران

خشهاي وب سا
ها، چ CSSلبها،

مله در بخشهاي
ي به صفحات،

 كاربران

 وب سايت برا
Online 

جاد وب سايت
 ، ارسال مقاله ،

 محتواي حر
ر اطالع رسا
معماران عصر

دي يو خارج

UCM  
 سازي سيستم
ي زير مجموعه

  افزار

كردن اطالعات
سترسي متفاوت

ختار آيتمها و بخ
قال(كل ظاهري

 كاربران از جم
ي و آدرس دهي
ري و مديريت ك
ا امكان ايجاد
eيات بصورت

 ها با امكان ايج
م در كنفرانس

تم مديريت
عتبر به منظور
سط شركت م
ستم داخلي و

 چيست؟

MS يكل يا

طراحي و پياده
ف وب سايتهاي
عات اصلي نرم
يت و به روز ك
ف سطوح دس

 ب سايت

ف و تغيير ساخ
 و مديريت شك
باط دوطرفه با
 نحوه فراخواني
بليت عضوگير
ريت نشريات با

در نشري... ي و 
ريت كنفرانس
ندهاي ثبت نام

UC يك سيست
ك دانشگاه مع
ت كامل توس
ن از هيچ سيس

UCMS چ

ها يژگيو
ي هايي كه در ط
امكان تعريف
بانك اطالعا
امكان مديري

امكان تعريف
گوناگون وب
امكان تعريف

يرامكان تغي
برقراري ارتب
امكان تغيير

بودن قا دارا
سيستم مدير
مقاله، داوري
سيستم مدير
و انجام فراين

CMS
نياز يك
بصورت
در آن
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) URL(س 

 د

 ماژولهـا و         

ـاي هيـات    

ستم مديريت محتواي دا

نشگاه با آدرس

 .اطالعات

اژولهاي جديد

M  ( 

 اضـافه كـردن

 ...)العات و 

ر يـك از اعضـ

سيس 

هيات علمي دان
 

 ر نياز

ن نحوه نمايش ا
 .د شده

  دانشگاه 

 ر نرم افزار 

ردن قابليتها و ما
 ي اوليه

 انگليسي

W Microsoft

ت كـه امكـان

نجره ها و اطال

 سايت براي هر

ك از اعضاي ه
adm (جداگانه

تلف به فراخور
سي و همچنين
ت خروجي توليد
 به فراخور نياز

Ob (در ساختار
نگي اضافه كر

دازي نسخه هاي
ير از فارسي و ا

ordشابه محيط 

ـه بـديهي اسـت
 . اشت

C ها، چيدمان پن

كان ايجاد وب

9صفحه

گي براي هر يك
min(طالعات

و بخشهاي مخت
ني و برنامه نويس

CS در صفحات
عاتي نرم افزار

bject Oriente

به منظور چگو
 نصب و راه اند

به غير ب سايت
تقريبا مش(كامل

البتـ. يـل اسـت
جود خواهد دا

 ه ها

CSSرنگ ها ،

وعه دانشگاه

با امك(ت علمي

 شگاه

 هاي مختلف

 صفحات خانگ
ش مديريت اط
و راي صفحات

S در ساختار فن
HTML  وSS

ختار بانك اطالع
ed(ي شيء گرا

Doc مشخص ب
رم افزار پس از

ي مختلف به وب
ن با امكاناتي كا

UCM 

UC به شرح ذ
يز در سيستم و
آيتم ها و پنجره

قالبها، ر(اهري
 دسترسي

زير مجمويتهاي
 : ت شامل

ت اعضاي هيات

ت كاركنان دانش
دانشگاه و بخشه

   رويدادها

د وب سايت يا
ستاندارد و بخش

بر Cacheده از 
EOنداردهاي

ميزان خطاهاي
ف و تغيير ساخ

برنامه نويسي ل
umentدارد و 

اني و توسعه نر
ه كردن زبانهاي
يك اديتور متن

S ي ماژولها
CMSجود در

 نياز دانشگاه ني
يريت منوها، آ
يريت شكل ظا
يريت سطوح د
يريت وب سايت
يريت اطالعات

اطالعات -
)علمي

اطالعات -
معرفي د -
اخبار و -

امكان ايجاد
مشخص و اس
امكان استفاد
رعايت استان
صفر بودن م

امكان تعريف
رعايت كامل
وجود استاند
امكان پشتيبا
امكان اضافه

استفاده از ي 

و امكانات
 و امكانات مو
ت خاص مورد

o مد
o مد
o مد
o مد
o مد

 

