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ثٌبم سضا

ػزاین ػوْهی قزار صاص
 .1برخی نکات مالی
 .1.1صاهٌَ ّ ُبطت اس ػزکتِبی ثبلث سزیضاری هیؼْص.
ّ .1.2جَ صاهٌَ ثجت ػضٍ ثزای هؼتزی هظتزص ًویؼْص.
ّ .1.3جَ ُبطت اجبرٍ ّ سزیضاری ػضٍ ثزای هؼتزی هظتزص ًویؼْص.
 .1.4چٌبًچَ هؼتزی قزارصاصی را فظز ًوبیض ّجَ پیغ پزصاست هظتزص ًشْاُض ػض.
 .1.5پٌل صاهٌَ ،پٌل ُبطت ّ فلبی هیشثبًی ،فبیلِبی مزح ّ ًزم افشار فقن ٌُگبم تظْیَ دظبة
ًِبیی تذْیل هؼتزی هیؼْص.
ُ .1.6شیٌَ ُبی ػکبطی ّ ّیزایغ ػکض ،مزادی لْگْ ّ آرم ّ آیکي ّ صکوَ ،تـبّیز
هتذزک،تبیپ ّ ّیزایغ هْسیک جضاگبًَ دظبة سْاُض ػض.

 .2تهیه تىسط مشتری
 .2.1هؼتزی ظزف  3رّس ثبیض هتْى ّػکظِبی السم ثزای قزار صاصى صر طبیت را صر استیبر صفتز ّ
آتلیَ “راٍ صیتبی الکتزًّیک” قزارصُض .هتْى ثبیض تبیپ ػضٍ صر ّرص ثبػض یب اطکي ثبػض ّ ثَ آصرص
ایویل  red.iran.web@gmail.comارطبل ػْص .اگز تبیپ ًؼضٍ ثبػض صفتز ّ آتلیَ “راٍ صیتبی
الکتزًّیک” آى را ثَ تبیپیظت ثبلث صاصٍ ّ ُشیٌَ تبیپ اسذ هیؼْص.

 .3نرم افزار سایت
 .3.1ثزًبهَ ُبی اّپي طْرص ّ غیز اّپي طْرص سبرجی ّ ثیي الوللی ثز اطبص اطلْة ػلوی ّ فٌی
تْطن هبُزتزیي ثزًبهَ ًْیظبى ّ مزادبى جِبى تْطؼَ صاصٍ هیؼْص ّ جِت صاًلْص ػزكَ هیؼْص
ّ آپضیت هیؼًْض .صرؿْرت رسضاص ُک ّدوالت طبیجزی هظئْلیتی هتْجَ تْلیضکٌٌضٍ ّ ًـبة ّ
فزّػٌضٍ ًیظت .ایي ثزًبهَ ُب گبراًتی ًضارًض ّلی السم اطت ثضاًیض ثَ جِت کیفیت ثبال هؼکلی
ثزای هـزف کٌٌضٍ ًضارًض ّ ثب آپضیت هؼکل دل هیؼْص.
 .3.2ثزًبهَ ُبی اّپي طْرص ّ غیز اّپي طْرص اس هیبى ثزًبهَ ُبی سبرجی ّ ثیي الوللی ثَ
اًتشبة هؼتزی ًـت هیؼْص .صفتز ّ آتلیَ “راٍ صیتبی الکتزًّیک” صر هْرص ًزم افشارُب ّ
پالگیي ُبی آى ُیچگًَْ هظئْلیتی ًضارص ّ گبراًتی ًویضُض ثلکَ ثز اطبص ػزاین اطتفبصٍ ًبػز آى
سْاُض ثْص.
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 .3.3قزار صاص ّ طفبرع مزادی ػبهل ًگِضاری ّ آپضیت ّ ثک آپ گیزی ًویؼْص ّ صفتز ّ آتلیَ “راٍ
صیتبی الکتزًّیک” صر ایي ثبرٍ هظئْلیتی ًضارص .هگز ایٌکَ تْافق ػْص ّ قزارصاصی صر جِت
ًگِضاری ّ آپضیت ّ ثک آپ گیزی ثب صفتز ّ آتلیَ “راٍ صیتبی الکتزًّیک” ثظتَ ػْص.

