
 طراحی سایت

  و برناما  نهسیاا اناهاخ مف وا  و  طراحی سایت   سااه  رر واه ی ی 12شرکت فناوری اطالعات وبیم با ساابه  

سفارشا، ورفا  ای و داامات بنینا  ساا ی سااست رر تیاان اسارا  باا  ساست، طراوا پهرتال اسن رن ا و ساست های

طراواا  ارائا  داامات ماا نیاسااا تیااما داامات تبرسز ا ساست با مرکزستطراو نیهن  کار مش ری و 1200بیش ا  

با  واهرت مزاا ی و ا  رای  سااست هییاا، سئه ساست ، برناسنگ و با ارسابا اسن رن ا و آمه ش های مااسرست  ساست

آسا  کرر  ماسرست و  سااست هاا بارای کااربرا  و مشا رسانش  رور انزان میییررا وبیم سعا برآ  رارر تا با آمه ش و

با بایش  طراح سات  سارزان ماسرست ساست های دهر را ا  بین ببرر هیچنین رر ارائ  بی   ای نیرانا مش رسا  ا 

و ا دارجا ب  طهری کا  هام اکناه  وبایم  قاهب جاسا و رو  اروپاسا جها  گهی تیاما سویه  های اسرانا و 300ا  

بنینا   انیوی ا  رارای مش ری میباشاا شرکت طراوا ساست وبیم باا ارائا  داامات ا  کشهر های اس راهیا،اسپانیا،

پشا یبانا دیاال  ب  وسیو  بی   هاای دامات پش یبانا و  ساست ، ثبت رامن  و میزبانا و هیچنین سا ی ساست

 .مش رسا  دهر را ا  ماسرست ساست دهر راوت ما نیاسا

 

 طراحی سایت ارزان

قییت و هزسن  برای مزیهع  ها و شرک ا های تا ی تاسیس و سا کهچک ک  میفهاها سااست رای انااا ی نیاسناا منام 
 .طراوا نیاسنا نک   قابل تهجنا میباشا ساست شفصا است و سا اشفاص ک  میفهاهنا

سن گزسن  برای اسن رردهاست ها میباشاا با  هیاین و با امکانات دالو  و مفیا بن ر ار ا  ب  قییت طراوا ساست هذا
تااار  رساای کا  ا  هره ااا مناساب  طراوا ساست ار ا  سروسس ها وبی   های وبیم طراوا ساست داطر شرکت

های تههیای، کاردان  هاا، وکاال، منناساین، پزشاکا  کا  رر شاروخ  بهرج  و امکانات شرکت ها، اشفاص ، مزیهع 
 .اد صاص راری انا طراوا ساست کیا برای کار دهر هزسن 

ک  میفهاهنا با کی رسن هزسن  و مبوا  کام با   طراح سات   برای مش رسا  طراوا ساست ار ا  با ارائ  بی   وبیم
 سرسع ترسن  ما  رست سابنا اسن سروسس را مناسب میاانا و تاار  رسایا مشا رسا  سک ساست اسای آل و مناسب و رر

 .مشفصات ، امکانات و شراسط درسا سروسس طراوا ساست اطالخ سابنا طراوا ساست عزسز می هانیا ا  هینک تعرف 

میباشااو ساال  ناااری و راسیاا  (ir) رر سال اول هیچ هزسن  ای ا  بابت هاست و رامنا  طراوا ساست ار ا  مش رسا 

میزباانا و داامات پشا یبانا اداذ مییررراتهاای  اسان  بعا با هزسن  اناکا قابل تیاسا میباشاا سال بعا فهط هزسنا 
مشفص نیاسیا تا بعا ها ب  مشاکل  طراوا و  ساست شیا باسا آسنای وهاف دهر را ا  نک   داها ا  هط  نییت ک 

بیا   هاا مناساب افاراری هیا نا کا  وارفا میفهاهناا سااس ا سااری،  نفهرری و هزسن  های مزار ننیاسیاا هذا اسن
ررآسنای برنام  گیا رش  رست تهسط دهرشا  ب  راو ا باشا وقابل اس فاری رر روابط کاری و قابل ماس کارآما، مفیا و

و ساا  طراواا سااست ورفا  ای ا  بی   های شرک ا و اد صاوا و سفارشا نااش   باشناا رر غیر اسن وهرت باسا
 .طراوا ساست سفارشا اس فاری نیاسنا

 :ازسجملهسو ژگ سهتیسطراح سات  سارزانسمیتوان

  ( رو  کاری 7اها  2طراوا ساست رر سرسع رسن  ما  میکن) 

 رارای م یط ماسرست کامال فارسا 

  رارای م یط ماسرست آسا 

 هی   ماسرست وررپرس 

  وسراسش برای ماسر ساستامکا  تغییر و 

 امکا  افزور  با نناست وف   , عکس , منه و مطوب 

 امکا  ماسرست وف ات و منه برای ماسر ساست 

  رو  7رارای ایانت برگشت هزسن  دامات تا 
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 300 گرافیکا جذا ، برو  رنیا قاهب ساست 

