
و هزینه هاي طراحی سایت)CMS(نرخنامه قالب، سیستم مدیریت محتوا

قیمتامکاناتنام طرحردیف

برنزي1
طراحی اولیه روي قالب آماده بدون سفارشی سازي و -1

ایجاد صفحات شامل لوگوي کارفرما
)Aپیوست (سیستم مدیریت محتوا با امکانات پیوست-2

250000

نقره اي2
قالب آماده بدون سفارشی سازي و طراحی اولیه روي -1

ایجاد صفحات شامل لوگوي کارفرما
طراحی صفحه اول سایت بصورت سفارشی-2
)Aپیوست (سیستم مدیریت محتوا با امکانات پیوست-3

350000

طالیی3
طراحی قالب گرافیکی سفارشی-1
طراحی صفحه اول سایت بصورت سفارشی-2
)Aپیوست (سیستم مدیریت محتوا با امکانات پیوست-3
طراحی سیستم فرمساز و گالري تصاویر-4

450000

پالتینیوم4

طراحی قالب گرافیکی سفارشی-1
صفحه اصلی، درباره، (صفحه داخلی سایت 5طراحی -2

)تماس، و دو صفحه دلخواه
)Aپیوست (سیستم مدیریت محتوا با امکانات پیوست-3
طراحی سیستم فرمساز و گالري تصاویر-4

600000

الماس5

طراحی قالب گرافیکی سفارشی-1
صفحه اصلی، درباره، (صفحه داخلی سایت 5طراحی -2

)تماس، و دو صفحه دلخواه
)Aپیوست (سیستم مدیریت محتوا با امکانات پیوست-3
طراحی سیستم فرمساز و گالري تصاویر-4
)B1پیوست (طراحی ماژول هاي پیوست -5
طراحی سایت بصورت دو زبانه-6
ت اختصاصیصفحه دیگر بصور10طراحی -7

900000

نامحدود6

طراحی قالب گرافیکی سفارشی-1
صفحه اصلی، درباره، (صفحه داخلی سایت 5طراحی -2

)تماس، و دو صفحه دلخواه
)Aپیوست (سیستم مدیریت محتوا با امکانات پیوست-3
طراحی سیستم فرمساز و گالري تصاویر-4
)B2پیوست (طراحی ماژول هاي پیوست-5
زبانهیا چند سه طراحی سایت بصورت دو،-6
صفحه دیگر بصورت اختصاصی20طراحی -7

1500000

.می باشندCپیوست سایر امکانات در 



Aپیوست 

پکیج طراحی وب سایت شخصی و تجاري شرکت آرتاپارس

:امکانات پشتیبانی
و رفع اشکال نرم افزارهاي نصب شده وپشتیبانی یکساله به همراه برگزاري جلسه آموزشی

سیستم مدیریت محتواي حرفه اينصب 
و همچنین طراحی صفحات اولیه وب سایت

طراحی قالب گرافیکی شامل بنر، زمینه، فوتر، پانل ها و محتوا:طراحی قالب گرافیکی اختصاصی

:، شامل سیستم مدیریت محتواي حرفه اي با امکانات مختلف نظیرامکانات وب سایت

مدیریت منوها
)Menu Manager(

ویرایش منوها، اضافه یا کم نمودن گزینه هاي منو، سطح بندي منوها، کشویی نمودن منو، 
افزودن قابلیت هاي گرافیکی به منوها، مدیریت منوهاي افقی، عمودي و منوهاي ویژه در 

قسمت هاي مختلف سایت

مدیریت کاربران
)User Manager(

کاربران، ویرایش و حذف اطالعات کاربران، امکان قابلیت عضوگیري، ثبت نام کاربران، مدیریت 
ارسال پست الکترونیکی به کاربران، دسته بندي کاربران

مدیریت مطالب
)Content Manager(

دسته بندي مطالب، اضافه نمودن مطالب، ویرایش و حذف مطالب، امکانات ویرایشی کامل 
، Bold ،Italicختلف به متن نظیر مطلب نظیر قراردادن تصویر، قراردادن لینک، حالت دهی م

