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موسیقی آموزشگاه نیازسنجی فرم   

شما در جریان تمام نکات ریز و درشت این پروژه همراه با  فرمدر این 
همراه دارد و زیرا باور داریم آگاهی، شفافیت به گرفتقرار خواهیم 

 ...را به دنبال دارد لبخند شماتر از همه و مهم رضایتمندیشفافیت، 

 

 

 

 

 

  

2021 

 دنیایی نوین به سبک کاوش رایان

 پروژه وب سایت و دیجیتال مارکتینگ
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 چیست؟ سند این 
 شللرکت که اسللت این شللان، وب طراحی پروژه در ، موسللیقی های آموزشللگاه اصلل ی های دغدغه از یکی میدانیم ما

 تقاضلللای نخواهد و نکند عدول کرده، اعالم ابتدا که زمانی و قیمت از وجه، هیچ به قرارداد، اجرای حین در طراح،

 شرکت که میشود میسر وقتی شما، منطقی خواسته این به رسیدن.باشد هداشت هزینه اضافه یا بیشتر وقت

 گرافیکی سلالی  و نیاز مورد کارکردهای پروژه، ابعاد از کام ی، و درسلت سلنج  هزینه، و زمان اعالم از قبل طراح

 . دهد انجام شما

 همراح  .است " نیازسنجی" یا و Requirement Analysis سایت، طراحی و افزاری نرم های پروژه در فرایند این نام

 حین دوباره کاری در و ءتفاهم سللو بحث، سللاعتها از آن، در بیشللتر دقت و وقت دقیقه یک صللر  که حسللا  ای

پروژه ها،  بسللللیاری در و اسللللت نیفتاده جا چندان فرهنگ این ما، ایران در متاسللللفانه .کرد خواهد ج وگیری اجرا

 اعالم یک سللرسللری، و نسللنجیده کمی و نمیشللود گرفته جدی چندان نیازسللنجی وب، طراحی پروژه های منجم ه

 شرکت و مشتری ت خکامی و اهداف  به پروژه نرسیدن به منجر نهایتا البته که میگیرد صورت هزینه ای زمان و

 . طراح میشود

 اطالع پرتال طراحی های پروژه مجری و اینترنتی سللللللللایتهای وب طراح ،آژانس دیجیتال مارکتینگ کاوش رایان 

 وب طراح معتبر های شرکت اجرایی روندهای از گیری الگو با و ع می نیازسنجی روی بر فراوان تحقیقات با رسانی،

 و دهید پاسخ الزم، پرسشهای حداقل به شما، تا است کرده تدوین را استانداردی سواالت مجموعه الم  ی، بین

 سواالت ، ای مرح ه چند ویزارد به پاسخگویی که، مودهن طراحی هوشمند آنالین فرم یک قالب در را سواالت این

 . گرفت نخواهد زمان، شما از بیشتر متوسط،نیمساعت بصورت

 

 جدا شده تکمیل ا  دی پی نسخه پاسخنامه ارسال از خواهشمندیم لذا
 کنید ارسال ما برای را پاسخنامه نیازسنجی، آنالین فرم طری  از صرفا و بپرهیزید

 
 در دریافت شما، موسیقی آموزشگاه طر  از پروژه فنی نماینده به کمک برای ما چیست؟ غذیکا نسخه این پس

 در  کاغذی نسللللخه این تشللللکیالت، واقعی نیازهای به اشللللرا  دارای مدیران و صللللاحب نظر همکاران نظرات بهتر

عزیز  هر اختیار در را آن شللده پرینت نسللخه میتوانید که دیده ایم تدارک را، نیازسللنجی فرم از پی دی ا  فرمت

 پاسخ نامه های جمع بندی تا بدهند شما به را پاسخنامه و کنند تکمیل را کاغذی فرم تا دهید قرار صاحب نظری

 پاسخخخخنامه بر مبتنی کاوش رایان ، طبیعتا .نمایید ارسلللال و منعکس نیازسلللنجی، آنالین فرم در یکبار ، کاغذی را

 خود کامل پیشللنهاد نامه و هزینه و زمان دقیق پیش فاکتور تخمین، و سللیبرر  از پس ،آنالین فرم طریق از ارسالی

 خواهد نمود . ارسال را،

 .را تکمیل نمایید " درخواست پی  فاکتور"یا فرم  و بگیرید تما  ما با ،آنالین نیازسنجی فرم لینک دریافت برای
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 : موسیقی آموزشگاه مشخصات
 

 : ما آموزشگاه کامل نام

 : ما ت تشکیال مالکیت

 ه دینگ     دولتی     یصخصو

 