 

  

4-2
ابزارها

امكانات



U(  انشگاهي)UCMS V2.6

 )اه

 

ستم مديريت محتواي دا

نشريات دانشگا

) س و همايش

 )حدود

سيس 

ي هر يك از نش

ي هر كنفرانس
 ) ها

شاخه هاي نا مح

براي  وب سايت

 وب سايت برا
 از زيرمجموعه

درختي با زيرش

 شگاه

10صفحه

 حصيلي

با امكان ايجاد

 يد

با امكان ايجاد
گاه و هر يك

 وهشي

  نامه ها

 )ريات

ساختن ساختار د

 عالنات

سامانه هاي دانش

 يت

Fo( 

 ل

 

 و گروههاي تح
ب(  الكترونيك

 موزشي

ب سايت اساتي
( و كنفرانسها

دانشگ(سازماني
 آموزشي و پژو
مقررات، آيين

 

كتاب و نشر(ت
  الكترونيك

با امكان س(ت
  الكترونيك

طالعيه ها و اعال
تصال به ساير س

 ي سريع

جعين وب ساي
 لم و تصاوير

orum( مجازي

 ي پيشرفته

و پاسخ متداول

يت اتوماتيك
 جي

  لغات

   ما

رشته ها -
مجالت -
تقويم آم -
سامانه و -
همايشها -
ساختار س -
فرمهاي -
قوانين، م -
مقاالت -
انتشارات -
خبرنامه -
متون ثابت -
فرم ساز -
مناسبتها -
تابلوي اط -
امكان اتص -
دسترسي -
آمار مرا -
آلبوم فيل -
انجمن م -
جستجوي -
پرسش و -
پيوندها  -
نقشه ساي -
نظر سنج -
فرهنگ -
تماس با -
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نجمن ملي 
ت مبتني بر 

ز تحقيقاتي 
  محلي و

بومتريكس 
اين . آورد ي

.  
ود بـر روي    

In در  شــده
ختلف وب 
مـوثر رتبـه     

 بندي هاي 
يتهاي زيـر        

ب سـايتهاي         

ا بصـورت      

ستم مديريت محتواي دا

واحدي از انج 
 اساس اطالعات

مركز موسسه و
هاي بندي  رتبه

وب. متر تهيه شد
قاتي فراهم مي

رنتي نشان دهد
العـات موجـو

ndexــفحات  

خشهاي مخ در ب
عـث افـزايش م

نشگاه در رتبه
 همـه وب سـاي

  .ف شوند
ه باشـد تـا وب

س وب سـايتها

سيس 

(CINDOC

شگاه دنيا را بر

م 5,000ش از 
 ديگر نيز در

ز چندين پارام
تحقيق و مراكز 
 .دهد ان مي

اينتر ت را به نشر
حجم اطال زايش

ت و تعــداد صــ
يف اطالعات

me  باع ...هـا و

فزايش رتبه دان
يـن اسـت كـه
 دانشگاه تعريف
ـا وجـود داشـته

  .شوند
ت تعريـف آدرس

W  
 (Cايبرمتريك

دانش 6000 از

دانشگاه و بيش 1
هاي و دانشگاه

مركب ا يخص
ها دانشگاه اي

اي نشا ت دوره
توجه موسسات
ي از جمله افز
 بهبــود وضــعيت
 چگونگي تعري

et tagعريـف

به منظور ا ي و
و بهترين كـار اي
به دامنه اصلي
ف زيردامنـه هـ
س نام گذاري ش

UC نيـز قابليـت

11صفحه

Webometr

آزمايشگاه سا
بيش بندي رتبه

5,000ه شامل
ه است، وص شد

و بر اساس شاخ
مقياس وبي برا

وزشي را بصورت
اند كه ميزان ت ه

داردها و موارد
شــده در وب،
 كه به محتوا و
ردصفحات، تع

ي معتبر خارجي
م كه مناسب و

Sub  (نسبت ب
ص براي تعريـف

بر آن اساس... 
CMSه بوده و

ricsباالتر در

توسط ي دنيا
اين ر. ده است

ك پايگاه داده
بندي مشخص 

انجام شد و 20
شود و يك م ي

هاي آمو سايت
يل بوجود آمده
با رعايت استاند
عــات منتشــر ش
ز فاكتورهايي
صحيح و استاندا

Web شويم.  