Underline و سایر امکانات ویرایشی همانند نرم افزارWord

تغییر زبان
)Language Selection( امکان تغییر زبان سایت و بخش مدیریتی)admin(

مدیریت ماژول ها
)Module Manager(

قراردادن تصویر، متن و لینک امکان اضافه یا کم نمودن ماژول ها به سایت در قالب پانل ها و 
در آنها با قابلیت هاي ویرایشی مختلف

:ویژگیهاي هاست
نامحدود:تعداد ایمیل روي سایتلینوکس: سیستم عامل

نامحدود:تعداد زیردامنه روي سایتphp: زبان برنامه نویسی
نامحدود:اختصاص چند دامنه به سایتکشور هلند: محل سرور



B1یوست پ

امکانات سیستمنام بسته

برنامه نویسی و طراحی فرم هاي اختصاصی باقابلیت ذخیره سازي در پایگاه داده ها و سازفرمسیستم.١
ارسال به ایمیل

ایجاد آلبوم تصاویر با موضوعات دلخواه و گروه بندي هاي مورد نظرتصاویر) گالري(آلبوم.٢
و هواي شهر دلخواهماژول نمایش آب ماژول آب و هوا.٣
نمایش اوقات شرعی در سایتاوقات شرعی.٤
نمایش ساعت به صورت دیجیتال یا آنالوگنمایش ساعت.٥

سیستم آگهی هاي تبلیغاتی به صورتی که کاربران شما قادر خواهند بود در سایت آگهی هاي تبلیغاتی.٦
.درج کنند) با اخذ هزینه(آگهی هاي خود را 

نمایش آمار بازدیدکنندگان سایت و گزارش هاي تکمیلی در مورد آنبازدیدکنندگانآمار.٧
نمایش آدرس روي نقشه .٨

گوگل
استفاده می ) Google Map(براي نمایش آدرس خود بر روي نقشه جهانی گوگل

.گردد



B2یوست پ
امکانات سیستمنام بسته

فرم هاي اختصاصی باقابلیت ذخیره سازي در پایگاه داده ها و برنامه نویسی و طراحی سازفرمسیستم.١
ارسال به ایمیل

ایجاد آلبوم تصاویر با موضوعات دلخواه و گروه بندي هاي مورد نظرتصاویر) گالري(آلبوم.٢

ماژول نمایش آب و هواي شهر دلخواهماژول آب و هوا.٣

نمایش اوقات شرعی در سایتاوقات شرعی.٤

نمایش ساعت به صورت دیجیتال یا آنالوگنمایش ساعت.٥

سیستم آگهی هاي تبلیغاتی به صورتی که کاربران شما قادر خواهند بود در سایت آگهی هاي تبلیغاتی.٦
.درج کنند) با اخذ هزینه(آگهی هاي خود را 

.فراهم می آوردخبرخوان امکان درج اخبار سایر سایت ها را در سایت شما ماژول خبرخوان.٧

ایجاد بخش ویژه دانلود با گروه بندي هاي دلخواهمرکز دانلود.٨

نصب و برپاسازي فروشگاه کامل اینترنتی با تمامی قابلیت هاي مورد نظر براي خرید، فروشگاه اینترنتی.٩
رت اختصاصی.بص... فروش، حمل، پرداخت و 

طریق وب سایت بصورت آنالین با امکان اتصال به فروشگاهنصب قابلیت پرداخت از ماژول پرداخت.١٠

به ازاي هر زبان) عالوه بر زبان اصلی (نصب زبان اضافه بر روي وب سایتچند زبانه نمودن سایت.١١

نمایش آمار بازدیدکنندگان سایت و گزارش هاي تکمیلی در مورد آنآمار بازدیدکنندگان.١٢

دادن کاربران سایت به مطالب سایت شما همراه با بخش مدیریت نظرات امکان نظرنظرسنجی.١٣
کاربران

ایجاد بخش ویژه مقاالت با امکان دانلود و دسته بندي موضوعی مقاالتبخش مقاالت سایت.١٤

نمایش آدرس روي .١٥
نقشه گوگل

استفاده می ) Google Map(براي نمایش آدرس خود بر روي نقشه جهانی گوگل
.گردد



Cیوست پ

قیمت نمایشگاهقیمت امکانات سیستمنام بسته
و قابل Responsiveقالب اختصاصی گرافیکی بر اساس نظر مشتري، کامال طراحی قالب اختصاصی

