
Firemode Studio 
 

 1  طراحی وب سایت خدمات 
 

 آژانس طراحی و تبلیغات آگرین

 

 خدمات طراحی سایت دینامیک لیست

 

 خدمات

 جلسه آموزش

 ایراد یابی وب سایت

 تعمیر وب سایت

 مشاوره

 بررسی امنیت وب سایت

 طراحی صفحات ارور سایت

 طراحی بارکد فرم دار

 طراحی بارکد ساده

 طراحی سایت نسخه تبلت

 طراحی سایت نسخه موبایل

 طراحی سایت نسخه تلویزیون هوشمند

 دامنه

 هاستینگ لینوکس

 ساب دامین

 ادان دامین

 DNSمدیریت 

 پارکد دامین

 پست الکترونیک

 ثبت سایت در گوگل

 سایت XMLنقشه 

 آنالیز رقبا

 ثبت در موتور های جستجو
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 2  طراحی وب سایت خدمات 
 

 بهینه سازی سابت

 تنظیم پرمیشن

 CMSنصب امن 

 پسورد روی شاخه مدیریت

 CMSبه روز رسانی 

 سیستم پشتیبان گیری پایگاه داده

 نگهداری نسخه و بک آپ

 تنظیم پشتیبان گیری خودکار سی پنل

RSS 

 اسالید تصاویر

 برچسب ها

 جستجو

 عضویت و مدیریت کاربران

 تقویم

 اوقات شرعی

 آمار بازدیدکنندگان

 آب و هوا

 تبلیغات

 متن متحرک

 بارکد اطالعات تماس

 ماژول ارسال به دوستان

 ماژول نسخه پرینت

 خبرنامه

 منوی درختی

 اخبار متحرکت

 ماژول ساعت

 بینهایت محتوا

 قراردادن مطالب اولیه

 فرم تماس

 نظرات
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 3  طراحی وب سایت خدمات 
 

 سیستم نظر سنجی

 گالری تصاویر

 پخش ویدئو

 بخش دانلود

 پخش صدا

 ویرایشگر پیشرفته متن

 فرم ساز

 گرافیک اختصاصی

 واکنش گراقالب 

 بنر

 سایت چندزبانه

 

 

 خدمات طراحی سایت استاتیکلیست 

 خدمات

 دامنه

 مشاوره

 ایراد یابی وب سایت

 بررسی امنیت وب سایت

 طراحی سایت نسخه تبلت

 طراحی سایت نسخه موبایل

 طراحی سایت نسخه تلویزون هوشمند

 طراحی بارکد فرم دار

 طراحی بارکد ساده

 لینوکسهاستینگ 

 پست الکترونیک

 ثبت سایت در گوگل

 سایت XMLنقشه 

 آنالیز رقبا

 ثبت در موتور های جستجو

 بهینه سازی سابت

 تنظیم پرمیشن

 اسالید تصاویر

 جستجو
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 4  طراحی وب سایت خدمات 
 

 تقویم

 اوقات شرعی

 آمار بازدیدکنندگان

 آب و هوا

 تبلیغات

 بارکد اطالعات تماس

 قراردادن مطالب اولیه

 فرم تماس

 نظرات

 سیستم نظر سنجی

 گالری تصاویر

 پخش ویدئو

 بخش دانلود

 پخش صدا

 فرم ساز

 گرافیک اختصاصی

 قالب واکنش گرا

JQuery 

JavaScript effects 

 قالب جداگانه صفحات 

 تعداد صفحات

 بنر

 سایت چندزبانه

 

 سایر خدمات طراحی وب

 خدمات

 نگهداری از صفحات شبکه های اجتماعی

 طراحی بنر برای صفحات شبکه های اجتماعی

 مشاوره و طراحی پلن برای ساخت و نکهداری از صفحات شبکه های اجتماعی

 افزایش بازدید از صفحات شبکه های اجتماعی

 تبدیل سایت به اپلیکیشن آندروید

 ساخت صفحات شبکه های اجتماعی

 مدیریت صفحات شبکه های اجتماعی

 فروشگاهیطراحی وب سایت 

 طراحی انجمن های گفتگو

 طراحی چت روم

 بومی سازی ماژول های سیستم مدیریت محتوا
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 5  طراحی وب سایت خدمات 
 

 بومی سازی سیستم مدیریت محتوا

 طراحی وب سایت های فلش

 طراحی وب انیمیشن های جاوا

 پنل ارسال اس ام اس تبلیغاتی

 

 اطالعات تماس:

 تلفن:

44866719-021 

 تلفن همراه:

09126855896 

09127202257 

 وایبر، تلگرام و الین:

09218870363 

 آدرس ایمیل:

info@agerin.ir 

info@firemode.net 

 درس سایت:آ

www.agerin.ir 

www.firemode.net 
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