 : ما تشکیالت فعالیت محدوده
 ای منطقه     استانی      شهری

 الم  ی بین    همجوار کشورهای     م ی 

 

 : ما تشکیالت کار و کسب ماهیت
 کار و کسب با کار و کسب ارتباط 

( Business to Business ) 
 هکنند مصر  و کار و کسب ارتباط

( Business to Consumer ) 
 کننده مصر  با کننده مصر  ارتباط

( Consumer to Consumer ) 

  دولتی سازمانهای و کار و کسب ارتباط
Business to Government ) 

 شهروندان و دولت ارتباط 
( Government to Citizen ) 

 ها دولت بین ارتباط 
( Government to Government ) 

 
 : ما تشکیالت فعالیت زمینه نوع

 محور پروژه    محور خدمات     کاالمحور
 
 

 : ما تشکیالت فعالیت های زمینه مختصر شرح
 
 
 
 
 
 
 

 : )یم دار آماده قبل از خود، کار و کسب در را موارد این( دیتا مخازن
 تب یغاتی تیزرهای ک یپ   مدیا مالتی دی سی   چاپی بروشور و کاتالوگ 

O 
 

 : تشکیالت قدمت     : پرسنل و کارکنان تعداد

 : مشتریان تعداد    : ها نمایندگی و شعب تعداد

 
 : قبلی سایت وب
 :ثبت برای ما دلخواه دامنه آدر  .ایم نداشته سایتی وب قبال

  :تشکیالت موجود سایت وب آدر  .داریم سایت وب اکنون هم
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 : سایت وب بازطراحی به تصمیم علت
  فع ی سایت نبودن ریسپانسیو     گرافیکی دیزاین شدن دموده و قدیمی

 ادمین نلپ با کردن کار سختی     گرافیکی ریختگی هم به و نبودن زیبا
   CMS افزار نرم فنی های محدودیت    قب ی طراح شرکت پاسخگوی پشتیبانی عدم
  قب ی طراح به ترسیدس و ارتباط عدم     فع ی سایت امنیتی ضعف و شدن هک

  مدیریت طر  از و باال از دستور     آن سئوی وضعیت بهبود برای تصمیم
o 

 : فعلی سایت منفی و مثبت نقاط
 منفی نقاط مثبت نقاط

  

 
  : هدف
 : جدید سایت اندازی راه از ما هدف

 

 
 : جدید سایت از ما انتظارات و توقعات

 جدید مشتریان یافتن و بازاریابی      رسانی اطالع و کاتالوگی معرفی
  الکترونیک تجارت و اینترنتی فروش     وجهه بهبود و اینترنتی برندسازی

  داده گردش و کاری فرایندهای تسهیل   مشتریان و طرفداران پشتیبانی پاسخگویی،
  رقابتها و مسابقات در سایت آوردن رتبه      سایت از درآمدزایی

  جهانی برندهای با مراوده      سئو رتبه ءارتقا و بهبود
 

 مخاطبین
 : ما سایت مخاطبین اصلی طیفهای

 تی آی تسلط و سواد سنی رده غالب جنسیت طیف عنوان

 عالی / متوسط / ضعیف سال 65 تا 30 بین کودک / مرد / زن صنایع صاحبان مثال
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 : مزایا و ارزشها
 : میشود ما شدن متمایز باعث که اص ی مزایای شرح و ایم آفریده که ارزشهایی

 مزایا

 

 

 رقبا :

 : ماست کاری فی د مشابه کارشان که رده هم /همکار های مجموعه / رقبا ترین مطرح

 وی سایت www آدرس رده هم/ همکار/رقیب نام

  

  

  
 

 :  سئو
 : سئو وضعیت بهبود

 . ندارد اهمیتی ما برای سایت سئوی 

 . باشیم اول رتبه در تشکیالت خاص نام جستجوی هنگام خواهیم می فاصر  

 .داد خواهیم انجام خودمان را محتوایی سئوی کند، کار را سئو فنی امکانات طراح شرکت 
 
 

 : شویم پیدا باال رتبه با آن، جستجوی در خواهیم می که فارسی های ک یدواژه ترین اص ی
1  :       6  : 

2  :       7  : 

3  :       8  : 

4  :       9  : 

5  :       10  : 
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 : گرافیکی سالیق
 : باشد آنها به شبیه ما سایت دیزاین داریم دوست که هایی سایت وب

 نمونه www آدر   نمونه www آدر  نمونه www آدر 

   

   

 
 

 : میخواهیم را آن خود سایت در که آمده خوشمان ها وبسایت دیگر در چیزهایی تیپ چه از اینکه شرح

 میآید خوشمان آنچه نمونه www آدر 

  

  

  

  

