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آٔذٖ ا٘ٛاؿ  ٌٛضی ٞبی ٞٛضٕٙذ ٚ فشاٌیش ضذٖ ایٙتش ٘ت ٞبی 

ثٝ فضبی ٔزبصی ٚ د٘یبی ایٙتش٘ت  ٚاسد ٘طذٖ پش سشفت 

 ثٝ ٘ٛفی فمت ٔب٘ذٖ اص چشخٝ سلبثت ٔی ثبضذ .

 ٞبی دس ایٗ ساستب ٚة سبیت فب٘ٛس ٚة اص ٔزٕٛفٝ ضشوت 
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ارشای سٚش ٞبی ٞٛضٕٙذ دس ساٜ ا٘ذاصی وست ٚ وبس ایٙتش٘تی ٚ 

ٚ وبس اص ا٘تخبة ٚ ٔطبٚسٜ دس ٘بْ دأٙٝ تٛسقٝ ٕٞٝ رب٘جٝ وست 

 تب اسائٝ سٚش ٞبی ٘ٛیٗ ثبصاسیبثی ٔی ٕ٘بیذ.

 راه اندازی کسب و کار اینترنتی

 طراحی سایت و بازاریابی
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 ثِ ًبم پبیذاری کَّستبى ، ثِ ًبم آراهص دریب

 ثِ ًبم خذا

 

 

 

 پیوبى ًبهِ

ثب یبری  یبد خذا ، ثب تکیِ ثر ٍجذاى کبری ٍ اعتوبد ثِ داًص فٌی ٍ هذیریتین ایي پیوبى ًبهِ را ثب توبم ٍجَد ٍ ثب 

اخاللب ٍ لبًًَب  هتعْذ ثِ اجرای ثی کن ٍ عطك ، اعتمبد راسخ ٍ ایوبى ثِ ًتیجِ کبر ، هتعْذ ثِ اجرای ایي لرارداد 

 کبست آى ٍ ّوِ آًچِ کِ گفتِ ٍ یب هکتَة ضذُ هی ثبضن.
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 صٌبیع دستی سبیت عراحیچرا  -1هبدُ

سبَ ٚ رضء وطٛسٞبی وٟٗ دس رٟبٖ ثٝ ضٕبس ٔی سٚد. ٔشدٔب٘ی وٝ دس ایٗ  2500ص ایشاٖ وطٛسی است ثب لذٔت ثیص ا

سشصٔیٗ ٔی صیستٙذ، ٔشدٔب٘ی اُٞ ٞٙش ٚ دٚق ثٛدٜ ا٘ذ ٚ ایٗ لشحیٝ راتی ثشٌشفتٝ اص عجیقت ٚ فشًٞٙ ثبستب٘ی ایشاٖ 
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ٔٙذاٖ ثٝ ٚضٛح دیذ . اص رّٕٝ صٔیٗ ثٛدٜ ثٝ عٛسی وٝ ٔی تٛاٖ ٘طب٘ٝ ٞبی آٖ سا دس تٕبْ اثٙیٝ تبسیخی ٚ آحبس ایٗ ٞٙش

است غٙبیـ دستی ٔی ثبضذ. ٟٕٔتشیٗ آحبس ثٝ یبدٌبس ٔب٘ذٜ اص ٞٙش ٔشدٔبٖ سشصٔیٗ ایشاٖ وٝ پطت ثٝ پطت ثٝ ٔب سسیذٜ 

ضبُٔ غٙبیـ ٔتقذدی است وٝ ٔی تٛاٖ ثٝ آحبس ٔیٙبوبسی، لّٓ وبسی، خبتٓ وبسی ٚ ... اضبسٜ ٗ ٔٗ یغٙبیـ دستی سشصٔ

  .٘ؾیشی دس رٟبٖ ٞستٙذ ٕ٘ٛد وٝ ٞش وذاْ داسی صیجبیی ٔٙحػش ثٝ فشد ٚ ثی

ء دیبسی ثٙب ثٝ تبسیخ ٚ فشًٞٙ خٛد داسای غٙبیـ دستی ٚیژٜ ٕٞبٖ ضٟش است ثٝ عٛس ٔخبَ آحبس خبتٓ وبسی اغفٟبٖ رضٞش 

ضٟش ٔی تٛاٖ فشٚضٍبٟٞبی ٔتقذدی ثشای اسائٝ ایٗ آحبس ٔطبٞذٜ  ٗدس سغح رٟبٖ است ٚ ثب سفش ثٝ ای تشیٗ آحبسٔطٟٛس

 . خشیذ غٙبیـ دستی ثٝ غٛست سٙتی داسای ٔقبیت ٚ ٔضایبیی ٔی ثبضذ وٝ ثٝ ضشح اٖ ٔی پشداصیٓ.ٕ٘ٛد 

