
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه 

پیشرفت روز افزون فناوری و تکنولوژی و اهمیت بسیار باالی فضای مجازی و همچنین عالقه مندی   با گسترش و 

یکی از   جایگاه و اهمیت ویژه ای در این حوزه به وجود آورده است. ؛ بسیار زیاد بشر به استفاده از فضای مجازی 

 بخش های مهم در استفاده مردم از فضای مجازی وبسایت ها هستند.

امروزه مردم برای خرید محصول یا خدمات ، کسب اطالعات ، مشاهده اخبار ، مشاهده فیلم و سریال ، بازی و  

 زمینه بهره مند می شوند.سرگرمی و ... از سایت های تخصصی آن 

کمتر سازمان شرکت یا مجموعه ای یافت می شود که وبسایت رسمی نداشته باشد. حال این وبسایت ها با  شاید 

 .باشد  داشته  مختلفی  قابلیت های تواند  می های کارفرما توجه به کاربرد ها و هدف 

طراحی و   phpس زبان برنامه نویسی ( و بر اساword pressدر سیستم محتوا گذاری ورد پرس )شما وبسایت 

تنظیم می گردد. کد نویسی کامال بهینه شده و سئو باالی سایت باعث باال رفتن ارزش آن در موتور های جستجو  

 ورود و جذب کاربران از طریق گوگل خواهد شد. و 

در هر دستگاه  وبسایت بصورت ریسپانسیو و واکنش گرا طراحی میگردد که این امر باعث می شود صفحه سایت 

الکترونیکی اعم از کامپیوتر ، لپ تاپ ، گوشی موبایل و تبلت به صورت تنظیم شده ، اتوماتیک و بهینه نمایش  

 داده شود. 

 

 سیستم کد نویسی 

  PHP    ،HTML     ،CSS    ،bootstrapمحبوب وردپرس و با استفاده از زبان های کدنویسی    cmsوبسایت بر پایه  

 ،java script    .و ... طراحی می گردد 

طراحی و ارائه رابط گرافیکی انحصاری ، سرعت لودینگ مناسب ، رابط کاربری متناسب با امکان نصب انواع ماژول  

 بنابر در خواست کاربران 

 

 



  امکانات کلی سایت 

 ✔ کاربر  کننده  جذب و  زیبا گرافیکی  ظاهر 1

 ✔ اختصاصی  صفحات طراحی 2

 ✔ ها شرکت  برای تبلیغاتی های  آگهی دادن   قرار امکان 3

 ✔ ویدئویی  و  تصویری  ،  متنی  محتواهای دادن   قرار امکان 4

 ✔ مپ  گوگل  مانند   اینترنتی های نقشه  روی بر  شرکت  مکان نمایش امکان 5

 ✔ ما  با تماس   صفحات طراحی 6

 ✔ اجتماعی های شبکه مدیریت 7

 ✔ اختصاصی های فرم  ساخت امکان 8

 ✔ نظرات مدیریت سیستم 9

 ✔ مدیران با  آسان  ارتباطامکان  10

 ✔ پیشرفته  جستجوی 11

 ✔ مشتریان  معرفیامکان  12

 ✔ اعضا  برای  ایمیل و  پیامک ارسالامکان  13

 ✔ شرکت  درباره   و  معرفی بخش 14

 ✔  شرکت بالگ ایجاد اخبارو درج  15

 ✔ نامه  خبر ارسال امکان 16

 ✔ ها انداز چشم  معرفی بخش 17

 ✔ شرکت مقررات و  قوانین  بخش 18

 ✔ متداول  های  پرسش بخش 19

 ✔ نامحدود  بصورت  صفحات و  ها بخش افزودن  امکان 20

 ✔ مشتریان  نظرات  صفحه  21

 ✔ ها  مجوز صفحه  22

 ✔ امکان اتصال به درگاه بانکی و شبکه شتاب  23

 ✔ کاربران   نام ثبت 24

 ✔ شرکت  خدمات  از تصاویر  گالری درج  25

 ✔ اجتماعی های شبکه با  ورود امکان 26

 ✔ شرکت  محصوالت  و خدمات معرف اسالیدهای درج  27
 



 هاست و دامنه

گیگ پرسرعت بر روی سرور ایرانی ، بدون قطعی    10وردپرس: ارائه هاست    CMS( هاست پرسرعت و استاندارد  1

