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  سایت وب نویسی برنامه و طراحی خدماتتعرفه 

 امکانات قابل ارائه تعرفه تحویل زمان مدت عنوان

 سیستم مدیریت محتوای وبسایت

 به همراه قالب گرافیکی اختصاصی
 885000 روز کاری 21

لیت ساخت قاببا  (PHP)توسعه یافته به زبان برنامه نویسی قدرتمند  سیستم مدیریت محتوای عمومی

 ، مقاالت و صفحات گوناگون )درباره ما، تماس با ما، خدمات،اخباردسته بندی های  حدود منو و زیرمنو،نام

، صوت و ویدیو + پشتیبانی از محتوای دلخواه اعم از متن، عکس ( با هر نوع…و ، لیست قیمتنمونه کارها

بدون محدودیت در ؛ ائه شدهزبان پارسی به همراه تاریخ و ساعت شمسی + پشتیبانی از کلیه ماژولهای ار

 توسعه امکانات به واسطه کد نویسی هر نوع امکان و ارتقاء و تنزل سرویسها )قابلیت توسعه به مرور زمان(

ارائه پچ های ماژول اختصاصی به سفارش کارفرما )به درخواست کافرما و طی سفارشی جداگانه( + 

 و پشتیبانی بالدرنگ توسط کارشناسان شرکتسیستم + تضمین پایداری سرویس دهی مداوم بروزرسانی 
 

قابلیت همگام مطابق با سلیقه کارفرما با  (صفحه داینامیک 5 )تااختصاصی گرافیکی طراحی قالب به همراه 

 Responsiveسازی با سیستم مدیریت محتوا و کلیه ماژولهای ارائه شده + پشتیبانی از تکنولوژی 

حات وب سایت بر روی انواع دستگاههای تبلت و تلفن همراه با هر به منظور نمایش صحیح صف )واکنشگرا(

نوع رزولوشن صفحه نمایش + بهره گیری از جدیدترین تکنیک های انیمیشن سازی با استفاده از زبانهای 

+ طراحی و چینش محتوا با استفاده از  jQuery & Ajax ( , JavaScript3, CSS5HTML(برنامه نویسی 

 وانشناسی رنگ هار)تجربه کاربری( و  UX)واسط کاربری( ،  UIآخرین متدهای  

 245000 روز کاری 6 فروشگاه آنالین ماژول

فروش آنالین محصوالت یا خدمات با پشتیبانی از مدلهای مختلف تسویه حساب همچون پرداخت آنالین، 

حسابداری جهت داری و انبار، مجهز به سیستم یز به حساب و یا به صورت اعتباریپرداخت توسط چک یا وار

یاب صدور فاکتور فروش و مشاهده سوابق فروش با قابلیت احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه ا

، حجم یا طول مسیر و امکان ارائه تخفیف به صورت درصدی یا با استفاده ذهاب ارسال کاال بر اساس وزن

 یج دنیا همچون ریال، دالر، درهم، پوند و...ای پولی رااز بن تخفیف به همراه پشتیبانی از کلیه واحد ه

 230000 روز کاری 3 ماژول امنیتی ضد هک و نفوذ

و ذخیره  Loggingقابلیت رهگیری کلیه فعالیت های انجام شده بر روی وب سایت به کمک سیستم 

ورود  )همچون زمان دقیق ورود یا خروج و دفعات کاربران و آرشیو فعالیت های انجام شده IPآدرسهای 

توسط هر کاربر و همچنین سیستم تشخیص نفوذ خودکار و قابلیت جلوگیری از حمالت امنیتی  ناموفق(

اورجینال از یکساله  SSLبه همراه الیسنس  و... DDoS, SQL Injection, Mail Spammingهمچون 

به  httpاز به منظور ایمن سازی آدرس کلیه صفحات وب سایت  ESETیا  Comodo ی چونمعتبر هایشرکت
https 

 امکان تعریف نامحدود زبان برای وب سایت و ارائه قابلیت مشاهده سایت به زبان مورد عالقه کاربران 170000 روز کاری 1 ماژول چند زبانه