 ه سازی سایتبهین

کویای ک  ماا  ساست ب   با  ساری اوالح، بنین  کرر  و قهی کرر  چیاها ساست رر کویات سئه
کااربرا  اسن رنات رر واف   اول و رر  نظر رارسم اسن ساست رر آ  کوی  ماهرر نظار رر ن ااسس جیا زه

 .ار قیرررتب  های باال قر

  

seo مخففسکلمتت “Search Engine Optimization” یتسهییهیهسایتزیسایت  س 
 میبتشد

  

افازاسش مشا ری ، افازاسش  طراواا سااست ب  قارت می ها  گفت ک  امرو  اگر هاف و اسای تا  ا 
ا  سااست میباشاا سااو  بنینا  ساا ی  افزاسش با رساا و با ارسابا اسن رن ا ررآما ، کیب رر آما ،

واقع رف   رف   سط  رانش مفاطباا  اسن رنات هام  ساست و سئه غیر میکن و بینهری میباشاا رر
شهر و پشت سر آننا جهانانا ک  سرآپا اطالعات و رانش هیا نا و  باالتر میرور و هم برو  تر ما

 آننا شای هپ تاپ ، تبوات و گهشاا مهباسال هایچ وقات،  ماا  داهر را باا ساک سااست اسبا  با ی
قارار راری و ساا  بینهری و رر اوطالح اسپم ک  م  هاسا با ربط ا  دامات ارائا  شاای رر آ  سااست

اسن رنات و جامعا  مزاا ی ا   مطاهب دهر را ا  سااست هاای رسیار کپاا کارری و ساا میاا  مفاطباا 
واقاع کیاا کا  رر اسن رنات مفصهواا مهتاهر  میباشا توا  نیاا کنناا و رر م به  کیا بردهررار

صهل، داامات و هار چیاز گیشاای ای رر اهنشاا  مییررناا میفهاهناا رنبال م  گهگل جی زهی
سااست  ب  دهاس   دهر با کیفیت عاها برسناا ب  هیین منظهر اوال سائه و بنینا  ساا ی رقیها

بویغااتا و ساا هزسنا  اااافا رر وال واار میباشا و رسیر ساک کاار ت طراوا ساست سکا ا  واجبات
 .نییت

طراح سات  س+سهییههساتزیسات  س=سهتزد دسکههدهسواقع سهیشیترس=سدرممیدس
 هیشتر

  

سئه و بنین  سا ی ساست سک کار تفصصا و ورف  ای میباشاا کا  نا  تنناا باساا تفصاص ال ن را 
و سائه ساا ی سااست تزربا  وارف اول را میزنااا پاس  بنین  سا ی ساست باسا راشا بوک  رر امر

طراواا “ هیچ وقت سک فرر ک  تا ی کار و سا ماسر سک سا رو ساست میباشا نیا تهانا کوی  ای مثل
و رتبا  اول برسااناا باساا رر سافارش بنینا  ساا ی  گهگال مای کاری ب  وف   اول 3طا  ”ساست

 .ر تا ی کار نیاف یاساست رقت ال ن را راش   باشیا تا ب  ران افرا

 م تسهمهسنیتزسههسهییههساتزیسات  سخودسدارند؟

هیا یا و ساا شارک ا هیا یا کا  سااست با  عناها  کاتااهه   ساست شفصا اگر شیا ماسر سک
آ  ارجاخ میاهیا شاسا نیا  نباشاا وها اگر شرک ا  مش رسا  دهر را ب  شیاست و رر هنیان نیا 
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م صاهالت  مزیهع  ای هی یا ک  م صهل و سا داماتا را ارائ  ما رهیا مفصهوا دامات و و سا
کاار داهر را روناه رهیاا و  مزا ی و یا نیا  ب  بنین  سا ی ساست دهر رارساا و سا ماسویا کیاب و

 .دارج ا  کشهر افزاسش رهیا   و و اارتباط دهر را با اس ا  ها وشنر های مف و

  

  

seo مخففسکلمتت “Search Engine Optimization” یتسهییهیهسایتزیسایت  س 
 میبتشد

 مراحلسانجتمسکترسهییههساتزیسات  

ماا  ب  وهرت هییت وار منم ترسن مراول شروخ سائهی ساک سااست را با  شارح  سار انزاان اب اا
 :(نیهری انا رهیم ) مراول  سر برای مش رسانا میباشا ک  ساست رارنا و سا ا  قبل طراوا

 :فرا هدساولسمنتلیزاایونسات  

 آناهیز کامل و رقیه معیاری ساست و هینک رها ها 
 نهسیاو  با  برنام   طراوا ساست آناهیز کامل 
 آناهیز کامل م  های ساست 
 آناهیز کامل گرافیک ساست 
 آناهیز رقیه و مهرر ب  مهرر رقیبا  هم سط  ساست مهرر نظر و رقیبا  قهی تر ا  ساست 

 :فرم هدسدومسرفعسمعت بسفه 

ناهاقص و  رر بررسا های انزان شای و ن اسس آناهیز هاای فرآسناا اول سااست ماهرر نظار رچاار و یا
 .ا ک  اب اا باسا اسن مهارر مرتفع گرررمعاسبا میباش

