
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 یرنـسدرباره مرکز طراحی وب 

 

همگام با آغاز رشد روز افزون کاربرد  1391از سال  42776شرکت طراحی سایت هرمس نت پردازان پارسیان به شماره ثبت 

کرد. در این گذار ،  زبه طور رسمی آغا سیرن برند با وب و اینترنت  زمینه در را خود فعالیت تخصصی طور به  اینترنت در دنیا

از سراسر دنیا بر یک  دیگر رقبا خدماتکه در کنار  نماییم عرضه خدماتی چالش عمده ای پیش روی ما بود، چون می بایست 

ارائه شده در  خدماترا برآورده سازد. باال بردن کیفیت  لطبع توقعات روز افزون کارفرمایان ماامحمل قرار گیرند و ب

 چهارچوب استانداردهای حاکم در دنیا، امری نبود که به طور اتفاقی حاصل گردد.

 

، تولید، عرضه پشتیبانی از جمله نگرش راهبردی ما در کار است، نگرشی که به شهادت آنچه انجام  دیدگاه بلندمدت در تحقیق

بسته های . است داشته همراه به را رضایت آن مشتریان برای و تخصص  سیرن مرکز تخصصی طراحیگرفته است برای 

  فعالیت و با توجه به بودجه درنظر گرفته شده صورت می پذیرد. نوع مشتری، نیازمندیهای و اهداف به توجه با ما، خدماتی

طراحی وب سایت رابطه مستقیمی با شناخته شدن در موتور های جستجو و پیشی گرفتن از رقبای تجاری دارد. در طراحی وب 

زیبایی ، می بایست با استفاده از کلمات کلیدی و تکنیک  نهایتسایت عالوه بر نیاز به سرعت باالی بارگذاری صفحات سایت در 

 د.وزدیدکنندگان ش( باعث افزایش آمار با SEOهای سئو ) 

که نظر او را به خود جلب می کند  نکته ای، اولین مراجعه می کند یک بازدیدکننده وقتی برای اولین بار به سایت شما 

 رنگبندی و طراحی سایت شما می باشد.

ت. فرآیند سایت حرفه ای و شکیل بر اساس استانداردهای موجود بر روی وب در حداقل زمان و هزینه اسوب هدف ما طراحی 

اطالعات الزم از سوی مشتری، مشاوره و ارائه راهکار  ارائه، اختصاصی   قالب طراحیقرارداد شامل انعقاد انجام کار پس از 

 های الزم و در نهایت پیاده سازی آن است که درکمترین زمان ممکن انجام می شود.

 آنها تحقق در و گرفته نظر در را زیر اصل سه همواره که کرده متعهد را خود فعالیتها، تمامی در ،  سیرن شرکت طراحی سایت

 باشد کوشا

 



 

 

 

 

 

 ارزش آفرینی و سودآوری برای مشتریان  .1

 ارائه خدمات در سطحی باالتر از تعهدات خود جهت دستیابی به رضایت کامل و سطح خشنودی مشتری .2

تر به  شرکت، جهت ارائه سرویسهای هر چه قوی در نظر گرفتن آموزش به عنوان اصل کلی با اولویت آموزش مداوم پرسنل .3

مشتریان، آموزش مشتریان در زمینه های مرتبط و سپس آموزش رایگان عمومی جهت ارتقا فرهنگ استفاده مناسب از اینترنت 

 به عنوان یک ابزار تجاریو تولید محتوا 

 

  ماموریت شرکت

در زمینه طراحی سیستم های تحت وب را می توان به سه بخش تقسیم کرد که بخش اول مربوط به مشاوره و  سیرنفعالیت های 

 دیگری و دارد اختصاص طراحی وب سایت به دوم بخش وب، تحت افزارهای نرم سازی پیاده و طراحی آموزش در زمینه

 .است وب تحت کاربردی افزارهای نرم تولید

 ی سایتطراح 

 وب تحت کاربردی افزارهای نرم تولید. 

 فوق های زمینه از هریک در مشاوره خدمات ارائه. 

 گردد می تولید و طراحی فرد به منحصر ای گونه به مشتریان نیاز براساس شرکت های پروژه تمام. 