  يس ده
  رمجموعه

ت دانشگاه هاي
نتيجه رسيده ايم

)Domain

نداردي مشخص
شها، نشريات و
نه داراي تجربه

ب يه رتبه ها
هاي س دانشگاه

 (CSIتهيه شد
 .است ه

س متشكل از يك
رتبه ه اول در

  

04سال  بار در
 تيرماه بروز مي

علمي وب س ت
كس به اين دلي
ش كرده ايم تا با
دسترســي اطال
رعايت برخي ا
آدرس دهي ص

 bometrics

كردن آدرس 
ب سايتهاي زير

وب سايت 50از 
ستجو، به اين ن
ورت زيردامنه

استانمي بايست
ادارات، همايش
اط در اين زمين

به يابيدست
دي وبومتريكس

 (ICت اسپانيا

كرد نها تحليل
دي وبومتريكس

دانشگاه 6,000
.تر آمده است

بندي اولين با به
ماه و له در دي

دي ميزان فعاليت
وبومتريك هاي ص

UCMS تالش
هبــود قابليــت د
هاي جستجو، ر
 مرتبط است، آ
اه در استاندارد

استاندارد
آدرس وب ١

سي دقيق بيش ا
و موتورهاي جس
عه دانشگاه بصو
ين منظور نيز م
ده ها، مراكز، ا
ت معماران ارتبا
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ي مشخصي 
حقيقات در 

http://w
. آن پي برد

ين آدرس 
 امتياز وب 
د از جمله 

ب سايتهاي 
شكل است 

ي از اين دو 

www.yo
www.yo

www.yo
www.yo

 و مرتبط با 
جي رعايت 

ستم مديريت محتواي دا

 جستجو معني
ي به صفحه تح

www.shiraz
ن به محتواي آ
وان نمي تواند ا
ر نامطلوبي در

 ايجاد مي نمايد

ت ليكن در وب
د امري نسبتا مش

 بايست به يكي

ouewebsite
ouewebsite

  :ورت است
ouewebsite
ouewebsite

عنايي مشخص
ي معتبر خارج

  .كنيم

سيس 

ر و موتورهاي
ل نحوه دسترسي

zu.ac.ir/?m
عنوان نمي توان
كه به هيچ عنو
ن است و تاثير
ديگري را نيز

ري ساده است
 مختلفي هستند

ر دانشگاه مي

e.ac.ir/en/r
e.ac.ir/fa/ش
ي از اين دو صو
e.ac.ir/en/r
e.ac.ir/fa/ش
ي باال داراي مع

ههاي در دانشگا
ور پياده سازي ك

كه براي كاربر
به عنوان مثال. ت

enu_id=1&
آدرس به هيچ ع
 از ديد كاربر ك
ص هاي فراوا
لبته مشكالت د

امر Staticاي
دهي متغيرهاي

 .  
ي وب سايت د

research 
 پژوهش

به يكي "وهش
research/jo
مجالت/پژوهش
د در آدرسهاي
هاي گوناگون
ص بدين منظو

12صفحه

ل و عالئمي ك
 نادرست است

  :ت
&menu_ite
وجود در اين آ
يت است؛ اوال

و نيز داراي نقص
SEO دارد و ال

 در وب سايتها
خواني و مقدارد
ي بنظر مي رسد
ر بخش فارسي

پژو"مان صفحه
urnals  
م-نشريات  

 عبارات موجود
سازي به روشه

ستانداري مشخص

  يت
ز عالمت سوال
ب سايت امري
ست اين آدرس ا

em_id=17
دن حروف مو

جهت حائز اهميت
 موتور جستجو
Oي جستجو و

  ....  و
رس صفحات
ت نيازمند فراخ
نشگاه ضروري

د  "پژوهش"

در هم "جالت

ك از كلمات و
 اين استانداردس

اس UCMSر

  

