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 ثب ؾالْ 

آٔٛظقی، اعالع ٔٛؾؿٝ ػّٕی سفىّط ثطسط ثب سجطثٝ چٙسيٗ ؾبِٝ زض ظٔيٙٝ سِٛيس ٘طْ افعاضٞبي ٔرشّف 

ضؾب٘ی ٚ سجّيغبسی سحز ٚة، ٚيٙسٚظ ٚ ٘يع زض حٛظٜ ادّيىيكٗ ٞبي ٔٛثبيُ فؼبِيشٟبي ٔرشّفی زاقشٝ وٝ 

 ؾبيز ٔؤؾؿٝ ٔٛجٛز ٔی ثبقس.زضٞبيی اظ سِٛيسار ايٗ ٔؤؾؿٝ،ٕ٘ٛ٘ٝ

 

 

ز ضٚظ افعٖٚ فٗ آٚضي اعاّلػبر زض اضائٝ ذسٔبر زض ثؿشطٞبي ٔرشّف ٔب٘ٙس ايٙشط٘ز، دؿز ديكطف

ٞبي اِىشطٚ٘يىی ٚ غيطٜ، أطٚظٜ جبٔؼٝ قٟطي ضا قبٞس ٌؿشطـ ٘ؿُ جسيسي اظ اِىشطٚ٘يه، دبيب٘ٝ

ٞبي ّٕٔٛؼ ذسٔبر ٔطسجظ ثب وؿت ٚ وبض ٔجشٙی ثط ٌٛقی سّفٗ ٕٞطاٜ ٕ٘ٛزٜ وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٖ ضا زض جبٔؼٝ زض حٛظٜ نٙؼز ثب٘ىساضي جٟز اضائٝ ٞط چٝ ثٟشط ذسٔبر ثٝ ٔكشطيبٖ اظ عطيك ٘طْ آ

افعاض ٕٞطاٜ ثب٘ه، زض حٛظٜ الشهبزي ٔرهٛنبً ثرف ثٛضؼ ٚ اٚضاق ثٟبزاض اظ ٘طْ افعاض ٕٞطاٜ ثٛضؼ ٚ 

يؿشٓ حُٕ ٚ ٘مُ افعاض لٛا٘يٗ ٕٞطاٜ ثيٕٝ سبٔيٗ اجشٕبػی ٚ ؾزض ؾبظٔبٖ سأٔيٗ اجشٕبػی اظ عطيك ٘طْ 

 سٛاٖ ػيٙبً ٔكبٞسٜ وطز.ٚ ؾبٔب٘ٝ ٞبي فطٚقٍبٞی ٔب٘ٙس زيجی وبال ٔی  آؾبٖ ٔب٘ٙس اؾٙخ

ادّيىيكٗ ٚيػٜ ثطسط ،  طسفىّ ٔٛؾؿٝ ،جبٔؼٝ زض حٛظٜ ذطيس ٚ فطٚـ٘يبظؾٙجی  ثٝ سٛجٝ زض ايٗ ضاؾشب ثب

ّٔی ٚيػٜ ي سّفٗ ٕٞطاٜ ثٝ يه ؾبٔب٘ٝ ٚ ادّيىيكٗ چٙس ٔٙظٛضٜ ٚ  وبٔالً سؼبزض لبِت  فطٚقٍبٜ ذٛز ضا

  ٔيٕٙبيس. ٚ اضائٝعطاحی ٚ سِٛيس  ضا ٕٞطاٜ دُٙ ٔسيطيشی
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 (( ٔبضوزٚاال كٗ )) يىيٚ ادّ  ؿشٓيأىب٘بر ؾ

 آ٘اليٗؾيؿشٓ ٔسيطيز وبُٔ ٚ ديكطفشٝ وبال ٞبي فطٚقٍبٜ 

 أىب٘بر وبُٔ، ثسٖٚ ٔحسٚزيز ظٔب٘ی زض ٚة ؾبيز ٚ ادّيىيكٗ فطٚقٍبٜ

 آ٘اليٗلبثّيز اؾشفبزٜ ثطاي ا٘ٛاع فطٚقٍبٜ ٞبي 

 لبثّيز اؾشفبزٜ ثهٛضر چٙس فطٚقٍبٞی ٚ قؼجٝ زاض

 ٔسيطيز ٚ ٔب٘يشٛض وبُٔ ػّٕىطز فطٚقٍبٜ ٞبي ظيط ٔجٕٛػٝ

 أىبٖ ثجز ٘بْ وبضثطاٖ ٚ ذطيساضاٖ اظ عطيك ؾبيز ٚ ادّيىيكٗ ٔٛثبيُ

 فطٚقٍبٜ ٚ ٔحهٛالرايجبز وس ٔؼطف ثطاي ٞط وبضثط ٚ أىبٖ اضؾبَ ثٝ زٚؾشبٖ جٟز ٔؼطفی 

 أىبٖ ايجبز ؾيؿشٓ دٛضؾب٘ز زٞی ثٝ وبضثطاٖ ٔؼطف ثٝ نٛضر زضنس اظ ذطيس ظيط ٔجٕٛػٝ ٞبي ٔؼطف

 ... ديٍيطي ٚ –ؾفبضـ   -زض ٔٛلغ ثجز ٘بْ ٚ  ٚضٚز ثٝ ؾيؿشٓ  أىبٖ اضؾبَ ديبٔه ثٝ وبضثطاٖ فطٚقٍبٜ

