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 مقدمه -1

های زیر مجموعه از های دانشگاه تهران و وب سایتمرکز فناوری های دیجیتال جهت ارائه خدمات وب سایت به دانشکده
 نماید.میپورتال الیفری استفاده 

 است. ای بسیار مناسبهای سازمانی در سطح حرفهالیفری یک پورتال متن باز مبتنی بر جاوا است که برای ایجاد پورتال

ای یک ههای وب سایت شما از جمله مدیریت محتوا, قالب وب سایت و امکانات مختلف این پورتال جهت مدیریت حرففایل
 رد.گیوب سایت بر روی این فضا قرار می

 اند.این بستر قرار گرفته های دانشگاه تهران درهای دانشکدهدر حال حاضر تمامی وب سایت

های اطالعاتی ود در بانکفرایند تولید سایت در بستر الیفری طوری طراحی شده است که با استفاده از اطالعات مختلف موج
ستمر استخراج شده و در سایت جهت نمایش اطالعات عات را بصورت خودکار و مهای در حال اجرا، حداکثر اطالسامانه

 روز استفاده گردد.به

 استخراج اطالعات پروفایل و مقاالت اساتید از سامانه پژوهشی بطور خودکار 

 استخراج دروس ارائه شده اساتید از سامانه جامع اموزش بطور خودکار 

 بطور خودکارخانه مرکزی ها از سامانه کتاباستخراج اطالعات پایان نامه 

 مرکزی ه احراز هویتسایت از طریق سامان احراز هویت کاربران )اساتید و کارمندان( جهت ورود و مدیریت 

 گردد به صورت منظم هرساله در سرورهای میزبانی نصب می SSL گواهی

 یالیفر بسترخدمات وب سایت در  -2

 پنلبان از طریق کنترل جهت تهیه نسخه پشتی است. یتوب سا یناز محتوا بر عهده ادم یادوره یباننسخه پشت یهته -1

لب وب سایت گزینه و برای ایجاد پشتیبان از صفحات و قا نمائیدو بخش صفحات سایت صفحه عمومی را انتخاب  الیفری

 ان تهیه شده از طریق. برای برگرداندن نسخه پشتیبنمائیدرا در حافظه دستگاه خود ذخیره  LAR صدور فایل با پسوند.

 را وارد نمایید. LARند و گزینه ورود فایل با پسو نمائیدو بخش صفحات سایت صفحه عمومی را انتخاب  الیفری پنلکنترل 

 1 یفریاستفاده از پورتال ال یراهنما -2

 یبانیسامانه پشت" یقاز طر یدتوان یرا م یو اشکاالت احتمال یفریدر خصوص کار با پورتال ال ییهرگونه سوال و راهنما -3

 .ییدارسال نما2 "اطالعات یخدمات فناور

                                                 
1 http://help.sain.ir 

2 https://its3.ut.ac.ir 
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 قوانین عمومی -3

را  1 "های دانشگاهآئین نامه نحوه نامگذاری دامنه "درخواست کننده موظف است قبل از تکمیل فرم درخواست میزبانی -1

 مطالعه نمایند.

سئول  -2 سا    یدتول یحقوق یتم شار محتوا در وب  ست  یتو انت سا  یندهمتوجه نما یدرخوا شد یم یتوب  و  یجادو عواقب ا با

 )2مجرمانه  یمحتوا یقفهرست مصاد (.باشدیم یتسا یندهمجرمانه با نما یانتشار هر گونه محتوا

ی وب کننده )نماینده وب سایت( مسئول اصلی نظارت بر بروز رسانی نرم افزاری، رعایت اصول امنیت فرد درخواست - ۳
باشد و در صورت بروز هر گونه مشکل امنیتی در وب سایت درخواستی، دانشگاه سایت و جلوگیری از حمالت هکری می

 نماینده را مسئول مستقیم آن خواهد دانست.

یا بخش دیگری در دانشگاه و خارج از دانشگاه را  کننده )نماینده وب سایت( امکان واگذاری دامنه به فرد ودرخواست  - ۴
 ندارد.

دارد و امکان فعالیت خارج از حیطه دانشگاهی به هیچ عنوان وجود ن ut.ac.ir های دانشگاه با دامنهدر وب سایت - ۵
 اشد.بنظارت بر این امر بر عهده نماینده وب سایت می

در حوزه تهران های دانشگاه دانشکده تمامیشورای حکمرانی دانشگاه تهران مبنی بر لزوم استفاده  با توجه به مصوبه -6

دانشگاه  یدانشکده ها یست وب سایت تماماالزم  ،های دیجیتالمرکز فناوریهای امن مرکز وب سایت از زیر ساخت

 گردد. یجادتهران در بستر الیفری ا

 ینقوان یتملزم به رعا  نمانیدهو  باشدیم  یتوب سا یندهعهده نمابه  یتارائه شده در وب سا یهر نوع محتوا یتمسئول -7

 .باشدیدانشگاه تهران م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://it.ut.ac.ir/fa/page/ 1456 

2 https://www.cyberpolice.ir/page/2551 