 ، ضد تحریم با آپتایم باال 

 یکساله به نام کارفرما و براساس پکیج طراحی سایت انتخابی  com.پنج ساله و   ir( ثبت دامنه: ثبت دامنه  2

 است وبسایت و صدور فاکتور ( تمدید: اعالم و اطالع رسانی قبل از فرا رسیدن موعد تمدید دامنه و ه3

 آپ کامل وبسایت بصورت منظم و مستمر  بک ( بک آپ گیری: اکسپورت4

 

 سیستم پشتیبانی

 ( آموزش: برگزاری جلسه آموزشی نحوه استفاده و مدیریت وبسایت بصورت حضوری یا تلفنی 1

 ز وبسایت( جزوات: ارائه جزوات آموزشی مصور و فیلم های آموزشی نحوه مدیریت و استفاده ا2

 ( محتواگذاری: محتواگذاری اولیه تمام بخش های وبسایت ، حین طراحی 3

 ( پشتیبانی برخط: ارائه پشتیبانی تلفنی یک ماهه پس از تحویل پروژه به کارفرما و به منظور رفع باگ وبسایت4

تحویل پروژه کارفرما  ( پشتیبانی تیکت: ارائه یک سال پشتیبانی بصورت استفاده از سیستم تیکتینگ ، پس از 5

 می تواند پشتیبانی خود را در سال های بعد نیز تمدید نماید.

 ( امنیت: حفظ امنیت وبسایت در مقابل هرگونه حمالت سایبری6

 ( آپدیت: آپدیت افزونه های وبسایت در صورت نیاز 7

 ( خدمات پیشنهاد امکانات جدید بر روی وبسایت به صورت سالیانه 8

 

 

 



 ای الزم و درگاه بانکی دریافت مجوزه

( اخذ مجوز اینماد از وزارت صنعت و معدن و تجارت ویژه سایت های فروشگاهی یا سایت هایی که امکان  1

 پرداخت آنالین دارند. 

 ( اخذ مجوز ساماندهی از وزارت ارشاد به منظور ثبت حقوق معنوی وبسایت2

 حی شده به منظور ثبت حق معنوی اپ ( اخذ مجوز شامد از وزارت ارشاد برای اپلیکیشن های طرا3

 ( اخذ درگاه مستقیم بانکی پس از دریافت مجوز اینماد 4

 

 سامانه هوشمند ارسال و دریافت پیامک کوتاه

سامانه پیامک زیتون با تمام امکانات روز ، بصورت رایگان برای شما فعال شده و بر روی وبسایتتان سوییچ می  

یت های بسیار متنوعی دارد و می توانید برای ارتباط با مشتریان و تبلیغات از  شود. زیتون پیامک امکانات و قابل

 آن استفاده های مختلفی داشته باشید.

 

 برخی از امکانات سامانه پیامک زیتون

 ارسال و دریافت انبوه پیام کوتاه .1

 ارسال پیامک از روی نقشه به بانک شماره های ایرانسل و همراه اول  .2

 ی افتیو در  یارسال یهاامک یگزارش کامل پ .3

 ی و درج اطالعات مشتری بند با امکان گروه   یان دفترچه تلفن مشتر جادیا .4

 در دفترچه تلفن  ان یخودکار مشتر تیعضو .5

 یو قرعه کش ی نظرسنج ی برگزار .6

 (Voic balk) ی صوت امیارسال پ .7

 ی مخابرات ی همان ارسال از دکل ها ایاس  ی ت یارسال ب .8

 



 یکد محصول و قرعه کش  د ییتا .9

 ی شهر، منطقه و کد پست براساس ارسال  .10

 ارسال به اصناف و مشاغل مختلف .11

 قابلیت ارسال براساس تفکیک سن و جنسیت و ...  .12

 اکسل  فایل از پیامک ارسال متناظر  .13

 ارسال پیام های تبریک تاریخ تولد ، تاریخ ازدواج و ... .14

 امکان راه اندازی سیستم نوبت دهی  .15

 دازی سیستم قرعه کشی امکان راه ان .16

 امکان ارسال پیامک براساس تلفن ثابت .17

 امکان ارسال پیامک بین المللی .18

 امکان ایجاد زیرمجموعه با محدود کردن دسترسی ها  .19

 قابلیت ایجاد کد احراز هویت پیامکی ثبت نام در وبسایت  .20

 