 فشٚضٍبٟٞبی سٙتی:ٔقبیت 

ٚ فذْ دستشسی تِٛیذ ایٗ فشٚضٍبٟٞب دس ضٟش ٔجذاٚرٛد  -1

فشضٝ ارٙبس ثی ویفیت ٚ تمّجیٌبٞب  -2

ٞبی ثبال ٚ ٘بٔطخع غٙبیـ دستیلیٕت  -3

سفبیت استب٘ذاسدفذْ  -4

وبس تٛسظ غیش ٔتخػػیٗ ایٗ وست ٚفشٚش  -5

 فشٚضٍبٟٞبی سٙتیٔضایبی 

وبال ٚ ِٕس آٖٔطبٞذٜ  -1

چب٘ٝ ص٘یست لذ -2

ٚ سفش سیش  -3

 ایٗ وبس:چبسٜ 

ٌستشش فٙبٚسی ٚ تزبست اِىتشٚ٘یه دیٍش وست ٚ وبس ٞبی لذیٕی پبسخٍٛی ٘یبص ثطش أشٚصی وٝ ٔذاْ دس حبَ سیش ٚ ثب 

ٝ فشٚش ، ٘یستٙذ ٚ سٚص ثٝ سٚص ثش وست ٚ وبس ٞب ٚ فشٚضٍبٟٞبی ایٙتش٘تی وٝ ث٘ت استدس د٘یبی ٔزبصی ٚ ایٙتش تسیبح

فشٚضٍبٜ دستی ٘یض اص ایٗ أش ٔستخٙی ٕ٘ی ثبضذ دس ایٗ ٘ٛؿ  ٔی پشداص٘ذ ، افضٚدٜ ٔی ضٛد . ٚ فشٚضٍبٜ غٙبیـ ا٘ٛاؿ وبال

، أىب٘بت ثی یىذیٍش با٘ٛاؿ غٙبیـ دستی ثٔی تٛا٘یذ ثب اسائٝ اعالفبت وبٔال تخػػی دسثبسٜ غٙبیـ دستی ٚ أىبٖ ٔمبیسٝ 

، ٕٞچٙیٗ ثب اسائٝ لیٕت ٞبی ٔطخع ٚ اسائٝ وبالٞبی اغُ ثٝ ثٟتشیٗ ٘حٜٛ ٕٔىٗ سبیت اسائٝ دٞیذ٘ؾیشی ثٝ وبسثشاٖ 

 ٕ٘بییذ.افتٕبد وبسثشاٖ سا رذة 

 صٌبیع دستی سبیت عراحی گیژٍی -2هبدُ 

ثٙذی ٝایزبد ثی ٟ٘بیت دست أىبٖ -1
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فشٚش ایٙتش٘تی غٙبیـ دستیأىبٖ  -2