 .4افزونه های نرم افزار
 .4.1صفتز ّ آتلیَ “راٍ صیتبی الکتزًّیک” ُوْارٍ افشًَّ ُب را (ًظیز پالگیي ّ اکظتٌؼي ّ هبجْل) اس
ثِتزیي هْارص اًتشبة هیکٌض.
 .4.2صفتز ّ آتلیَ “راٍ صیتبی الکتزًّیک” چٌبًچَ اس افشًَّ ُبی ایزاًی ّ سبرجی اطتفبصٍ کٌض،
هظئْلیت ّ گبراًتی هتْجَ صفتز ّ آتلیَ “راٍ صیتبی الکتزًّیک” ًیظت ثلکَ ثز اطبص ػزاین ّ
قْاًیي تْلیضکٌٌضٍ ّ ًبػز افشًَّ اطت.

 .5طراحی قالب دینامیک و استاتیک
 .5.1گبراًتی قبلت ،جضا اس قزار صاص مزادی قبلت صیٌبهیک یب اطتبتیک اطت ّ چٌبًچَ قزارصاصی جِت
گبراًتی مزح ثظتَ ػْص فقن ػبهل رفغ اػکبالت صر چِبرچْة تؼِضات پلي طفبرع مزح هیجبػض.
ُک ّ دوالت طبیجزی ػبهل گبراًتی ًویؼْص.
 .5.2گبراًتی ثَ هؼٌی رفغ ػیْة تْلیض اطت .چٌبًچَ هثال هؼتزی تغییز فًْت یب رًگ یب تغییز ظبُز
ّ کبرکزص طبیت هض ًظزع ثبػض جشّ تؼِضات گبراًتی ًیظت.
ُ .5.3شیٌَ مزادی لْگْ  ،آیکي ،ػکبطی ّ ّیزایغ ػکض ّ ثٌز طبیت ّ قزارصاصى هذتْا ّ هطلت ّ
ُشیٌَ ُبطت ّ صاهٌَ جضاگبًَ دظبة هیؼْص.
 .5.4چٌبًچَ ًیبس ثَ راطت چیي ّ فبرطی طبسی ّ تزجوَ ثبػض ُ ،شیٌَ آى جضاگبًَ صریبفت سْاُض ػض.
 .5.5چٌبًچَ هؼتزی طفبرع پلي ثزًش (مزح آهبصٍ) صاصٍ ػضٍ ثبػض صفتز ّ آتلیَ “راٍ صیتبی
الکتزًّیک” هتؼِض ثَ ًـت قبلت آهبصٍ راطتچیي ػضٍ اطت (قبلت ثبیض تْطن تْلیض کٌٌضٍ آى راطت
ّ
چیي ػضٍ ثبػض ّ اگز راطت چیي ًجبػض ُشیٌَ راطت چیي کزصى جضاگبًَ صریبفت سْاُض ػض)
ایجبص تغییزات ػبهل قزارصاص ًویؼْص .چٌبًچَ مزح ًیبس ثَ اؿالح ّ تغییز صاػتَ ثبػض ثب صریبفت
هبثَ تفبّت پلي ًقزٍ ،اؿالح اًجبم سْاُض ػض.
 .5.6چٌبًچَ هؼتزی سْصع صر ُبطت یب فبیلِب صطتکبری کٌض یب ُبطت سْص را صر استیبر صّطتبى ّ
آػٌبیبى ّ افزاص غیزهطلغ صُض ّ آًبى تغییزاتی صٌُض کَ ثبػث سزاثی طبیت ػْص ،هظئْلیتی ثب صفتز
ّ آتلیَ “راٍ صیتبی الکتزًّیک” ّ ثٌگبٍ ثبلث ُبطتیٌگ ًیظت.
 .5.7پلي ثزًش مزادی گبراًتی ًضارص.
 .5.8چٌبًچَ هؼتزی طفبرع پلي ًقزٍ (ایجبص تغییزات جشئی صر مزح آهبصٍ سبرجی) صاصٍ ثبػض ،صفتز ّ
آتلیَ “راٍ صیتبی الکتزًّیک” هتؼِض اطت فقن تغییزات جشئی اس قجیل تغییز فًْت ّ رًگ آهیشی
طبصٍ ّ اؿالح ًْاقؾ جشئی مزح سبرجی را اًجبم صُض.