 
 ؟ متنفریم خود، سایت در آن بکارگیری از که میآید بدمان ها وبسایت دیگر در چیزهایی تیپ چه از اینکه شرح

 میآید بدمان آنچه

 

 
 : شود لحاظ ما، سایت طراحی در بایست می حتما که اهمیت با نکته سه
1 : 

2 : 

3 : 
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 :   چندزبانگی
 : باشد دستر  در زبانها /زبان این در است الزم ما سایت

 آلمانی   روسی   عربی   انگ یسی   فارسی 
o 

 
  : آمد خواهد باال ض فر پی  زبان این روی ما سایت

o  آلمانی   روسی   عربی   انگ یسی   فارسی 
 

 
 : دیگر های زبان در ما دیتای

 . گرفت خواهد قرار شما اختیار در و است شده ترجمه قبل از و است آماده    

 . میدهیم قرار طراح تیم اختیار در و کنیم می ترجمه پروژه انجام حین در داریم داخ ی مس ط مترجم    

 . دهد پیشنهاد ما به ترجمه برای مناسب قیمت با و باکیفیت روشی وب طراح شرکت    

 

 : وامحت
 : شود معرفی سایت روی میخواهیم که داریم افتخاراتی

  Honors and Achievementsها  موفقیت و افتخارات   

  Acknowledgements ها تقدیرنامه   

 Permissions   مجوزها   

  Student Certificates هنرجویان های گواهینامه   

 Certificatesها  گواهینامه   

  Awardsیز جوا   

 Activity Licenseفعالیت  پروانه   

 

 : دارد الزم مخاطبینش برای را محتوایی چنین ما ت تشکیال
 About Us - ما درباره 

  History Academy - آموزشگاه تاریخچه 

 Why Us - ما چرا 

  Goals - ها استراتژی و هدا ا 

 Vision and Mission - انداز چشم و ماموریت بیانیه 

  Educational Activities - آموزشی های فعالیت 

 Educational Environment - آموزشی فضای 

  Tune - ساز کردن کوک 

 Solfege - س فژ 

  Notation and Reading - خوانی نت و نویسی نت 

 Bass Guitar - بیس گیتار سازشناسی 

  Contrabass - کنتربا  سازشناسی 

 Canon - قانون سازشناسی 

  Rubab - رباب سازشناسی 

 Penn Flute - ف وت پن سازشناسی 

  Melodica - م ودیکا سازشناسی 

 Blues - ب ز سازشناسی 

  Clarinet - کالرینت سازشناسی 

 Accordion - آکاردئون سازشناسی 

  Saksofon - ساکسوفون سازشناسی 
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 Music History - موسیقی تاریخ 

  Guitar Acoustic - گیتار آکوستیک 

 Iranian Music Theory - ایران موسیقی تئوری 

  Musicology - سازشناسی 

 Tombak - تمبک سازشناسی 

  Tambour - تنبور سازشناسی 

 Def - د  سازشناسی 

  Dulcimer - سنتور سازشناسی 

 Sitar - تار سه سازشناسی 

  Flute - ف وت سازشناسی 

 Flute Recorder - ریکوردر ف وت سازشناسی 

  Key Flute - ک یددار ف وت سازشناسی 

 Trombone - ترومبون سازشناسی 

  Piano - پیانو سازشناسی 

 Tar - تار سازشناسی 

  Fiddle - کمانچه سازشناسی 

 Tempo - تمپو سازشناسی 

  Timpani - تیمپانی سازشناسی 

 Horn - هورن سازشناسی 

  Tuba - وبات سازشناسی 

 Harp - هارپ سازشناسی 

  Sorna - سرنا سازشناسی 

 Lute - عود یا بربط سازشناسی 

  Violoncello - ویولنسل سازشناسی 

 Violin - ویولن سازشناسی 

  Electric Violin - الکتریک ویولن سازشناسی 

 Cucumber - کاخن سازشناسی 

  Harmonica - دهنی ساز سازشناسی 

 Keyboard - کیبورد سازشناسی 

  Straw - نی سازشناسی 

 Reed Straw - انبان نی سازشناسی 

  Guitar - گیتار سازشناسی 

 Search Results - نتایج نمای  صفحه و جستجو 

 

