
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر بهادر اسدی



 طراحی سایت (1

 سیستم

 سیستم مدیریت محتوا: ورد پرس فارسی 

 نهیزمپس یهازبان :Apache, MySQL and PHP 

 طراحی

  واکنش گرا  صورتبه کاربرپسندطراحیHTML 5 , CSS 3 

  در طرح بر اساس درخواست مشتری هابلوکتنظیم رنگ و قرار دادن 

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

 توسعه سیستم

 استفاده از جاوا اسکریپت و  یا PHP  برای اطمینان از بارگیری محتوای پویا 

  PHP  اختصاصی هایماژولبرای مشارکت بیشتر در مورد 

  استفاده ازCSS  برای طراحی وJQUERY  و ... اسالید رهامتحرک مانند فرم تماس،  هایجلوهبرای 

 هابخش

 است: شدهگرفتهبخش در نظر  11در گام اولیه پروژه 

 صفحه اصلی .1

 درباره مرکز .2

 هابیمه .3

 جواب دهیتعیین وقت و  .4

 هاآمادگی .5

 متداول سؤاالت  .6

 هادانستنیاخبار و   .7

 خدمات مرکز  .8

 ، مراکز همکار(کادر پزشکی، پزشکان، کارکنانهمکاران )  .9

 گالری تصاویر ) تصویر و ویدیو( .11

 تماس با ما  .11

 



 بندیزمان

 

. وظایف فردی ممکن است در صورت نیاز کندمیرا که باید در طول عمر پروژه انجام شود مشخص  ایعمدهوظایف  بندیزماناین 

ساعت کار نیاز داشته باشد.  611که این پروژه  شودمیطراحی ، اضافه یا حذف شوند. تخمین زده  هایخواستهبرای برآورده کردن 

خدمات شخص  دهندگانارائهاضافی و  هایارسالممکن است بسته به حجم کار اضافی ، تغییرات در آخرین لحظه ،  زمانمدتاین 

 .شوندمیجداگانه محاسبه  صورتبهطراحی اضافی و تغییرات  هایویژگی هایدرخواستثالث متفاوت باشد. 

 1فاز 

 مطالعه طرح اولیه 

 پذیرش طرح اولیه 

  درصد کل قرارداد 51 –پرداخت اولیه 

  شودمیجداگانه محاسبه  صورتبهدرخواست ثبت دامنه و هاست که در صورت نیاز. 

 2فاز 

  ،هاماژولو  بندیالیه، هافونت، هابخشطراحی قالب سایت 

  راهبری سایتتوسعه سیستم 

  ،)و ساخت نهایی بندیطرحاتمام نقشه سایت ) از کجا به کجا باید رفت 

  ،ساختار طراحی تائیدکردن و  وزیادکمبازنگری 

 3فاز 

 (ویدیوهااصلی ) تصاویر، فیلترها،  هایجانمایی 

  محدود به دامنه پروژه(. سایتوبعمومی طراحی  هایمؤلفهتصاویر ، متن و  ازجملهترکیب هر محتوا جدید( 

  ، کار  مؤثر طوربه هاآنتا اطمینان حاصل شود که همه  شدهآزمایشایمیل  هایآدرسو  هافرمآزمایش کردن؛ پیوندها

 .کنندمی

  نهایی به کارفرما تائیدارائه سایت برای بررسی و 

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

  درصد مابقی قرارداد 51پرداخت 

 4فاز 

 جابجایی حق امتیاز سایت به کارفرما 

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



  برآورد اولیه

 

 قیمت شرح

 قیمت روز و دامین خریده هاستهزینه 

 که تومان 151.111 بخش هر ازای به دوم طرف درخواست اساس بر جدید قالب و سایت طراحی هزینه

 .باشدمی بخش 11 شامل قیدشده طرح اساس بر

 تومان 1.651.111

 در استفاده جهت هاعکس سازیآماده و مقاالت ،هانوشته متون، تمامی شامل سایت ویراستاری هزینه

 .گرددمی محاسبه تومان 1111 نوشتاری صفحه هر و تومان 111.111 عکس 11 هر مبنای بر سایتوب

 تومان 511.111

 تومان 511.111 ...( و سئو برای ماژول نوشته، کاربران، مدیریت)  محتوا مدیریت سیستم اندازیراه هزینه

 جانبی افزارهاینرم

 

