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 مقدمه -1

ها و واحدهای ستادی دانشگاه تهران از پنل مدیریت خدمات وب سایت به پردیسهای دیجیتال جهت ارائه مرکز فناوری
ای دانشگاهی و آموزشی است که امکانات مورد نماید. این پنل سامانه مدیریت محتوای حرفهمحتوای دانشگاهی استفاده می

 گیرد.های یک مرکز معتبر را در بر میها و برنامهنیاز اطالع رسانی فعالیت

سایت را بدون های مختلف وبتوان اطالعات بخشه مدیریت محتوای دانشگاهی ابزاری است که از طریق آن میسامان
توان وب سایت ای تحت وب است که توسط آن میروز نگه داشت. کنترل پنل برنامهنویسی، بهداشتن دانش فنی و برنامه

 را مدیریت کرد.

هایی است که در ترین ویژگیب سایت اصلی دانشگاه تهران از جمله مهمسهولت استفاده و شباهت قالب وب سایت به و
 خورد.این سیستم مدیریت محتوا به چشم می

ها بر روی کند و این نسخههای دیجیتال به صورت منظم نسخه پشتیبان از سرورهای میزبانی تهیه میمرکز فناوری
 شود.سرورهای پشتیبان مرکز نگهداری می

 گردد.ورت منظم هرساله در سرورهای میزبانی نصب میبه ص SSL گواهی

 توای دانشگاهیحمدیریت مخدمات وب سایت در بستر  -2

 1مدیریت محتوای دانشگاهیاستفاده از  یراهنما -1

از  یدتوان یرا م یو اشکاالت احتمال سامانه مدیریت محتوای دانشگاهیدر خصوص کار با  ییهرگونه سوال و راهنما -2

 .ییدارسال نما2 "اطالعات یخدمات فناور یبانیپشت سامانه" یقطر

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://docs.ucms.ir 

2 https://its3.ut.ac.ir 
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 یقوانین عموم -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

تی وب کننده )نماینده وب سایت( مسئول اصلی نظارت بر بروز رسانی نرم افزاری، رعایت اصول امنی 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

شکده         ب -6 ستفاده همه دان شگاه تهران مبنی بر لزوم ا شورای حکمرانی دان صوبه  شگاه در حوزه وب  ا توجه به م های دان

 یسااتاد یها و واحدها یسپرد یمامت، الزم اساات وب سااایت های دیجیتالمرکز فناوریهای امن سااایت از زیر ساااخت

 گردد. یجادا مدیریت محتوای دانشگاهیدانشگاه تهران در بستر 

 یتملزم به رعا نمایندهو  باشاادیم  یتوب سااا یندهعهده نمابه  یتارائه شااده در وب سااا یهر نوع محتوا یتمساائول -7

 .باشدیدانشگاه تهران م ینقوان

 

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

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