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 .5.9پلي ًقزٍ  3هبٍ گبراًتی صارص.
 .5.10صر هْرص پلي ًقزٍ ،چٌبًچَ اؿالح ًْاقـی کَ مزاح سبرجی هظجت آى ثْصٍ هیظز ًجبػض ّایي
ًْاقؾ ػضیض ثبػض .ثَ اًتشبة هؼتزی یک مزح آهبصٍ سبرجی صیگز ،جبیگشیي سْاُض ػض ّ ُشیٌَ
ُبی آى صریبفت سْاُض ػض .هؼتزی ثبیض دضاکثز ظزف یک ُفتَ پض اس ایجبص طبیت ایي هطلت را
کتجب ثَ ایویل  red.iran.web@gmail.comامالع صُض.
ّ
 .5.11چٌبًچَ هؼتزی طفبرع پلي مال صاصٍ ثبػض (ایجبص تغییزات اطبطی صر مزح آهبصٍ سبرجی
صاسلی) صفتز ّ آتلیَ “راٍ صیتبی الکتزًّیک” تغییزاتی اطبطی جِت صگزگًْی مزح سبرجی یب
صاسلی را اًجبم سْاُض صاص.
 .5.12پلي مال یکظبل گبراًتی صارص.
 .5.13چٌبًچَ هؼتزی طفبرع پلي الوبص صاصٍ ثبػض آًگبٍ مزح استـبؿی رّی اطتشْاًجٌضی قبلجِبی
سبرجی یب صاسلی اًجبم سْاُض ػض.
 .5.14پلي الوبص صّ طبل گبراًتی صارص.
 .5.15اکثزا مزح ثب ّرژًِبی جضیض طبسگبری صارًض ّلی گبٍ ًبطبسگبر هیؼًْض.چٌبًچَ صر آیٌضٍ ّرژى
جضیض ًزم افشار ّة ًظیز ّرصپزص ّجْهال ّ  ...ثب قبلت ّة طبسگبری ًضاػتَ ثبػض ثَ ػلت ػضم
گبراًتی تْطن تْطؼَ صٌُضگبى آًِب صرًتیجَ صفتز ّ آتلیَ “راٍ صیتبی الکتزًّیک” ًیش تؼِض ّ
هظئْلیتی ًضارص ّ هؼتزی ثبیض اس ًزم افشار آسزیي ّرژى طبسگبر ثب قبلت اطتفبصٍ کٌض( .هثال قبلت
ثزای ّرصپزص ّرژى  3.9مزادی ػْص ّلی هثال ثب ّرژى ً 4.2بطبسگبر ثبػض ثبیض اس ُوبى
ّرژًی کَ طبسگبر اطت اطتفبصٍ ًوبیضّ ).لی اگز مزفیي قزارصاص قجْل کٌٌض:
 .Aاگز مزح آهبصٍ سبرجی ثبػض یک مزح آهبصٍ سبرجی ثَ اًتشبة هؼتزی جبیگشیي سْاُض
ػض ّ صطتوشص پالى  1صریبفت سْاُض ػض( .صطتوشص هطبثق ثب ًزر جضیض رّس)
 .Bاگز مزح قجلی پالى ًقزٍ ثبػض یک مزح آهبصٍ سبرجی ثَ اًتشبة هؼتزی جبیگشیي ّ
تغییزات جشئی ّ رفغ ًقؾ صر آى اػوبل هیؼْص ّ صطتوشص پلي ًقزٍ صریبفت سْاُض ػض.
(صطتوشص هطبثق ثب ًزر جضیض رّس)
 .Cاگز مزح قجلی ثز اطبص پالى مال یب الوبص ثبػض ثب مزادی هجضص ّ اسذ  95صرؿض قیوت
ُوبى رّس مزادی پالى هزثْمَ طبسگبر سْاُض ػض( .صطتوشص هطبثق ثب ًزر جضیض رّس)

 .6میزبانی سایت و دامنه
ً .6.1قق قْاًیي کپی رایت ّ فؼبلیتِبی هوٌْػَ اس قجیل ُک ّ پْرت اطکي ّ غیزٍ هْجت ثظتَ
ػضى ُبطت ّ ػضم ػْصت ّجَ هیؼْص .تْؿیَ هیؼْص سْصتبى رّی ُبطت چیشی ًـت ًکٌیض ّ
ُبطت را صر استیبر کظی قزار ًضُیض.