 Introducing Bachelor of - آهنگسازی کارشناسی رشته معرفی 

Composition 

 Introducing Bachelor - موسیقی نوازندگی کارشناسی رشته معرفی 

of Music  

 Studio Specifications - استوديو مشخصات 

  Stylistics - شناسی سبک 

 Orchestras and Bands - ها گروه و ارکسترها 

  Instruments - سازها معرفی 

 Persian Instruments - ایرانی زهایسا 

  Western Instruments - جهانی سازهای 

 Woodwind Instruments - بادی های ساز 

  String Instruments - زهی سازهای 

 Keyboard Instruments -)ای هکالوی (ک یددار سازهای 

  Percussion - ای کوبه سازهای 

 Terms and Conditions of Institute - موسسه مقررات و قوانین 

  Museum of String Instruments - زهی سازهای صدای موزه 

 Museum of Woodwind Instruments - بادی سازهای صدای موزه 

  Enrollment - دوره نام ثبت پی  فرم 

 Registration of Training Courses - آموزشی های دوره نام ثبت فرم 

  Free Consultation Form - رایگان مشاوره درخواست فرم 

 Amphitheater Reservation Form - تئاتر آمفی رزرو فرم 

  Feedbacks - پیشنهادها و انتقادها 

 Museum of String Instruments - زهی سازهای صدای موزه 

  Resume Form - رزومه ارسال و استخدام فرم و ما با همکاری 

 FAQ - متداول پرسشهای 

  Links - پیوندها 

 Download Mobile Apps - موبایل اختصاصی اپ یکیشن دان ود 

  Account Numbers - آموزشگاه بانکی های حساب شماره 

 Social Media - اجتماعی های شبکه در حضور 

  Terms and Conditions - سایت از استفاده شرایط و قوانین 

 Privacy Policy - خصوصی حریم حفظ بیانیه 

  Not Found 404 - 404 صفحه 

  Contact Us - ما با تما  
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 : ما سایت برای الزم رسانی اطالع کارکردهای

 Festivals - ها جشنواره

  VR 360 Tours - درجه 360 مجازی تور 

 Video Gallery - ویدیویی گالری 

  Professors Playing - موسیقی تیداسا نوازندگی 

 Student Playing - هنرجویان نوازندگی 

  Photo Gallery - تصاویر گالری 

 Audio Gallery - صوتی گالری 

 Concert for Children - کودک موسیقی هنرجویان کنسرت 

Music Students  

 Educational Concert - آموزشی کنسرت 

  Infographics - اینفوگرافیک 

 Learning Movie - آموزشی فی مهای 

 Teasers and TV - ت ویزیونی های آگهی و تیزرها 

commercials  

 Encyclopedia of Music - موسیقی تخصصی دانشنامه 

  Services Archive - خدمات لیست 

 Educational Calendar - آموزشی تقویم 

  Class Schedule - کالسها برنامه 

 School Weekly Schedule - آموزشگاه هفتگی برنامه 

  Blog - آموزشی بالگ

 News Archive - اخبار لیست 

  News - خبر متن نمای  

 Articles Archive - مقاالت لیست 

  Article - مقاله متن نمای  

 In Media - ها رسانه آینه در 

  Downloads - دان ودها 

 Books - کتاب دان ود 

  Software - موسیقی افزار نرم دان ود 

 Download Note Music - موسیقی های نت دان ود 

  World Note Classic - جهانی کالسیک نت دان ود 

 Iranian Note Classic - ایرانی کالسیک نت دان ود 

  Iranian Note Pop - ایرانی پاپ نت دان ود 

 World Note Pop - جهانی پاپ نت دان ود 

  Download of Other Styles - ها سبک دیگر نت دان ود 

 Download Music Pieces - موسیقی قطعات دان ود 

  World Pop Achords - جهانی پاپ های آهنگ آکورد دان ود 

 

 

  

 : ما تشکیالت مهم رویدادهای 

 سمینارها و کنفرانسها همایشها، از حمایت یا حضور

 جشنواره و تب یغاتی کمپین

 فراخوان ها، جشنواره مسابقات، برگزاری

 سخنرانی دورهای، گردهمایی ج سات

 تصویری صوتی و رسانهای های مصاحبه

 تودیع و معارفه و انتصابات

 آیینی مذهبی مراسمات برگزاری

 مدیریت مناسبتی تس یت و تبریک پیام

 ها رسانه و مطبوعات به پاسخ بیهجوا

 گردهمایی و داخ ی ج سات برگزاری

 .نمایشگاهها در گرفتن غرفه یا و حضور برگزاری،

 . سمینار و کارگاه آموزشی، دوره برگزاری

 .تقویمی های مناسبت و ها بزرگداشت

 . موفقیت به شدن نایل یا افتخار کسب

 .نتایج اعالم و کشی قرعه برگزاری

 .نامه تفاهم و دادقرار  امضای

 . خوردگان آسیب و نیازمندان به خیر کمک

 .تشکیالت از ها شخصیت و مقامات بازدید

 . ها گرامیداشت و تشکرها و تقدیر

 .کثیراالنتشار های روزنامه یا ها مج ه در مط بی انتشار
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  :  انسانی منابع

oاست الزم سایت روی ایشان معرفی که ما تشکیالت با مرتبط حقوقی و حقیقی مهم افراد : 