 قیمت شرح

 تومان 3.111.111 تحت سایت ) ارسال در ایمیل( دهینوبتسیستم 

 تومان 8.111.111 مرکز( افزارنرمتحت مرکز ) ارسال در  دهینوبتسیستم 

 تومان 1.111.111 سیستم پکس از راه دور اندازیراه

 و پشتیبانی نگهداری

 هاسایتوبتومان در ماه خواهد بود که برای تمامی  611.111تعمیر، نگهداری و مدیریت اضافی سایت مذکور برابر مبلغ استاندارد 

 امر از سمت وی انجام خواهد شد. نکلیه اطالعات ای قرار دادناما در صورت درخواست کارفرما با در اختیار  باشدمیضروری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سئو و افزایش بازدید (2

 خدمات

 ساختار در سایت آنالیز URL  

 وضعیت بررسی Page Authority و Domain Authority  

 و سایت محتوای کیفیت آنالیز Duplicate Content  

 در سایت فعالیت وضعیت بررسی Social Media  

 الکسا رتبه وضعیت بررسی  

 وضعیت آنالیز Structure Data، و مپ سایت Robot.txt  

 و داخلی سازی لینک وضعیت بررسی Link Building  

 خارجی سازی لینک وضعیت بررسی  

 شکسته هایلینک سئو بررسی  

 هاست کیفیت وضعیت بررسی  

 سرور به درخواست تعداد و سایت سرعت آنالیز  

 سایت کندی عوامل جامع گزارش  

 سایت وبالگ سئو بررسی  

 سایت داخلی کدهای سئوی وضعیت بررسی  

 اصلی رقبای سایت سئو بررسی  

 سایت محلی سئوی بررسی  

 اصلی رقبای جایگاه و سایت آنالیز  

 کلیدی کلمات و بازار تحقیق  

 سئو بهبود پروژه هزینه برآورد  

 اولیه برآورد

 

 قیمت شرح

 تومان 1.111.111 هاگزارشکنونی برای دریافت  سایتوبساختار سئو در  اندازیراه

 تومان 3.111.111 انجام کلیه خدمات بخش  قبل

 و پشتیبانی مدیریت

 هاسایتوبتومان در ماه خواهد بود که برای تمامی  3.111.111برابر مبلغ استاندارد مدیریت و انجام  خدمات سئو 

 ویاز خود  تواندمیامر  نکلیه اطالعات ای قرار دادناختیار اما در صورت درخواست کارفرما با در  باشدمیضروری 

 گردد.انجام 



 تبلیغات مجازی (3

 ( اینستاگرام2( موتورهای جستجو )گوگل ادز( 1. شودمیکلیه امور تبلیغاتی در دو گروه انجام 

 خدمات

 تبلیغاتی هدفمند در گوگل هایکمپین اندازیراه 

 اینستاگرامتبلیغاتی هدفمند در  هایکمپین اندازیراه 

 اینفلوئنسر مارکتینگ 

 برآورد اولیه

 

 قیمت شرح

 درهم  1111حداقل  گوگل در هدفمند تبلیغاتی هایکمپین اندازیراه

 باال در ماه تومان به 12.111.111از  اینستاگرامتبلیغاتی هدفمند در  هایکمپین اندازیراه

 میلیون به باال در ماه 11از  اینفلوئنسر مارکتیگ

 و پشتیبانی مدیریت

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

 

 

 

 

 

 

 



 ادمین اینستاگرام (4

 خدمات

 متن تغییر bio  (پیج بیشتر بازدهی برای) 

 متنی محتوا تولید 

 ای حرفه پست طراحی 

 ای حرفه استوری طراحی 

 ( کارفرما توسط عنوان ارسال) پیج در پست دادن قرار 

 پیج در استوری دادن قرار 

 بخش در دقیقه یک از باالتر ویدئو دادن قرار IGTV 

 (مجری توسط ویدئو به افزودن و لوگوموشن طراحی و کارفرما توسط خدمات ویدئوی تهیه) 

 دارند پرسش دایرکت در که کسانی تماس شماره اوری جمع بر سعی و ها دایرکت به دادن جواب 

 فالوور افزایش 

 افزایش profile visits 

 اینستاگرام های پست به دادن نظم 

 پیج شدن یکدست و شدن ای حرفه برای اینستاگرام های پست تمام برای همکاری زمان تا قاب یک طراحی 

