
  موضوع پروژه:

 .ساده مدیریتی پنل با باال بارگذاری سرعت و سئو برندینگ، رعایت اصول با وردپرس پایه شیک بر بسیار طراحیوبسایت با  یکراه اندازی 

 

  .شودپرداخته  ی تخصصی و باکیفیتبه بحث تولید محتوا حرفه ایقرار است در آن به صورت  است کهشخصی سایت وبمورد تقاضا یک وبسایت 

 ضمنا محتوای ارائه شده در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای مالی از جمله بورس و ارزهای دیجیتال است.

 

محتوا  ما قرار دهد و همچنین به صورت خالصه اطالعات الزم جهت درج اختیار در محتوا تولید جهت  انتظار میرود فریلنسر وبسایت را به صورت آماده

و رفع  درج محتوای اولیه الزم جهت همراهی. و همچنین را ارائه دهدجهت ورود محتوا قرار داده و آموزشهای الزم  کارفرما را در اختیار به صورت بهینه

 را انجام دهد. مشکالت احتمالی

 .نماییم محترم تهیه می مشورت با فریلنسر پس ازدامنه سایت آماده است و هاست را بر اساس ویژگیهای مورد نیاز 
 

 مورد نیاز ویژگی هایبرخی 

 یک صفحه  اول مناسب و جذاب  -1

 امکان دسته بندی داشته باشد  که ی آموزشیویدئوها و مقاالت جمله از منظم برای تولید محتوای تخصصی مقاالت یقسمت ویژه یک  -2

 آموزشی های دوره و وبینارها برای پیج لندینگ -3

و گواهینامه ها  معرفی مهارتها و بیان تجربیات و درج تصاویر یحات وضتوارائه جهت  و زیبا با فضای مناسب "معرفی من"صفحه ی یک  -4

 برگزار شدهو سمینارهای  کالسهاهمچنین درج تصاویر 

. و همچنین فرم به شکلی جذاب و حرفه ای درج تصاویر و رزومه ی اعضای تیم جهت معرفی تیم و قسمتی برای "تیم من"صفحه ی یک  -5

 به تیمارسال پیام  تماس مجزایی برای

 غیر رسمی روزانه یادداشت هایجهت درج  با ظاهری متفاوت با صفحه مقاالت  "بالگ شخصی"یک صفحه ی  -6

  ی جهت ارسال پیام وجود داشته باشدتماس که در آن اطالعات شبکه های اجتماعی و ایمیل درج شده و همچنین فرم "ارتباط با من" ی صفحه -7

 وجود داشته باشد عضویت کاربران در خبرنامه سایتیک افزونه ی مناسب جهت  -8

 در اختیار فریلنسر قرار میگیرد(فایل آن )لوگو آماده است و  استفاده مناسب و باسلیقه از لوگوی شخصی -9

 جذاب دارای قسمت دسترسی سریع و لینکها و اطالعات مفید فوتر  -10

 و تلگرام آپارات و لینکدین یوتیوب، اینستاگرام، توییتر، بوک، فیس مثل مجازی های شبکه با ارتباط -11

 شبکه هایی نظیر لینکدین و فیس بوک و توئیتر فراهم باشد درمقاالت سایت  ارسال بهینهامکان  -12

 و سایت با موبایل و تبلت سازگار باشد سایت به خوبی پیاده سازی شود موبایلنسخه ی مناسب  -13

 باشد یمناسب لود شدنوبسایت دارای سرعت  -14

 وبسایت به خوبی رعایت شودبحث امنیت    -15

 جذب مخاطب مناسب و حرفه ای باشدگوگل فرندلی بودن و وبسایت از لحاظ اصول سئو و  -16

افزونه های مناسب جهت جلوگیری از کپی بدون اجازه محتوای سایت وجود داشته باشد و در این مورد حداکثر امنیت محتوا و بحث کپی رایت  -17

 ک()همراه با قفل راست کلی رعایت شود
 

طراحی بر اساس سلیقه و تجربه خود هر ایده ای جهت بهبود محترم فریلنسر  درصورتی کهعالوه بر موارد فوق 

 یک امتیاز مهم محسوب میشوده و این موضوع دشسایت ارائه دهد از آن استقبال و یا ساختار 

 

 