حات وب ساي
ها و استفاده از
ك صفحه از وب
شيراز از طريق

ص است از خواند
رسها از چند جه
يا از ديد ربات

 هاي موتورهاي
H در صفحات
رد براي آدردا

ساختن صفحات
 وب سايت دان
 صفحه فرضي

نشريات و مج" 

ص است هر يك
د نظر هستند،
ش نموده ايم د

.ستنه را دارا

آدرس صفح ٢
 دهي به متغيره
 در آدرس يك
سايت دانشگاه ش

ور كه مشخص
ي اينگونه آدر
طر بسپارد، ثانيا
 در رتبه بندي

HTMLخطاي 

 تعريف استاند
Dyn كه براي س

 انجام آن براي
ن مثال آدرس

  :ت باشد

ر آدرس بخش

ور كه مشخص
ي صفحه مورد

ما نيز تالش. ست
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و يا در
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محتواي
شده اس
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ي اينـدكس       
 HTMLي     

ـوند لـيكن       
طالعـات و  
ي كنـد تـا   

هـا   Tagن    
ساسـي ايـن   

گان داخلـي         
ـه اينترنـت    
راحـي وب     
 از مواردي 

ي و تصاوير 

 

 مـي تـوان      

ستم مديريت محتواي دا

 جسـتجو بـراي
اتي در فايلهـاي
 تقسـيم مـي شـ
شرح كلي از اط
ستجو كمك مي
ـا هـر دوي ايـن

سكتـه مهـم و ا  
 .  

ازديـد كننـدگا
ت دسترسـي بـ
صـفحات در طر

برخي. ت گيرد

هاي  گرافيكي

.ت اضافه شود
 صـفحاتي كـه

 حات

 تي

  و دستي

سيس 

 و موتورهـاي
صـورت دسـتور
هـاي مختلفـي

 Tag در واقع ش
بات موتور جس
ن وجود دارد تـ

نك. ريـف شـوند  
ب خواهند بود

اي ايرانـي را با
رد مسئله سرعت
ت بـارگزاري ص
وي آن صورت

  : ت
استفاده از المانه

حات وب سايت
S (در برنامـه و

خت مجدد صفح

ي بانك اطالعا
 تر كاربر

طور اتوماتيك
 صفحات 

ت وجـود دارد
 هستند كـه بص

M    ها بـهTag ه
ز طريق اين دو
مي شود و به ر

UC اين امكان
ود سيستم، تعر

Me هاي مناسب

ت دانشـگاه هـا
كشور وجود دا

سـرعتترنـت،
 مضاعفي بر رو

ه شرح ذيل است
او حداقل ) جم

راهبران به صفح
Server Cach

مدت زمان ساخ

هاي Queryدن
بر روي كامپيوت

Page Brea (بط
 و سنگين در ص

13صفحه

HT (وب سـايت
Meta Tag اه

Meta Tag. ود

Meta از. است
و نمايش داده م

CMSدر . ورد

د و يا توسط خو
ta Tag داراي

    صفحات
بران وب سـايت
ا همچنان در ك
سترسـي بـه اينتر
 است تا تاكيد
حداقل برسد به

از نظر حج(ك

ري كه توسط ر
he & Client

و تعيين متنظيم
A 

رد و بهينه كرد
Plug i خاص ب

ak( حات متعدد

پيچيده CSSو

TML( نمايش

gهره مي گيرند

ش داده نمي شو
a Description

 موتور جستجو
صفحه بدست آ
را وارد مي كند
ت وب سايت

صف  Load ي
كـارب% 85ش از

كه بعد از سالها
كنندگان در دس
هم است و نياز

م صفحات به ح
ي و شكلي سبك

جم همه تصاوير
Cac )t Cache

مود با قابليت تن
Ajaxكنولوژي

عاتي و استاندا
in نرم افزار يا

 سايت به صفح
Java Script و

Me  
ن ه در صفحات
 سايتها از آن به
 به كاربر نمايش

Meta Key  وn

ه صفحه بهط ب
طالعات آن ص
العات صفحه ر

ستم همه صفحات

يبارگذار عير
رت گرفته بيش
سفانه مشكلي ك
ت كم بازديد ك
رهاي بسيار مه
ت گردد تا حجم
طراحي گرافيكي