 About Founder - بنیانگذار درباره 

  Introducing Management - مدیریت معرفی 

 CEO Message - مدیریت پیام 

 Exemplary Students - نمونه هنرجویان 

  Professors - اساتید معرفی

 Composers - آهنگسازان 

  Orchestra Leaders - ارکستر رهبران 

 

 

  :  سازمانی ساختار
 : است الزم سایت روی اش معرفی که ما تشکیالتی واحدهای و دپارتمانها

 Music Specialized Department - تخصصی موسیقی دپارتمان 

  Classic Music Department - کالسیک موسیقی دپارتمان 

 Learning Kid ' s Music Department - کودک موسیقی آموزش دپارتمان 

 

  : خدمات
 :سایت روی ما تشکیالت های سرویس معرفی

  نیستیم محور سرویس ما  

  هستیم محور سرویس تشکیالتی ما  

 

 : شما تشکیالت های سرویس و خدمات شرح

 

 

 : است الزم سایت روی اش معرفی که ما آموزشی های دوره
 Violin Course - ویولن دوره 

  Violincel Course - سلویولن دوره 

 Santour Course - سنتور دوره 

  Tumbak Course - تنبک دوره 

 Traditional Singing Course - سنتی آواز دوره 

  Kid Music Course - کودک موسیقی دوره 

 Guitar Course - گیتار دوره 

  Training with Software - افزار نرم با آهنگسازی آموزش دوره

 Music Recognition and - موسیقی تح یل و شناخت دوره 

Analysis Course 

  Orphan Children - کودکان ار  

 Coaching Course - مربیگری دوره 

  Teaching Music to Parents - والدین به موسیقی آموزش 

 Training Courses - آموزشی کارگاههای و ها دوره 
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  Tar and Sitar Course - تار سه و تار دوره 

 Def Course - د  دوره 

  Piano Course - پیانو دوره 

 Cucumber Course - کاخن دوره 

 

  Music Exam - موسیقی کنکور 

 Master Class of Poetry - موسیقی و شعر پیوند مسترکال  

and Music 

  Grouply Courses - گروهی های کال  

 
 

 : است الزم سایت روی اش معرفی که ما های سرویس
 Concert Hall Rental - موسیقی کنسرت سالن اجاره 

  Music Therapy - درمانی موسیقی 

  

 : داریم را زیر موارد مشتریان، به خدمات ارائه در
  مشتری سنجی رضایت خدمات   مشتریان به پاسخ تما  مرکز سنتر کال 

  انتقادات و شکایات به رسیدگی سامانه  مشتریان به امتیازدهی اداری،وف سیستم 

 
 : بدهیم طراح شرکت به توانیم می را زیر اطالعات سرویس هر معرفی در

  سرویس آن معرفی در ویدیویی   سرویس آن از بردگان بهره تعداد از آماری 

  سرویس آن کننده ارائه شناسانکار  معرفی  سرویس کننده استفاده سازمانهای ،نام لوگو 

 

 : دارد وجود ما های سرویس معرفی در خاصی نکته
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  : اخبار
 :ما تشکیالت در خبر تولید وضعیت

 .داریم الزم را داخ ی اخبار پوش     نیست خبرساز ما تشکیالت 
o 

 
 : خبری پوشش برای نیاز مورد امکانات

 .ویدیویی اخبار   تصاویر اسالیدشوی ، تصویری اخبار 

 اجتماعی های شبکه در خبر گذاری اشتراک  تایید از پس انتشار کاربران، گذاری کامنت 

 اخبار ای واژه و موضوعی گذاری تگ    اخبار از ا  ا  آر و فید ارائه 

 
  :   ای چندرسانه

 : داشت خواهیم خود سایت در ای استفاده صوتی، فایل از

 در ب ه   خیر 
o 

 : داشت خواهیم خود سایت در ای استفاده ویدیو، زا

 در ب ه  خیر 
o 

 : داشت خواهیم خود سایت در ای استفاده نمودار، از

  در ب ه  خیر 
o 

 : داشت خواهیم خود سایت در ای استفاده کتاب، از

 در ب ه  خیر 
o 

 : داشت خواهیم خود سایت در ای استفاده مجله، از

 در هب   خیر 

 
  : دوسویه تعامالت

 : داشت خواهیم خود سایت در های استفاد متنی، چت از

 در ب ه  خیر 
o 

 : داشت خواهیم خود سایت در های استفاد ،) گفتگو تاالرهای( فروم از

 در ب ه  خیر 
o 

 : داشت خواهیم خود سایت در های استفاد الکترونیک، مهای فر از

 در ب ه  خیر 

  : زاییدرآمد
 : داشت خواهیم خود سایت از درآمدزایی قصد

 در ب ه  خیر 

 : باشد پولی ما، سایت در است ممکن موارد این کاال، خرید از جدای

 دان ود ح     تب یغ ح    عضویت ح 

 دسترسی ح    اشتراک ح    نام ثبت ح  
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  : عضویت
 :پذیرد می )عبور کلمه و کاربری نام با کاربر ( عضو ، ما سایت