ٔمبیسٝ وبالأىبٖ  -3

تقییٗ ٚیژٌی ٞبی وبال ثش اسبس، رٙس، سً٘ ، ٘ٛؿ ٚ ...أىبٖ  -4

ایزبد صْٚ ثش سٚی تػبٚیشأىبٖ  -5

فتٝ رستزٛی ا٘ٛاؿ وبالفیّتش پیطشأىبٖ  -6

فشٚش ٔحػٛالت ثٝ غٛست ٌشٚٞیأىبٖ  -7

ٔب٘ٙذ رٙس، سً٘ ، ا٘ذاصٜ ٚ ... تقییٗ لیٕت وبال ثش اسبس ٚیژٌی ٔختّفأىبٖ  -8

تقییٗ ا٘ٛاؿ سٚضٟبی اسسبَأىبٖ  -9

ایزبد ا٘ٛاؿ دسٌبٟٞبی پشداخت ٔستمیٓ ٚ ٚاسظأىبٖ  -10

فشٚش ٞبی ٚیژٜ ٚ تخفیف داسأىبٖ  -11

ایزبد ا٘ٛاؿ وٛپٗ ٞبی تخفیفأىبٖ  -12

ٛداس لیٕتدسد ٕ٘أىبٖ  -13

ایزبد فشٚضٟبی ٕٞىبسی ٚ یٛصسیأىبٖ  -14

ایزبد فشٚش ٚ ثبصاسیبثی ضجىٝ ایأىبٖ  -15

فشٚش ثٝ غٛست فٕذٜ ٚ تىیأىبٖ  -16

ایزبد لیٕت ٞب ثٝ غٛست ٕٞىبسی ٚ یٛصسیأىبٖ  -17

ایزبد فشٔبٞبی سفبسش خبظأىبٖ  -18

اسائٝ خذٔبت ا٘الیٗ ٚ تخػػیأىبٖ  -19

رستزٛی داخّی پیطشفتٝٔٛتٛس  -20

ایزبد ا٘ٛاؿ حشارٟبی فػّی ٚ ...أىبٖ  -21

سبخت ٚ ایزبد پُٙ ٞبی ٕٞىبسی ٚ ٚ فشٚش أىبٖ  -22

٘ؾشات، أتیبص دٞی ، الیه ٚ دیسالیه تٛسظ وبسثشاٖأىبٖ  -23

 24/7ٔطبٚسٜ آ٘الیٗ أىبٖ  -24

دسد تیىت تٛسظ وبسثشاٖ أىبٖ  -25

پیٍیشی سفبسضبت ٚ ٔشاحُ اسسبَ تٛسظ وبسثشاٖأىبٖ  -26

ا٘تخبة ثستٝ ثٙذی تٛسظ وبسثشاٖأىبٖ  -27
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افضبء ژٜوبسثشی ٚیپُٙ  -28

دسیبفت ٘ٛتفیىیطٗ تٛسظ وبسثشاٖ ٚ ٔطتشیبٖأىبٖ  -29

ٔمبالت تخػػی دسثبسٜ غٙبیـ دستیدسد  -30

 ایزبد ا٘ٛاؿ وبسثشاٖ ٚ ٔذیشاٖ سبیت ٚ ایزبد ٔحذٚدیت ٞبی خبظ ثشای ٞش وبسثشأىبٖ  -31

 صٌبیع دستی کبًبت عراحی سبیتاه - 3هبدُ

یب ایزبد سبة دأیٗ ثش اسبس سبیت لجّی ٚ  غٙبیـ دستی: ا٘تخبة دأٙٝ ٔٙبست ثشای عشاحی سبیت دأٙٝ سبیت -1

ِیٙه ثٝ سبیت اغّی

فضبی ٔیضثب٘ی اثشی: استفبدٜ اص فضبی ٔیضثب٘ی اثشی ٔتٙبست ثب ٞش تقذاد وبسثش -2

اختػبغی یب فٕٛٔی ثٙبثش حزٓ وبسثشاٖ ٚ  ثشاسبس  غٙبیـ دستیسیستٓ ٔذیشیت ٔحتٛا : عشاحی سبیت  -3

ضٕب سبیتاستشاتژی 

ثٝ  سبیت غٙبیـ دستیٝ  وبسٌیشی اص سٚش ٞبی ٘ٛیٗ عشاحی سبیت، ٚ ساٜ ا٘ذاصی : ثغٙبیـ دستیسبیت عشاحی  -4

غٛست وبٔال سسپب٘سیٛ ٚ پشسشفت

 ػٛغی وبسثشاٖخفبت ٚ حشیٓ أٙیت اعالفبت: ثٝ وبسٌیشی اص ثبالتشیٗ سپش ٞبی أٙیتی ثشای حفؼ اعال -5

 ٍ تعرفِ ّب فرٍضگبّی اهکبًبت تخصصی عراحی سبیت - 4هبدُ

 ّبستیٌگ ٍ داه4-1ٌِ

 Cپّٗ  B پّٗ A پّٗ فٙٛاٖ

 ٔزبصی ٔزبصی اضتشاوی فضبی ٔیضثب٘ی ٚة

 ٘ب ٔحذٚد ٘بٔحذٚد ایٕیُ 5 ایُٕ ٞبی اختػبغی

 5000MB 10000MB 50 GB فضبی ٔیضثب٘ی

 ٘بٔحذٚد أٙٝد 5 ٘ذاسد پبسن دأیٗ

 ٘بٔحذٚد 10GB 50GB پٟٙبی ثب٘ذ

 داسد داسد داسد IR.دأٙٝ 

 داسد داسد ٘ذاسد COM.دأٙٝ 

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ORG.دأٙٝ 

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد NET.دأٙٝ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد آی پی اختػبغی

 اهکبًبت لبلت 4-2

 Cپّٗ  B پّٗ A پّٗ فٙٛاٖ
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 داسد داسد داسد ٘ٝ ، دسثبسٜ ٔب ، تٕبس ثب ٔب ثشٌٝ ٞبی اغّی سبیت ضبُٔ خب

ثشٌٝ ٞبی فشفی سبیت ، ٕ٘ٛ٘ٝ وبسٞب، ا٘تمبدات ٚ پیطٟٙبدات ، لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات 