 145000 روز کاری 1 (تیکت) آنالین پشتیبانی ماژول
 و آرشیو و قابلیت سایت کارشناسان ای مدیر با کاربران )با قابلیت پیوست فایلهای گوناگون( مکاتبه امکان

 )پیش نیاز این ماژول، قابلیت عضویت کاربران می باشد( سوابق مجدد پیگیری

 125000 روز کاری 1 ماژول عضویت کاربران

این حالت )در  قابلیت عضویت کاربران به صورت رایگان یا با پرداخت حق عضویت به صورت ماهیانه

الزامیست( یا دائم با امکان تعریف سطحوح دسترسی مختلف به خت آنالین استفاده از ماژول درگاه پردا

همراه ارائه پروفایل اختصاصی به هر کابر + امکان تخصیص نقش مدیریت برای هر یک از کاربران جهت 

 مدیریت بخش های گوناگون وب سایت

 115000 روز کاری 1 پیامکی خبرنامه ماژول

و یا ثبت نام مستقیم توسط بازدیدکنندگان با استفاده از اپراتور سایت ذخیره سازی شماره کاربران توسط 

به دو صورت دستی و خودکار )با انتشار هر مطلب جدید در  ایشان به پیامک ارسال امکان و فرم مخصوص

سال فاکتور خرید به مشتریان + یک عدد پنل سامانه + قابلیت اتصال به ماژول فروشگاهی جهت ار سایت(

تومان به  15پیامک و قابل شارژ مجدد به مبلغ  100تاه طالئی مستقل از وب سایت با شارژ اولیه پیام کو

 ازای هر پیامک

 110000 روز کاری 1 ایمیلی خبرنامه ماژول

ذخیره سازی و آرشیو ایمیلها توسط مدیر سایت و یا ثبت نام مستقیم توسط بازدیدکنندگان با استفاده از 

 به صورت دستی یا در هر مرتبه بروزرسانی سایت و ایشان به طور خودکار به یمیلا و ارسال فرم مخصوص

در هر زمان دلخواه با امکان ایجاد محدودیت در تعداد ایمیلهای ارسالی در هر ساعت + قابلیت اتصال به 

 ماژول فروشگاهی جهت ارسال فاکتور خرید به مشتریان و ...

000110 اریروز ک 1 آپلود و دانلود فایل ماژول  

ای ایجاد آپلود سنتر و دانلود سنتر انواع فایل به صورت رایگان یا با پرداخت هزینه به صورت دانلود به از

این حالت )در ک و دانلود فایلها به صورت گروهی پرداخت جداگانه بابت هر فایل و یا پرداخت حق اشترا

 الزامیست(استفاده از ماژول درگاه پرداخت آنالین 

 100000 روز کاری 1 آنالین پرداخت درگاه ماژول
کشور )دریافت وجوه به  بانکهای درگاه پرداخت آنالین )شتاب( کلیه سیستم وب سایت به اتصال قابلیت

 صورت آنالین بدون امکانات فروشگاهی(

 95000 روز کاری 1 گفتگو )انجمن( تاالر ماژول
 نظارت تحت هایی انجمن در کاربران توسط محتوا یگذار اشتراک به جهت فرد به منحصر اجتماعی شبکه یک

 سایت کارشناسان یا مدیر

 90000 روز کاری 1 بعدی سه عکس گالری ماژول
درجه از  360جهت ارائه تور مجازی  پانوراما تصاویر وجهی چند ترکیب و بعدی سه تصاویر نمایش قابلیت

 فضای مورد نظر کارفرما و انتشار آن در وب سایت
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 می باشد.و به صورت کامال رایگان  روز هفته 7ساعته در  24یبانی دارای پشتدر سال اول کلیه خدمات ارائه شده  -

 سالیانه می باشد. %5/2با افزایش میزان از مبلغ کل قرارداد  %10هزینه پشتیبانی از سال دوم به بعد  -