 أىبٖ ايجبز زؾشٝ ٞبي ٔحهٛالر ٔرشّف زض ؾبٔب٘ٝ  

 أىبٖ ايجبز ظيط زؾشٝ ٞبي ٔرشّف زض چٙسيٗ عجمٝ اظ زؾشٝ ٞب

 أىبٖ سؼييٗ وطزٖ ٕ٘بز ٞب ٚ ػىؽ ٞبي ٔرشّف ثطاي زؾشٝ ٞب ٚ ظيط زؾشٝ ٞب

 أىبٖ ايجبز ٚ ثجز فطٚقٍبٜ ٞبي ٔرشّف ثهٛضر قؼجٝ زض زؾشٝ ٞب ٚ ظيط زؾشٝ ٞبي ؾبٔب٘ٝ

 أىبٖ ثجز ٔٛلؼيز زض ٘مكٝ ٚ ِٛويكٗ سٛؾظ فطٚقٍبٜ ٞب

 أىبٖ جؿشجٛي ؾطيغ سٛؾظ وبضثط ٚ ٔكبٞسٜ ٘عزيىشطيٗ فطٚقٍبٜ ٘ؿجز ثٝ ِٛويكٗ ذٛز

 أىبٖ جؿشجٛي ٔحهٛالر ثٝ ٘ؿجز اضظاٖ سطيٗ ٚ ٌطا٘شطيٗ ٚ ٔحجٛثشطيٗ ٚ ثب سرفيف ٞب ٚ دط فطٚـ ٞب
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 ... جيُ سؼساز ايجبز وبال ٚ سؼساز ضٚظ فؼبِيزايجبز زؾشطؾی ٔحسٚز ٚ ٘بٔحسٚز ثٝ قؼت اظ ل

 أىبٖ سأييس  ٚ ضز ٕ٘ٛزٖ ٕ٘بيف ٔحهٛالر ايجبز قسٜ سٛؾظ فطٚقٙسٌبٖ ظيط ٔجٕٛػٝ زض ؾبٔب٘ٝ

ليٕز فطٚـ ثب  –ليٕز ضٚي جّس  –أىبٖ سؼييٗ ٔٛاضز ٔرشّف ثطاي ٞط ٔحهَٛ ٔب٘ٙس ) ليٕز ذطيس 

 .(.سؼييٗ ػىؽ ٚ فيّٓ ٔحهَٛ ٚ.  –ٞكساض سؼساز ضٚ ثٝ اسٕبْ   –ليٕز ٚ سؼساز فطٚـ ػٕسٜ  –سرفيف 

 ٔجّغی ٚ زضنسي نٛضر ثٝ فطٚقٍبٜ ٔحهٛالر ليٕز جٕؼی زؾشٝ وبٞف ٚ افعايف أىبٖ

 ٔب٘ٙس ضً٘ ٚ ٚظٖ ٚ ثط٘س ٚ ا٘ساظٜ ٚ ... سؼطيف دبضأشطٞبي ٔرشّف ثطاي وبالٞبي فطٚقٍبٜ

 زض نٛضر ذطيس عاليی ػسْ ٔحسٚزيز زض سؼساز ٔحهٛالر ٚ زؾشٝ ثٙسي ٞب

 ٚ ....)فبيُ ، ثط٘بٔٝ  لبثّيز فطٚـ وبالي ٔجبظي

 أىبٖ ايجبز ثط٘س ثطاي ٔحهٛالر فطٚقٍبٜ ٚ فيّشط ؾبظي

 أىبٖ ٕ٘بيف سرفيف ليٕز ٞب ٚ ٔحبؾجٝ ثٝ نٛضر ذٛزوبض

 أىبٖ ٔكرم ٕ٘ٛزٖ سؼساز ٔٛجٛزي ا٘جبض

ثبضٌصاضي ٔجسز ثٝ ٕٞطاٜ أىبٖ اضؾبَ  اػالٖ ذٛزوبض ؾفبضقبر جسيس ثٝ نٛضر دبح اح ثسٖٚ ٘يبظ ثٝ

 ديبٔه اعالع ضؾب٘ی

 ٚ ؾجه ثٛزٖ ؾيؿشٓ آ٘اليٗؾطػز فٛق اِؼبزٜ ثبال ثٝ زِيُ زؾز ٘ٛيؽ ثٛزٖ فطٚقٍبٜ 

فطٚقٍبٜ ثٝ نٛضر  -ثٟيٙٝ ؾبظي قسٜ ثطاي ٔٛسٛض ٞبي جؿز ٚ جٛ ٌط ثٝ نٛضر حطفٝ اي ٚ ديكطفشٝ 

 ؾئٛ ٔی ثبقس

 جٟز ثٟيٙٝ ؾبظي فطٚقٍبٜ ثطاي ٔٛسٛضٞبي جؿشجٛ ( site map ) لبثّيز ايجبز ؾبيز ٔخ

 لبثّيز سٛؾؼٝ ٘طْ افعاضي ٚة ؾبيز ٚ يب ادّيىيكٗ ا٘سضٚيس
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 ٞب اظ دُٙ ٔسيطيز لبثّيز ٔسيطيز سهبٚيط ٚ فبيُ