 ش وبسفشٔب است.ؾ، ٚ ٞش آ٘چٝ ٔٛسد ٘
 داسد داسد داسد

ثشٌٝ ٞبی ٔقشفی ضبُٔ ، ٌٛاٞیٙبٔٝ ٞب ، چبست سبصٔب٘ی ، ٔقشفی پشسُٙ ٕٞشاٜ 

، سٛاثك ارشایی ، ٕ٘ٛ٘ٝ وبسٞبی دس حبَ ارشا ، ٔٙبثـ  ثب فىس ٚ ویٛ اس وذ

 ا٘سب٘ی 

 داسد داسد داسد

 داسد داسد ٘ذاسد سبص پیطشفتٝفشٟٔبی 

 داسد داسد ٘ذاسد ٘مطٝ ٌٌُٛ 

 داسد داسد ٘ذاسد ٔٛتٛس رستزٛی داخّی پیطشفتٝ 

 داسد داسد داسد ٌبِشی تػبٚیش

 داسد داسد داسد تمٛیٓ 

 داسد اسدد داسد سٛاالت ٔتذاَٚ

 هذیریت 4-3

 Cپّٗ  B پّٗ A پّٗ فٙٛاٖ

 داسد داسد داسد ٔذیشیت ثٙش

 داسد داسد داسد ٔذیشیت ایٕیُ

 داسد داسد داسد ٔذیشیت لسٕت ٞبی خبظ

 داسد داسد داسد ٕ٘بیص ٌشافیىی ٍِٛ  ٕٞىبساٖ

 داسد داسد ٘ذاسد فشْ سبص + فشْ سفبسش + فشْ تٕبس ثب ٔب

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٔذیشیت وبسثشاٖ

 تعبهل ٍ ارتجبط ثب کبرثراى 4-4

 Cپّٗ  B پّٗ A پّٗ فضٛیت

 داسد داسد داسد أىبٖ ٘ؾش دٞی 

 داسد داسد داسد أىبٖ الیه یب دیس الیه

 داسد داسد داسد پیبٟٔب ٚ اعالفیٝ ٞب

 داسد داسد داسد حسبة وبسثشی سفبسضی افضبء ٚ ٕٞىبساٖ

 داسد داسد داسد اخجبس ، پیطٟٙبدات ٚیژٜ (خجش٘بٔٝ ٚ اسسبَ ایٕیُ ) آخشیٗ 

 داسد داسد ٘ذاسد سبٔب٘ٝ پیبٔىی

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد پطتیجب٘ی ثٝ غٛست تیىت

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٘ؾش سٙزی ٚ ٔسبثمبت 

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٚ ثبضٍبٜ ٔطتشیبٖ تبالس ٞبی ٌفتٍٛ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد پطتیجب٘ی آ٘الیٗ

 ضجکِ ّبی اجتوبعی 4-5
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 داسد داسد داسد تٍّشاْ

 داسد داسد داسد ایٙستبٌشاْ

 داسد داسد داسد فیسجٛن

 داسد داسد داسد تٛیتش

 داسد داسد ٘ذاسد ٌٌُٛ پالس

 داسد داسد ٘ذاسد پیٗ تشاست

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ِیٙىذیٗ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد یٛتٛیٛة

