
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 در هرگز عیوس حجم نیا با امر نیا و نموده آسان و ساده اریبس را جهان سراسر در افراد نیب اطالعات تبادل یامروز یایدن
 . است نداشته سابقه بشر خیتار

 یمبنا را تیفیک حداکثر تیرعا و است بوده وب نینو خدمات ی نهیزم در شتازانیپ از  رسانه نینو یسینو برنامه و یطراح گروه
 . داند یم خود اهداف به دنیرس

 نموده خشنود را یادیز کاربران که باشد یم مفتخر اریبس درخشان سوابق داشتن و تیفعال سال 10 از شیب با  رسانه نینو
 سرتاسر از وب تحت یافزارها نرم مختلف یها نهیزم در مشترکپانصد پروژه و  از شیب میا توانسته میهست یمدع ما. است

 .میکن یبانیپشت و تیحما را ایدن

 سالها. است یمجاز یفضا در شما اهداف کامل برد شیپ بلکه است محصول هیاول لیتحو ای و یطراح فقط نه ما تیمأمور
 وب کی که آنچه تحقق در ما متخصص،مکمل یروهاین یریگ بکار کنار در کیالکترون تجارت و تیسا یطراح نهیزم در تجربه

 . است بوده دارد ازین نقص بدون و کامل تیسا

 

 

 

 تجاری گروه وبسایت های 

 

 

 



 

  برخی از سایتهای طراحی شده

 

 

  سی ام اس اختصاصی ( ران روویراصنعتی گروه( 

 iranrover.ir لینک پروژه :

 فنینش دابه ز نیاون بد نالینز آسایت سا(پ تارستاا( 

 irancms.com : وژهلینک پر 

 ورد" کیو ) سئوو حی سایت اطر < کهن کانکس

 (گوگل اول صفحه "و کانکس کانکسخرید 

  kohanconex.com : وژهلینک پر

 وردپرس ( ترکیـــــه پرتال گروپ( 

 turkeyportalgroup.ir لینک پروژه : 

 سی ام اس اختصاصی ( و شرهلدینگ پـــــــ( 

  pishroholding.ir لینک پروژه : 

 وردپرس قالب اختصاصی ( شیرپوینت فا( 

  sharepointfa.com: لینک پروژه

 وردپرس ( هلدینگ نیروگاهی  ایــــــرسا( 

 group.org-irsa لینک پروژه :

 سی ام اس اختصاصی ( پکــــــــــــــــــــفا( 

 packfa.ir/لینک پروژه : 

  bwdxb.com ) وردپرس( 

 bwdxb.com/ لینک پروژه :

 وردپرس ( فوالد پارس سیستان( 

 steelparssistan.ir لینک پروژه : 

 وردپرس ( لیان سلدا تجارت( 

 lianselco.comلینک پروژه :  

 

 
 
 

 سی ام اس (ز شبکه تبلیغاتی ایران اد
 )اختصاصی 

 ads.com-iran لینک پروژه :
 وردپرس قالب اختصاصی ( شیرپوینت پای( 

 sharepointpie.com لینک پروژه :
 سی ام اس اختصاصی ( نوین رسانه( 

  novinresaneh.com لینک پروژه :
 وردپرس قالب اختصاصی ( شیرپوینت فا( 

  sharepointfa.com  :پروژهلینک 
   وردپرس)شرکت ایمن هوا گاز یار ( 

  imenhavagasyar.com:  ک پروژهلین    ل 
  وردپرس(شرکت پالست اروند ( 

 plastarvand.comلینک پروژه : 
/////////////// 

  ووکامرس نمونه کارهــای فروشگاهی
maylishop.com 

liatik.com 
ghazalsaadat.com 

keratin-karami.com 
nazaninghanbari.com 

payapart-bnd.ir 
/////////////// 

 اولیه سایت   ui ه کارهای طراحیننمو
ponisha.ir/profile/maskmr 

 نمونه کارهای طراحی گیف و تیزر
novinresaneh.com/gif 

 ه کارهای قدیمی تر که به مرور اکسپایر شدنننمو

resume-irancms.com/resseller 
 
 
 
 
 

https://iranrover.ir/
https://iranrover.ir/
http://irancms.com/fa/portal
http://irancms.com/fa/portal
https://kohanconex.com/
https://kohanconex.com/
https://kohanconex.com/
https://kohanconex.com/
https://turkeyportalgroup.ir/
https://turkeyportalgroup.ir/
https://pishroholding.ir/
https://pishroholding.ir/
https://sharepointfa.com/
https://sharepointfa.com/
https://irsa-group.org/
https://irsa-group.org/
http://packfa.ir/
http://packfa.ir/
https://bwdxb.com/
https://bwdxb.com/
https://steelparssistan.ir/
https://steelparssistan.ir/
https://lianselco.com/
https://lianselco.com/
https://iran-ads.com/
https://iran-ads.com/
https://iran-ads.com/
https://iran-ads.com/
https://sharepointpie.com/
https://sharepointpie.com/
https://novinresaneh.com/
https://novinresaneh.com/
https://novinresaneh.com/
https://novinresaneh.com/
https://sharepointfa.com/
https://sharepointfa.com/
https://imenhavagasyar.com/
https://plastarvand.com/
https://plastarvand.com/
https://maylishop.com/
https://liatik.com/
https://ghazalsaadat.com/
https://keratin-karami.com/
https://nazaninghanbari.com/
https://payapart-bnd.ir/
https://ponisha.ir/profile/maskmr85/
https://ponisha.ir/profile/maskmr85/
https://novinresaneh.com/post/40814-.php
https://novinresaneh.com/post/40814-.php
http://irancms.com/fa/portal/page/resseller-resume.php
http://irancms.com/fa/portal/page/resseller-resume.php


