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 بالگ سایت         طرح  -4

 

  : ایي طزحاس جولِ قاتليت ّاي 

 تالگ پيشزفتِ تا داهٌِ اختصاصي ًام دّيار 

 قالة اًعطاف پذیز تا قاتليت ًوایش در تلفي ّوزاُ 

 پٌل هذیزیت حزفِ اي ٍ آساى  

 قالة  05تيش اس  

 اهکاًات سفارشي طزح تالگ سایت :   

 تخش هعزفي دّياري ٍ رٍستا ٍ فعاليت ّا   -

 اهکاى ثثت ٍ هذیزیت اخثار ٍ اطالعيِ ّا  ٍ تاسُ ّاي دّياري - 

 ثثت هٌاسثت ّا -

 کسة درآهذ تا ثثت تثليغات کار اّالي رٍستا ٍ دّياري -

 ثثت اطالعات آهاري جوعيت رٍستا  -

 ثثت عکس ٍ گالزي - 

 هعزفي آداب ٍ رسَم ّا ٍ اصطالحات رایج رٍستاّا -

 اطالعات تواس  - 

 ثثت ٍ هذیزیت قيوت  -

....ٍ 

سایت ٍتالگي را تا داهٌِ خَدتاى ٍ تا قالثي هخصَص شوا هشاتِ یک سایت هستقل راُ  ایي طزحشوا هي تَاًيذ تا 

 اًذاسي کٌيذ کِ تصَرت کاهال کارتزدي اس آى تْزُ تزداري ًوایيذ .

 :تالگ سایتف ّذ

هتوزکش است کِ تا تْزُ گيزي اس تکٌيک ّاي رٍس دًيا، ّشیٌِ ًگْذاري اس  ٍب سایتي کارتزدي ٍّذف ها راُ اًذاسي 

یک پایگاُ ایٌتزًتي پایذار ٍ تا کيفيت را تا کوتزیي ّشیٌِ ٍ تا تتَاًٌذ  کاّش دّين دّياراى هحتزمآى را تزاي 

 .تصَرت کارتزدي داشتِ تاشٌذ

 راُ اًذاسي ٍتسایت خَد را چگًَِ شزٍع کٌيذ؟ 

اي شزٍع فزآیٌذ راُ اًذاسي ٍتسایت خَد کافيست اس طزیق هشاٍر خَد کِ ایي اطالعات را دریافت ًوَدُ ایذ اقذام تز

پس اس ارائِ اطالعات ٍ عکس ّا ٍ هحتَاي هَرد ًظز شوا ، ها ٍب سایت هَرد ًظز شوا را در سهاى کوتز اس  ًوایيذ.

 .ٍس کاري راُ اًذاسي خَاّين ًوَدر 05

  ّشیٌِ طزح :

 تَهاى هي باشد . 483333قیوت ایي بسته 
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 رح کلَپ سایتط-5     

  اس جولِ قاتليت ّاي کلَج سایت :

 )صفحِ سایت تا طزاحي اختصاصي (لٌذیٌگ پيج اختصاصي  

 داهٌِ اختصاصي 

 پٌل هذیزیت کلَج سایت  

 ًوایش در طزح تالگ هلي 

 )تزاي ایجاد گالزي حزفِ اي در شثکِ اجتواعي(ایٌستاگزام  

 ليٌکذیي )جْت ارائِ رسٍهِ (  

 ( کاًال اختصاصي تلَسیَى ایٌتزًتي ) در صَرت در خَاست  

 )جْت راُ اًذاسي تاشگاُ اعضا ٍ ارسال اطالعيِ ٍ اخثار تِ اعضاي دّيار(ساهاًِ پياهکي   

 پياهکي  خط اختصاصي 

 ّاست  

 ة قال 05تيش اس  

 اهکاى اضافِ کزدى ًَیسٌذُ تِ کلَج سایت  

 

 اهکاًات سفارشي تخش هذیزیت کلَج سایت شاهل تخش ّاي:

