
کاتالوگ طراحی سایت وب وان

021-41658
info@webone.co

11و 10، طبقه چهارم واحد 8، پالک 2کوچه پژوهشگاه تهران، خیابان بهشتی، خیابان بخارست، 



:فهرست 

درباره ما•

مراحل انجام پروژه•

و تکنولوژی زبانهای برنامه نویسی•

نقاط قوت•

نکات وب سایت های فروشگاهی وب وان•

نمونه کارهامشتریان و •



درباره وب وان

  دنیای امروزی تبادل اطالعات بین افراد در سراسر جهاا  را بیایار سااد  و نساا  ن ا د
تحت وب وا . است و این امر با این حجم وسیع هرگز در تاریخ بشر سابقه نداشته است

از پیشاتازا  در زمیناه ی انف رماتیا 4شرکت ثبت شد  مهندسی نرم افزار هایا با رتباه 
. اندخدمات ن ین وب است و رعایت حداکثر کیفیت را مبنای رسید  به اهداف خ د می د

سال فعالیت و داشتن سا اب  درخشاا  بیایار مفتاار اسات کاه14وب وا  با بیش از 
19000ما مادعی هیاتیم ت انیاته ایام بایش از . کاربرا  زیادی را خشن د ن  د  است

مشترک در زمینه هاای ماتفان نارم افزارهاای تحات وب از سرتاسار دنیاا را ح ایات و 
.پشتیبانی کنیم



درباره وب وان

هاداف مأم ریت ما نه فقط طراحی و یا تح یل اولیه محص ل است بفکه پیش برد کامل ا
  در سالها تجربه در زمینه طراحی سایت و تجاارت الکترونیا. ش ا در فضای مجازی است

و کنار بکار گیری نیروهای متاصص،مک ل ما در تحق  ننچه کاه یا  وب ساایت کامال
بدو  نقص نیاز دارد ب د  است، ما معتقدیم م ارد زیار  شایراز  ی یا  طراحای  بادو  

نای نقص در وب وا  را رقم می زنند که ه  ار  سعی شد  در کنار ارائاه کیفیتای مثاال زد
. هزینه ها تا حد م کن در حداقل باشند



درباره وب وان

بدو  استفاد  از ابزارهای سایت سااز 100تا 0طراحی و برنامه ن ییی اختصاصی از : 1
....  وOpenCartم ج د مانند ج مال،وردپرس،

بهر  مندی از کنترل پنل جدید وب وا  این امکا  را می دهد وب ساایت  باه طا ر : 2. 
. روز رسانی  ش ده مرتب با تکن ل ژی های روز و تغییرات جدید ب

ساازی سایت با سابقه انجام پروژ  های بهیناهبهینه سازی تیم حرفه ای و متاصص : 3
.سایت در سات ترین کف ات کفیدی

.ایتاستفاد  از سرورهای اختصاصی با مشاصات کامالً بروز جهت میزبانی وب س: 4



درباره وب وان

مأموریت شرکت

ت لید محص الت با حداکثر کیفیت م کن به ک   نیروهای متاصص
ارائه خدمات پشتیبانی با کیفیت

جهت انجام خدمات بهتر و با کیفیت ترب می سازی و عدم وابیتگی
نگا  بفند مدت به مشتریا  به عن ا  سرمایه های شرکت

تأکید بر استفاد  از تکن ل ژی های روز
گیترش ارائه محص الت و خدمات به کش رهای ه یایه



قراردادعقد  -1

ش برخی از خدمات به ص رت ننالین قابل سافار
هیااتند و پاا  از ساافارش ، قاارارداد مرب طااه 

در پااروژ  هااای اختصاصاای . تنظاایم میگااردد
جفیات الزم جهات تنظایم قارارداد برگازار مای 

در هر دو حالت ت امی جزئیات و خدماتی.گردند
که قارار اسات انجاام شا ند وارد قارارداد مای 

از ج فه مشاصات سرورها ، امکاناات و . گردند
.زما  بندی پروژ 

مراحل انجام پروژه طراحی سایت در وب وان



طراحی قالب گرافیکی سایت -2

مطاب  باا قارارداد دناد روز پا  از سافارش ، 
زمانی جهت برگازاری جفیاه مربا ه باه قالاب 

 ایند  در این جفیه ن. گرافیکی تعیین می گردد
 یم پی انکار با باش گرافی  وب وا  جهت تص
  می گیری در م رد قالب سایت به بحث و گفتگ