 

 

 

 



 

 برخی لوح های چند رسانه ای طراحی شده      

 

 

 

                      

 



 

 

 و رابط کاربری سایت برخی نمونه کارهای طراحی گرافیک                   

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به ما اعتماد کردند ... در پروژه های مختلف برندهایی که

 

 



 

 نوین رسانه مختصری از خدمات دیجیتال مارکتینگ گروه

 (iran-ads.com)ایران  اینترنتیشبکه تبلیغات 

 تخصص ما ایجاد رسانه های نوین از ابتدا تا موفقیت است ...

 و ها تیسا ها، شرکت تیموفق در یمهم نقش غاتیتبل شده، گسترده اریبس یخدمات و یاقتصاد یبازارها در رقابت که امروز یایدن در
 .شود یم یترق یها پله به دنیرس تینها در و هدف مخاطبان جذب ه،یسرما و کار توسعه و رشد باعث و کند یم فایا موسسات

ده ها ابزاره بروز در حوزه  از که است ینترنتیا غاتیتبل خدمات دهنده ارائه شبکه کی iran-ads.com  رانیا ینترنتیا غاتیتبل شبکه
و در زمینه تبلیغات موبایلی تبلیغ در  .ژ آگهی و..تبلیغات آنالین از جمله تبلیغ در صفحه اول گوگل , تبلیغات کلیکی در سایتها , رپورتا

 ست.اینستاگرام , تبلیغ در تلگرام , تبلیغات انبوه پیامکی و ارسال ایمیل گسترده تبلیغاتی و هدفمند تشکل شده ا

 درآمد کسب یها ستمیس و یغاتیتبل یبازارها یبررس از پس 1394 سال ماه آبان در  iran-ads.com  رانیا ینترنتیا غاتیتبل شبکه
نان، قوت و ضعف نقاط لیتحل و ینترنتیا  شبکه در که ییها یآگه و ها تیسا. کرد آغاز را خود تیفعال شبکه، رانیمد یزیر برنامه طبق آ

 دییتا به و یبررس کارشناسان توسط ییمحتوا و یظاهر ،یفن لحاظ از قبال یهمگ اند شده ارائه  iran-ads.com  رانیا ینترنتیا غاتیتبل
 خدمات ارائه تیفیک و کنند استفاده شبکه امکانات از بتوانند نانیاطم با ها وبالگ و ها تیوبسا تا شده باعث موضوع نیا که اند دهیرس
 یبرا تقلب ضد یها ستمیس وب، تحت یسینو برنامه یها یتکنولوژ نیآخر از یریگ بهره لطف به نیهمچن. باشد یمطلوب اریبس سطح در

 .کنند تیفعال حوزه نیا در بتوانند آسوده یالیخ با دهندگان یآگه تا شده یطراح یکیکل محاسبات و شینما

 :  یشبکه تبلیغات ایران سرویسهای

 ینحو به را خود نیکمپ دیتوانیم شما شبکه تبلیغات اینترنتی ایران در: تبلیغ کلیکی 
 اعمال نیکمپ در را یگذارهدف انواع د،یکن کنترل و میتنظ و یطراح دیخواهیم که
 نوع نیا از را بهره نیشتریب یقیحق ریغ یهاکیکل صیتشخ یتکنولوژ بر هیتک با و دیکن
 .دیببر غاتیتبل

 شکل نیترگسترده و نیبهتر به را شما امیپ شبکه، نیا یهاشنیکیاپل و هاتیسا تنوع
. دارد وجود غاتیتبل یبرا یگاهیجا تیسا وب هر در.دهدیم شینما کاربران به

 که یزمان و میدهیم شینما شما محصول با مرتبط یها تیساوب در را یآگه
 کرد میخواه افتیدر شما از نهیهز شود کیکل یآگه آن یرو

 

 

 

 



 

 

 

نال غاتیتبل نوع نیا:  تبلیغ  بنری ثابت  ، دهنده غیتبل شرکت یمعرف و شینما بر عالوه ن،یآ

 توسط تیسا وب کیتراف شیافزا باعث و شود یم شامل زین را شرکت آن وب صفحه به نکیل
 زمان هر در مردم از گسترده فیط به یغاتیتبل برند یمعرف زین و تیسا وب به میمستق نکیل