 خیر     ب ه 
 

 : بود خواهد دسترسی مجوز داشتن و عضویت به منوط ما، سایت در زیر های محتوا یا امکانات به دسترسی
 . مقاالت و اخبار و مطالب بعضی مشاهده  اعضا به اخبار آخرین ارسال خبرنامه 

 .فروش ندگاننمای عمده خرید   ها فایل و دان ودها بعضی به دسترسی 

 

  : اطالعات فناوری
 : سایت میزبانی گذاری سیاست

 .است ما تشکیالت داخل سازمانی درون سرورهای وب روی سایت میزبانی ترجیح 

 .است طراح شرکت خود عهده بر هاست پشتیبانی و سایت میزبانی بودن ترجیح 

o 
 : خواهیم می طراح شرکت از را امکانات این

  پرسنل به سایت تحت دهی ایمیل   آناالیتیکز گوگل رایگان سنجآمار  سامانه 

  ما پروژه برای مناسب دامنه ثبت   تب ت و موبایل نسخه ریسپانسیو طراحی 

o 
 : ما تشکیالت در سایت اهمیت به نگاه

 و کسب ، شود یمشک  هر دچار اگر که ماست با مخاطب ارتباط و آشنایی اص ی عامل و کار و کسب اص ی هسته سایت 
 . شود می تعطیل و متوقف ک ی به ما، کار

 
 اطالع کسب و ما با ایشان ارتباط سازی راحت برای مفید ابزاری سایت اما هستند آشنا ما با هم سایت بدون ما مخاطبین 

 .ماست فرایندهای و وخدمات محصوالت از ایشان
 
 برازنده دیگر و میکند ایفا را ما معرفی در زیبا ویترین یک جنبه ایتس اما نیست، سایت وب به وابسته چندان ما کار نوع 

 .باشیم نداشته سایتی هیچ که نیست ما کار و کسب
 
 

 : ما تشکیالت در اطالعات فناوری به نگاه
 .هستند داخ ی اطالعات فناوری امور متصدی آن کارشناسان که داریم انفورماتیک و تی آی تخصصی واحد ما 

 .است داخ ی اطالعات فناوری امور متصدی و شبکه متخصص که داریم تی آی اختصاصی کارشنا  یک ما 

 .هستند سایت برداری بهره متصدی ما عمومی روابط یا بازاریابی کارشنا  اما نداریم تی آی کارشنا  یا و تی آی واحد ما 

 .دارند آشنایی کامپیوتر با الزم حد در سایت، با کار برای ،اداری پرسنل از یکنفر اما نداریم تی آی کارشنا  یا و واحد ما 
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 : هستیم برداری بهره حال در و ایم کرده نصب خود تشکیالت در را زیر تخصصی های افزار نرم قبل، از
 

 تما  مرکز و سنتر کال

 مشتریان به امتیازدهی وفاداری، باشگاه

 مشتریان از یسنج رضایت و نظرخواهی سامانه

 اداری اتوماسیون سامانه

 کارها  گردش و فرایندها مدیریت سامانه

 انتقادات و پیشنهادات نظام سامانه

 دستمزد و حقوق سامانه

 رزرو و نام ثبت سامانه

 مشتریان آنالین پشتیبانی و تیکتینگ سامانه

 مشتری با ارتباط مدیریت سیستم

 غیاب و حضور افزار نرم

 حسابداری سیستم

 داخ ی سرور میل

 کنندگان تامین با ارتباط مدیریت سامانه

 الکترونیکی های آموزش سامانه

 وظایف و ها تسک مدیریت سامانه

 
 

  : سایت وب با فوق افزارهای نرم ارتباط

  شود داده لینک سایت، روی از ، آنها از بعضی به 

  شود تعبیه ها، سامانه آن لینک به دسترسی برای سریع، دسترسی نوار 

 بگیرد دوسویه ارتباطات و شود یکپارچه سایت با خاصی سناریوی طی 

 

  : اجتماعی های شبکه
 : داد خواهیم لینک سایت در و کند می فعالیت آن در ما تشکیالت که اجتماعی های شبکه