 خدمات پشتیبانی شامل موارد زیر می باشد: -

o الب گرافیکیای بروزرسانی سیستم مدیریت محتوا، ماژولها و قبسته همداوم  ارائه 

o  ماژولهای ارائه شده به صورت دروس از پیش ضبط شده مالتی مدیا )صوتی و تصویری(سیستم مدیریت محتوا و آموزش اولیه اپراتورهای سایت جهت کار با 

o  به عنوان( مثال تعویض رفع ایرادات احتمالی و تداخل های نرم افزاری بوجود آمده به واسطه بروزرسانی سیستم های مرتبط با وب سایتIP )درگاه های بانکی کشور 

 .بوده و تنها مابه التفاوت آن محاسبه می گردد دارا را باالتر های نسخه به ارتقاء قابلیت خدمات ارائه شده کلیه -

 می باشد.یک ماه دارای اعتبار  دتاطالعات موجود در تعرفه فوق از تاریخ درج تنها به م -

 شد.تعرفه ها بر واحد تومان می باکلیه  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به صورت آنالین سایت کارشناسان یا مدیر امکان گفتگوی اختصاصی بازدید کنندگان با  85000 روز کاری 1 فتگوی آنالین با اپراتورماژول گ

 امکان گفتگوی عمومی میان بازدید کنندگان سایت به صورت آنالین 75000 روز کاری 1 ماژول گفتگوی آنالین میان کاربران

 70000 روز کاری 1 ایتس بازدیدکنندگان آمار ماژول
 جغرافیایی مکان ، شده بازدید صفحات آخرین از گزارشگیری و سایت بازدیدکنندگان تعداد نموداری نمایش

 شده انجام بازدیدهای آنالیز و بازدیدکنندگان ، ارجاع بازدید کنندگان از موتورهای جستجو

 سایت و یا امکان مشاهده صفحات تنها توسط اعضاء سایت دلخواه وب ی صفحاتبر رو پسورد تخصیص 70000 روز کاری 1 محرمانه محتویات ماژول

 65000 روز کاری 1 ماژول جدول حرفه ای
( و Sortذخیره سازی اطالعات )شامل متن و عکس( در جداول گوناگون با قابلیت تعیین شیوه نمایش )

 از داده های موجود Excelجستجوی داده ها و امکان خروجی 

 60000 روز کاری 1 ساز مفر ماژول
 به شده وارد اطالعات ارسال و تکمیل توسط کاربران جهت گوناگون عناوین با تحت وب های فرم طراحی

 سایت کارشناسان یا مدیر  ایمیل

00050 روز کاری 1 پخش آنالین موزیک و ویدیو ماژول  نمایش آنالین موزیک و ویدیو های مندرج در صفحات وب سایت 

00050 روز کاری 1 ری عکس انیمیشنیگال ماژول  نمایش گالری های انیمیشنی و مرور اسالید گونه تصاویر به دلخواه کاربر 

00050 روز کاری 1 درج و مدیریت بنرهای تبلیغاتی ماژول  
درج و نمایش بنرهای تبلیغاتی در قسمت های مختلف صفحات سایت و مدیریت آنها بر اساس مدت زمان 

 لیک و تعداد دفعات نمایش در سایتنمایش ، تعداد ک

00045 روز کاری 1 اسالیدشو متحرک ماژول  نمایش اسالید شو های انیمیشنی با قابلیت تنظیم مدت زمان نمایش هر عکس و جزئیات متحرک اسالید ها 

 45000 روز کاری 1 سایت مطالب جستجوی ماژول
مطالب ، محصوالت ، لینک ها ،  عناوین و ها بندی )شامل دسته سایت مطالب پیشرفته جستجوی قابلیت

 کامل جزئیات فایلها و ...( با

 امکان امتیاز دهی به مطالب و یا محصوالت سایت توسط کاربران با نمایش یک الی پنج ستاره زیر هر عنوان 45000 روز کاری 1 ماژول امتیاز دهی

 مختصات جغرافیایی دلخواه بر روی نقشه گوگل به صورت زنده قابلیت نمایش 40000 روز کاری 1 ماژول نقشه جغرافیایی آنالین

 Telegramبازنشر خودکار مطالب سایت در کانال اختصاصی شبکه ارتباطی  40000 روز کاری 1 ماژول بازنشر مطالب در تلگرام

 Instagramی شبکه اجتماعی بازنشر خودکار مطالب سایت در صفحه اختصاص 40000 روز کاری 1 ماژول بازنشر مطالب در اینستاگرام

