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ساايت   پشتیبانیو  اطالعاتی يا فنی  روز رسانیه بمکانیزم  تشريحهدف از تدوين اين روش اجرايی  هدف: -1    

در و اينترانات  چشم انداز بهترين ساايت اينترنات   در راستای نیل به شرکت برق منطقه ای يزد و اينترانت اينترنت 

 بین شرکتهای برق منطقه ای 

رايی برای کلیه واحدهای شرکت که درخواست تغییر يا انتشار اطالعات در سايت اين روش اج :دامنه کاربرد  -2

 .کاربرد دارد اينترنت يا سايت اينترانت دارند

 مراجع:  -3

 های زير مجموعه وزارت نیرو معیارهای ارزيابی جايگاه های الکترونیکی شرکت -

 تعاریف : -4

و اخبار و يا عملکردها و آمارهاا   اطالعاتو يا ثبت  اطالعاتر د منظور اعمال تغییرات : اطالعاتيروز رساني ه ب 

 می باشد  و اينترنت اينترانتدر سايت 

منظور از بروز رسانی فنی تغییراتی است که نیاز به نصب نرم افزارهای فنی و يا افزودن و يا  روز رساني فني :ه ب

صفحات سايت اينترنت و اينترانات  و برنامه نويسی حی کاستن نرم افزارهای جانبی مانند انواع کامپوننت ها و يا طرا

  دارد. 

 : مسئولیت اصلی اين روش اجرايی بر عهده کارشناس فناوری اطالعات می باشد.مسئولیت  -5

 روند نماي اقدامات:   -6

 سایت اینترنت بروزرساني اطالعاتي -6-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد هاي مختلف شرکت

 درخواست به دفتر فناوری اطالعات

 دفتر فناوري اطالعات

 بررسی نیاز به زير سايت

 دفتر فناوري اطالعات

 ور و نام کاربریايجاد زير سايت و اختصاص کلمه عب

 درخواست کننده نماینده واحد

 درج اطالعات در زير سايت مربوطه

 دفتر فناوري اطالعات

و اطالع به واحد درخواست انتشار 

 کننده

 خیر

 بلی
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  و اینترانت رنتسایت اینتفني روزرساني ه پشتیباني و ب -6-2

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 واحدهاي مختلف شرکت

 درخواست تغییرات  

 

 دفتر فناوري ومدیریت اطالعات

تامین نیاز  برایاعمال تغییرات بررسی   

 ارتقاء سايت و يا تغییرات برای واحدها
 

 دفتر فناوري اطالعات
امکانپذيری بروز رسانی به 

 صورت درون سازمانی 

 

 دفتر فناوري اطالعات

خريد يا ارتقاء نرم افزار سايت مطابق روش اجرايی 

و اطالع به واحد  خريد سخت افزار و نرم افزار

 درخواست کننده
 

 طالعاتدفتر فناوري و مدیریت ا

اعمال تغییرات فنی و اطالع به واحد 

 درخواست کننده

 واحد درخواست کننده

به روز رسانی اطالعات در سايت اينترنت و 

 اينترانت

 خیر

 بلی
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 اقدامات:   شرح -7
 سایت اینترنت و اینترانت طالعاتياروز رساني ب -7-1

باا  نوع فعالیت آن ها، يا بر اساس برای واحد هايی که حجم مطالب زيادی دارند بروز رسانی سايت اينترنت :  -الف

شاود  و از آن پا     زير سايت ايجاد و به نماينده واحد تحويل داده می العاتاوری اطدفتر فنمدير تشخیص و تايید 

پ  از بررسی توسا    طالعاترا بر روی زير سايت منتشر می کند. در ساير موارد ا اطالعاتنماينده واحد مستقیما 

 شود. به روزرسانی می امنتشر ي کارشناس دفتر فناوری اطالعات

 ترانت:ی سايت اينبروزرسان(  ب

ساايت اينترانات تعیاین نماوده و باه دفتار فنااوری و ماديريت          اطالعاتیبروز رسانی برای هر واحد يك نماينده 

درخواسات   واحاد باه نمايناده   بخش مربوطه را ايجاد مای نماياد.    اطالعات معرفی می نمايد. دفتر فناوری اطالعات

شود. اطالعات هر واحد براساس نیازها و  ه وی داده مینام کاربری و رمز عبور اختصاص داده و آموزش اولیه بکننده 

اسااس  بر  ضواب  داخلی واحد مربوطه توس  نماينده در قسمت دسترسی داده شده به آن واحد قرارداده می شود و

 انجام می شود. واحد  بازه مورد نیاز توس  

 

 پشتیباني و به روزرساني فني سایت اینترنت و اینترانت -7-2

 انجام می شوند: ترنت و اينترنت اقداماتی بشرح ذيلبروزرسانی فنی )ساختاری( سايت اين برای

تغییرات ساختاری ، دسترسی ها و يا انتشار فايل و اطالعات از سوی واحدها به  برایدرخواست نیازهای واحدها   

وس  دفتر امکانپذير است غییرات تکند که آيا ت گردد اين دفتر بررسی می دفتر فناوری و مديريت اطالعات ارسال می

پذير باشد اين تغییرات اعمال شده و ياا در صاورت داشاتن قارارداد طباق       در صورتی که توس  دفتر امکانيا خیر. 

سخت افازار و   ديخر يیروش اجرايا توسعه مطابق قرارداد تغییرات اعمال می گردد ، در غیر اينصورت فرايند خريد 

دفتر فناوری ومديريت اطالعات پ  از اعمال تغییارات درخواساتی ، آنهاا را باه      شود. میانجام  (P2602) نرم افزار

  واحد ذيرب  جهت استفاده و انتشار اطالعات اعالم می نمايد. 