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٔبی اسپیس

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد آپبسات

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد یس ٕ٘بف

 اهکبًبت تخصصی 4-6

 داسد داسد داسد ثٙذی دستٝ ٟ٘بیت ثی ایزبد أىبٖ

 داسد داسد داسد دیٍشی وبالی ٞش ٚ دستی غٙبیـ ایٙتش٘تی فشٚش أىبٖ

 داسد داسد داسد وبال ٔمبیسٝ أىبٖ

 داسد داسد داسد ٔزضا غٛست ثٝ وبسثش ٞش اختػبغی پشٚفبیُ بدایز أىبٖ

 داسد داسد داسد یٛصس ٚ ٕٞىبس غٛست ثٝ سبیت وبسثشاٖ تقشیف أىبٖ

 داسد داسد داسد وبسثشاٖ تمبضب ٔٛسد ٞبی ٚیژٌی ٔجٙبی ثش وبال پیطشفتٝ رستزٛی ٔٛتٛس

 داسد داسد داسد سبیت وبسثشاٖ ثٛدرٝ ٚ لیٕت ٔحذٚدٜ فیّتش أىبٖ

 داسد داسد داسد ... ٚ ٘ٛؿ ، سً٘ رٙس، اسبس، ثش وبال ٞبی ٚیژٌی تقییٗ أىبٖ

 داسد داسد داسد ٔحػٛالت ثشای فىس ٌبِشی ایزبد أىبٖ

 داسد داسد داسد وبال ٞش ثشای فشٚش ضشایظ تقشیف أىبٖ

 داسد داسد داسد ٔشتجظ وبالٞب ٚ رب٘جی ٔحػٛالت فشٚش أىبٖ

 داسد ٘ذاسد داسد فشٚضٍبٜ ایٙتش٘تی عشاحی دس دیٍش سبیتٟبی تجّیغبت سدد أىبٖ

 داسد ٘ذاسد داسد لیٕتی ٔختّف ٞبی پّٗ غٛست ثٝ فضٛیت حك فشٚش أىبٖ

 داسد ٘ذاسد داسد ٚیژٜ فشٚش ٞبی پىیذ ایزبد أىبٖ

 داسد ٘ذاسد داسد تػبٚیش سٚی ثش صْٚ ایزبد أىبٖ

 داسد داسد داسد وبال ا٘ٛاؿ رستزٛی پیطشفتٝ فیّتش أىبٖ

 داسد داسد داسد ٌشٚٞی غٛست ثٝ ٔحػٛالت فشٚش أىبٖ

 داسد داسد داسد  ا٘ذاصٜ ، سً٘ رٙس، ٔب٘ٙذ ٔختّف ٚیژٌی اسبس ثش وبال لیٕت تقییٗ أىبٖ

 داسد داسد داسد اسسبَ سٚضٟبی ا٘ٛاؿ تقییٗ أىبٖ

 داسد داسد داسد ٚاسظ ٚ ٔستمیٓ پشداخت دسٌبٟٞبی ا٘ٛاؿ ایزبد أىبٖ

 داسد داسد داسد داس تخفیف ٚ ٚیژٜ ٞبی فشٚش أىبٖ
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 داسد داسد داسد تخفیف ٞبی وٛپٗ ا٘ٛاؿ ایزبد أىبٖ

 داسد داسد ٘ذاسد لیٕت ٕ٘ٛداس دسد أىبٖ

 داسد داسد ٘ذاسد یٛصسی ٚ ٕٞىبسی فشٚضٟبی ایزبد أىبٖ

 داسد داسد ٘ذاسد ای ضجىٝ ثبصاسیبثی ٚ فشٚش ایزبد أىبٖ

 داسد داسد ٘ذاسد تىی ٚ فٕذٜ غٛست ثٝ فشٚش أىبٖ

 داسد داسد ٘ذاسد یٛصسی ٚ ٕٞىبسی غٛست ثٝ ٞب لیٕت ایزبد أىبٖ

 داسد داسد ٘ذاسد خبظ سفبسش فشٔبٞبی ایزبد أىبٖ

 داسد داسد ٘ذاسد تخػػی ٚ ا٘الیٗ خذٔبت اسائٝ أىبٖ

 داسد داسد ٘ذاسد ... ٚ فػّی حشارٟبی ا٘ٛاؿ ایزبد أىبٖ

 داسد داسد ٘ذاسد B2B فشٚش ٚ ٚ ٕٞىبسی ٞبی پُٙ ایزبد ٚ سبخت أىبٖ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد وبسثشاٖ تٛسظ دیسالیه ٚ الیه ، دٞی أتیبص ٘ؾشات، أىبٖ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد 24/7 آ٘الیٗ ٔطبٚسٜ أىبٖ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد وبسثشاٖ تٛسظ تیىت دسد أىبٖ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد وبسثشاٖ تٛسظ اسسبَ ٔشاحُ ٚ سفبسضبت پیٍیشی أىبٖ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد وبسثشاٖ تٛسظ ثٙذی ثستٝ ا٘تخبة أىبٖ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد افضبء ٚیژٜ وبسثشی پُٙ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٔطتشیبٖ ٚ وبسثشاٖ تٛسظ ٘ٛتفیىیطٗ دسیبفت أىبٖ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد دستی غٙبیـ دسثبسٜ تخػػی ٔمبالت دسد

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد سفبسضی ٞبی ٔحذٚدیت ایزبد ٚ سبیت ٔذیشاٖ ٚ وبسثشاٖ ا٘ٛاؿ ایزبد أىبٖ

 اهکبًبت اضبفی 3-7

 Cپّٗ  B ّٗپ A پّٗ فٙٛاٖ

 داسد داسد داسد اعالفبت وبسوٙبٖ ٚ چبست سبصٔب٘ی

 داسد داسد ٘ذاسد دسد تجّیغبت دس سبیت

 داسد داسد داسد ٘مطٝ سبیت

 داسد داسد داسد آٔبس ثبصدیذ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد ٔٙبلػٝ ٚ ٔضایذٜ

 داسد داسد داسد اخجبس / ثالي / ٔمبالت

 داسد داسد ٘ذاسد تمٛیٓ ٚ سٚیذادٞب

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد دسیبفت ٕ٘بد اِىتشٚ٘یىی

 داسد داسد ٘ذاسد اتػبَ ثٝ دسٌبٟٞبی ثب٘ىی

 تجلیغبت ٍ ثبزاریبثی 3-8

 داسد داسد داسد ٚة سبیت ٞبی تجّیغبتی سایٍبٖ داخّی ٚ خبسری

 داسد داسد ٘ذاسد وب٘بَ ٞبی پش ثبصدیذ تٍّشاْ
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 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد پیذ ٞبی پش ثبصدیذ ایٙستبٌشاْ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد وّیه یبة یب آی ٘تٛسن یب ص٘جٛس –تجّیغبت وّیّی 

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد تجّیغبت ثٙشی دس سبیتٟبی پش ثبصدیذ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد تجّیغبت وّیىی ٌٌُٛ