 ت 

 اتوماتيك حجم
cheدسـتورات

نم Cacheها را 
سب و بجا از تك
حيح بانك اطال
نصب هر گونه
ن بلند در وب
tه از دستورات

eta Tags
ز دستوراتي كه
 صفحات وب
مي شوند ولي

ywordين آنها 

ت كليدي مربوط
 دقيق تري از اط
 فردي كه اطال
كه در اين سيست

سر سرعت
س تحقيق صور

متاس. ل مي دهند
به دليل امكانات
 از جمله فاكتو
ي بايست رعايت
استفاده از ط
در صفحات
بهينه كردن
اسـتفاده از د
اطالعات آنه
استفاده مناس
طراحي صح
عدم نياز به ن
شكستن متو
عدم استفاده
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كردن
نوشته م
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كلمات
تحليل
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است ك
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 صفحه 

دو روش و            
J2EE-Or  

چشـم مـي   

 .ده است

ب سـايتهاي       

PHPز 

 

 

 

 

 

ستم مديريت محتواي دا

Loa (صحيح ص

ي خـارجي از د
racle تركيـب  

 دانشگاهها به چ

UCM برگزيد

رتبـه بنـدي وب
.  

Se استفاده از
   

بله 
بله 
   

   

   

   

بله 
 

بله 

سيس 

ad( بارگزاري 

M است.  
عتبـر دانشـگاهي
 مي كنند، اول

نيز در برخي  .

MS براي توليد 

 معتبـر تـرين ر
.رده شده است

Web erver

Apache

Apache

Apache

Apache

Apache

Apache

Apache

Apache

Apache

Apache

HTM به منظور

MySQLن نيز

ب سـايتهاي مع
ت خود استفاده
Net-SQL Ser

PHP-My را

Webom  )كـه
ده هر يك آور

14صفحه

MLدستورات

العات آنك اط
كت، غالـب وب
حات وب سايت

rveنولوژي تك

ySQlتركيب

metricsبنـدي

ژي مورد استفا

http( 

http:/( 

http://( 

http( 

ht/( 

h/( 

http://( 

htt/( 

ت خروجي و د

   يسيمه نو
سي شده و بانك
سـط ايـن شـرك
ده سازي صفح
لبته استفاده از ت

  . د است
نداين شركت ت

يت اول رتبـه ب
و تكنولوژ) دهد

 نام دانشگاه

http://we( 

://www.har

//www.stan

http://ber( 

//www.psu.

p://www.um

ttp://www.c

http://www

/www.wisc

tp://www.u

 صحيح صفحات

و برنا ديتول ي
PH برنامه نويس

جـام شـده توس
مه نويسي و پياد

PHP-MY   .الب
ها بسيار محدود
يل ذكر شده ان

PHP-M  
وب سـا 22ت   

 دنيا ارائه مي د

 )eb.mit.edu

rvard.edu(د 

nford.edu(رد 

 )rkeley.edu

edu.(پنسيلوانيا

mich.edu(ن 

cornell.edu

 )w.umn.edu

Wisco).edu

utexas.edu(س 

پياده سازي

يتكنولوژ
UC  با زبانHP

س مطالعـات انج
وژي براي برنام

YSQL تركيب 

 ليكن تعداد آنه
اليلي كه در ذ

Mysqlچرا  ١

دول ذيـل ليسـت
اهي را در كل

MITدانشگاه 

دانشگاه هاروارد
دانشگاه استنفور
دانشگاه بركلي
دانشگاه ايالتي پن
دانشگاه ميشيگان

(دانشگاه كرنل 
دانشگاه مينسوتا

onsinدانشگاه 

دانشگاه تگزاس
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بر اساس
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خورد
بنا به د

 

۴-٧ -

در جد
دانشگا

  
  
د 1
د 2
د 3
د 4
د 5
د6
د7
د8
د 9

د10



U(  انشگاهي)UCMS V2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايـن بـدان   
هـاي توليـد   

 استفاده از 
 در محـيط    

اطالعـات،      

ي شـركت      

سـتم عامـل   

ستم مديريت محتواي دا

بله 
   

بله 
 

 

 

بله 
 

 

 