 نوع نیا ،ینترنتیا غاتیتبل حرفه متخصصان از یبرخ. شود یم ییایجغراف مکان هر و روز شبانه
,  GIF ، .SWF. فرمت در غالبا یبنر غاتیتبل. دانند یم غیتبل نوع نیتر نیموثر و نیبهتر را غیتبل

 .باشند یم

 ریغ و مرتبط وب صفحات یتمام در گاها و مرتبط یمحتوا با صفحات در معموال یبنر غاتیتبل
 جهت دو از یبنر غاتیتبل. شود یم داده قرار مخاطبان یتمام به برند یمعرف منظور به مرتبط
 دهنده غیتبل حضور جهت از اول گردد، یم Alexa در دهنده یآگه تیسا وب رتبه بهبود باعث

 مخاطبان میمستق مراجعه لیدل به گرید و نیمع مدت یبرا یکشور نندهیپرب یتهایسا وب در
 .دهنده غیتبل تیسا به

 

 یاریبس یبرا مخاطب جذب یهاروش از یکی ،یآگه رپورتاژ همان ای:  یخبر رپورتاژ

 Adevrtorial نام به یسیانگل زبان در که عمل نیا. استیدن معروف یبرندها از
 شما تیساوب یبرا خوب و دیمف یهانکیل شیافزا باعث تنها نه شود،یم شناخته
 گذاشت خواهد شما تیسا کیتراف رشد در هم یادیز اریبس ریتاث بلکه شد، خواهد

 .کندیم شتریب را کاربران نزد شما برند اعتبار و

.  است نترنتیا یایدن در یا حرفه غاتیتبل یها روش از یکی یغاتیتبل اخبار انتشار
 متن در خود محصوالت و خدمات یمعرف با تواند یم گننده منتشر یخبر رپورتاژ در

 یچند یغاتیتبل روش نیا.  بپردازد خدماتش و خود یمعرف به شده منتشر خبر
 خوانده لیدل به غاتیتبل روش نیا که چرا.  است گرفته را یبنر غاتیتبل یجا است
 یآگه رپورتاژ کی در.  دارد کاربران در یادیز اریبس ریتاث کاربران توسط شتریب شدن

 ریغ غیتبل.  دیبپرداز خدماتتان غیتبل به میمستق ریغ بصورت دیتوان یم شما
 باشد شتریب کاربر یرو بر غاتیتبل ریتاث شود یم باعث میمستق

 

 



 

.  باشد یم غاتیتبل تجارت در مهم یفاکتورها نیمهمتر از یکی:  تبلیغ در گوگل
 گوگل جستجوگر موتور در غیتبل ، غیتبل یروشها نیبهتر از یکی کهییآنجا از و
(google adwords  )باشد یم. 

 گوگل غاتیتبل افزار نرم که یادیز اریبس امکانات و گوگل تیازسا دیبازد اردهایلیم به توجه با
(google adwords )شما که کجا هر از شما انیمشتر یراحت به ، دهد یم قرار کنندگان غیتبل اریاخت در 

 و ، کنند یم دایپ گوگل اول صفحه در را شما ، نهیهز نیکمتر با و هدفدار کامال صورت به و دیبخواه
 با رانیا یکیکل غاتیتبل شبکه شود،مي گوگل در شما سایت رتبه بهبود موجب فرایند این همچنین

 و اي حرفه اي بگونه را خدمات این که سالهاست مجرب کادر با گوگل در تبلیغ امر در خود تجربه
 دهدمي قرار خود مشتریان اختیار در هموشمند

 

 

 یکیکل صورت ۲ رابه شما غاتیتبل یرانیا غاتیتبل شبکه:  تبلیغ در تلگرام و اینستاگرام
 یاگونه به را خود غیتبل دیتوانیم شما. دهد یم شینما تلگرام یها کانال در یدیبازد و

 کانال به ای تتانیوبسا به شما غیتبل یرو بر کیکل از پس کاربران که دیکن یطراح
. رندیبگ تماس شماست، نظر مد که یتلفن یشماره با ای شوند تیهدا تلگرامتان

 یصفحه خود، نستاگرامیا یصفحه به میمستق طور به را کاربر دیتوانیم نیهمچن
 در خود یقیموس آلبوم وار،ید در خود یآگه استور،اپ ای بازارکافه در خود یبرنامه

 .دیکن تیهدا آن مانند و تونزپیب

 

 

 

 باال تعداد به و نفر کی از شیب به ارسال یمعن به اصطالحا:  یگروه لیمیا ارسال
 مشترک چند به را خاص ییمحتوا با یلیمیا شخص که است ارسال مرتبه هر در

 دهید یافراد نیب عموما( sending bulk mail) یگروه لیمیا ارسال. کند یم ارسال
 نیا به توجه با.  دارد دیبازد یبرا ییباال مخاطب شان لیمیا یمحتوا که شود یم

 . دانست یگروه لیمیا ارسال جزو را یمختلف یها روند توان یم فیتعر نوع

 

 