  واتساپ     آپارات     ت گرام 

  لینکداین     توییتر    بوک فیس 

 یوتیوب    اینستاگرام    پینترست 

 

 :  امنیت
 :  امنیتی های نگرانی

 ایم داشته امنیتی حمالت سابقه ، قبال    کنند لحاظ باید می سایتها تمام آنچه مانند 

 

 :  محتوا تولید
 : محتوا تولید سیاستگذاری

 . است خودمان موجود پرسنل توسط داخ ی محتوای تولید توان از استفاده ما ترجیح 

 .محتواست تولید و بروزرسانی متصدی وبمستر ادمین و سایت مدیر یک استخدام ما ترجیح 

 . است تخصصی شرکت یا تیم یک به آتی های بروزرسانی و محتوا تولید سپاری برون ما ترجیح 
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 : سایت وب مدیریت و ادمینی برای ما گذاری سیاست

 . شد خواهند گرفته نظر در سایت مخت ف های بخ  محتوای دائمی بروزرسانی برای یمتا فول بصورت نفره، چند تیمی 

 . کرد خواهیم سایت های بخ  همه منظم بروزرسانی متصدی تایم، فول بصورت را سایت مدیر و وبمستر نفر یک 

 .شد خواهد دار عهده ار  نادر موردی های بروزرسانی ها، مسئولیت دیگر و سمت حفظ با اداری، پرسنل از نفر یک 

 

 : کرد خواهیم بروزرسانی سایت روی محتوا زیر، نرخ با برداری، بهره های سال طول در میکنیم فکر

 ماه سه هر در بروزرسانی یک     ندرت به بسیار 

  هفته هر در ی بروزرسان یک   ماه هر در بروزرسانی یک 

 روز هر در یبروزسان چندین   روز هر در بروزرسانی یک 

 

 :  جانبی خدمات
 : هستیم برونسپاری بصورت زیر جانبی های سرویس از استفاده به متمایل

 
 ترجمه خدمات

 برند بازسازی و لوگو بازطراحی

 سازمانی ایمیل برای گرافیکی تم طراحی

 سایت بروزرسانی و محتوا تولید

 ا  دی پی های کاتالوگ طراحی

 ویدیویی تیزر و ک یپ یدتول و فی مبرداری

 تیزر یا و ک یپ تولید برای سازی انیمیشن

  اینفوگرافیک عکسهای طراحی

  اولیه اطالعات ورود و اینتری دیتا

  اندرویدی موبایل اپ طراحی

  ای واژه ک ید تحقیقات

  ۳۶۰ محصول،منظره، صنعتی، عکسبرداری

  شات ه ی و پهپاد با هوایی فی مبرداری

  اجتماعی های هشبک سیگنالینگ

 

  : امکانات
 : میخواهیم طراح شرکت از خود سایت در را فیچرها و امکانات این

 الکترونیک فرمساز
 اجتماعی شبکه کانال های پست آخرین نمای 
 پرسنل به سایت تحت دهی ایمیل
 سایت وب ت گرامی ربات

 محتوا کپی از ج وگیری
 شب لتحا نمای از پشتیبانی

 ا  دی پی بعدی سه تورق
 کد آر کیو نمای  از پشتیبانی

  مودال آپ پاپ پنجره
 مرورگر روی بر نوتیفیکیشن ارسال

 آنالین الکترونیک پرداخت سامانه
  احکام و حقوقی فی  سامانه

 HTTPS و SSL گواهینامه از استفاده
 آناالیتیکز گوگل رایگان آمارسنج سامانه

 ت گرام ریفو نمای  از پشتیبانی
 اجتماعی های شبکه به مط ب خودکار ارسال

 مط ب کوتاه لینک از پشتیبانی
 مخاطبین با آنالین متنی چت امکان

 زنده پخ  از پشتیبانی
 دوستانه پرینت چاپ دگمه

  اخبار از RSS و Feed خروجی
 آنالین پیامک ارسال سامانه

  ایمی ی خبرنامه ارسال سیستم
 کردن رها و کشیدن قابل تم مدیریت
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  : قرارداد
 : محتوا مدیریت سیستم نوع تعیین در

 .است تر مناسب مورد کدام که سپاریم می طراح شرکت کارشناسی به را انتخاب 

 .است Open Source باز متن محتوای مدیریت های سیستم از استفاده ما ترجیح 

 .است CMS داخلی هیافت توسعه محتوای مدیریت های سیستم از استفاده ما ترجیح 

 
 :وب طراحی پروژه قرارداد نوع تعیین در

 .است تر مناسب مورد کدام که سپاریم می طراح شرکت کارشناسی به را انتخاب 

 .است " Fixed Price ثابت قیمت" روش از استفاده ما ترجیح 

 .است " Time & Material Price مواد- زمان قیمت" روش از استفاده ما ترجیح 

 

