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در سامانه  دیجیتال ثبت

 قرارداد های شرکت
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  طراحی سایت با جزئیات کاملسامانه ها ) پکیج های ( مشخصات و تعرفه 
 

 SN1 SN2 SN3 SN4 SN5 SN6 عنوان ردیف

     - طراحی تمپلت ) قالب ( اختصاصی  .1
 امکام انتخاب از بین تمپلت های موجود  .2

      
 م9000 م7000 م5000 م2500 م1200 م300 الیت اسپید فضای هاست پرسرعت  .3

      - اتصال به بانک ) پرداخت آنالین (  .4
 نامحدود نامحدود نامحدود 300 50 2 تعداد دامنه هایی که امکان اتصال دارند  .5

 ثبت مالکیت حقوقی دامنه به نام صاحب سایت  .6
      

 ملی، یا ملی اصلی سایتدامنه   .7

 بین المللی
 ملی، یا

 بین المللی
 ملی، یا

 بین المللی
 ملی، یا

 بین المللی
 ملی، یا

 بین المللی

     - - فعال روی سایت  ssl گواهی  .8
 امکان دریافت نماد اعتماد  .9

      
 نامحدود نامحدود نامحدود M19000 M69000 M99000 پهنای باند ماهیانه  .10

 قابلیت اضافه کردن فضای هاست یا پهنای باند  .11
      

 عالیخیلی  عالیخیلی  عالیخیلی  عالیخیلی  عالی متوسط سرعت هاست  .12

 - بک آپ اتوماتیک از سایت  .13
     

 ایمیل اختصاصی  .14
      

 نامحدود 1200 600 350 200 1 تعداد ایمیل اختصاصی  .15

      - مدیریت سایتامکان ورود به بخش   .16
 سیستم اختصاصی چک کردن ایمیل  .17

      
 ریسپانسیو ) سازگار با موبایل و تبلت (  .18

      
 سئو استاندارد  .19

      
      - سئو حرفه ای  .20
     - - Google webmasterثبت در   .21
     - - Google Analyticsدر  تیثبت وب سا  .22
 نامحدود نامحدود نامحدود 9686000 885000 30 تعداد صفحات سایت  .23

      - کامنت ) نظرات زیر مطالب (  .24
    - - - ) زیر دامنه ( سابدومین ایجاد امکان  .25
 نامحدود 600 25 - - - تعداد سابدومین ها  .26
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      - ها بخشنامه و مصوبات  .27
 مقررات و قوانین  .28

      
     - - حدیث روز  .29
     - - همایشها و سمینارها  .30
 پیام مدیریت  .31

      
      - سازمانی لغات فرهنگ  .32
    - - - آموزشی تقویم  .33
      - پیمانکاران  .34
     - - هوا و آب گزارشات  .35
      - مدیریت دانلود و آپلود  .36
    - - - آپلود و دانلودپیشرفته  مدیریت  .37
      - بازدید کنندگان ipثبت   .38
   - - - - Forum گفتمان تاالر و انجمن  .39
 900 500 200 80 30 5 (صفحه حسب بر) اطالعات رایگان اولیه ورود  .40

     - - شرعی اوقات  .41
      - پرسنل یا کارمندان اطالعات  .42
    - - - مشخصات نمایندگی ها  .43
 مختلف زبانهای از پشتیبانی امکان  .44

      
      - RSS خروجی و ورودی از پشتیبانی  .45
    - - - امکان ثبت نام کاربران غریبه  .46
      - ( tagبرچسب )   .47
      - امنیتی پیشرفته تنظیمات  .48
     - - خبر نامه ایمیلی  .49
    - - - خبر نامه پیامکی  .50
      - امکان تغییر مطالب و عکس ها در هر لحظه  .51
 wwwروی  خودکار کل صفحات ریدارکت  .52

      
      - ها فایل مدیریت  .53
      - داخلی جستجوگر  .54
    - - - سیستم پیرفته حساب و کتاب و پرداخت آن  .55
      - Recycle Bin اطالعات بازیابی امکان  .56
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با ذکر مدت  به صورت دقیق بازدیدکنندگان آمار  .57

، نوع سیستم ، صفحاتی که بازدید  حضورزمان 

 ... و ، آی پی، کشور ، لینک دهندهکردند

-      

 امکان تبلیغ در سایت  .58
      

     - - با آمار حرفه ای تبلیغات  .59
 نمودار بر مبتنی دسترسی سطوح مدیریت  .60

 به صورت حرفه ای سازمانی
- - - -   

     - - هوشمند سنجی نظر  .61
      - حرفه ای متن ویرایشگر  .62
      - (... و فیلم ، تصاویر)  گالری مدیریت  .63
 (لینکستان)ی عادیپیوندها  .64

      
     - - (لینکستان)پیشرفته  پیوندهای  .65
 ثابت اخبار نمایش  .66

      
.. (  و درخواست ، استخدام)  فرم ارسال سامانه  .67

 صورت به پسورد و رهگیری کد ارائه همراه به

 اگر یعنی ، ملی کد صحت بررسی و اتوماتیک

 دهد می اخطار ، باشد واقعی غیر کامال ملی کد

- - -    

      - اطالعیه ها  .68
     - - امکان مسدود سازی ورود افراد برخی از کشورها  .69
      - چارت سازمانی  .70
 درباره ی ما  .71