 داسد ٘ذاسد ٘ذاسد تجّیغبت ٔتٙی

 سئَ ٍ ثْیٌِ سبزی سبیت 3-9

 داسد سددا داسد css  ٚjava scriptثٟیٙٝ سبصی وذ ٘ٛیسی 

 داسد داسد داسد فطشدٜ سبصی وذ ٘ٛیسی

 داسد داسد داسد ٘ػت پالٌیٗ ٞبی سئٛ پش ٔیْٛ

 داسد داسد داسد ٘ػت پالٌیٗ پشٔیْٛ ٔٛضه

 داسد داسد داسد اضبفٝ وشدٖ ٘مطٝ سبیت

 داسد داسد داسد robots.txt افضٚدٜ فبیُ 

 داسد داسد داسد google,yandex.alexa,bing حجت سبیت دس ٔٛتٛس ٞبی رستزٛ

 داسد داسد داسد ثشای وبسثشاٖ صفقبَ وشدٖ لبثّیت و

 اهٌیت 3-10

 داسد داسد داسد پالٌیٗ ٞبی أٙیت پشٔیْٛ

 داسد داسد داسد htacses, config,dbپطتیجبٖ ٌیشی اص فبیُ ٞبی

 داسد داسد داسد استفبدٜ اص ٚسٚد چٙذ ٔشحّٝ ای ٚ أٙیتی

 داسد داسد داسد ستی وبسثشاٖ تبصٜاستفبدٜ اص لبثّیت تبییذ د

 داسد داسد داسد تغییش أٙیتی ٘بْ فبیُ ٞبی دیتبثیس

 داسد داسد داسد تغییش ٔسیش فبیُ ٞبی اغّی سبیت ثٝ پٛضٝ ٞبی أٗ

 داسد داسد داسد ٔذیشیت ثّه ِیست

 داسد داسد داسد ثىبس ا٘ذاختٗ سیستٓ ٔحبفؾت فبیش ٚاَ) دیٛاس آتص(

 داسد داسد داسد آ٘تی اسپٓ ٚ سثبت ٞبی رفًٙ ٘ٛیس استفبدٜ اص سیستٓ

 داسد داسد داسد لفُ وّیه سایت دس سبیت ثشای فذْ وپی ثشداسی ٔغبِت

 داسد داسد داسد فقبَ وشدٖ حفبؽت اص آیفشْ ٞب

 تحَیل سبیت 3-11

 ّفت5ِ ّفت3ِ ّفتِ 2 زهبى تمریجی عراحی تب تحَیل

 سبل1 سبل1 سبل1 پطتیجبًی ٍ ثرٍز رسبًی

 دارد دارد دارد خذهبت آهَزضی از راُ دٍر

 دارد دارد دارد آهَزش حضَری

 تعرفِ  4-11

 %40 %30 %30 پیص لرارداد
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 %40 %40 %40 عراحی اٍلیِ

 %20 %30 %30 عراحی ًْبیی ، تحَیل ٍ آهَزش

 000/1500 لویت

 تَهبى

000/2500 

 تَهبى

000/3500 

 تَهبى

 

 فرٍضگبّیهراحل کبر عراحی سبیت 

ٚسٜ ٚ ثبصدیذ سایٍبٖ اص ٔحُ وبس ٔطب .1

ا٘تخبة ٘بْ دأٙٝ ٔٙبست ٔغبثك ثب اغَٛ ثبصاسیبثی ٚ سئٛ .2

ا٘تخبة ٞبست ٚ پبیٍبٜ دادٜ ٔٙبست ثشای عشاحی ٚة سبیت  .3

عشاحی وّیٝ فىس ٞب ٔغبثك ثب اغَٛ سٚا٘طٙبسی ٚ ٌشافیىی .4

تِٛیذ ٔحتٛا ٔتٙبست ثب اغَٛ سئٛ ثشای عشاحی سبیت  .5

ٔغبثك ثب آخشیٗ استب٘ذاسدٞبی ٌٌُٛ ٚ سئٛ ٚ استفبدٜ اص ثٟتشیٗ وّٕبت وّیذی دس ٚة  عشاحی ٟ٘بیی ٚة سبیت .6

سبیت ضٕب

تبییذ ٟ٘بیی ٚة سبیت ٚ لشاس ٌشفتٗ دس فضبی ٔزبصی .7

ٚٔقشفی ٚة سبیت ثٝ ٔٛتٛس ٞبی رستزٛ اص رّٕٝ .8

ا٘زّٕٗی ٔتٙبست ثب ٔقشفی ٚة سبیت ثٝ فٟشستٟبی ٔٛضٛفی رٟب٘ی ٚ داخ .9

ساٜ ا٘ذاصی ضجىٝ ٞبی ارتٕبفی اص رّٕٝ .10

ٚ

ٔقشفی ٚ حجت ٔحػٛالت ضٕب دس ٚة سبیت ٞبی تجّیغبتی ٚ ٕٞىبساٖ ضٕب .11

ی ٚة سبیت ضٕباسسبَ ایٕیُ ٌشٚٞی ثٝ وّیٝ ٔطتشیبٖ ثبِمٜٛ رٟت اعالؿ سسب٘ی اص ساٜ ا٘ذاص .12