 تخش هعزفي شزکت تِ ّوزاُ هشخصات تاریخچِ ٍ فعاليت ّا   -

 ثثت ٍ هذیزیت اخثار ٍ اطالعيِ ّا  ٍ تاسُ ّاي شزکت ٍ دّياري ّا - 

 ثثت هٌاسثت ّا -

 ثثت دّياراى عضَ -

 ثثت اطالعات آهاري جوعيت رٍستا  -

 ثثت عکس ٍ گالزي - 

 هعزفي آداب ٍ رسَم ّا ٍ اصطالحات رایج رٍستاّا -

 تخش تواس تا شزکت ٍ هذیزیت  - 

 ثثت ٍ هذیزیت قيوت  -

 اهکاى اًجام عوليات هختلف درج , حذف ٍ ٍیزایش در تخش ّاي هختلف تَسط هذیزیت  -

 

ایت ٍ تالگي را تا داهٌِ خَدتاى ٍ تا قالثي هخصَص شوا هشاتِ یک سایت هستقل شوا هي تَاًيذ تا کلَج سایت، س

 راُ اًذاسي کٌيذ کِ تصَرت کاهال کارتزدي اس آى تْزُ تزداري ًوایيذ .

 

 



                                 

 

 
                           

  

344 66572233  تلفکس 344 66572233 -8تلفي   47رٍبرٍی کالًتری -رستاربلَارپ -هعلن هیداى -اریس  

     www.dehyar-mazand.ir                                                                                                              info@dehyar-mazand.ir       

                                                                           

 

 
 

 کلَج سایت ، پاسخي است هذرى ٍ هتٌاسة تا رًٍذ ّاي رٍس جْاًي تِ ًياس شوا تزاي داشتي ٍتسایتي هتفاٍت:

کلَج سایت هحصَلي خالقاًِ است کِ تزاي شوا تصَرت اختصاصي ٍ تا تْزُ گيزي اس قَي تزیي سزٍیس دٌّذُ 

تزتزیي شزکت ّاي ارائِ دٌّذُ خذهت در ایي   CLUD computingّاي فضاي هجاسي ٍ تا تکيِ تز تَاًوٌذي 

، تا استفادُ اس سزٍرّاي اتزي ٍ  حَسُ در سطح جْاًي تَليذ شذُ تا عالٍُ تز ارتقاي سطح کيفيت تصزي سایت ّا

دادُ ّاي هتوزکش، تاالتزیي سطح کيفيت پشتيثاًي، اهٌيت ٍ سزعت را تا ّشیٌِ تسيار کن تِ هشتزیاى خَد عزضِ 

  .کٌذ

 

 

 ّذف کلَج سایت:

ش هتوزکش است کِ تا تْزُ گيزي اس تکٌيک ّاي رٍس دًيا، عالٍُ تز افشای ٍب سایتي کارتزدي ٍّذف ها راُ اًذاسي 

یک تا شزکتْا تتَاًٌذ  کاّش دّين شزکتْاکيفيت طزاحي ٍب سایت ّشیٌِ ًگْذاري اس آى را تزاي کسة ٍ کارّا ٍ 

 .پایگاُ ایٌتزًتي پایذار ٍ تا کيفيت را تا کوتزیي ّشیٌِ ٍ تصَرت کارتزدي داشتِ تاشٌذ

 راُ اًذاسي ٍتسایت خَد را چگًَِ شزٍع کٌيذ؟ 

تسایت خَد کافيست اس طزیق هشاٍر خَد کِ ایي اطالعات را دریافت ًوَدُ ایذ اقذام تزاي شزٍع فزآیٌذ راُ اًذاسي ٍ

پس اس ارائِ اطالعات ٍ عکس ّا ٍ هحتَاي هَرد ًظز شوا ، ها ٍب سایت هَرد ًظز شوا را در سهاى کوتز اس  ًوایيذ.

 .رٍس کاري راُ اًذاسي خَاّين ًوَد 05

  ّشیٌِ کلَج سایت :

% آى با تَجه به طرح دٍلت الکترًٍیك ٍ کوك به 83تَهاى هي باشد که  4333333قیوت ایي بسته 

هَشوٌد سازی شرکتهای تعاًٍي دهیاری استاى تَسط اتحادیه شرکتهای تعاًٍي دهیاریهای استاى 

 .  هسار تَهاى هسیٌه پرداختي آى هجوَعه هحترم است 833تحت عٌَاى بسته حوایتي هي باشد ٍ تٌها 

 

                              


