دکتر بهادر اسدی

 )1طراحی سایت
سیستم


سیستم مدیریت محتوا :ورد پرس فارسی



زبانهای پسزمینهApache, MySQL and PHP :

طراحی


طراحی کاربرپسند بهصورت واکنش گرا HTML 5 , CSS 3



تنظیم رنگ و قرار دادن بلوکها در طرح بر اساس درخواست مشتری



منوی پیمایش اصلی در باالی صفحه  +طرح تکستون در تمامی صفحات و طراحی قالب درخواستی برای صفحات خاص

توسعه سیستم


استفاده از جاوا اسکریپت و یا  PHPبرای اطمینان از بارگیری محتوای پویا



 PHPبرای مشارکت بیشتر در مورد ماژولهای اختصاصی



استفاده از  CSSبرای طراحی و  JQUERYبرای جلوههای متحرک مانند فرم تماس ،اسالید رها و ...

بخشها
در گام اولیه پروژه  11بخش در نظر گرفتهشده است:
 .1صفحه اصلی
 .2درباره مرکز
 .3بیمهها
 .4تعیین وقت و جواب دهی
 .5آمادگیها
.6

سؤاالت متداول

.7

اخبار و دانستنیها

.8

خدمات مرکز

 .9همکاران ( کارکنان ،پزشکان ،کادر پزشکی ،مراکز همکار)
 .11گالری تصاویر ( تصویر و ویدیو)
 .11تماس با ما

زمانبندی

این زمانبندی وظایف عمدهای را که باید در طول عمر پروژه انجام شود مشخص میکند .وظایف فردی ممکن است در صورت نیاز
برای برآورده کردن خواستههای طراحی  ،اضافه یا حذف شوند .تخمین زده میشود که این پروژه  611ساعت کار نیاز داشته باشد.
این مدتزمان ممکن است بسته به حجم کار اضافی  ،تغییرات در آخرین لحظه  ،ارسالهای اضافی و ارائهدهندگان خدمات شخص
ثالث متفاوت باشد .درخواستهای ویژگیهای اضافی و تغییرات طراحی بهصورت جداگانه محاسبه میشوند.
فاز 1


مطالعه طرح اولیه

 پذیرش طرح اولیه


پرداخت اولیه –  51درصد کل قرارداد



درخواست ثبت دامنه و هاست که در صورت نیاز بهصورت جداگانه محاسبه میشود.

فاز 2


طراحی قالب سایت ،بخشها ،فونتها ،الیهبندی و ماژولها



توسعه سیستم راهبری سایت



اتمام نقشه سایت ( از کجا به کجا باید رفت) ،طرحبندی و ساخت نهایی

 بازنگری ،کموزیاد کردن و تائید ساختار طراحی
فاز 3


جانماییهای اصلی ( تصاویر ،فیلترها ،ویدیوها)



ترکیب هر محتوا جدید ازجمله تصاویر  ،متن و مؤلفههای عمومی طراحی وبسایت (محدود به دامنه پروژه).

 آزمایش کردن؛ پیوندها  ،فرمها و آدرسهای ایمیل آزمایششده تا اطمینان حاصل شود که همه آنها بهطور مؤثر کار
میکنند.


ارائه سایت برای بررسی و تائید نهایی به کارفرما



در صورت لزوم انجام اصالحات و تعدیلهای اضافی( محدود به دامنه پروژه)

 پرداخت  51درصد مابقی قرارداد
فاز 4


جابجایی حق امتیاز سایت به کارفرما



اطالعات هاست ،دامنه و کلیه امور مرتبط به شما در اختیار کارفرما قرار میگیرد.

برآورد اولیه
شرح

قیمت

هزینه خریده هاست و دامین

قیمت روز

هزینه طراحی سایت و قالب جدید بر اساس درخواست طرف دوم به ازای هر بخش  151.111تومان که
بر اساس طرح قیدشده شامل  11بخش میباشد.

 1.651.111تومان

هزینه ویراستاری سایت شامل تمامی متون ،نوشتهها ،مقاالت و آمادهسازی عکسها جهت استفاده در
وبسایت بر مبنای هر  11عکس  111.111تومان و هر صفحه نوشتاری  1111تومان محاسبه میگردد.

 511.111تومان

هزینه راهاندازی سیستم مدیریت محتوا ( مدیریت کاربران ،نوشته ،ماژول برای سئو و )...