 لبثّيز آدّٛز سهبٚيط ثٝ نٛضر ٌطٚٞی

 ؾبيزأىبٖ أشيبظ زٞی ثٝ ٔحهٛالر فطٚقٍبٜ زض ادّيىيكٗ فطٚقٍبٞی ٚ ٚة 

 أىبٖ ٘ظط زٞی ثٝ ٔحهٛالر فطٚقٍبٜ

 أىبٖ افعايف ٚ وبٞف ليٕز ٔحهٛالر ثٝ قىُ زؾشٝ جٕؼی ٚ سىی

 سٙظيٓ ٚ ٕ٘بيف ٔحهٛالر ضٚ ثٝ اسٕبْ

 سٙظيٓ ٚ ٕ٘بيف ٔحهٛالر ٘عزيه ثٝ سبضيد ا٘مضب

 فطٚـ ٔحهٛالر ثٝ قىُ ٚظ٘ی ٚ ويّٛيی

 لبثّيز سؼطيف حساوثط سؼساز ؾفبضـ اظ يه ٔحهَٛ

 ٕ٘بيف فبيُ ٚيسئٛيی ثطاي ٔحهٛالرلبثّيز 

 جٟز ٕ٘بيفانّی ؾبٔب٘ٝ أىبٖ سبييس ٘ظطار سٛؾظ ٔسيطيز 

 جٟز ٕ٘بيف ز ٞط قؼجٝ ثٝ نٛضر جساٌب٘ٝأىبٖ سبييس ٘ظطار سٛؾظ ٔسيطي

 جؿشجٛي اػضب ثط اؾبؼ دبضأشطٞبي ٔرشّف

 اؾشفبزٜ اظ ٔشطيبَ زيعايٗ زض عطاحی ادّيىيكٗ فطٚقٍبٞی

 زضنس زؾز ٘ٛيؽ 011كٗ ثٝ نٛضر وبٔال ٘يشيٛ ٚ ثٝ نٛضر ثط٘بٔٝ ٘ٛيؿی ادّيىي

 جٟز جٌّٛيطي اظ اؾذٓ ٚ سالـ ضٚثبسٟب (Captcha) وس أٙيشی

اػالٖ ذٛزوبض ؾفبضقبر جسيس ثٝ نٛضر دبح اح ثسٖٚ ٘يبظ ثٝ ثبضٌصاضي ٔجسز ثٝ ٕٞطاٜ أىبٖ اضؾبَ 

 ديبٔه اعالع ضؾب٘ی
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زض ادّيىيكٗ زض زؾشٍبٜ ٞبي ٔرشّف ٕٞب٘ٙس ٔٛثبيُ ثٟيٙٝ ؾبظي قسٜ ٘حٜٛ ٕ٘بيف ٔحهٛالر فطٚقٍبٜ 

 ٚ اؾىطيٗ ٞبي ٔرشّف ٞب ٚ سجّز ٞب

 أىبٖ اضؾبَ ايٕيُ ثٝ وبضثطاٖ

 أىبٖ ٔمبيؿٝ ٔحهٛالر فطٚقٍبٜ

 أىبٖ ٚيطايف اعالػبر وبضثط زض دُٙ وبضثطي

 أىبٖ زاقشٗ ويف دَٛ ٚ افعايف  ٚ وبٞف ٚ ا٘شمبَ آٖ ثٝ زيٍطاٖ

 ٚ ٕ٘بيف ِيؿز ػاللٝ ٔٙسيٟب افعٚزٖ ثٝ ػاللٝ ٔٙسي

 أىبٖ جؿز ٚ جٛ ؾبزٜ ٚ ديكطفشٝ سٛؾظ وبضثط ٚ ٔسيط

 زؾشطؾی وبُٔ ثٝ زؾشٝ ثٙسي ٞب زض سٕبٔيٝ ثرف ٞبي ؾبيز ٚ ادّيىيكٗ ا٘سضٚيس

أىبٖ ٕ٘بيف ثّٛن ٞبي جسيسسطيٗ ٞب,دطفطٚـ سطيٗ ٞب ٚ ٔحجٛة سطيٗ ٞب چٝ زض ٚة ؾبيز ٚ چٝ زض 

 ادّيىيكٗ ا٘سضٚيس فطٚقٍبٞی

لبثّيز فؼبَ ؾبظي ٚ غيط فؼبَ ؾبظي ٕ٘بيف ثّٛن ٞبي جسيسسطيٗ ٞب,دطفطٚـ سطيٗ ٞب ٚ ٔحجٛة سطيٗ 

 ٔٙغجك ثب ٘يبظٞبي ٘طْ افعاضي ايطاٖ،  ٞب زض ٔسيطيز

أىبٖ ٔطست ؾبظي ٔحهٛالر زض لؿٕز ٞبي ٔرشّف ثط اؾبؼ أشيبظ,ليٕز, ٔحجٛة ,سؼساز فطٚـ ٚ 

 يىيكٗ ا٘سضٚيسسبضيد ثجز چٝ زض ٚة ؾبيز ٚ چٝ زض ادّ

 فطٚـ ٔحهٛالر ثٝ نٛضر ٔٙغمٝ ايثجز ٔٙغمٝ ٚ ٘بحيٝ  زض ؾبٔب٘ٝ ٚ  أىبٖ

 ٔكشطيبٖ زض اح ٚ ؾبيزاضبفی ثجز وبالٞبي زضذٛاؾشی 

 ثٝ نٛضر ايجبز وس اسٛٔبسيه يب زؾشی ايجبز سرفيف ٌطٚٞی ثطاي ٔحهٛالر

 ثٝ نٛضر ٔجعاثطاي ادّيىيكٗ ٚ ٚة ؾبيز ٔشٙٛع  ايجبز ضزيف ٞب ٚ ثٙطٞبي اذشهبنی 
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 سٙظيٓ سهبٚيط ٚ ٌبِطي سهبٚيط ٔرهٛل حبِز ضيؿذب٘ؿيٛ ٚ غيط ضيؿذب٘ؿيٛ ٚة ؾبيز

 ىبٖ ايجبز ِيٙه ٞبي زِرٛاٜ زض ٔٙٛي ؾبيز ٚ ٕٞچٙيٗ ٔٙٛي وٙبضي حبِز ضيؿذب٘ؿيٛ زض نٛضر ٘يبظأ

 زض نٛضر ٘يبظضٚي  اؾاليس ٞب ٚ ثٙط ٞبي اؾشفبزٜ قسٜ أىبٖ ايجبز ِيٙه ٞبي زِرٛاٜ زض 

 أىبٖ اضؾبَ ديبْ وٛسبٜ ثٝ وبضثطاٖ جٟز اعالع ضؾب٘ی آٟ٘ب اظ ٚضؼيز ؾفبضـ

 أىبٖ اضؾبَ ديبْ وٛسبٜ ثٝ ٔسيطيز ثب ثجز ؾفبضـ

 ثطاي ٞط قؼجٝ جساٌب٘ٝ أىبٖ سٙظيٓ ؾبػبر اضؾبَ ظٔب٘ساض ثطاي ايبْ ٞفشٝ

ب ا٘شربة ٚضؼيز سٙظيٓ ٚضؼيز ٞبي ؾفبضـ ٔكشطي ٚ ٕٞچٙيٗ سٙظيٓ ٔشٗ زِرٛاٜ جٟز اضؾبَ ديبٔه ث