350000262500نمایش در انواع تبلت، موبایل و کامپیوتر، سفارشی سازي طرح

تنظیمات قالب، مدیریت کاربران و سطوح مدیریت مطالب، مدیریت منوها، مدیریت محتواي آرتا
250000187500دسترسی، مدیریت ماژولها و امکان اضافه کردن صدها قابلیت

برنامه نویسی و طراحی فرم هاي اختصاصی باقابلیت ذخیره سازي در پایگاه داده ها و طراحی فرم
150000112500ارسال به ایمیل

2500018750و هواي شهر دلخواهماژول نمایش آب ماژول آب و هوا
250000187500)بدون لینک به سایت اصلی(امکان ایجاد خبر در سایت ماژول خبرخوان اتوماتیک

2500018750نمایش اوقات شرعی در سایتاوقات شرعی
7500056250ایجاد آلبوم تصاویر با موضوعات دلخواه و گروه بندي هاي مورد نظرتصاویر) گالري(آلبوم

2500018750نمایش ساعت به صورت دیجیتال یا آنالوگنمایش ساعت

سیستم آگهی هاي تبلیغاتی به صورتی که کاربران شما قادر خواهند بود در سایت آگهی هاي تبلیغاتی
10000075000.درج کنند) با اخذ هزینه(آگهی هاي خود را 

دامنه هاي آزاد براي سایت هاي هاستینگ با امکان اتصال به ماژول جستجوگر جستجوگر دامنه
5000037500سیستم هاي پرداخت آنالین

5000037500.خبرخوان امکان درج اخبار سایر سایت ها را در سایت شما فراهم می آوردماژول خبرخوان
10000075000ایجاد بخش ویژه دانلود با گروه بندي هاي دلخواهمرکز دانلود

نصب و برپاسازي فروشگاه کامل اینترنتی با تمامی قابلیت هاي مورد نظر براي خرید، فروشگاه اینترنتی
550000412500رت اختصاصی.بص... فروش، حمل، پرداخت و 

12500093750نصب قابلیت پرداخت از طریق وب سایت بصورت آنالین با امکان اتصال به فروشگاهماژول پرداخت
10000075000به ازاي هر زبان) عالوه بر زبان اصلی (نصب زبان اضافه بر روي وب سایتچند زبانه نمودن سایت

5000037500نمایش آمار بازدیدکنندگان سایت و گزارش هاي تکمیلی در مورد آنآمار بازدیدکنندگان
150000112500تبدیل ارزها به یکدیگرنمایش نرخ ارزهاي رایج و امکان نرخ ارز و تبدیل ارز

امکان نظر دادن کاربران سایت به مطالب سایت شما همراه با بخش مدیریت نظرات نظرسنجی
10000075000کاربران

با استفاده از این سیستم کاربران شما می توانند از سیستم پشتیبانی سایت شما بهره سیستم پشتیبانی
150000112500.ارسال تیکت مشکالت خود را پیگیري نمایندمند شوند و توسط 

7500056250ا امکان اتصال به پرداخت آنالین بانکیبسیستم صدور فاکتور سیستم صدور فاکتور
10000075000ایجاد بخش ویژه مقاالت با امکان دانلود و دسته بندي موضوعی مقاالتبخش مقاالت سایت
نقشه نمایش آدرس روي 

گوگل
استفاده می ) Google Map(براي نمایش آدرس خود بر روي نقشه جهانی گوگل

5000037500.گردد

نمایش پشتیبانی آنالین و اتصال کاربران به مسنجر یاهو جهت ارتباط توسط چت پشتیبانی آنالین
7500056250یاهو مسنجر

شما که کاربران پس از ثبت نام می توانند در موضوعات ایجاد تاالر گفتگو در سایت )Forum(تاالر گفتگو 
250000187500.مختلف بحث و تبادل نظر نمایند

200000150000امکان فروش فایل ها و مطالب سایت و انجمن به صورت آنالینفروش فایل و مطلب