ثٟجٛد ثخطیذٖ ثٝ سشفت ٚة سبیت ٚ ٘ػت ٚ ساٜ ا٘ذاصی افضٚ٘ٝ ٞبی سئٛ .13

ثبالثشدٖ ثبصدیذ اص ٚة سبیت ضٕب ثب استفبدٜ اص تىٙیىٟبی اغِٛی ٚ استب٘ذاسد سئٛ .14

آٔٛصش وّیٝ ٔشاحُ دستٝ ثٙذی ، افضٚدٖ ٚ یب تغییشات دس ٔحػٛالت ، تغییشات دس غفحبت ٚة سبیت ٚ ٞش ٘ٛؿ  .15

ی ٚ سٚضی وٝ الصْ است یه ٔذیش سبیت ثذا٘ذ دس عی یه رّسٝ حضٛسیتىٙیى

پطتیجب٘ی اص ٚة سبیت، وّیٝ ٚة سبیت ٞبی عشاحی ضذٜ دس فب٘ٛس سایب٘ٝ اص یه سبَ پطتیجب٘ی سایٍبٖ ثٟشٔٙذ  .16

یىی ثٛدٜ ٚ دس عی ایٗ یه سبَ دس ٞش صٔبٖ ٚ ٞش ٔىبٖ پشسُٙ فب٘ٛس سایب٘ٝ آٔبدٜ پبسخٍٛیی ثٝ سٛاالت فٙی ٚ تىٙ

ضٕب خٛاٞٙذ ثٛد
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سبَ ضٕب٘ت ٘بٔٝ سسٕی ٘شْ افضاسی  5ٌبسا٘تی ٚة سبیت ، وّیٝ ٚة سبیت ٞبی عشاحی ضذٜ تٛسظ فب٘ٛس سایب٘ٝ اص  .17

ثٟشٔٙذ ثٛدٜ ٚ تضٕیٗ ٔی ٌشدد اص ِحبػ أٙیتی ٚ تىٙیىی ٞیچ ٔطىّی دس ٚة سبیت ایزبد ٍ٘شدد

. 

 تعْذات هجری – 6هبدُ 

سبیت فبسی اص ٞشٌٛ٘ٝ اضتجبٞبت تبیپی ٚ ٔحتٛایی ثبضذ وّیٝ ٔمبالت ٔٙتطش ضذٜ دس ٚة -1

دس غٛست استفبدٜ اص ٔمبالت ٚ ٘ٛضتٝ ٞبی وتبثٟب ٚ  ٚة سبیتٟبی ٔشتجظ ٔحتٛای اغّی ٚ وّی آٖ وبٔال ٔتٕبیض ٚ ٘ٛیٗ عشاحی  -2

ضٛد

سفبیت وّیٝ لٛا٘یٗ وطٛسی ، ِطىشی ٚ فشفیبت ٔزٞجی وطٛس) رٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ( -3

بحج سیبسی ٚ ٔزٞجی ٚ سٌٛشی ٞبی فشفی ٚ اخاللی ربٔقٝٚاسد ٘طذٖ ثٝ ٔج -4

دس ٍ٘بسش ٔمبالت ٚ ٚة سبیتسفبیت وّیٝ اغَٛ ٚ لٛا٘یٗ سئٛ ٚ  -5

استفبدٜ اغِٛی اص لٛا٘یٗ سئٛ والٜ سفیذ -6

آٔٛصش ٔستٕش ٚ وبسثشدی ٔذیش ٔٛسسٝ ٚ یب ساثظ فٙی -7

 تعْذات کبرفرهب – 7هبدُ 

دس ٔٛسسٝ ٚ ثب٘ه اعالفبتی ثٝ غٛست ٔمبالت آٔٛصضی اضبفٝ ثش ٔمبالت آٔٛصضی  دس اختیبس لشاس دادٖ ٔٙبثـ آٔٛصش ٔٛرٛد -1

ٔزشی

وٕه دس ا٘تخبة ثٟتشیٗ وّٕبت وّیذی ٚة ٚ ٔٛضٛفبت اغّی سبیت -2

دس اختیبس لشاس دادٖ فبیُ ٞبی ٚیذئٛیی ٔٛسد ٘یبص ثشای ا٘تطبس دس ضجىٝ ٞبی ارتٕبفی  -3

ایٙتش٘تی ثیٗ إِّّی دس غٛست ٘یبص ، تشرٕٝ ٔمبالت ٚ اخجبس ٔزّٝ ٞبی -4

استفبدٜ ٞٓ ساستب ثب فقبِیت ٞبی سبیت دس ثٝ وبسٌیشی ٞطته ٞب دس وب٘بَ تٍّشاْ ٔٛسسٝ -5