 35000 روز کاری 1 مطالب چاپ قابل نسخه ماژول
و یا پرینت آن به صورت  PDFفایل  قالب مندرج در سایت در مقاالت و دلخواه صفحات محتوای ذخیره قابلیت

 مستقیم

 ناسی شهر های مختلف جهانهوا و پیش بینی هواش و آب وضعیت گزارشات نمایش 35000 روز کاری 1 هوا و آب نمایشگر ماژول

 Feedیا  RSS  ،Atomابزاری جهت بازنشر مطالب دیگر سایتها  با استفاده از تکنولوژی  30000 روز کاری 1 ماژول فید خوان

 +Google بازنشر خودکار مطالب سایت در صفحه اختصاصی شبکه اجتماعی 30000 روز کاری 1 ماژول بازنشر مطالب در گوگل پالس

 Facebook بازنشر خودکار مطالب سایت در صفحه اختصاصی شبکه اجتماعی 30000 روز کاری 1 ازنشر مطالب در فیس بوکماژول ب

 Twitter بازنشر خودکار مطالب سایت در صفحه اختصاصی شبکه اجتماعی 30000 روز کاری 1 ماژول بازنشر مطالب در توییتر

 25000 روز کاری 1 نظرسنجی ماژول
 با ئواالت چند گزینه ای توسط مدیر یا کارشناسان سایت و درج پاسخ توسط بازدیدکنندگانطرح س قابلیت

 کامل گزارشگیری قابلیت

 بازنشر مطالب سایت در پروفایل شبکه های اجتماعی کاربران سایت 20000 روز کاری 1 ماژول بازنشر مطالب توسط کاربران
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 (Google AdWordsتبلیغات کلیکی گوگل ) تعرفه خدمات

 
 

 کارمزد محاسبه می شوند. %20و با حظه ای ارز اساس نرخ ل ، قیمت تمام شده هر پلن برشارژ می شوند با ارز بین المللی دالر Google AdWordsبا توجه به اینکه کلیه حسابهای  -

 کیکل یبرا یباالتر یها نهیرقابت هز زانیو م تیسا طیو شرا یدیباشد اما معموال گوگل بر اساس نوع کلمه کل یسنت م 1در گوگل  کیهر کل یقابل قبول برا نهیحداقل هز -

 شود. یم کاستهورود  زانیبعدا توسط گوگل به کاربر اعالم خواهد شد و در آن حالت از حداکثر م زانیم نیکه ا دینما یدرخواست م

 گردد. یم افتیاز کاربر در سیسرو متیتفاوت ق سیسرو متیق شیصورت و در صورت افزا نیا ریباشد. در غ یپس از پرداخت دو هفته م لیو ارسال فا غیتبل یمهلت فعالساز -

 (باشد. یصادق م زیماه ن کیاز  شیب غیمورد در موارد درخواست توقف تبل نیا)

 باشد(. یمورد قبول گوگل نم رکتیدای)ر دییپارک نما com. مثل یگریدامنه د یدامنه خود را رو غاتیباشد؛ جهت ارائه تبل ینم ریپذامکان  ir.نه در گوگل با دام غاتیتبل -

 .دییمراجعه نما Google AdWords یبه صفحه اکانت اختصاص( Google AdWords) در گوگل غاتیتبل یاکانت اختصاص هیته جهت -

 روز هفته و به صورت کامال رایگان می باشد. 7ساعته در  24تیبانی کلیه خدمات ارائه شده دارای پش -

 اطالعات موجود در تعرفه فوق از تاریخ درج تنها به مدت یک ماه دارای اعتبار می باشند. -

 کلیه تعرفه ها بر واحد تومان می باشند. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 8پلن  7پلن  6پلن  5پلن  4پلن  3پلن  2پلن  1پلن  مشخصات پلن ها

 200000 100000 50000 20000 10000 5000 3000 2000 حداکثر تعداد ورود کاربر

 40000 20000 10000 4000 2000 1000 600 400 متوسط تعداد ورود کاربر

 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود حداکثر کلید واژه

 دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد ندارد دسترسی مستقیم به اکانت گوگل

 دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد اطالع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ

 بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی ایدریافت گزارش لحظه 

 بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی دریافت گزارش روزانه از گوگل

 دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد مدیریت زمان،مکان،بودجه

 دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد رایگان SEO مشاوره

 دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد اردد History استفاده از اکانت های دارای

 بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی و ... Gmail امکان نمایش در سایت هایی مانند

 بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی تبلیغات موبایل

 رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان نمایش

 رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان انرایگ رایگان رایگان گوگل فارسی

 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود مدت نمایش

 $2000 $1000 $500 $200 $100 $50 $30 $20 اعتبار
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 071-32340099:  تلفکس گویا                  71356-54371کد پستی : ختمان منتخب، طبقه سوم.                    بلوار زند، نبش خیابان خیام، سا، آدرس: شیراز

 8 از 4 صفحه                                        mc.com-parsوب سایت :                                                        mc.com-info@parsصندوق پست الکترونیک : 

 

 01/02/1397 تاریخ :

 511ت/خ/پ/ شماره :

 ندارد پیوست :

 پارسشرکت نوین ارتباطات 

 تعرفه خدمات پروژه محور

 دپارتمان نرم افزار

 

 (SEOجستجو ) موتورهای برای سایت وب سازی بهینه تعرفه خدمات

 

 

 .بوده و تنها مابه التفاوت آن محاسبه می گردد دارا را باالتر های نسخه به ارتقاء قابلیت و خدمات ارائه شده ها پکیج کلیه -

 روز هفته و به صورت کامال رایگان می باشد. 7ساعته در  24دارای پشتیبانی  کلیه خدمات ارائه شده -

 اطالعات موجود در تعرفه فوق از تاریخ درج تنها به مدت یک ماه دارای اعتبار می باشند. -

 سال شمسی می باشد. 1مدت زمان ارائه خدمات در پکیج بهینه سازی حرفه ای  -

 د.کلیه تعرفه ها بر واحد تومان می باشن -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امکانات قابل ارائه تعرفه مدت زمان تحویل جعنوان پکی

 390000 روز کاری 7 بهینه سازی عمومی

 Cash( + راه اندازی Gzipبهینه سازی سیستم مدیریت محتوا و قالب سایت + فشرده سازی قطعه کدها )

م سرور ( + پایش مداوRoboot.txtو راهنمای روبات های خزنده ) (Sitemap.xmlسرویس + ایجاد نقشه سایت )

 Index معرفی به موتورهای جستجو همانند گوگل ، بینگ ، یاهو و... جهت ( از بابت آپتایم سایت + Hostمیزبان )

 مطالب سایت

 765000 روز کاری 14 بهینه سازی پیشرفته

 بهینه سازی محتوای سایتتدوین برنامه بازاریابی محتوایی متناسب با اهداف سازمان + امکانات پکیج قبل + 

+ پایش  به مطالب مرتبط لینک داخلیتگ های صفحات و  توضیحات متا،، ، توضیحات تصاویرشامل کلمات کلیدی

 (Page not fount, Error 404)سایت مداوم لینک های شکسته و ارور عدم دسترسی به صفحات 

 1270000 روز کاری 21 بهینه سازی حرفه ای

 +( Social Marketingرهای نوین تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی )+ ارائه راهکاامکانات پکیج های قبل کلیه 

مشاوره های تکنیکال در + بک لینک ورودی از سایتهای معتبر و پردبازدید مرتبط با موضوع سایت تالش در اخذ 

 ( + ارائه بروزترین راهکارهایDigital Marketingخصوص استراتژی فروش و راه اندازی کمپین های تبلیغاتی )

ارتباطی در خصوص تبلیغات هدفمند + استقرار و آموزش تیم حرفه ای فروش اینترنتی )در صورت درخواست 

از نتایج بهینه سازی در انتهای هر ماه +  دوره ای ارائه گزارشات مکتوب کارفرما(  + رصد دائمی فرآیند ها و

و تبدیل آنها به بازدیدکنندگان جذب و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت بهینه سازی  و نتایج تحلیل جزئیات