قباال از شااروس جفیااه تحقیقااات الزم . پردازنااد
ی جهت بررسی م ارد درخ استی ،تحفیل و بررسا
ام سایت های مشابه جهت ارائه پیشنهاد ها انج

ه گیری می ش د تا جفیه قالب گرافیکی با نتیج
.بهتر برگزار ش د



ه مطاب  با قرارداد مدتی پ  از جفیه مرب ه با
قالب گرافیکی، طرح ن  نه طراحی مای شا د و
پاا  تأ ااد ماادیر پااروژ  و ناااتر کیفی،جهاات 

ی پی ا  کار ما.مشاهد  و تأ د ارسال می گردد
ت اند به تعداد نامحادود بادو  هزیناه ایاافی
درخ است طراحی مجادد و یاا تغییار در طارح 
ن ایااد و در نهایاات در صاا رت تأ ااد قالااب 
ا  گرافیکی،جهت کد ن ییای قالاب باه دپارت ا

.مرب طه ارسال می ش د
وب قالب گرافیکی ت سط گرافییت هاای زباد 

ی وا  طراحی می ش د وه چنین کارشناسا  فن
ر و تیم تحقی  و ت سعه جهت طراحی کارنمد تا

د ه کاری خ اهنباش طراحی گرافی  قالب با 
.کرد



کد نویسی قالب گرافیکی تأیید شده -3

سا ت ت سط برنامه ن ییا  متاصصگرافیکیدر این مرحفه قالب
رح کاد ط.با اخرین تکنی  ها کد ن ییی می ش دو ب  اند،کالینت

. ش دن ییی شد  مطاب  با قرارداد جهت تأ د پی ا  کار ارسال می
ه در این مرحفه پی ا  کار مای ت اناد قالاب گرافیکای را باا ننچاه کا
و کدن ییی شد  است مقاییه ن اید و در صا رت مطابقات کامال
یل ریایت از ع فکرد قی ت های ماتفن تأ دیه دوم را جهت تح 
حات نهایی ارسال ن اید، در غیر این ص رت می ت اند درخ است اصال

در طرح ارسالی بدو  هزینه ایافی ن اید



ا قالب کد ن ییی شد  د  لییت هاای فراوانای جهات تطااب  با
.خ اهد گذراندرااستانداردهای مشاص شد  در وب وا 

د در نهایت پ  از بررسی مدیر پروژ  و ناترا  مرب طاه جهات تأ ا
.  به پی ا  کار ارسال میگرددو تح یل نهایی 



شروع خدمات پشتیبانی -4

ه شروس پ  از تح یل نهایی پروژ  خدمات پشتیبانی ساالن
هزیناه خادمات پشاتیبانی  ساال اول رایگاا  . می گاردد

:این خدمات شامل م ارد زیر است.است
نم زش نح   ع فکرد

انه سام)پاسخ به درخ است ها و رفع اشکاالت احت الی
(اختصاصی پشتیبانی وب وا ،ت اس تففنی

بهب دهااای ماا ردی  و بروزرسااانی هااا در باااش هااای 
ماتفن پروژ 

اطالس رسانی و ام زش های کفی

•

•

•

•



خادمات .پرداخت هزینه خادمات سااالنه اجبااری نییات
میزبانی و بروز رسانی های خ دکار ه چنا  ادامه خ اهناد

افات داشت وتنها امکا  ارسال درخ است پشتیبانی و دری
.نم زش امکا  پذیر نا اهد ب د

•

•

•

•

•••



زبان برنامه نویسی و تکنولوژی های پیشنهادی وب وان

:زبا  برنامه ن ییی س ت سرور:پایگا  داد 
SQL server (نخرین نیاه)C#  ASP.NET  MVC

:م ارد م رد استفاد  س ت کالینت
HTML 5 ,CSS 3 , Java Script , Jquery , Angular ,vuejs , Material Design , Twitter 

Bootstrap



نقاط قوت وب وان

ند کنمصرفبامیتقیمارتباهدروا وبسابقهبهت جهبا(UX)کاربریتجربهبهترینبرپایهطراحی•
کدن یییوطراحیمتدهایترینبروزازاستفاد •
 ارافیگطراحیون یییبرنامهفهاج ازهاباشه هدرسابقهباافرادترینمتاصصازمندیبهر •
ایهویژگیازانب هیواستانداردهاترینبروزبامحت امدیریتجهتوا وباختصاصیورکفریم•