 ٔطثٛط ثٝ آٖ

 اعالع ضؾب٘ی اظ ؾفبضقبر جسيس ثٝ قىُ ديبٔىی

 اضؾبَ ديبٔه ٞب ثٝ نٛضر جع ثٝ جعٚ سٙظيٓ زِرٛاٜ  أىبٖ فؼبَ ؾبظي ٚ غيط فؼبَ ؾبظي 

 أىبٖ ثجز سجّيغبر ثٝ نٛضر وبُٔ ٚ ٕ٘بيف زض ٚة ؾبيز ٚ ادّيىيكٗ ا٘سضٚيس

 ثطاي ؾبيز ٚ يب ادّيىيكٗ ا٘سضٚيسأىبٖ ثجز ٔغبِت زض ثالي ٚ ايجبز ٚثالي 

 أىبٖ ايجبز زؾشٝ ثٙسي ٞبي ٔرشّف ثطاي ٔغبِت ٚثالي ثٝ ٕٞطاٜ ٚيطاؾشبض ديكطفشٝ

 أىبٖ ثجز ذجط ٞب زض ٚة ؾبيز ٚ ٕ٘بيف زض ٚة ؾبيز ٚ ادّيىيكٗ ا٘سضٚيس

 أىبٖ ايجبز ثٗ سرفيف ثطاي ذطيس اَٚ

 كٗ ٚ ديبٔهثٝ نٛضر ٘ٛسيفيىي أىبٖ اضؾبَ ثٗ سرفيف ثٝ وبضثطاٖ

  ؾفبضقبرويف دَٛ ٚ ... ثطاي  –٘مسي  – آ٘اليٌٗعاضـ ٌيطي اظ دطزاذز 

 أىبٖ ٔكرم ٕ٘بيی ٔمساض جٟز فطٚـ ػٕسٜ ٚ جعئی
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 ... أىبٖ ؾجس ذطيس حطفٝ اي ٚ ٔحبؾجبر زليك ثط اؾبؼ سرفيف, ليٕز ػٕسٜ يب جعئی ٚ

 ؾبيزأىبٖ ٕ٘بيف ؾجس ذطيس چٝ زض ادّيىيكٗ ا٘سضٚيس ٚ چٝ زض ٚة 

 ٔحهٛالر ٚ اعالػبر قٕب چٝ ٚة ؾبيز ٚ چٝ زض ادّيىيكٗ ٔٛثبيُ وبٔال ٕٞبًٞٙ ٔيجبقس

 أىبٖ افعايف ليٕز وّيٝ ٔحهٛالر ثٝ نٛضر ٔجّغ ٚ زضنس

 أىبٖ ٔكرم ٕ٘ٛزٖ زضنس ٔبِيبر ثطاي ؾفبضقبر

 ... أىبٖ ٔكبٞسٜ ٚ ديٍيطي ؾفبضقبر وبضثطاٖ ٚ سغييط ٚضؼيز ؾفبضقبر ٚ

  IOS  ٚيط زض ٚة ؾبيز ٚ ادّيىيكٗ ا٘سضٚيس ٚايجبز ٌبِطي سهب

 ٚ ويف دَٛ ٚ زؾشٍبٜ دٛظ ٚ يب دطزاذز زضة ٔٙعَ آ٘اليٗأىبٖ ذطيس ٔحهٛالر ثٝ نٛضر دطزاذز 

 أىبٖ ٔحبؾجٝ ي ٞعيٙٝ ي دؿشی ثب سٛجٝ ثٝ ٚظٖ ٔحهٛالر ٚ ٔىبٖ اضؾبِی

 أىبٖ ايجبز دبضأشط ٞبي ٔشٙٛع ثطاي ٔحهٛالر

 بي ٔرشّف ٚة ؾبيز ٕٞب٘ٙس سٕبؼ ثب ٔب , فٛسط ٚ نفحبر زيٍطأىبٖ ٔسيطيز ٔشٗ لؿٕز ٞ

 ٚ فطٚـ سبيٕط زاض ٚ ظٔبٖ ٔحسٚز أىبٖ ٔكرم وطزٖ ٔحهٛالر ثٝ ػٙٛاٖ حطاجی

 ؾبظٌبض ثب سٕبْ ٔطٚضٌط ٞب ٚ ثٝ نٛضر ضيؿذب٘ؿيٛ

 ؾبظٌبض ثب سٕبْ ٔطٚضٌطٞبي ٔٛثبيّی ٚ سجّز ٞب ٚ ثٝ نٛضر ٚاوٙف ٌطا

 ٛضر ذٛزوبض يب زؾشی سٛؾظ ٔسيطسٟيٝ ٘ؿرٝ ي دكشيجبٖ ثٝ ن

 فبوشٛضٚ چبح ضؾيس ٚ  أىبٖ زاّ٘ٛز

 ٔكبٞسٜ ٔكرهبر ٚ اعالػبر وبضثطاٖ
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 ايجبز ديف ٕ٘بيف نٛضر حؿبة