 511.111تومان

نرمافزارهای جانبی
شرح

قیمت

سیستم نوبتدهی تحت سایت ( ارسال در ایمیل)

 3.111.111تومان

سیستم نوبتدهی تحت مرکز ( ارسال در نرمافزار مرکز)

 8.111.111تومان

راهاندازی سیستم پکس از راه دور

 1.111.111تومان

نگهداری و پشتیبانی
تعمیر ،نگهداری و مدیریت اضافی سایت مذکور برابر مبلغ استاندارد  611.111تومان در ماه خواهد بود که برای تمامی وبسایتها
ضروری میباشد اما در صورت درخواست کارفرما با در اختیار قرار دادن کلیه اطالعات این امر از سمت وی انجام خواهد شد.

 )2سئو و افزایش بازدید
خدمات
 آنالیز سایت در ساختارURL
 بررسی وضعیت  Page AuthorityوDomain Authority
 آنالیز کیفیت محتوای سایت وDuplicate Content
 بررسی وضعیت فعالیت سایت درSocial Media
 بررسی وضعیت رتبه الکسا
 آنالیز وضعیت ، Structure Dataسایت مپ وRobot.txt
 بررسی وضعیت لینک سازی داخلی وLink Building
 بررسی وضعیت لینک سازی خارجی
 بررسی سئو لینکهای شکسته
 بررسی وضعیت کیفیت هاست
 آنالیز سرعت سایت و تعداد درخواست به سرور
 گزارش جامع عوامل کندی سایت
 بررسی سئو وبالگ سایت
 بررسی وضعیت سئوی کدهای داخلی سایت
 بررسی سئو سایت رقبای اصلی
 بررسی سئوی محلی سایت
 آنالیز سایت و جایگاه رقبای اصلی
 تحقیق بازار و کلمات کلیدی
 برآورد هزینه پروژه بهبود سئو

برآورد اولیه
شرح

قیمت

راهاندازی ساختار سئو در وبسایت کنونی برای دریافت گزارشها

 1.111.111تومان

انجام کلیه خدمات بخش قبل

 3.111.111تومان

مدیریت و پشتیبانی
مدیریت و انجام خدمات سئو برابر مبلغ استاندارد  3.111.111تومان در ماه خواهد بود که برای تمامی وبسایتها
ضروری میباشد اما در صورت درخواست کارفرما با در اختیار قرار دادن کلیه اطالعات این امر میتواند از خود وی
انجام گردد.

 )3تبلیغات مجازی
کلیه امور تبلیغاتی در دو گروه انجام میشود )1 .موتورهای جستجو (گوگل ادز)  )2اینستاگرام
خدمات


راهاندازی کمپینهای تبلیغاتی هدفمند در گوگل



راهاندازی کمپینهای تبلیغاتی هدفمند در اینستاگرام



اینفلوئنسر مارکتینگ

برآورد اولیه
شرح

قیمت

راهاندازی کمپینهای تبلیغاتی هدفمند در گوگل

حداقل  1111درهم

راهاندازی کمپینهای تبلیغاتی هدفمند در اینستاگرام

از  12.111.111تومان به باال در ماه

اینفلوئنسر مارکتیگ

از  11میلیون به باال در ماه

مدیریت و پشتیبانی
مدیریت و انجام خدمات تبلیغاتی برابر  11درصد هزینه انجام شده توسط کارفرما خواهد بود.

 )4ادمین اینستاگرام
خدمات

 تغییر متن  ( bioبرای بازدهی بیشتر پیج)
 تولید محتوا متنی
 طراحی پست حرفه ای
 طراحی استوری حرفه ای
 قرار دادن پست در پیج (ارسال عنوان توسط کارفرما)
 قرار دادن استوری در پیج
 قرار دادن ویدئو باالتر از یک دقیقه در بخش IGTV
( تهیه ویدئوی خدمات توسط کارفرما و طراحی لوگوموشن و افزودن به ویدئو توسط مجری)
 جواب دادن به دایرکت ها و سعی بر جمع اوری شماره تماس کسانی که در دایرکت پرسش دارند
 افزایش فالوور
 افزایش profile visits
 نظم دادن به پست های اینستاگرام
 طراحی یک قاب تا زمان همکاری برای تمام پست های اینستاگرام برای حرفه ای شدن و یکدست شدن پیج
 تعریف highlight
 طراحی کاور تا زمان همکاری برای highlight
 تعریف هشتگ های مؤثر برای هر پست برای افزایش بازدید
 تغییر پیج به حالت business
 بررسی پیج های مشابه و رقابت با آنها
 تعریف استراتژی برای پیج بهصورت هفتگی
 ارتباط مستقیم با ادمین پیج از طریق گروه تلگرامی یا واتساپی
 مشاوره به کارفرما برای افزایش بازخورد پیج و پیشنهاد تبلیغات مفید
 ارائه گزارشی کامل از میزان پیشرفت پیج مطابق با آمار اینستاگرام
 پیشنهاد تخفیف بر روی خدمات و محصوالت در زمان مناسب به کارفرما
 ایده پردازی جهت جذب مخاطبین به پیج