 فروش سازمان و افزایش نرخبه منظور ارتقاء سطح بهره وری  مشتریان وفادار کسب و کار شما
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 071-32340099:  تلفکس گویا                  71356-54371کد پستی : ختمان منتخب، طبقه سوم.                    بلوار زند، نبش خیابان خیام، سا، آدرس: شیراز

 8 از 5 صفحه                                        mc.com-parsوب سایت :                                                        mc.com-info@parsصندوق پست الکترونیک : 

 

 01/02/1397 تاریخ :

 511ت/خ/پ/ شماره :

 ندارد پیوست :

 پارسشرکت نوین ارتباطات 

 تعرفه خدمات پروژه محور

 دپارتمان نرم افزار

 

  سایت وب محتوایو مدیریت  تولید تعرفه خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 به مبالغ فوق اضافه می گردد. %20 و...، بوک، گوگل پالس، توئیتراینستاگرام، فیس، شامل تلگرام )توسط اپراتور( سایت در شبکه های اجتماعیوب در صورت بازنشر محتوای  -

 تومان محاسبه می گردد. 835تومان و برون شهری با فرمول هر کیلومتر  20000در صورت نیاز به عکس برداری در محل کارفرما، هزینه ایاب ذهاب درون شهری به مبلغ  -

 .به کافرماوب سایت کاربران  نظرات، انتقادات و پیشنهاداتسئواالت، سایت و انعکاس مخاطبین نظارت بر فعالیت مدیریت و شرح وظائف اپراتور وب سایت عبارت است از  -

د نشده و ضمنا کپی برداری از تعریف بازنویسی متون عبارت است از استخراج چکیده متن اصلی و دخل و تصرف در آن با بیانی متفاوت به طوریکه در اصل موضوع تفاوتی ایجا -

 تن اصلی نیز محسوب نگردد.م

 افزایش تضمین کپی رایتدرج واترمارک بر روی تصویر جهت حجم بدون افت کیفیت و  کاهش، کادر تصویر سایز وتصحیح  عبارت است ازتعریف بهینه سازی تصاویر  -

 سازی ادبی جهت خلق محتوایی جذاب برای خواننده.تصحیح عالئم نگارشی، غلط امالئی، رعایت دستور زبان و بهینه  عبارت است ازتعریف ویراستاری متون  -

 تصویر مرتبط با موضوع از پیش تعیین شده. 2الی  1کلمه و  400 الی 300تعریف محتوا عبارت است از متنی بین  -

 روز هفته و به صورت کامال رایگان می باشد. 7ساعته در  24کلیه خدمات ارائه شده دارای پشتیبانی  -

 فه فوق از تاریخ درج تنها به مدت یک ماه دارای اعتبار می باشند.اطالعات موجود در تعر -

 کلیه تعرفه ها بر واحد تومان می باشند. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحدتعرفه به ازاء هر  واحد خدمات عناوین