ا٘تطبس ٔمبالت ٚة سبیت ٚ استجبط ِیٙىی پستٟب دس وب٘بَ تٍّشاْ -6

 عشف لشاسداد ٔٛؽف است ٘سجت ثٝ پشداخت ٚ تسٛیٝ ٔجّغ لشاسداد دس ٔٛفذ ٔمشس الذاْ الصْ سا ثقُٕ آٚسد . -7

 حمَق  هبلکیت هبدی ٍ هعٌَی -8هبدُ 

 وّیٝ حمٛق ٔبدی ، فّٕی ٚ ٔقٙٛی ٔتقّك ثٝ وبسفشٔب ٔی ثبضذ . -1
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ٔی  ..........................اعالفبت وبسثشاٖ ، ثب٘ه اعالفبت ایٕیّی ٚ تّفٟٙبی ، اعالفبت وبسثشاٖ ٚة سبیت ٔتقّك ثٝ آلبی  -2

اضت.ثبضذ ٚ ٔزشی حك استفبدٜ ضخػی اص اٟ٘ب سا ٘خٛاٞذ د

تٕبٔی ٔمبالت ٚ اعالفبت ٔٙتطش ضذٜ دس ٚة سبیت چٝ اص ِحبػ ٔبدی ٚ چٝ اص ِحبػ ٔقٙٛی ثٝ ٘بْ آلبی  -3

ٔٙتطش خٛاٞذ ضذ. ........................

 فسخ لرارداد ٍ ضرایظ فسخ لرارداد -9هبدُ 

حك فسخ لشاسداد سا داسد ٚ ٔزشی ٍٞٙبْ فسخ لشاسداد دس غٛستی وٝ ٔزشی اص پس ارشای ٔشاحُ روش ضذٜ ثش ٘یبیذ وبسفشٔب  

ٞیچٍٛ٘ٝ حمی دس ساثغٝ ثب دسیبفت خسبسات ٘ذاسد.

دس غٛستی وٝ تٕبٔی ضشایظ ٔغبثك ثب ٔشاحُ عشاحی ضذٜ دس پّتفشْ ارشا ٌشدد ، ٚ وبسفشٔب الذاْ ثٝ فسخ لشاسداد ٕ٘بییذ 

دسغذ اص ٞضیٙٝ  50ای عشح ثبضذ ، وبسفشٔب ،  ٔٛؽف است دس غٛستی وٝ ٔذت صٔبٖ عی ضذٜ وٕتش اص ٘ػف ٔذت صٔبٖ ارش

دسغذ اص ٞضیٙٝ ارشا سا ثٝ ٔزشی عشح ثبثت خسبست پشداخت  75ارشا ٚ چٙب٘چٝ ثیطتش اص ٘ػف ٔذت صٔبٖ ارشای عشح ثبضذ 

 ٕ٘بیذ.

 اصالحیِ ّب ، هتون ، هکول ٍ یب تغییر -10هبدُ 

یب ٘یبص ثٝ اِحبق ٞش ٌٛ٘ٝ ٔتٕٓ یب ٔىُٕ ثٝ لشاسداد ٚ  ٞش ٌٛ٘ٝ  اغالح یب تغییش  دس ٔٛاسدی اص ایٗ لشاسداد ٚ پیٛستٟبی ٔشثٛعٝ

 پیٛستٟب ، غشفب ثب تٛافك عشفیٗ ٔیسش خٛاٞذ ثٛد

 حل اختالف -11هبدُ 

دس ٔٛاسدی وٝ ثشای عشفیٗ لشاسداد دس تقجیش ٚ تفسیش یب ارشای وبُٔ یب لسٕتی اص لشاسداد اختالف ٘ؾشی حبدث ٌشدد ، عشفیٗ 

ص عشیك ٔزاوشٜ ٔٛا٘ـ سا ٔشتفـ سبص٘ذ ٚ سضبیت عشفیٗ حبغُ ٌشدد ، دس غیش ایٗ غٛست اص عشیك لشاسداد تالش ٔی ٕ٘بیٙذ تب ا

 داٚسی یب ٔشارـ صیش غالح ٔٛسد ثشسسی لشاس ٔی ٌیشد.

 هفبد لرارداد: – 12هبدُ 

یٝ غفحبت ایٗ ثشي دس دٚ ٘سخٝ تٙؾیٓ ضذٜ ٚ وبٔال ثٝ سٚئیت عشفیت لشاسداد سسیذٜ است ٚ وّ 10ٔبدٜ ٚ  12ایٗ لشاسداد دس 

 ثٝ ٟٔش ٚ أضبء عشفیٗ سسیذٜ است لشاسداد