بله 
بله 

اده مي كنند و
ن از تكنولوژيهـ

ك اطالعاتي در
شـگاه، همـواره

 .)ست

يعالي فنـاوري ا
Open  

PHP-MY  

ز نـرم افزارهـاي

گيري اين سيس

سيس 

Apache

Apache

Apache

Apache

Apache

Apache

Apache

Apache

Apache

Apache

Apache

Apache

Apache  استفا
 و به هيچ عنوان

ي و موتور بانك
سرورهاي دانشـ
سيت ويژه اي ا
رسـاني، شـورايع

n Sourceهاي 

YSQL با روش 

اده سـازمانها از

امر باعث بكارگ
 .ست

Web Server

 Linux است

  .شده است

ي برنامه نويسي
ر خالف ساير س
 و داراي حساس
يعالي اطـالع ر
 و سيستم عامله
تالها در كشور
بستگي و اسـتفا

Wind كه اين ا
 در دنيا شده اس

15صفحه

h/( 

http/( 

http://ww/(
http://( 

http:/( 

http:( 

h/( 

( 

http:///( 

/( 

http/( 

http://w/( 

rوب سايتها از

ز سيستم عامل
  . ه اند

PHP-M ذكر ش

امل، تكنولوژي
ر وب سايت بر
رخوردار بوده

در شواري(شور
ري تكنولوژي
ب سايتها و پرت
شور به عدم وابس

 ي آمريكايي

dowsنسبت به 

پرتالهاي معتبر

http://www

p://www.up

ww.washing

//www.cmu

://www.colu

//www.purd

http://www

http://www/
/www.uchi

http://www

p://www.ari

www.tamu.e

ت تمامي اين و
يتها گونه اي از

بهره نبرده... ) 
MYSQLكيب

براي سيستم عا
ه به اينكه سرور
هميت زيادي بر

در كش ITوليان
در بكارگير...)

 پياده سازي وب
ند غيرعامل كش
تهاي نرم افزاري

Linux عامل

 وب سايتها و پ

uiuc.edu.(س 

penn.edu(نيا 

gton.edu(تن 

u.edu(ي ملون 

)umbia.edu

Pu )due.edu

w.ucla.edu(يا 

w.ufl.edu( ا 

cago.edu(و 

 )w.umd.edu

izona.edu(ا 

A تگزاس)edu

ول مشخص است
 تمامي اين ساي

و  Net.(سافت 
اليل پيشنهاد ترك

ب Licenseتهيه 
ين امر با توجه

Onl است از اه
ن مديران و متو
.نفورماتيك و

ات بسيار زيادي
د سازمان پدافن
ت و ساير شركت
يار زياد سيستم
 قريب به اتفاق

دانشگاه ايلينوس
دانشگاه پنسيلوان
دانشگاه واشينگت
دانشگاه كارنگي

(دانشگاه كلمبيا 
urdueدانشگاه 

دانشگاه كايفرنيا
دانشگاه فلوريدا
دانشگاه شيكاگو
دانشگاه مريلند 
دانشگاه آريزونا

A&Mدانشگاه 

ور كه در جدو
ست كه سرور
وسط مايكروسا
ين در ادامه دال

عدم نياز به ت
ا(اين روش 

ineترنت اين

تاكيد فراوان
شورايعالي ان
وجود تجربي
توصيه موكد
مايكروسافت
پايداري بسي
در اكثريت

 

 

د11
د12
د13
د14
د15
د16
د17
د18
د19
د20
د21
د22

  
همانطو
معني اس
شده تو

همچني 
  



U(  انشگاهي)UCMS V2.6

 داراي بـار        

 دو موتـور        

ي و داخلـي  
اينجـا الزم   
Open So 

ريت محتوا 
ـران مـورد         
صـيه نمـي     

 بسياري از 
به  5ه هاي 

نولوژي به 
  .ست

 دارا بودن 
ت بسيار در 

Encry  ا يو
in   از جمله

 