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 .6.2چٌبًچَ هؼتزی سْصع صر ُبطت یب فبیلِب تغییزاتی صُض یب ُبصت سْص را صر استیبر صّطتبى ّ
آػٌبیبى ّ افزاص غیزهطلغ صُض ّ آًبى تغییزاتی صٌُض کَ ثبػث سزاثی طبیت ػْص ،هظئْلیتی ثب صفتز
ّ آتلیَ “راٍ صیتبی الکتزًّیک” ّ ثٌگبٍ ثبلث ُبطتیٌگ ًیظت.
 .6.3ثب صاصى پٌل ُبطت ثَ هؼتزی کلیَ هظئْلیتِب ّ ػْاقت آى ثَ ػِضٍ هؼتزی اطت.
 .6.4چٌبًچَ ٌُگبم قزارصاص مزادیّ ،ػضٍ صاهٌَ رایگبى صاصٍ ػْص فقن طبل اّل را ػبهل هیؼْص ّ
طبلِبی آیٌضٍ ثبیض ُشیٌَ توضیض صاهٌَ تْطن هؼتزی پزصاست ػْص.
ُ .6.5بطت رایگبى فقن ثزای هـبرف هٌبثغ صر دض اثتضایی سْاُض ثْص چٌبًچَ صر طبل اّل
ثبسصیضکٌٌضگبى طبیت ّ هـزف هٌبثغ افشایغ یبثضُ .شیٌَ ُبطت قْیتز اس هؼتزی صریبفت سْاُض
ػض.
 .6.6چٌبًچَ ٌُگبم قزارصاص مزادیّ ،ػضٍ ُبطت (هیشثبًی) رایگبى صاصٍ ػْص فقن طبل اّل را ػبهل
سْاُض ػض ّ طبلِبی آیٌضٍ ُشیٌَ ُبطت اسذ سْاُض ػض.
 .6.7صفتز ّ آتلیَ “راٍ صیتبی الکتزًّیک” صاهٌَ را ثب گشیٌغ اس هیبى ثِتزیي طزّیض صٌُضگبى ثجت
صاهٌَ ثبلث سزیضاری ّ ثَ هؼتزی پض اس پزصاست کل ُشیٌَ ُب تذْیل هیضُض .تؼِضات ّ پؼتیجبًی
ثب ُوبى ثٌگبٍ ثبلث مجق قْاًیي آى ثٌگبٍ ّ توضیض طز هْقغ ثَ ػِضٍ هؼتزی اطت.
 .6.8چٌبًچَ هؼتزی صر طزرطیض صاهٌَ سْص را ثب پزصاست ُشیٌَ توضیض ًکٌض ،صاهٌَ ) (Domainاس
صطت سْاُض رفت ّ "راٍ صیتبی الکتزًّیک" هظئْلیتی ًضاػتَ ّ هؼتزی هظئْل اطت.
 .6.9صفتز ّ آتلیَ “راٍ صیتبی الکتزًّیک” ُبطت را ثب گشیٌغ اس هیبى ثِتزیي طزّیض صٌُضگبى
هیشثبًی ّة ثبلث سزیضاری ّ ثَ هؼتزی پض اس پزصاست کل ُشیٌَ ُب تذْیل هیضُض .پؼتیجبًی ّ
تؼِضات ثَ ػِضٍ ُوبى ثٌگبٍ ثبلث مجق قْاًیي آى ثٌگبٍ ّ توضیض ثَ ػِضٍ هؼتزی اطت.
 .6.10چٌبًچَ ُبطت تْطن هؼتزی طز هْقغ ثب پزصاست ُشیٌَ توضیض ًؼْص ،طبیت غیز قبثل اطتفبصٍ
ػضٍ ّ امالػبت آى دذف سْاُض ػض ّ "راٍ صیتبی الکتزًّیک" هظئْلیتی ًضاػتَ ّ هؼتزی هظئْل
اطت.