برآورد اولیه
شرح

قیمت

مدیریت صفحات مجازی

ماهانه  2.511.111تومان

 )5برنامه نویسی
داشتن نرمافزارهای مدیریت کلینیک ،مطب ،مراکز تصویربرداری پزشکی و مراکز زیبایی از نیازهای اولیه ایست
که باید در این مراکز در نظر گرفته شود .از این رو برخی از نرمافزارهای تخصصی این کار توسط تیم ما طراحی و
در اختیار مراکز قرار گرفته است.
 )1نرمافزار مدیریت کلینیک ،مطب ،مراکز زیبایی
 .aمشاهده نوبت ها و مشتریان مراکز به تفکیک
 .bکنترل کامل سیستم فروش
 .cسیستم ارجاع و معرف برای هر پزشک
 .dانواع گزارشها مدیریتی
 .eو بسیاری خدمات دیگر

این نرمافزار بسیار کاربرپسند و کامال آنالین و در هر زمان و در هر مکان قابل دسترس میباشد.
برآورد اولیه
شرح

قیمت

نرمافزار مدیریت کلینیک

 15.111.111تومان

 )2نرمافزار مدیریت بازاریابی مراکز
 .aتعریف پزشکان در هر مرکز به تفکیک
 .bتعریف مراکز درمانی به تفکیک
 .cتعریف بازاریابان مرکز به جهت محاسبه پورسانت ماهانه
 .dو بسیاری خدمات دیگر

برآورد اولیه
شرح

قیمت

نرمافزار مدیریت بازاریابی مراکز

 21.111.111تومان

 )6خدمات طراحی
خدمات
 طراحی لوگو
 طراحی کاتالوگ
 طراحی بروشور
 طراحی کارت ویزیت برش خاص
 طراحی ست اداری
 طراحی پوستر
 طراحی تراکت
 طراحی اینفوگرافیک
 طراحی استند
 طراحیQrcode
 طراحی بنر سایت
 طراحی بنر چاپی
 طراحی کارت ویزیت
 مشاوره
 سایر خدمات طراحی گرافیک
برآورد اولیه
شرح

قیمت

هزینه کلیه خدمات طراحی

به قیمت روز محاسبه میشود.

برخی از دوستانی که به ما اعتماد کرده اند
 )1پزشکان و متخصصین
 .iدکتر سمیرا مصباح
 .iiدکتر مهدی رخصت یزدی
 .iiiدکتر نرمین کریسانی
 .ivدکتر مسعود سمیعی
 .vدکتر حمیدرضا رخصت یزدی
 .viدکتر نرگس مهرابی
 .viiدکتر فرشاد ابوالقاسم زاده
 .viiiدکتر فرمهر ابطحی
 .ixدکتر مهدی رمضان شیرازی
 )2مراکز تصویربرداری پزشکی
 .iمرکز تصویربرداری پزشکی پارسیان
 .iiمرکز تصویربرداری پزشکی اطهری
 .iiiمرکز تصویربرداری ام ار ای مازندران
 )3کلینیک های زیبایی و پوست و مو
 .iکلینیک زیبایی مهرپویا
 .iiکلینیک زیبایی اکسیر سبز سالمت
 .iiiکلینیک زیبایی راشا
و این لیست به لطف شما در حال بروزرسانی است .لیست کامل مراکز را در سایت Www.farabegir.com
بررسی نمایید.

شایان ذکر است که انواع مشاوره های تبلیغاتی بهصورت قرارداد های مجزا میتواند با مراکز محترم منعقد گردد
تا کسب و کار مورد نظر به هدف نهایی خود دست یابد.
دکتر محسن سجودی