ستم مديريت محتواي دا

ني كـه سـرور

كـه ميـان ايـن

اههاي خارجي
كته اي كـه در ا

ource نويسـي      

مدير  و سيستم
ي شـده و در ايـ
ـيچ  عنـوان تو

مر باعث اقبال
 PHP )نسخه

وليد كننده تكن
اس PHP بارز 

PHP نيازمند
 جهت تجربيات

yptionختلف 

ntrusion dete

سيس 

صوصـا در زمـان

هاي مختلفـي ك

ربه هاي دانشگا
ليكن نك. است

زبانهـاي برنامـه
صدها نرم افزار
 فارسـي سـازي
 گفته شد به هـ

ست كه اين ام
سخه هاي اخير

دم دستيابي تو
مله ويژگيهاي

يت از طريق 
عصر ارتباط به

 از روشهاي مخ
ection (or pr

  

 ت سروري

وب سـايت خص

ندي هـا و تسـته

مه نويسي، تجر
سايت دانشگاه ا
 از روشـها و ز
ر حال حاضر ص
ي از آنهـا نيـز
يلي كه در قبل

 باالي آن دانس
خصوصا در نس

  .است ده

، امنيت در عد
 اطالعات از جم

ر يا وب سافزا
كت معماران ع

چنين استفاده 
revention) sy

16صفحه

Wind در حالت
L به كـاربران و

SQL در رتبه بند

دد و رايج برنام
ه سازي وب س
ستند بر اسـتفاده

Open Sou ! در
دارد كه بسـياري
دانشگاه بنا دالي

ن امنيت بسيار
اين امر خ. ست

آن پرداخته شد

 مختلف رايج
العات با بانك

دن يك نرم اف
خوشبختانه شرك

 
SQL In و همچ

ystem (IDS o

  .نها بهره برد

dowsنسبت به 

Linuxمطلوب

L Serverت به

 . است

لوژي هاي متعد
PHP  براي پياد

ه تاكيد اين مست
Packag (urce

در دنيا وجود د
ه از آنها براي د

P را شايد بتوان
ي به آن شده اس
ار گرفته و به آ

ها به روشهاي
ط و تبادل اطال

ت و ايمن كرد
طه است كه خ
.ست يافته است

njection , X

(or IPSو   ري

ت مي توان از آن

Linux باالي 

خگويي بسيار م

MYSQL نسبت
عاتي انجام شده
 توجه به تكنولو

P-MYSQLش 

ود اين است كه
ge(محصوالت

Open Sour د
د ليكن استفاده

PHP  
PHPژگيهاي

ي معتبر جهاني
 مورد توجه قرا

 از نفوذ هكره
ر برقراري ارتباط

ت كه مديريت
ص در اين رابط
صص و دانش دس

SS , RFIت 

F هاي نرم افزار
 موضوع امنيت

امينت بسيار
سرعت پاسخ

 .ستباال

Lرتبه باالتر 

بانك اطالعا
ظر مي رسد با
ستفاده از روش
ه آن اشاره شو
و نه استفاده از م

C ( بصورتrce

ه قرار مي گيرد

Pامنيت در  ٢

ز مهمترين ويژ
 و وب سايتهاي
طور محسوسي

 در جلوگيري
ت و امينت در

الزم به ذكر است
ص و دانش خاص

تخصوزه به اين 
د كردن حمالت

Firewallيري

ي است كه در

 

 

لذا بنظ  
مويد اس
است به
است و

)CMS

استفاده
 .شود

 
۴-٢- ٧

كي ازي
پرتالها
بط) باال

امينت
اطالعا

البته ال
تخصص
اين حو
محدود
بكارگي
مواردي
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 نشـريات،          

 

ستم مديريت محتواي دا

  :د شد

كـز پژوهشـي،

سيس 

يل انجام خواهد

  )د

 )ت نياز

شـكده هـا، مراك

  

نجام مراحل ذي

 صورت وجود

 ت مطلوب

UC )در صورت

 معاونتهـا، دانش

17صفحه

ن ممكن و با ان

در(سايت فعلي

ري وب سايت

 كي

 UCMSق

CMSجديد در

جموعـه شـامل

( 

در كمترين زما

دي انجام كار

 ساختار وب س

حتوايي و معما

شكلي و گرافيك

ار فني از طريق

جاد قابليتهاي ج

سـايتهاي زيرمج

)در صورت نياز

  ي اوليه

  العات اوليه

 ي نهايي

 اني فني

  اده سازي

در دانشگاهها د

ئه برنامه زمانبند

اخت و تحليل

احي ساختار مح

احي ساختار ش

ده سازي ساختا

مي سازي و ايج

 اندازي وب س

د... (فرانسها و

صب و راه اندازي

ديل و ورود اطال

وزش راهبري

صب و راه اندازي

هداري و پشتيبا

مراحل پيا

د UCMSزي

ارائ •

شنا •

طر •

طر •

پياد •

بوم •

راه •

كنف

نص •

تبد •

آمو •

نص •

نگه •

 

 

۵.