 .6.11تغییز تٌظیوبت طبیت اس مزیق کٌتزل پٌلِبیی ًظیز پلظک ،طی پٌل ،صایزکت اصهیي ّ غیزٍ
هؼوْال ثَ ػِضٍ طزّیض صٌُضٍ هیشثبًی ًیظت ّ ؿبدت طبیت یب ثبیض سْصع اًجبم صُض یب ّثوظتز
اطتشضام ًوبیض یب ثب پزصاست هجلغی ُزثبر السم ثْص تٌظیوبت را ثٌگبٍ ُبطتیٌگ اًجبم سْاُض صاص.
ّ .6.12جَ صاهٌَ ّ ُبطت ثَ ُیچ ّجَ هظتزص ًویؼْص.
 .6.13صفتز ّ آتلیَ “راٍ صیتبی الکتزًّیک” ثِتزیي طزّیض صٌُضگبى صاهٌَ ّ ُبطتیٌگ را ثَ ػوب
هؼزفی هیکٌض.
 .6.14صفتز ّ آتلیَ “راٍ صیتبی الکتزًّیک” سبمزًؼبى هیکٌض ثب افشایغ ثبسصیض کٌٌضٍ ُبی طبیت فؼبر
ثز طزّر افشایغ سْاُض یبفت ّ ُزچَ طبیت پزثبسصیضتز ػْص ادتیبج ثَ ُبطت پیؼزفتَ تز ّ
گزاًتز سْاُض ثْص .ثزای هثبل یک طبیت کن ثبسصیض طبلی  15صالر ّ طبیت یک فزّػگبٍ ثظیبر
پزثبسصیض هوکي اطت  36000صالر یب دتی هجلغ ثیؼتزی اجبرٍ ثِبی طبالًَ طزّر آى ثبػض.
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 .7نگهداری سایت
 .7.1چٌبًچَ صر قزارصاص ،طزّیض آپ صیت صطتی اًتشبة ػْص ،صر ُز ثبر آپضیت ثب اسذ ُشیٌَ ایٌکبر
اًجبم سْاُض ػض.
 .7.2چٌبًچَ آپضیت اتْهبتیک ثبػث سزاثی ػْص ثب اسذ ُشیٌَ ػیت ثزمزف سْاُض ػض هگز ایٌکَ
ًبطبسگبری رر صُض کَ صر ثٌض  5.13تْكیخ صاصٍ ػضٍ اطت.
 .7.3ثک آپ یب پؼتیجبًگیزی اس ثبًک امالػبتی طبیت ّ پْػَ ُبی طبیت ثَ ػِضٍ ؿبدت طبیت
اطتّ .لی صرؿْرت تْافق مزفیي ثب اسذ ُشیٌَ تْطن صفتز ّ آتلیَ “راٍ صیتبی الکتزًّیک” قبثل
اًجبم اطتُ .بطتیٌگِب هؼوْال ثک آپ ُبی رّساًَ یب ُفتگی یب هبُبًَ صارًض ّلی ثِتز اطت
ؿبدت طبیت ُز چٌض ّقت یکجبر یک یب چٌض ریوْت ثکبپ اس طبیت تِیَ کٌٌض .ثشـْؽ ٌُگبم
آپضیت ّ ًقل ّ اًتقبل طبیت ثک آپ ریوْت ػشـی ًیش السم اطت.
 .7.4هذتْای طبیت ُوبى هتي  ،هقبلَ ّ هْلتی هضیب اس قجیل ػکض ّ فیلن ّ ...اطت کَ ؿبدت طبیت صر
هؼزف صیض ثبسصیضکٌٌضگبى قزار هیضُض .قزارصاصى ایٌگًَْ هذتْیبت ثَ ػِضٍ ؿبدت طبیت اطت
هگز ایٌکَ قزارصاصی هؼشؾ کٌض چَ تؼضاص هطلت ثبیض صر طبیت قزار صاصٍ ػْص ّ ُشیٌَ آى اسذ
سْاُض ػض .ؿبدت طبیت هیتْاًض جِت قزارصاصى هذتْا اپزاتْر اطتشضام ًوبیض.
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