  : بودجه
 انتشار به عنایت با : است باز زیر انتخابی محدوده بازه در مالی، لحاظ به ما، سایت پروردن و توسعه در طراح، شرکت دست

 عدم و شللدن رد باعث غیرصللریح، پاسللخ یا و سللوال این به پاسللخدهی عدم ،کاوش رایان  در ما های قیمت لیسخخت شللفا 
 میشود شما نیازسنجی نتیجه بررسی

 
 :  )تومان می یون( کف زا

 :)تومان می یون( سقف تا

   

 :  زمان
 : اوت تایم و زمانی لحاظ به ما پروژه

 تا ندارد وجود ای عج ه هیچ خوشلللبختانه و اسلللت وب طراح شلللرکت دیگر های پروژه همه مانند ما، سلللایت طراحی پروژه 

 . کنیم عمل معمول روند از خارج بخواهیم

 تاریخ از قبل تا باید اما داریم، اختیار در کافی زمان کیفیت، با الزم اندازه به ای پروژه انجام برای و نیست رکا در ای عج ه 

 . باشیم کرده تمام را کار مشخصی

 ای عج ه قدری کار کیفیت باشد الزم ولو باشد آماده و تمام کار نزدیکی موعد تا زمانی فور  بصورت تا داریم عج ه کامال 

   . شود محاسبه باالتر آن تقیم و

   
 

 : زیر موعد تا ما زمانی فورس

 دیگر روز ده     دیگر هفته یک     دیگر روز سه 

 دیگر ماه یک     دیگر هفته سه     دیگر هفته دو 
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 فرم نیازسنجی پروژه وب سایت و فضای مجازی آموزشگاه موسیقی

 : پروژه فنی نماینده  
 و مرتبط طراح شرکت با ، فنی مسائل در ، ما از ندگینمای به وب، طراحی پروژه این در که اطالعات فناوری فنی کارشنا 

 : بود خواهد مواجه
 

 : کارشناس خانوادگی نام و نام

  : تشکیالت در کارشناس سمت

 : کارشناس ایمیل

 : کارشناس موبایل

  : کارشناس ثابت

 : فکس شماره

 : تماس های تلفن

 : دقیق آدرس
o 

o 
 
 
o 

 : ما تشکیالت در ت،سای گرافیک در نهایی نظر صاحب

  پروژه فنی نماینده    ارشد مدیران از جمعی    مدیریت 
o 

 
 

 : ما تشکیالت در پروژه، فنی نماینده عنوان به الذکر، فوق رابط اعتبار

 .است شده تفویض ایشان س یقه به کامال تعامل، و نهایی گیری تصمیم مدیریت، طر  از   

 . کرد دهخوا منتقل طراح شرکت به را، مدیریت نظرات و بود خواهد پروژه رابط صرفا ایشان   

 .کرد خواهد منتقل طراح به را بندی جمع و کرده دریافت را پروژه در را موثر افراد نظرات ایشان   
 

 :  اضافی نکات
 خواهیم می که یمدار  الزم سایت در متمایزی کارکرد یا منظوره خاص بخ  . کنیم مطرح میدانیم الزم که هست مط بی
 . دهیم شرح اینجا
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 فرم نیازسنجی پروژه وب سایت و فضای مجازی آموزشگاه موسیقی

 :  نظرخواهی  
 و شود اضافه نیازسنجی سند این به است بهتر که هست پرسشی . داریم پیشنهادهایی نیازسنجی، فاز این بهبود برای ما
 : شود حذ  است بهتر کنیم می فکر که پرسشی یا
 

 
 

 :  تایید
 و کافی وقت و باال دقت صللللر  با ، شللللده پر اطالعات که دارد می اعالم فوق، مندرجات صللللحت تایید ضللللمن بدینوسللللی ه

 لذا .اسلللت شلللده ارسلللال و تدوین نیازسلللنجی فرمهای به پاسلللخ قالب در و گردیده آوری جمع صلللاحبنظر، همکاران مشلللورت
 تعاریف به یچیز پروژه، مدت طول در اینکه از خاطر اطمینان با میتواند طراح شرکت و میکند منعکس بخوبی را ما نیازهای

 .نماید ارائه و تنظیم را خود هزینه و زمان پیشنهاد شد، نخواهد کسر یا اضافه فوق،
 
 
 

 :گان کننده تکمیل امضاء       : گان کننده تکمیل خانوادگی نام و نام
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