  
پياد سا
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گاه نيز هـم  
ـره گيـري   

م رسـانيده  

http:/(  

و مهمتـرين       

 ياعضا ي

 ذيل اشاره 

ستم مديريت محتواي دا

سايت اين دانشگ
سال جاري با بهـ

ه تهران به انجا

  جي

//gaa.ut.ac.ir

 ) دانشگاه

ز بزرگتـرين و

  ي دانشگاه 

برا تيوب سا 

جمله به موارد

ww( 

سيس 

وب سا. د كرد
 اين رتبه در س

را براي دانشگاه

هاي معتبر خار
 

(انشگاه تهران 
ي شبكه داخلي

 معتبـر، يكـي ا

ب سايت اصلي
  .وده است

100از  شيو ب

ست كه از ان ج

ww.srbiau.ac.

http:( 

ي كشور قلمدا
ور داراست كه

وژه هاي ذيل ر

سايت دانشگاهه
www.ut.ac( 

الت تكميلي دا
بر روي( تهران
   تهران

كـز پژوهشـي

 راه اندازي وب
عه براي آن نمو

مجموعه و ريز

زي گرديده اس

ir.(يرمجموعه 

://khouzestan

18صفحه

UCMS 

ل آموزش عالي
W را در كشو

سال گذشته پرو

ه تطبيقي وب س
c.ir (اه تهران

ره كل تحصيال
موزش دانشگاه

Multi دانشگاه

 دانشكده و مرك

UCM اقدام به
ت زير مجموع

www(  
ز تيوب سا 3

صب و راه نداز

وب سايت زي 6
n.srbiau.ac.i

Sزي شده

 به عنوان سمبل
Webometrics

  .ت
ول سال يك س

راحي و مطالعه
ت اصلي دانشگا

ب سايت ادا و
 وب سايت آمو
imedia CD 

يس آموزشي،

MSه گيري از

وب سايت 80 از

w.kshanu.

0از  شيمراه ب
 

  اد
شگاه آزاد نيز نص

60ت با بيش از
r( ت خوزستان

ي پياده سا
   هران

ران را مي توان
sدي از لحاظ

رسيده است 528
ور ارتباط در ط

جي،تحليل و طر
ازي وب سايت
 و پياده سازي
 و پياده سازي
 و پياده سازي

  زير
پردي 40يش از 

 . كشور است
ر ارتباط با بهره

www (و بيش

ac.ir(اشان 

دانشگاه به هم 
.شده است يز

آزا دانشگاه ي
ي مختلف دانش

علوم و تحقيقات
علوم و تحقيقات

نمونه هاي
ته دانشگاه

ك دانشگاه تهر
 بهترين رتبه بند

UCM  به عدد
ت معماران عصر

 
نيازسنج 
پياده سا 
طراحي 
طراحي 
طراحي 

تبر دانشگاه
با بي اه تبريز نيز

 آموزش عالي
ت معماران عصر
w.tabrizu.a

كا دانشگاه
تيوژه وب سا

ساز ادهيپ يعلم

يواحدها
U در واحد هاي

  :ردد
واحد ع 
واحد ع 

 

 

۶.

6-1
بي شك
اكنون

MSاز 

شركت
.است

6-2
دانشگا
مراكز
شركت

)ac.ir

6-3
پرو در
ع اتيه
 

6-4
UCM

مي گر
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ستم مديريت محتواي دا سيس 

  )يز

  

w( 

ww( 

ساز ادهيحال پ

19صفحه

( 

www.( 

ww( 

w( 

www  ( 

s-www.ahvaz

www.ia( 

www.d( 

rhc.ac.irww.

در ح(هران
 )ي

www.iausr.

iauctb.ac.ir

ww.jahromia
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