 ٔحبؾجٝ ٞعيٙٝ دؿشی ثب ضٚـ ٞبي ٔرشّف

 أىبٖ ايجبز نفحبر ٔرشّف ثب ٔحشٛاي زِرٛاٜ

 ايجبز ٌبِطي سهبٚيط ثطاي ٞط ٔحهَٛ

 ٕ٘بيف ٔحهٛالر ٔطسجظ

 .. ثرف ٔمبالر ٚ ٔغبِت ثٝ ٕٞطاٜ سٛضيحبر، ػىؽ ٚايجبز 

 ٘مكٝ ؾبيز

 .. ٚيطايكٍط ٔشٗ فٛق اِؼبزٜ ثب أىبٖ آدّٛز فبيُ ، ػىؽ ٚ

 ٚ ثٗ سرفيف ايجبز وٛدٗ

 ايجبز ٔبِيبر ٚ سؼييٗ زضنس ٔبِيبر ثط اضظـ افعٚزٜ ثطاي ٞط وبال

 ذجط٘بٔٝ

 زض نٛضر ٘يبظ ٚ لطاضزاز جساٌب٘ٝ أىبٖ اضبفٝ وطزٖ ٔبغَٚ

 ٔبغَٚ فيؿجٛن ، سٍّطاْ ، ايٙؿشبٌطاْ ٚ سٛييشط

 ٔبغَٚ اذجبض

 ؾيؿشٓ وف ذٛزوبض ٚ ديكطفشٝ

 دكشيجب٘ی فٙی ضايٍبٖ ثطاي ؾبَ اَٚ، لبثُ سٕسيس ثطاي ؾبَ ٞبي ثؼس

ثٝ نٛضر ديف فطو ) ثسٖٚ ٘يبظ ثٝ ا٘جبْ ٞعيٙٝ ثطاي ثٟيٙٝ ؾبظي ٚة ؾبيز قٕب  SEO ثٟيٙٝ ؾبظي

 ثطاي ٔٛسٛضٞبي جؿشجٌٛط
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 ت ٚ ظبٞط وبٔال ٚاوٙكٍطا لبِ

 ( وبٔذيٛسط ٚ ا٘ٛاع نفحبر ٕ٘بيفٕبيف زض سّفٗ ٞبي ٕٞطاٜ ، سجّز ،ثٟيٙٝ قسٖ ٚة ؾبيز ثطاي ٘)

 سغييط ؾبيع ذٛزوبض سهبٚيط

 ايجبز ٘ؿرٝ دكشيجبٖ اظ فبيّٟب ثٝ نٛضر وبٔال ذٛزوبض

 ضػبيز اؾشب٘ساضزٞبي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي زضيبفز ٕ٘بز اػشٕبز اِىشطٚ٘يه

 ديف فطو ٚضٚز ثٝ دُٙ ٔسيطيز وسأىبٖ سغييط 

 ا٘جبْ سؿز ٞبي ٔرشّف أٙيشی ٚ سضٕيٗ أٙيز

 أىبٖ ا٘شربة ظبٞط ٚ لبِت ادّيىيكٗ اظ ثيٗ چٙسيٗ لبِت ثؿيبض قىيُ ٚ ظيجب يب عطاحی اذشهبنی

 Excel ٔبغَٚ ذطٚجی ِيؿز وبالٞب ثٝ نٛضر فبيُ

 PDF ٔبغَٚ ذطٚجی ِيؿز وبالٞب ثٝ نٛضر فبيُ

 ٘بٔٝ ٘ٛيؿی وبٔال ثٛٔی ثسٖٚ اؾشفبزٜ اظ ٞيچ اؾىطيذز آٔبزٜ ٚ سطجٕٝ قسٜثط

 (User Friendly)  وبضثط دؿٙس

 HTML5  ٚCSS3 اؾشفبزٜ اظ آذطيٗ سىِٙٛٛغي ٞبي ٚة

 AJAX    اؾشفبزٜ اظ سىِٙٛٛغي

 لطاض زازٖ ٕ٘بز اػشٕبز

 عطاحی يىذبضچٝ ٚ ثسٖٚ اقىبَ

 MVC  عطاحی     SSL    لبثّيز ٘هت
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 ادّيىيكٗ

 زض ادّيىيكٗ web view اؾشفبزٜ اظػسْ 

 لبثّيز ايجبز ٔحهٛالر ديكٟٙبز ٚيػٜ ثٝ ٕٞطاٜ سبيٕط ٔؼىٛؼ

 أىبٖ ايجبز ٌبِطي سهبٚيط زض ادّيىيكٗ ٚ أىبٖ ِيٙه وطزٖ ٞط سهٛيط ثٝ ثرف ٞبي ٔرشّف 

 ( زؾشٝ ثٙسي ذبل ، ٔحهَٛ ذبل ، آزضؼ ذبل )

 ٔسَ ، ضً٘ ٚ ... أىبٖ فيّشط ؾبظي ٔحهٛالر ثط اؾبؼ ليٕز ، ثط٘س ، 

 ( ) فيّشطٞبي ٔرشّف اظ عطيك دُٙ ٔسيطيز ثطاي ٞط زؾشٝ ثٙسي لبثُ سٙظيٓ اؾز

 أىبٖ ا٘شربة ضً٘ ثٙسي ٚ فٛ٘ز ثٝ زِرٛاٜ وبضثط اظ زاذُ ادّيىيكٗ

 أىبٖ ايجبز ثٙطٞبي سجّيغبسی ثب لبثّيز ِيٙه قسٖ زض لؿٕشٟبي ٔرشّف 

 ٝ نٛضر افمی ٚ ػٕٛزي) ظيط زؾشٝ ثٙسيٟب ، ظيط جسيسسطيٗ ٞب ٚ ... ( ث

 ... ثٝ ٕٞطاٜ ػىؽ ٚ ) أىبٖ اضؾبَ ديبْ ٘ٛسيفيىيكٗ ؾبزٜ ٚ ديكطفشٝ

 آ٘اليٗلبثّيز دطزاذز 

 qr code  لبثّيز جؿشجٛ ثبضوس ٚ

 ثبضٌصاضي اعالػبر ثٝ نٛضر آفاليٗ

 أىبٖ ثبظٌعاضي ٚ درف فيّٓ زض نفحٝ ٔحهَٛ

 أىبٖ لطاض زازٖ ثٙطٞبي سجّيغبسی ثطاي ٞط زؾشٝ ثٙسي

 لبثّيز سغييط ػٙٛاٖ ٚ ٌِٛٛ ادّيىيكٗ اظ دُٙ ٔسيطيز
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 أىبٖ اضؾبَ ٘ٛسيفيىيكٗ ثٝ وبضثطاٖ ٞط قٟط ثٝ نٛضر سفىيه قسٜ