 800 به ازای هر مطلب یمتون فارس پیتا

 1200 به ازای هر مطلب یسیمتون انگل پیتا

 1600 به ازای هر مطلب یمتون فارس یراستاریو

 2400 به ازای هر مطلب یسیمتون انگل یراستاریو

 2400 به ازای هر مطلب فارسی متون یسیبازنو

 3600 به ازای هر مطلب یسیمتون انگل یسیبازنو

 8000 به ازای هر مطلب فارسیبه  انگلیسی یترجمه متون عموم

 12000 به ازای هر مطلب یسیبه انگل یفارس یترجمه متون عموم

 16000 به ازای هر مطلب فارسیبه  انگلیسی یترجمه متون تخصص

 20000 به ازای هر مطلب یسیبه انگل یفارس یترجمه متون تخصص

 24000 به ازای هر مطلب یفارس یمتون عموم یو جستجو قیتحق

 28000 به ازای هر مطلب یسیانگل یمتون عموم یو جستجو قیتحق

 32000 به ازای هر مطلب یفارس یمتون تخصص یو جستجو قیتحق

 36000 به ازای هر مطلب یسیانگل یمتون تخصص یجستجوو  قیتحق

 2000 به ازای هر مطلب جستجوی تصاویر

 A4 500به ازای هر صفحه  اسکن متن و تصویر

 1000 به ازای هر مطلب بهینه سازی تصاویر

 12000 به ازای هر مطلب یعموم ریتصاو یطراح

 8000 به ازای هر مطلب طراحی تصاویر تخصصی

 (استعالم قیمت از بخش فروش) به ازای هر تصویر اری صنعتیعکس برد

 500 به ازای هر مطلب درج محتوا در سایت

 50000 ماهیانه اپراتوری مدیریت وب سایت
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 071-32340099:  تلفکس گویا                  71356-54371کد پستی : ختمان منتخب، طبقه سوم.                    بلوار زند، نبش خیابان خیام، سا، آدرس: شیراز

 8 از 6 صفحه                                        mc.com-parsوب سایت :                                                        mc.com-info@parsصندوق پست الکترونیک : 

 

 01/02/1397 تاریخ :

 511ت/خ/پ/ شماره :

 ندارد پیوست :

 پارسشرکت نوین ارتباطات 

 تعرفه خدمات پروژه محور

 دپارتمان نرم افزار

 

  همراه تلفن افزار نرم نویسی برنامه و طراحی تعرفه خدمات

 

 

از مبلغ کل قرارداد بابت پشتیبانی  %10کامال رایگان بوده و پس از آن به ازای هر سال و به صورت  روز هفته 7ساعته در  24دارای پشتیبانی در سال اول کلیه خدمات ارائه شده  -

 خدمات پشتیبانی شامل موارد زیر می باشد:اخذ می گردد. الزم به ذکر است که 

o ای بروزرسانی نرم افزاربسته همداوم  ارائه 

o  ساعته( در محل شرکت 2جلسه  3)طی ساعت  6آموزش اولیه اپراتورهای سایت جهت کار با نرم افزار به مدت 

o  به عنوان مثال تعویض( رفع ایرادات احتمالی و تداخل های نرم افزاری بوجود آمده به واسطه بروزرسانی سیستم های مرتبط با نرم افزارIP )درگاه های بانکی کشور 

 .و تنها مابه التفاوت آن محاسبه می گردد بوده دارا را باالتر های نسخه به ارتقاء قابلیت و خدمات ارائه شده ها پکیج کلیه -

 اطالعات موجود در تعرفه فوق از تاریخ درج تنها به مدت یک ماه دارای اعتبار می باشند. -

 کلیه تعرفه ها بر واحد تومان می باشند. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امکانات قابل ارائه تعرفه مدت زمان تحویل عنوان پکیج

 270000 روز کاری 7 نرم افزار کاتالوگ یا کتابچه دیجیتال
 ، مقاالت و صفحات گوناگون )درباره ما، تماس باقابلیت ساخت منو و زیرمنو، دسته بندی های اخبار

 (…ما، خدمات، نمونه کارها و

یکپارچه با نسخه وب سایتنرم افزار   سایتاز طریق اتصال به وب مطالب + قابلیت بروزرسانی خودکار امکانات پکیج قبل  585000 روز کاری 14 

 965000 روز کاری 21 نرم افزار ویژه مدیریت ارتباط با مشتری

کلیه امکانات پکیج های قبل + پنل مدیریت نرم افزار با قابلیت مشاهده تعداد نرم فزارهای نصب 

شده بر روی تلفن همراه مشتریان، نسخه اپلیکیشن های نصب شده، نسخه سیستم عامل و کارخانه 

ه )همگی به صورت گراف و بردار( + ارسال پیام به کلیه تلفن های همراه تولید کننده تلفن همرا

 000,500مجهز به نرم افزار در هر ساعت از شبانه روز، به تعداد نامحدود و رایگان )با پشتیبانی از 

 کاربر آنالین(
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 071-32340099:  تلفکس گویا                  71356-54371کد پستی : ختمان منتخب، طبقه سوم.                    بلوار زند، نبش خیابان خیام، سا، آدرس: شیراز

 8 از 7 صفحه                                        mc.com-parsوب سایت :                                                        mc.com-info@parsصندوق پست الکترونیک : 

 

 01/02/1397 تاریخ :

 511ت/خ/پ/ شماره :