فردبهمنحصر

دود قابفیت ت سعه ساایت در نیناد  باا گیاتر  نامحا•
محت ا بر اساس نیازهای نتی کارفرما



نقاط قوت وب وان

وا وبورکفریمتکامفیماهیتبهبات جهش انیازهایمحدود ازترجامعبییارساختاری•
هزینهدریافتبدو جیتج م ت رهایهایدست رالع لت امیخ دکارتعبیه•
زاریافساتتجهیزاتترینپیشرفتهتهیهوهاکدب د بهینهدلیلبهعالیبارگذاریسرعت•

ب د ک ل کیتبهبات جهباالالعاد ف قامنیت•
اختصاصیو(اشتراکیسرورهایازاستفاد عدم)سرور
ورکفریمب د 

ت ت درت سعهوپشتیبانیخدماتارائهامکا •
 سطتورکفریمت لیدبهبات جهپنلکنترلهایباش
وا وبخ د



ز مج  عه وب وا  افتاار ه کاری با مشتریا  نام نشنای زیادی در باش های ماتفان ا
ناه ساازی را ج فه طراحی سایت و پ رتال،بازاریابی دیجیتال، سامانه پیام ک تا ،سئ  و بهی

.داشته است

.در ادامه برخی از  ن  نه کارها در باش طراحی وب سایت تقدیم می گردد

مشتریا  و ن  نه کارها



دامـداران

.استلبنیهایفرنورد صنعتدراشنانامیدامدارا 
نغاز1395سالازوا وبمج  عهبادامدارا ه کاری
ماتفن،هایباشدرت سعهبااکن  هموگردید

.داردادامهه چنا مج  عهدوه کاری
:دامدارا پروژ امکاناتازبرخی

(فارسی،انگفییی،عربی)زبانه3طراحی-
سفارشاتثبتجهتن ایندگا ویژ پنل-
کنندگا تأمیننامثبتویژ فرم-
شرکتمعرفیجهتماتفنباش-
ا دستگباسازگاروویژ طراحیبامحص التباش-

تاچهای

شرکت فراورد  های لبنی

Damdaran.ir



دلبنـد ص رتبهسابقهسال7بادلبنداینترنتیفروشگا 
با ه زما.داردفعالیتک دکپ شاکزمینهدرتاصصی
راحیطدلبند،اینترنتیفروشگا فعالیتسالس مین
.شدانجامWebOneت سطدلبندسایتجدید
امکاناتوهاتکن ل ژیجدیدترینبافروشگا این
فروشگا .استشد طراحینسا کاربریجهتفراوا 
هزینهمحاسبهوکش رنقاهت امیبهارسالامکا دلبند
.باشدمیداراراشهرهامناط ت امیبرای
تربیشفروشگا اینوا ،وببادلبنده کاریادامهدر

هایفروشگا سایرباه کاریحالدرویافتهت سعه
رویبرهان محص التفروشون ایشجهتفیزیکی
برالغبدلبندسایتوباکن  هم.باشدمیدلبندسایت

.ش دمیشاملرامتن سمحص ل18000

فروشگا  اینترنتی پ شاک ک دک

Delband.com



برندچین

زمینهدرتاصصیص رتبهبرنددیناینترنتیفروشگا 
شینرایل ازمکفش،و،کینمردانهوزنانهپ شاکفروش

هایحراجیمحص التفروشگا این.داردفعالیت...و
50000بربالغه  ار وش دمیشاملراترکیهبزرگ

.دهدمیجایخ ددررافعالمحص ل
:برنددینپروژ هایباشازبرخی

ص رتبهحراجیهایسایتازمحص التدرجربات-
دواحتبدیلوتغییروترج هباه را خ دکارکامال
پ لی

پیشرفتهننالینفروشگا -

حراجی ننالین پ شاک 

Brandchin.com



تـواضـع

.رسیدامضابه1394فروردیندرت ایعپروژ قرارداد
طراحی،کارپی ا عن ا بهوا وبقرارداداینطی

سایتپشتیبانیخدماتوسازیبهینهمیزبانی،ت سعه،
.گردیدتعیینت ایع

دررنیتهمدبات ایعقدمتاینترنتی،فروشگا افتتاحبا
ترینعالیمیت ا ایرا جایهردر.استنمیاتههم