 لبثّيز سؼطيف اؾاليسقٛ ٚ ٌبِطي سهبٚيط ٔشفبٚر ثطاي ٞط قٟط

 ايجبز ضزيف ٞبي زِرٛاٜ ثٝ ٕٞطاٜ ضً٘ ثٙسي ، سهٛيط ٚ ٔحهٛالر زِرٛاٜ زض نفحٝ اَٚ ادّيىيكٗ

 لبثّيز سؼطيف ثٙطٞبي سجّيغبسی ثطاي ضزيف ٞبي زِرٛاٜ

لبثّيز ايجبز دبح اح ) دٙجطٜ ثبظ قٛ ( اثشساي ٚضٚز ثٝ ادّيىيكٗ ثٝ ٕٞطاٜ ػىؽ ٚ لبثّيز اسهبَ ثٝ 

 لؿٕز ٞبي ٔرشّف

 لبثّيز ٕ٘بيف ديبْ زِرٛاٜ ٔٛلغ ٚضٚز ثٝ ادّيىيكٗ

 ٙسٜلبثّيز ٕ٘بيف فطٚقٙسٌبٖ ضٚي ٘مكٝ ٚ ٕ٘بيف اعالػبر فطٚق

 اعالع ضؾبٖ ٚ ادسيز ٘ؿرٝ جسيس زض ادّيىيكٗ

لبثّيز سٙظيٓ ٕ٘بيف يب ػسْ ٕ٘بيف فطٚـ ٚيػٜ ، دطفطٚـ سطيٟٙب ، جسيسسطيٗ ٞب ، دطثبظزيسسطيٗ 

 ٔحهٛالر زض نفحٝ اَٚ ادّيىيكٗ اظ عطيك دُٙ ٔسيطيز

 أىبٖ ٕ٘بيف ٔحهٛالر زؾشٝ ثٙسيٟب زض نفحٝ اَٚ

 ِيٙه زازٖ اٖ ثٝ ثرف ٞبي ٔرشّفأىبٖ ايجبز ثٙطٞبي سجّيغبسی ٚ 

 ( .... ) ثٝ ٔحهَٛ ذبل ، زؾشٝ ثٙسي ، فطٚقٍبٜ ٚ 

 أىبٖ سؼطيف ثٙطٞبي سجّيغبسی ثٝ نٛضر ػٕٛزي ، افمی زض ثرف ٞبي ٔرشّف نفحٝ اَٚ

 ( .... ) اظ جّٕٝ ظيط زؾشٝ ثٙسيٟب ، ٔحهٛالر جسيس ٚ 

 لبثّيز سٙظيٓ ٕ٘بيف يب ػسْ ٕ٘بيف ٌعيٙٝ ٞبي ٔٙٛي وٙبضي

 ّيز سغييط لبِت ٕ٘بيف زؾشٝ ثٙسيٟب اظ دُٙ ٔسيطيزلبث
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 لبثّيز سٙظيٓ ٕ٘بيف نفحٝ جعئيبر زض نفحٝ جساٌب٘ٝ يب ثٝ نٛضر دبح اح اظ عطيك ادّيىيكٗ

 أىبٖ ٕ٘بيف ٚ ايجبز سؼساز زِرٛاٜ سهبٚيط اؾاليسقٛ

 ضٚـ ٔرشّف زض نفحٝ اَٚ 3ٕ٘بيف زؾشٝ ثٙسيٟب ثٝ 

 ( ٔكبثٝ سٍّطاْ ٕٞطاٜ ) أىبٖ ٚضٚز ٚ ػضٛيز ثط اؾبؼ قٕبضٜ

 أىبٖ ػضٛيز ٚ سبييس ٞٛيز ثب ديبٔه

 أىبٖ ديٍيطي ؾفبضقبر ثب ٚاضز وطزٖ وس ضٍٞيطي

حصف  ظٔبٖ ؾفبضـ،آذطيٗ ٚضؼيز ؾفبضـ، أىبٖ ٕ٘بيف ؾٛاثك ذطيس ثٝ ٕٞطاٜ ضيع ؾفبضـ ،

 ... ؾفبضـ،ٕ٘بيف فبوشٛض ٚ

 أىبٖ جؿشجٛي ٔحهٛالر ثب ضٚـ ٞب ٔرشّف

 ... ٔحهٛالر ثط اؾبؼ ٘بْ ، ليٕز ، ظٔبٖ ايجبز ، فطٚـ ٚأىبٖ ٔطست ؾبظي 

 أىبٖ سؼطيف ا٘ٛاع ضٚـ اضؾبَ وبال

 أىبٖ سؼطيف ٚ ٕ٘بيف جسَٚ ٔكرهبر فٙی ٔحهٛالر

 ايجبز ٔشٗ ٚ اعالػيٝ ثٝ نٛضر ٔشحطن

 أىبٖ ايجبز ِيؿز ذطيس زِرٛاٜ ثطاي ٞط ٔكشطي

 آزضؼ زض ثجز ؾفبضـ ٞبي ثؼسي أىبٖ ايجبز آزضؼ ٞبي ٔرشّف سٛؾظ ٞط ٔكشطي ٚ ا٘شربة

 أىبٖ سفىيه ٔحهٛالر ثط اؾبؼ زؾشٝ ثٙسي

 أىبٖ آدّٛز ٚيسيٛ ٚ فبيُ زاويٛٔٙز ٚ ٕ٘بيف آٖ ثطاي ٞط ٔحهَٛ زض ادّيىيكٗ

 ٔكبٞسٜ ِيؿز ػاللٝ ٔٙسي ٞب
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 أىبٖ ايجبز ٌبِطي سهبٚيط اذشهبنی ثطاي ثرف ٚثالي

