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 مشتری مشخصبت 

مامًریت مشًرتی در ارتثاط تا امًر مزاکش صذا ي سیما در استان َا ي  تامعايوت امًر مجلس ي استان َای صذا ي سیمای جمًُری اسالمی 

سایت تزای َز  ۲۳در حال حاضز دارای  معايوت ایهایجاد شذٌ است. تزقزاری ارتثاط مستمز ي مىاسة تیه ساسمان صذا ي سیما ي مجلس

 یک اس مزاکش استان َا می تاشذ.

 

 پورتبل: نوع 

 محتًایی ،خثزی

 

 :لهئشرح مس

جاری ایه سایت َا را تا ريیکزد فىايری اطالعات تٍ کمتزیه حذ ممکه تقلیل  مشکالتمعايوت فىايری ي رساوٍ صذا ي سیما تز ایه شذ تا 

   وک َای اطالعاتی ي قاتل مذیزیت وثًدن سایت َا تٍ صًرت جمعی اس جملٍ ی ایه مسایلاحتمال تزيس مشکالت امىیتی، تعذد تادَذ. 

  مسایل دیگزی اس جملٍ قاتلیت َای اوعطاف پذیزی، قاتلیت استفادٌ ی آسان ي قاتل اعتماد تًدن اس دیگز مًارد مًرد تحث تًد. می تاشذ.

 تًد.َای تحت يب  ًرتالپدادٌ َای قثلی تٍ  وتقالا ،یکی دیگز اس مشکالت

 

 

 

 

 

 

 موفقیتداستبن 

 استبن هبرتبل وپ

 صذا و سیمبی جمهوری اسالمی

مجلس و امور استبن هبمعبونت   
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 توکب راهکبر

 ُاسایت اَثزانرایه امکان را تٍ قالة ي ساختار زای ایه امز اوتخاب کزد. امکاواتی وظیز تًکا را ترتال ًپایه معايوت تا تشکیل یک تیم فىی 

 .درج ومایىذگذشتٍ محتًا را تٍ مزاتة راحت تز اس دادٌ تا تتًاوىذ َز وًع 

راَکاری را تزای اوتقال اطالعات اس اتشار  ،در مزاکش استان َا اَثزان يسزپزستان سایت َارتا ایجاد ارتثاط وشدیک تا تیم فىی شزکت تًکا 

کٍ در ایه سمیىٍ تزای صذا ي سیما ایجاد شذٌ تًد تز طزف  رتال تًکا یافتىذ ي تا اوتقال اطالعات وگزاوی َاییًمذیزیت محتًایی قثلی تٍ پ

 ومًدوذ.

استان َای صذا ي سیما مزاکش سایت َای  راَثزان،ي پاسخ گًیی در تاالر مشتزیان آمًسش ساعت  07تیم آمًسش شزکت تًکا تا تزگشاری 

 تثیىىذ.تٍ عىًان یک راَکار تزای مشکالت جاری خًد را رتال تًکا ًپتتًاوىذ آوُا را یاری ومًدوذ تا 

  