      
      - پرسش و پاسخ های متداول  .72
     - - اتوماتیک پیگیری کد با رجوع ارباب تکریم  .73
 تماس با ما عادی  .74

      
     - - تماس با ما با فرم   .75
    - - - پیرفته چند بخشی فرم با ما با تماس  .76
به طرف بعد از تکمیل هر  و ایمیل ارسال پیامک  .77

 فرمی به صورت اتوماتیک و حرفه ای
- - -    

 اسالیدر تصاویر عادی  .78
      

     - - اسالیدر تصاویر پیشرفته چند الیه  .79
      - نمایش مسیر سایت و کپی رایت  .80
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      - آنالین کاربراننمایش تعداد   .81
    - - - و موارد مشابه مسابقه  ، آزمونایجاد   .82
      - آمار بازدید از هر مطلب یا خبر  .83
سیستم ارسال درخواست با ارائه کد رهگیری به   .84

 صورت کامال اتوماتیک
- -     

      - سایت نقشه  .85
) نمایش اخبار بقیه سایت ها به  جراید بریده  .86

 صورت خودکار (
- -     

امکان کپی مطالب و تصاویر بقیه سایت ها به   .87

 در سایت شما صورت کامال اتوماتیک
- - - -   

     - - متحرک اخبار نمایش  .88
     - - امکان چت آنالین  .89
امکان اشتراک گذاری مطالب در شبکه های   .90

 اجتماعی ، مثل فیس بوک و... توسط کاربران
-      

اتوماتیک مطالب شما به تلگرام ، ارسال   .91

 فیسبوک و...
- - -    

 ارائه بیش از یک میلیون ایمیل کاربران  .92

 جهت تبلیغ یا اطالع رسانی
- -     

ارائه شماره موبایل چند هزار شرکت و موسسه،   .93

 به تفیکیک
- -     

سیستم حرفه ای ارسال اتوماتیک ایمیل با   .94

 افراد، کلیک آنها و ..گزارش مقدار مشاهده 

 و همچنین نظر سنجی ایمیلی و ... 

- - -    

 - Google یدر موتور جستجو تیثبت وب سا  .95

Yahoo- Bin و ده ها سایت دیگر 
      

 تبلیغات پاپ آپ برای شما  .96

 با امکان تنظیم ورودی از کشور و زمان خاص

 نفر 98580 نفر 47860 نفر 9780 نفر 4670 نفر 985 -

سیستم وضیعت پروژه یا پیگیری با کد   .97

اختصاصی ) هر شخصی با کد اختصاصی می 

 خود مطلع شود ( .تواند از وضعیت پروژه یا ..

- - 
    

 نمایش مکان از روی گوگل مپ  .98
      

   - - - - رایگان -اعزام کارشناس  .99
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ا ب یو قانون یارائه قرارداد مکتوب و فاکتور رسم  .100

  مهر و امضاء شرکت
      

     - - ها تیسا گریشما در د یپست ثابت برا غاتیتبل  .101
 سامانه پیام کوتاه ) اس ام اس (  .102

با ارائه خط اختصاصی جهت ارسال و دریافت، و 

 ارسال از روی نقشه و ...

- -     

 پنل اختصاصی و سامانه تیکت در شرکت  .103
      

     - - فروشگاه اینترنتی با فرم ساز حرفه ای  .104
   - - - - فروشگاه اینترنتی با سیستم عضو گیری  .105
سیستم نمایش جدیدترین ها، محبوبترین ها، پر   .106

 و .. امتیاز ها، پر بحث ترین ها
-      

 روزشبانه  شبانه روز شبانه روز شبانه روز 14الی  9 11الی  9 یبانیت پشتاساع  .107

) باالترین کیفیت ( بر اساس  Aتضمین گرید   .108

 استاندارد های جهانی

و  pingdomبه استناد مراکز معتبر 

gtmetrix 

      

 بر حسب روز  تحویل پروژهساخت و زمان   .109
 ) برای تسریع پروژه های خاص هماهنگ کنید ( 

5 12 15 20 35 50 

 آموزش کامل  .110
      

  

 ها ) به تومان (قیمت پروژه 

 قیمت

000/487     

 تخفیف با

000/350 

 یمتق

000/360 /1      

 با تخفیف

000/852 

 قیمت

000/520/2 

 

 قیمت

000/340/5 

 با تخفیف

000/630/4 

 قیمت

000/400/15 

 

 قیمت

000/120/27 

 

 

  تماس بگیرید،  021-22878952 با  بیشتر جزئیاتجهت دریافت 

  مراجعه کنیدبرای مشاهده شرایط ارائه تخفیف به بخش قوانین. 
 

 جهت ثبت سفارش اینجا کلیک کنید
 

 ق نبود، اطالع دهید تا اضافه شودفو پکیج هایدر صورتی که امکانات مد نظر شما در 

 02122878952 - 09124319885شماره تماس :  

http://www.nasafa.ir/send