 أىبٖ ايجبز ثٙطٞبي سجّيغبسی ثطاي ٔغبِت ثالي

 ٔحبؾجٝ ٞعيٙٝ اضؾبَ ثٝ نٛضر ذٛزوبض ثط اؾبؼ فبنّٝ ٔكشطي سب فطٚقٍبٜ أىبٖ

 أىبٖ سىطاض ذطيسٞبي لجّی

 أىبٖ ٘ظطؾٙجی ٚ ٘ظط زازٖ ثٝ ٚضؼيز ا٘جبْ ؾفبضـ

 ؾيؿشٓ حطفٝ اي سكريم ضثبر ثطاي أٙيز فطٚقٍبٜ ٚ اعالػبر وبضثطاٖ

 عطاحی ادّيىيكٗ ؾبظٌبض ثب ٔٛسٛض ٞبي جؿز ٚ جٛ

 ضً٘ ثٙسي ، لبِت ٚ ظبٞط ، اؾشفبزٜ اظ فٛ٘ز زِرٛاٜ ، ايىٗ زِرٛاٜ ٚ ... ثب لبثّيز قرهی ؾبظي أىبٖ

 قيٜٛ ٞبي دطزاذز ٚ اضؾبَ

 قيٜٛ اضؾبَ ضايٍبٖ

 قيٜٛ اضؾبَ ثب ٘طخ ثبثز

 قيٜٛ اضؾبَ ثط حؿت وبال

 قيٜٛ اضؾبَ ثط حؿت ٚظٖ

 قيٜٛ دطزاذز ٘مسي

 قيٜٛ دطزاذز ٍٞٙبْ سحٛيُ وبال

 ثط اؾبؼ دؿز ديكشبظ ٚ ٔكرم وطزٖ ٞعيٙٝ ٞبي دؿشی زض ٔسيطيز قيٜٛ دطزاذز

 اؾشفبزٜ اظ ذسٔبر قطوز دطزاذز ثطاي دطزاذز ٞعيٙٝ وبال ٔٛلغ سحٛيُ
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 زضٌبٜ دطزاذز ثب٘ه ّٔز

 ثب٘ه ؾبٔبٖ آ٘اليٗزضٌبٜ دطزاذز 

 ثب٘ه دبضؾيبٖ آ٘اليٗزضٌبٜ دطزاذز 

 ثب٘ه دبؾبضٌبز آ٘اليٗزضٌبٜ دطزاذز 

 ثب٘ه الشهبز ٘ٛيٗ آ٘اليٗزضٌبٜ دطزاذز 

 ثب٘ه ؾطٔبيٝ آ٘اليٗزضٌبٜ دطزاذز 

   (PayPaad)  دی دبز آ٘اليٗزضٌبٜ دطزاذز 

 (payline.ir)  دی اليٗ آ٘اليٗزضٌبٜ دطزاذز 

 دبضؼ دبَ آ٘اليٗزضٌبٜ دطزاذز 

 جٟبٖ دی آ٘اليٗزضٌبٜ دطزاذز 

 اعالع ضؾب٘ی ٚ اؼ اْ اؼ

 ضايٍبٖ ثسٖٚ ٔحسٚزيز ٚ وبٔالًأىبٖ اضؾبَ ٘ٛسيفيىيكٗ ثٝ وبضثطاٖ ا٘سضٚيس 

 لبثّيز اضؾبَ ٘ٛسيفيىيكٗ ػىؽ زاض

 لبثّيز ِيٙه وطزٖ ٘ٛسيفيىيكٗ ثٝ ٔحهَٛ ، زؾشٝ ثٙسي ، ٚثالي ، فطٚقٙسٜ ٚ ثٝ آزضؼ زِرٛاٜ

 أىبٖ ٔكبٞسٜ ِيؿز ٘ٛسيفيىيكٗ ٞبي اضؾبِی زض ٌٛقی

 أىبٖ اضؾبَ ٘ٛسيفيىيكٗ ثٝ وبضثطاٖ ٔٛثبيُ ٔٛلغ ايجبز ٔحهَٛ جسيس

 ٔىبٖ اضؾبَ ديبٔه ٌطٚٞی ثٝ سٕبْ وبضثطاٖ اظ دُٙ ٔسيطيزا
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 أىبٖ اضؾبَ ديبٔه ؾطيغ ثٝ وبضثط ذبل اظ عطيك ؾفبضـ يب زض ِيؿز وبضثطاٖ

 أىبٖ فؼبَ ٚ غيطفؼبَ ؾبظي اؼ اْ اؼ زض ثرف ٞبي ٔرشّف

 ٍٞٙبْ ثجز ٘بْ جسيس SMS اضؾبَ

 ٍٞٙبْ ثجز ؾفبضـ جسيس SMS اضؾبَ

 ثٝ ثرف ٔسيطيزٍٞٙبْ ٚضٚز  SMS اضؾبَ

 ٍٞٙبْ ٚضٚز ٔكشطي SMS اضؾبَ

 ثجز قسٖ ؾفبضـ ٔكشطي SMS اضؾبَ

 سىٕيُ قسٖ ؾفبضـ SMS اضؾبَ

 أىبٖ اضؾبَ ايٕيُ ٔٛلغ ثجز ٘بْ وبضثط جسيس

 أىبٖ اضؾبَ ايٕيُ ٔٛلغ ثجز ؾفبضـ جسيس

 أىبٖ اضؾبَ ايٕيُ ٚ وس ضٍٞيطي ثؼس اظ ا٘جبْ ؾفبضـ

 اظ ايجبز ؾفبضـ جسيس أىبٖ اضؾبَ ايٕيُ ثٝ ٔسيطيز دؽ

 ٔرشّف اظ ثرف ٞبي ؾبٔب٘ٝ ٌعاضقبرزضيبفز  

 أىبٖ ايجبز ٚ چبح فبوشٛض فطٚـ ثطاي ؾفبضقبر

 ٕ٘بيف ٌعاضـ ٞب ثٝ نٛضر ٌطافيىی ٚ ٕ٘ٛزاض

 ٌعاضـ سؼساز ثبظزيس ٔحهٛالر چٝ اظ ٚة ؾبيز

 ٌعاضـ سؼساز ثبظزيس ٔحهٛالر اظ ادّيىيكٗ ا٘سضٚيس
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 زض ثبظٜ ٞبي ظٔب٘ی لبثُ سٙظيٌٓعاضقبر ثبظزيس ٔحهٛالر 