 تعریف highlight 

 برای همکاری زمان تا کاور طراحی highlight 

 بازدید افزایش برای پست هر برای مؤثر های هشتگ تعریف 

 حالت به پیج تغییر business 

 هاآن با رقابت و مشابه های پیج بررسی 

 هفتگی صورتبه پیج برای استراتژی تعریف 

 واتساپی یا تلگرامی گروه طریق از پیج ادمین با مستقیم ارتباط 

 مفید تبلیغات پیشنهاد و پیج بازخورد افزایش برای کارفرما به مشاوره 

 اینستاگرام آمار با مطابق پیج پیشرفت میزان از کامل گزارشی ارائه 

 کارفرما به مناسب زمان در محصوالت و خدمات روی بر تخفیف پیشنهاد 

 پیج به مخاطبین جذب جهت پردازی ایده 
 

 برآورد اولیه

 

 قیمت شرح

 تومان 2.511.111ماهانه   مدیریت صفحات مجازی

 



 برنامه نویسی (5

های مدیریت کلینیک، مطب، مراکز تصویربرداری پزشکی و مراکز زیبایی از نیازهای اولیه ایست افزارنرمداشتن 

های تخصصی این کار توسط تیم ما طراحی و افزارنرمکه باید در این مراکز در نظر گرفته شود. از این رو برخی از 

 در اختیار مراکز قرار گرفته است. 

 مدیریت کلینیک، مطب، مراکز زیبایی افزارنرم (1

a. مشاهده نوبت ها و مشتریان مراکز به تفکیک 

b. کنترل کامل سیستم فروش 

c. سیستم ارجاع و معرف برای هر پزشک 

d.  مدیریتی هاگزارشانواع 

e. و بسیاری خدمات دیگر 

 

 .باشدمیبسیار کاربرپسند و کامال آنالین و در هر زمان و در هر مکان قابل دسترس  افزارنرماین 

 برآورد اولیه

 

 قیمت شرح

 تومان 15.111.111 مدیریت کلینیک افزارنرم

 



 مدیریت بازاریابی مراکز افزارنرم (2

a. تعریف پزشکان در هر مرکز به تفکیک 

b. تعریف مراکز درمانی به تفکیک 

c.  محاسبه پورسانت ماهانهتعریف بازاریابان مرکز به جهت 

d. و بسیاری خدمات دیگر 

 

 برآورد اولیه

 

 قیمت شرح

 تومان 21.111.111 مدیریت بازاریابی مراکز افزارنرم

 

 

 

 

 

 

 

 



 خدمات طراحی (6

 خدمات

 لوگو طراحی 

 کاتالوگ طراحی 

 بروشور طراحی 

 خاص برش ویزیت کارت طراحی 

 اداری ست طراحی 

 پوستر طراحی 

 تراکت طراحی 

 اینفوگرافیک طراحی 

 استند طراحی 

 طراحی Qrcode 

 سایت بنر طراحی 

 چاپی بنر طراحی 

 ویزیت کارت طراحی 

 مشاوره 

 گرافیک طراحی خدمات سایر 

 برآورد اولیه

 

 قیمت شرح

 .شودمیبه قیمت روز محاسبه  هزینه  کلیه خدمات طراحی

 

 

 

 



 کرده اند دوستانی که به ما اعتمادبرخی از 

 و متخصصین پزشکان (1

i. دکتر سمیرا مصباح 

ii. دکتر مهدی رخصت یزدی 

iii. دکتر نرمین کریسانی 

iv. دکتر مسعود سمیعی 

v. دکتر حمیدرضا رخصت یزدی 

vi. دکتر نرگس مهرابی 

vii. دکتر فرشاد ابوالقاسم زاده 

viii. دکتر فرمهر ابطحی 

ix. دکتر مهدی رمضان شیرازی 

 مراکز تصویربرداری پزشکی (2

i.  پارسیانمرکز تصویربرداری پزشکی 

ii. مرکز تصویربرداری پزشکی اطهری 

iii. مرکز تصویربرداری ام ار ای مازندران 

 کلینیک های زیبایی و پوست و مو (3

i. کلینیک زیبایی مهرپویا 

ii. کلینیک زیبایی اکسیر سبز سالمت 

iii. کلینیک زیبایی راشا 

 ww.farabegir.comwو این لیست به لطف شما در حال بروزرسانی است. لیست کامل مراکز را در سایت 

 بررسی نمایید.

 

با مراکز محترم منعقد گردد  تواندمیقرارداد های مجزا  صورتبهشایان ذکر است که انواع مشاوره های تبلیغاتی 

 تا کسب و کار مورد نظر به هدف نهایی خود دست یابد.

 

 دکتر محسن سجودی

http://www.farabegir.com/