ریعتیبرای.دادسفارشزما ک تاهتریندرراخشکبار
مدیریتدسکتاپنیاهمشتریسفارشتح یل

جدید،سفارشاتخ دکارداپقابفیتباسفارشات
.استشد سازیپیاد وطراحی

فروشگا  اینترنتی خشکبار

tavazostore.com



(مینو)قاسم ایران 
کاالهایبرتركنند ت زیع5ازیكیقاسم ایرا شرکت
ش ییهجری1338سالدركهاستایرا درمصرفی
نعتیصگرو بهوابیتهشركتاین.استشد تأسی 
ن میصنعتیشرکتبهمتعف ن سهام%98,ب د مین 
طت سایرا قاسمسایتوبسازیپیاد وطراحی.است
.استشد سازیپیاد وا وبتیم

شرکت پاش م اد غذایی و سایر محص الت

Hyperminoo.com



دانشکده پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهـران شگا داناینهایدانشکد تاسی تاریاچهبهعنایتبا

این(میالدی1934)ش ییهجری1313سالدر
شد تهشناخکش ردانشگا ترینقدی یبعن ا دانشگا 

پزشکیعف مپژوهشونم زشح ز درمفیسازمانیو
یتاصصف قوتاصصیدرمانهاییمحدود درنیزو
دانشکد پ رتالسازیپیاد وطراحیکهباشدمی

.استگرفتهص رتوا وبتیمت سطپزشکی
ازپ رتالزیر180بربالغتاکن  زبانه2پ رتالاین

.استداد جایخ ددرراماتفنهایباش

Medicine.tums.ac.ir



Violetساعت 

ی فروشااگا  اینترنتاافروشااگا  ساااعت وی لاات بااه عناا ا  
نغاز 1394ساعتهای ژاپنی وی لت، فعالیت خ د را از سال 

ن  د  و با فروش و ارسال سریع محصا الت متنا س ایان
 ندی برند محب ب و جهانی، تالش ن  د  تا حداکثر ریایت

.نوردمشتریا  محترم را فراهم 

1398ه کاری ساعت وی لت و مج  عه وب وا  در سال 
ایت با طراحی جدید فروشگا  اینترنتی  و ه چنین وب س

.معرفی وی لت نغاز شد

Violet

006425012112.4080.ir

006425012112.4080.ir0064250121.4080.ir 

.بات جه به جدید ب د  این دو وب سایت و عدم تح یل نهایی،ندرس ها م قت می باشند*



شرکت ساختمانی کولهام

1354در ساال ( سهامی خاص)شرکت ساخت انی ک لهام 
با هدف مشارکت در پروژ  های ع رانی تاسی  گردیاد و

سال سابقه کاری خ د تااکن   م فا 42در ط ل بیش از 
پروژ  ع رانی در زمیناه سدسازی،راهیاازی، 33به اجرای 

یاز خط ه انتقال نب و برق، شبکه نبیااری و زهکشای و ن
طراحای و پیااد  ساازی .ساخت ا  ساازی گردیاد  اسات

.سایت ک لهام ت سط مج  عه وب وا  انجام شد  است

شرکت را  سازی و سد سازی

Culham-co.com



هلدینگ کاریزمیشا
شرکتی عن ا به1395سالدرمیشاکاریزشرکت
ازهدف.استرسید ثبتبهتهرا درگذاریسرمایه
ساماندهیجهته لدینگی ایجادشرکتاینثبت
.استب د دارا سرمایهماتفنهایمج  عهبهتر

تسایطراحیتیمراکاریزمیشاهفدینگسایتطراحی
.استداد انجاموا وب

Karizmisha.com



B2Bringوب سایت 

یاا این سایت فضایی است برای فروش ع د  یا سازمانی
که در ن  ع د  فروشاا  و B2Bدر اصطالح جهانی ه ا  

ناد اقدام به نگهای و فاروش کاالیشاا  میکنواردکنندگا 
فروشااگاهها و سااازمانهایی کااه قصااد خریااد ع ااد  را و

دو  بخرید از این سایت.دارندبرای خرید مراجعه میکنند
رت واسطه و میتقیم از طری  ارتباه با ع د  فاروش صا 

ت ساط b2bringطراحی و پیاد  سازی سایت .می پذیرد
.مج  عه وب وا  انجام شد  است

رابط ت زیع کنندگا  و فروشندگا  قطعات م بایل

b2bring.com



بـا تشـکــر
WEBONE.co