 ٌعاضـ سؼساز ثبظزيس زؾشٝ ثٙسي ٞب

 ٌعاضـ فطٚـ

 ٔكبٞسٜ ظيط ٌعاضقبر ؾفبضقبر زض ثبظٜ ٞبي ظٔب٘ی لبثُ سٙظيٓ

 ٔكبٞسٜ ٌعاضقبر ثؿشٝ ثٝ ٘ٛع ضؾيسٌی

 ٌعاضقبر وبضثطاٖ

 ٌعاضقبر وبضثطاٖ ثجز ٘بٔی اظ ٚة ؾبيز

 ا٘سضٚيسٌعاضقبر وبضثطاٖ ثجز ٘بٔی اظ ادّيىيكٗ 

 

 زيٚثؿب يبزٜ ؾبظيد

 ذٛاٞس قس. یؿيثط٘بٔٝ ٘ٛ PHPلؿٕز ٞب ٚ نفحبر ثٝ ظثبٖ  یسٕبٔ

 طٜ زازٜ ٞب زض ٘ظط ٌطفشٝ قسٜ اؾز.يجٟز شذ MYSQLٍبٜ زازٜ يدب

 اؾشفبزٜ الظْ ذٛاٞس قس. يضاثظ وبضثط یٚ عطاح یؿيزض ثط٘بٔٝ ٘ٛ JQuery   ٚCSS  ٚHTMLيٞب ياظ فٙبٚض

 ثٝ اعالػبر یزؾشطؾز ثبال زض سجبزَ ٚ يأٙ

 AJAX يز ٚ اؾشفبزٜ اظ سىِٙٛٛغيؾطػز ػّٕىطز ؾب
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 ُ )لبثُ حُٕ(يكٗ ٔٛثبيىيادّ يبزٜ ؾبظيد

 ٘طْ ثبظاض زض. ٞؿشٙس ٔرشّف يافعاضٞب ٘طْ يزاضا يٛسطيوبٔذ ٞط ٔب٘ٙس ٞٓ ٞٛقٕٙس يٞب ُئٛثب ٚ ٞب سجّز

 انغالح ٗيا ٚ اؾز افشبزٜ جب افعاض ٘طْ ٚاغٜ اظ كشطيث App اذشهبض ثٝ بي ”كٗيىيادّ ” انغالح ُ،ئٛثب يافعاضٞب

 .زٞس یٔ ضا يوبضثطز افعاض ٘طْ ئؼٙب ٕٞبٖ مبًيزل

 یعطاح( End-User) يیٟ٘ب وبضثط ٜاؾشفبز يثطا وٝ اؾز يٛسطيوبٔذ افعاض ٘طْ ی٘ٛػ( Application) كٗيىيادّ

 ؿشٓيؾ سٟٙب ٚ قٛ٘س یٔ فيسؼط ٗيا قبُٔ ٓيوٙ یٔ اؾشفبزٜ ٞب آٖ اظ ضٚظا٘ٝ ٔب وٝ يیافعاضٞب ٘طْ اوثط. قٛز یٔ

 يافعاضٞب ؾرز ٚ ٞب ؾٙؿٛض ٚجٛز ثب .قٛ٘س یٕ٘ ٔحؿٛة ٞب كٗيىيادّ جعء یؿي٘ٛ ثط٘بٔٝ يٞب ظثبٖ بي ٚ ٞب ػبُٔ

 یوبضثطا٘ ثب ٚ أىب٘بر دط يیبيز٘ ٚاضز ُئٛثب يافعاضٞب ٘طْ یعطاح ٚ كٗيىيادّ ؾبذز ٞب، ُئٛثب ٞٛقٕٙس

 .اؾز قسٜ وٙٙس، عطف ثط وٛچه زؾشٍبٜ ٗيا كيعط اظ ضا ذٛز يبظٞبي٘ سٕبْ زاض٘س سٕبيُ وٝ ُئٛثب ثٝ ٚاثؿشٝ

 لبثُ اجطا ذٛاٞس ثٛز.ٚ زض ٌٛقی ٞبي آيفٖٛ ز يسحز ٚة ؾبٚ   Androidثؿشط  زٚكٗ زض يىيٗ ادّيا

 ( بظي) زض نٛضر ٘ iosؿشٓ ػبُٔ يؾ يثطا swiftس ٚ يؿشٓ ػبُٔ ا٘سضٚيؾ يثطا Java یؿيظثبٖ ثط٘بٔٝ ٘ٛ

 .ٍبٜ زازٜيغ ٚ أٗ ثب دبياضسجبط ؾط يثطلطاض يثطا  Json ياؾشفبزٜ اظ سىِٙٛٛغ

 ب.يٚ ٍٕٞبْ ثب انَٛ ضٚظ ز٘  (UI) وبضثطدؿٙسضاثظ  یعطاح

 .PHPثط ٚة ثٝ ظثبٖ  یؽ ٔجشٙيسجبزَ اعالػبر ثب ٚة ؾطٚ

 اؾشب٘ساضز. يٞب APIآٖ ثب اؾشفبزٜ اظ  يیكٗ جٟز ثٟجٛز دبؾرٍٛيىيادّ ياؾشب٘ساضز ؾبظ

 ثب ؾذبؼ                                                                                      

 ٔسيطيز ٔٛؾؿٝ ػّٕی سفىّط ثطسط                                                                                       

 ٔجيـس احٕـسي                                                                                         