 پکیج ویژه سئو

  امکانات داشتن با وردپرس . دنیاست در  محتوا مدیریت سیستم  ترین  استفاده  پر  و ترین  محبوب وردپرس  قطعا

  داشتن . دارد کاربرد ای  حرفه  بسیار  فروشگاه و سایت یک تا ساده  وبالگ  یا  سایت یک ساخت برای زیادی  بسیار

  سیستم  این  است شده باعث وردپرس  برای شیک و  متنوع قالبهای  طراحی  امکان همچنین و مختلف های  افزونه 

 .شود تبدیل  دنیا  در  سایت اندازی  راه  برای انتخاب اولین به محتوا مدیریت

  و  است کار  ترین  ساده  شاید  سایت یک  داشتن وب فضای در  موفقیت  جهت که  آگاهند  بخوبی همه  امروزه  اما

 .است گوگل  جستجوگر نتایج بخصوص  جستجوها نتایج اولین در  موثر  حضور  عامل، مهمترین

  میکنند   فکر   و   دارند   برخی   که   تفکری   برخالف   و   نیست   سئو  خود   خودی   به   وردپرس   که   است  این   توجه   قابل  موضوع 

  هم  شما اگر. سیستمهاست سایر مانند  وردپرس  سئو عادی حالت  در گفت باید  هست قوی  سئوی دارای وردپرس 

  زیفا اطالعات فناوری در ما  شود بررسی باید  سئو نظر از شما سایت میکنید  احساس  و دارید   وردپرسی سایت یک

  مشکالت  تمامی وردپرس  سئو  سرویس  با  که میدهیم  شما به  را  اصمینان این  سئو  زمینه در  خبره  تیم  یک  توسط 



  سئوی  قدرت  تقویت  جهت آن  از پس  همچنین. شد  خواهد  حل شما سایت در  (on page SEO) داخلی سئوی

  توضیح   انتها  در  که  کرد  خواهیم  ارائه  شما  سایت  به  قدرتمندی  بسیار  لینکهای  بک  نیز (off page SEO) خارجی

 .است شده داده 

  با  که  دیگری سایت هر و فروشگاهی ، دانلود  ، وبالگ  ، شرکتی ، شخصی  وردپرسی سایتهای برای  سرویس این

  .گردد  می ارائه باشد  شده ساخته  وردپرس 

 :کرد خواهید  دریافت   وردپرس   ای حرفه سئو سرویس این در اقداماتیکه

 کلیدی  کلمات ویرایش یا انتخاب  و  موضوع  نظر از  وردپرس  سایت کامل  آنالیز •

 پذیری  رقابت قابلیت  و  کلیدی کلمات ،  محتوا نظر از  رقبا سایت کامل  بررسی •

 (باشد  نیاز صورتیکه در )  کلیدی کلمات حول  اصلی  صفحه در  توضیحات برخی  ایجاد  و  تغییرات •

 شود  دیده جستجو موتورهای  توسط   فقط  که وردپرس   سئو افزایش جهت  در  مخفی  کدهای برخی  ارائه •

 اصلی  صفحه برای دیسکریپشین متا  موثرترین  نوشتن و  ، کلیدی  کلمات  بهترین  انتخاب و  ارائه •

کامال   شما قالب  اینکه  توضیح) کدنویسی  نظر  از وردپرس  قالب سئوی و  سایت قالب  ای حرفه  کامال  بررسی •

 ( گرفت خواهد  انجام کدنویسی  بهبود   دارد  وجود کدنویسی  در   تغییرات  به نیاز  جاهاییکه در  و  شده بررسی

 گردد  صفحات گیر  چشم حجم  کاهش باعث بصورتیکه  قالب html کدهای  سازی فشرده  •

  حجم  کاهش  باعث که  شود خوانده فایل یک  از CSS فایلهای تمامی بصورتیکه CSS فایلهای سازی  فشرده  •