 ندارد پیوست :

 پارسشرکت نوین ارتباطات 

 تعرفه خدمات پروژه محور

 دپارتمان نرم افزار

 

  سایت وب میزبانی های سرویستعرفه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 به صورت اشتراکی و بر روی سرورهای قدرتمند اروپایی میزبانی می شوند. هاستینگکلیه سرویسهای  -

 ارائه می شوند. c-Panel مدیریت هاستینگ ه سیستممجهز ب Apacheو وب سرور  تحت سیستم عامل لینوکس فوق کلیه سرویسهای -

 بر روی سرورهایی امن پشتیبان گیری می گردد. ، هفتگی، ماهیانه و ساالنهاز کلیه اطالعات موجود در سرور به صورت روزانه -

 اطالعات موجود در لیست قیمت فوق از تاریخ درج تنها به مدت یک ماه دارای اعتبار می باشند. -

 .می باشندهای فوق تماما یک ساله تعرفه سرویس  -

 کلیه قیمت ها بر واحد تومان می باشد. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E پلن D پلن C پلن B پلن A پلن مشخصات پلن ها

 MB 1000 MB 2000 MB 3000 MB 4000 MB 5000 میزبانی فضای

 MB 20000 MB 40000 MB 60000 MB 80000 MB 100000 ترافیک ماهیانه

 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود تعداد دامنه قابل اتصال

 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود تعداد زیر دامنه

 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود امحدودن تعداد اکانت های ایمیل

 150 150 150 150 150 محدودیت تعداد ارسال ایمیل در ساعت

 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود داده تعداد پایگاه های

 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود (V-DISKتعداد فضای ذخیره سازی مجازی )

 MB 64 MB 64 MB 64 MB 64 MB 64 تخصیص قابل RAMفضای حداکثر 

 1% 1% 1% 1% 1% حداکثر حجم پردازش قابل اجرا )نسبت به پردازنده سرور(

 کامل کامل کامل کامل کامل سیستم منابع از گیری گزارش

 کامل کامل کامل کامل کامل گزارش گیری از آمار کاربران

 تیکت تیکت تیکت تیکت تیکت پشتیبانی

%99 ین شدهآپتایم تضم  99%  99%  99%  99%  

 000,250 000,200 000,150 000,100 000,50 سالیانه هزینه
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 071-32340099:  تلفکس گویا                  71356-54371کد پستی : ختمان منتخب، طبقه سوم.                    بلوار زند، نبش خیابان خیام، سا، آدرس: شیراز

 8 از 8 صفحه                                        mc.com-parsوب سایت :                                                        mc.com-info@parsصندوق پست الکترونیک : 

 

 01/02/1397 تاریخ :

 511ت/خ/پ/ شماره :

 ندارد پیوست :

 پارسشرکت نوین ارتباطات 

 تعرفه خدمات پروژه محور

 دپارتمان نرم افزار

 

  سایت وب اینترنتی های آدرس تمدید و ثبتتعرفه 

 هزینه سالیانه پسوند دامنه

IR 6000 

COM 85000 

CO 244000 

NET 96000 

ORG 100000 

INFO 104000 

 
 

 فرض با اطالعات شرکت ثبت می شوند مگر به درخواست مشتریان: کلیه دامنه ها به صورت پیش -

o ( جهت ثبت دامنه های ملی.ir( با اطالعات صاحب امتیاز، کافرما می بایست ابتدا در سایت ایرنیک )nic.irثبت نام نموده و شناسه نیک هندل خود را در هنگام س ) فارش

 اعالم نماید.

o ( جهت ثبت دامنه های بین المللی.com, .org, …با مشخصات صاحب امتیاز، کافرما می بایست در هنگام سفارش اطالعات الزم از جمله نام و نام خانوادگی، نام سا ) ،زمان

 آدرس ایمیل، آدرس کامل پستی، کد پستی، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه )همگی به انگلیسی( را اعالم نماید.

 تاریخ درج تنها به مدت یک ماه دارای اعتبار می باشند.اطالعات موجود در لیست قیمت فوق از  -

 کلیه قیمت ها بر واحد تومان می باشد. -
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