 رفع مشکالت هینک رها رر ساست 
 رفع و اوالح تگ ها ساست 
 رفع و اوالح گرافیک ساست و رسییت ساست 

 :فرا هدساومسا جتدسنقتطسقوتسوسکشفسکلمتتسکلیدیسایته

تیاان  منم ترسن نهاط سئه کش  نهاط قهت ساست میباشاا بالداری هایچ وقات سااست رر  ا  سکا
بنینا  نشاای اسات و ساا  غات و کویات کویای رر رتب  نفیت قرار نییییرر و یا رر کویاتا اوااله

باسا بیاابیما بعاا رنباال کویاات سایای  جزو دامات او نییت پس اب اا باسا نهاط قهت ساست دهر را
 ب  اسن معنا میباشا ک  رر رنیای کویات و هغات black Keywords باشیم اوطالح کویات سیای سا

را باسا ان فا  کرر ک  کی ر کیا بر روی اسن کوی  کار کارری رر وااها  بن رسن و کم کار ترسن کوی 
و مهتهر های جی زه رارر شیا ماا تهانیاا آماار جیا زه  گهگل بیش رسن جی زه را رر سط  ک 

 .آنااااااااهیز و بررساااااااا فرماسیاااااااا Google Trends کویاااااااات را تهساااااااط سااااااااست
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ات  ستولیدسمحتیوایسنیتوسوسهیهسقیولسسفرا هدسچیترمسوسمرحلهسطال  سائوسوسهییههساتزی
 :قد مسصفرسکیلومتر

ژی هاای شاا گارا و اهیاهرس م هااسا کا  بیایار با  واقعیات ا  تکنههاه گهگل هم اکنه  ربات های
 تیاما واکنش های کاربرا  دهر را روا و آناهیز ما کننا ب  هیین داطر ا  کپاا ، نزرسک هی نا

شاساا پرهیاز نیاسیاا کا  جاز  ساا  چیازی نیاا  گهگل تکرار و ویو   ر  ب  مش رسا  و روبات های
 .بینیا

دااماتا را با   دهر دوهت کنیا و ب   با  ساری ب  دهر بیهسیاا واقعاا سااست مان میفهاهاا چا  با
کاربران ا  باشا نا  رباات هاای دزناای ی  کاربرا  ارائ  رها ) رقت کنیا رر وین فکر کرر  هاف ا 

م  ها کنیاا وا رر واا باونیاا کا  باا اسان مرووا  و رقات رر  گهگل ( بعا شروخ ب  نهش ن و تههیا
 با  نک ا   سار رقاترر وا برری اساا  80او یال وضهر رر وف   نفیت را باالی  تههیا م  های دهر

 :کنیا

  

س95درصدسمد رانسات  سهتیسا هترنت سمطتلبسات  سخودسراستولیدسم سکههدس 5
 م سنمت هد  copy + paste  درسصدسهقیهسفقط

  

وف   اول جاا  عزو  کن و رقت رر تههیا م  ها اسنم وا رر وا باو  تیان رقیب هاسا ک  ته !نفنا
تههیا کارری اناا و ا  تههیاا  دشک کرری انا هیشه   ویت کشیای انا و ساست و مطاهب با کیفیت

 .مطاهب اسپم پرهیز کرری انا

 :فراسنا پنزم و آدر تههیا هینک های رادوا و دارجا برای ساست

با  واف    ساعا کنیاا هیناک هاا را Internal Link اب اا شروخ ب  تههیا هینک رادل ساست نیاسیاا
 .مهجهر و سا ب  مطاهب مرتبط هینک رها نیاسیا

هیاا  باک  و گارف ن هیناک هاای داارجا  ا  هینک کاری رادوا ساست شرو ب  هینک بیواسنگ بعا
بنین  سا ی ساست راشت وها  نیاسیاا بک هینک رر گذش   تاثییر بییار  ساری رر back link هینک
 : ترتیب گهگل ب رف   با برو  رسانا اهیهرس م های  رف  

 Google Panda 
 Google Penguin 
 Google Hummingbird 

 .ک  می هانیا مطاهع  نیاسیا رسیر تاثییر آ  رف   رف   کی ر شا

  

 هییهیهسایتزیسایت  سدرسمخرسلیهکسهتیسمفیدسوسمهتهعسمفیدسدراهطهسهیتسایئوسو
 :ت یمخدمتتتنسمعرف سم سنم
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  :   www.woorank.comجامع ترسن ساست آناهیز سئه ی ساست

   :www.ahrefs.comساست آناهیز هینک های رادوا و بک هینک های ساست

  :www.seositecheckup.comتفصصا آناهیز بنین  سا ی ساست ساست

 

 

 اطالعات تماس

 :آررس شرکت

 3تبرسز، چنار رای باغشیال، روبروی آمه شیای اطنرا ، ساد یا  راهی، طبه  

 توفن های تیاس

041 35574906 
041 35574907 

 :آررس اسییل

webim.mail@gmail.com 
info@webim.ir 

 ساعات کاری شرکت

 17اها  9هی  رو  
  اها 9پنزشنب  ها 
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