ویژگیهای طراحی سایت و طراحی پورتال ما
طراحیییی سیییایت توسی ی اییییج معهو(یییی دههایحیییی اه

یییاری  TAMدر کردسییی)ا

بیییا بهیییر گییییری ای تاحوریییونی یییای روی دهییییا در

برهامییی هوی ییی دماهحییی  Net0.4.و ) SQL 8442و )  ( PHP , AJAXو گرافییی( دماهحییی Photoshop CS5

و بییا

بهییر گیییری ای سی یی) مییییریت م )ییوای دییود بییا هییار تییار پورتییال) ، (Tam Portalسییای)ی پیفییرف)ی بییا ابيیییت ییای پییر کییاربرد
و م)حاسییب بییا فتاریییت ،ا یییاه و بود،ییی مفیی)ری ،در میییط یمییا کوتییا ی طراحییی مییی ههاییییط سییایت ییای طراحییی ییی توسیی
توسیییتی افییینار میییاهی بییییری ر(اییییت هایییاط میییورد تو،یییی بیییرای موتور یییای  ،ییی)عو ،رت یییی درهایحیییب بیییا یی در ه)یییایي موتور یییای
 ،ییی)عو دوا حیییی دا یییت و ،یییصابیت طراحیییی ییین اط ،با(ییید بیییا رفییی)ج امیییار بایدییییی سیییایت مفییی)ریا دوا یییی یییی.
مفییی)ریا میییی تواهحیییی ای دییییماط مفیییاور تينحیییی و ییییا حيیییوری رای یییا بیییرای طراحیییی سیییایت میییورد ه ر یییا اسییی)ناد ههایحیییی.
هچحییییج کار حاسیییا میییا پیی

ای طراحیییی و ارائیییی سیییایت بیییی مفییی)ریا  ،هیییوار در کحیییار اههیییا بیییود و و

سای)فیییا را پفییی)ی اهی

می ههایحی.

پیش هیای اهعار دیماط طراحی
پیییش هیییای اهعییار دیییماط طراحییی ،مفییرو بییر تهیییی هییرر افیینار تییار پورتییال مییی با یییط مییا بییی مفیی)ریاهی کییی
بایسییایی و

سییایت دییود را دارهییی ،اسیی)ناد ای هییرر افیینار تییار پورتییال را توسیی دییود مفیی)ری تو یییی مییی ههییای و در ییورتی کییی

مفیی)ری بییی ییر (ي)ییی

ییی واگییصاری طراحییی ا را بییی مییا دا یی)ی با ییی ،و

سییایت مفیی)ری بییره میییط ب یییار کوتییا ی توسیی

واحی طراحی ما و با اس)ناد ای ایج هرر افنار ،را اهیایی می ود.

دیماط کام طراحی سایت ام موارد ییر می با ی:



بهر گیری ای تاحورونی ای روی دهیا ای ی  Net0.4.و  SQL 8442وPHP , Ajax
نیحی پاییج طراحی



طراحی سایت در کوتا )ریج یما



بهیحی سایی سایت برای موتور ای ) ،عو



ییی ایعییاد و یییا

طراحی ن اط ،صا

و ترغیب کححی بی بایدیی ای سایت



پف)ی اهی ای و



تتییج سطوح دس)رسی کاربرا



مفاور تينحی یا حيوری برای طراحی سایت

سایت در سا(اط اداری



ارائی کح)رل پح مییریت و



امویش اس)ناد ای کح)رل پح مییریت و



طراحی تهامی ن اط در حارت پویا)(Dynamic



ث ت ی( دامحی با پ وهی اه)خابید (.com, .net, .org….بی میط ی( سال



ث ت دامحی داط ای ار بی ورط رای ا برای ی( سال



ا،رای ک پرون ای مفاور تا ه ب و را اهیایی در میط یما ی( ن)ی

سایت ،هت ا(هال تغییراط توس دود مف)ری بی ورط اهالیج
سایت بی ورط فارسی

*مالحظات تکمیلی در این زمینه را از قسمت مرکز دانلود همین وب سایت دریافت فرمایید*