 * گردد  صفحات گیر  چشم

  حجم  کاهش  باعث که  شود  خوانده  فایل یک از JS فایلهای تمامی  بصورتیکه  JQuery فایلهای سازی  فشرده  •

 * گردد  صفحات گیر  چشم

 کیفیت   افت بدون  و  یکجا  بصورت سایت در  موجود تصاویر  تمام  حجم کاهش  امکان  و  تصاویر حجم  بررسی •

 شوند  باز باالیی بسیار سرعت با صفحات  بطوریکه   کش  در سایت کل  دادن  قرار •

 اتوماتیک بصورت تصاویر تمام  برای تایتل  و  Alt تگ دادن  قرار •

 نیاز  مورد  وردپرس  سئو  های افزونه  نصب •

 سایت لینکهای بک  کامل  آنالیز •

  ایران در  بار  اولین برای سایت لینکهای  بک  تمام لیست  ارائه •

 ایران در  بار  اولین برای 80 باالی DA و  10 رنک  پیج با سایتهایی از  لینک  بک  40 ارائه •

 



 

 وردپرس سئوی ویژه سرویس

  لود  هنگام سرور  به درخواست ارسال تعداد کاهش باعث JS و CSS فایلهای کردن یکپارچه  و سازی  فشرده   *

  در  موضوع  این. میشود Server Requests درخواست 100 از بیش کاهش باعث حتی گاها که شده سایت

 .میگردد سرور  منابع  سایر و CPU به توجه   قابل فشار کاهش باعث بازدید  پر سایتهای

.  میکنیم  حل  داخلی  سئوی نظر  از  اول  مرحله  در  را شما سایت نیازهای  تمام  ما  وردپرس  سئو  سرویس  در  واقع  در 

  خواهد   تغییرات   از  پس  شما  سایت  چشمگیر  سرعت  افزایش  و  حجم  کاهش  ما  شده  ارائه  سرویس  ویژگیهای   از  یکی

 . بود

 

 IOSقابلیت افزودن اپلیکیشن اندروید و 

امروزه اکثر فروشگاه های اینترنتی معتبر مجهز به یک اپلیکیشن هستند. قطعا خرید از یک اپلیکیشن برای کاربران  

درصد کاربران ترجیح می   50نزدیک به به مراتب کاربردی تر و راحت از وبسایت است. براساس آمارهای معتبر 

درصد   33درصد و در دسکتاپ تقریبا  20ب موبایل دهند از اپلیکیشن برای خرید استفاده کنند و این آمار در و

 .می باشد 

با اپلیکیشن موبایل خیلی راحت در دسترس هستید. طبق مطالعات ، درصد قابل توجهی از کاربران از اپلیکیشن  

 .برابر نسبت به سایت فروش بیشتری داشته باشید  8استفاده خواهند کرد و شما می توانید تا 

 

 

 

 

 

 



 اپلیکیشن های طراحی شده توسط ماویژگی های 

 ووکامرس   فروشگاه با سازگار شنیکیاپل

 پنل مدیریت کامل اپلیکیشن از طریق پیشخوان مدیریت سایت

 دارای نسخه نصبی اندروید 

 IOSدارای نسخه نصبی 

 امکان عضویت از طریق اپ 

 امکان ثبت سفارش آنالین 

 اپ امکان اتصال به درگاه بانکی و پرداخت از طریق 

 کامال نیتیو و سازگار با تمامی امکانات ووکامرس 

 امکان تغییر رنگبندی اپ توسط شما

 امکان تغییر تصاویر و منوهای اپ توسط شما

 امکان مدیریت تمام بخش های اپلیکیشن

 امکان انتشار در بازار ، گوگل پلی و ...

 نامحدود  شنیکیفی امکان ارسال نوت

 دکان  یفروشندگ با افزونه چند  یسازگار

 وردپرس و مقاالت  بالگ  با بخش کامل  یسازگار

 پنل مدیریت کامل اپلیکیشن  

 امکان فروش محصول کاال یا محصول دانلودی 

 دارای پنل کاربری ویژه اعضای اپ 

 امکان ثبت نام کاربران با احراز هویت پیام کوتاه  

 و....

 

 