 

طراحی سایت ، مفتخر است ، با تکیه بر کارشناسان باتجربه و آکادمیک خود ارائه دهنده خدمات  سیرن طراحی تخصصی مرکز

عکسبرداری صنعتی ،ارائه پلن های دیجیتال مارکتینگ و تجارت الکترونیک در  ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، طراحی گرافیک

سطح جنوب کشور می باشد. امروزه طراحی وب سایت تنها برنامه نویسی نیست ، طراحی سایت تلفیقی از هنر و برنامه نویسی 

ما را متحول نماید ، البته طراحی سایت بدون در نظر گرفتن علم سئو سایت در دنیای اینترنت نمی است که می تواند تجارت ش

تواند مشکالت شما را حل نماید ، پس اگر به دنبال موفقیت در دنیای اینترنت هستید ، طراحی سایت را به همراه سئو دنبال 

 .نمایید

را به عنوان مجری خدمات وب خود  سیرن فعال ، اطمینانی است که شماپروژه وب سایت  700طراحی و بهینه سازی بیش از 

 انتخاب کنید.



 

 

برای آگاهی بیشتر مشتریان وقت مشاوره رایگان در اختیار مشتریان قرار می دهند ،  سیرن کارشناسان طراحی سایت و سئو

باشید یا با در صورت نیاز به مشاوره رایگان طراحی و بهینه سازی می توانید با ما در تماس 

 مکاتبه نمایید. info{at}sirenwebdesign.ir ایمیل

شما با جدیدترین اطالعات در  سیرن ارائه اطالعات علمی و روز جهان به مشتریان خود می باشد ، در همکاری با سیرن افتخار

 حوزه طراحی و بهینه سازی وب سایت آشنا خواهید شد و در خدمات ارائه شده به شما از بروز ترین تکنولوژی های جهان 

 

استفاده خواهد شد. سیستم های مدیریت محتوای بکار رفته در نمونه کار های سیرن تمامی استاندارد های الزم طراحی وب 

  www.SirenWebDesign.ir، برای کسب اطالعات بیشتر و مشاهده نمونه کار ها از سایت ما به آدرس هستند  جهانی را دارا

 دیدن فرمایید

 

 افتخارات و مجوز ها

 فارسمجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور استان  .1

 انفورماتیکعضو انجمن صنفی شرکت های  .2

 1394کسب گواهینامه مدیریت استراتژیک در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت استراتژیک در سال  .3

 2016کسب عنوان برند نمونه در زمینه فناوری اطالعات در کنفرانس ملی برند در سال  .4

 2015در سال  awwwards.comنامزد دریافت جایزه   .5

 International Association of Exhibitions and Events (IAEE)عضویت در انجمن بین المللی  .6

 (ISO 10002:2014) دریافت گواهینامه رسیدگی به شکایات مشتری .7

 (ISO 9001:2015) مدیریت کیفیت خدمات دریافت گواهینامه  .8

 (ISO 10004:2010) مشتری سنجش رضایتدریافت گواهینامه  .9

 گواهی نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت و معدن و تجارت .10

 عضو انجمن ناشران الکترونیک .11

 ،طراحی سایتIT،IDC در حوزه دارنده تندیس برند برتر .12

 و گوگل معرفی شده در سایت ماکروسافت .13
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 برخی از مشتریان سیرن :

 شرکت ایران خودرو -1

 بانک ملی ایران -2

 شرکت ساندویچ پنل ماموت -3

 شرکت دانش سالمت کوثر -4

 دانشگاه شیراز -5

 دانشگاه صنعتی شیراز -6

 شهرداری شیراز -7

 شهرداری یاسوج -8

 بیمارستان شفا شیراز -9

 بیمارستان بوعلی شیراز -10

 گروه صنعتی کاوه -11

 ئت والیبال استان فارسهی -12

 صنایع غذایی دادفر -13

 شرکت بین المللی زرسیم -14

 شرکت آب و خاک سازان -15

 ل بتناشرکت راه سازی کوپ -16

 شرکت امید بتن -17

 شرکت بتن پایدار -18

 گروه ساختمانی تچرا -19

 شرکت سازه مساحی -20

 شرکت دشت چشمه بناب -21

 شرکت سینا کنترل -22

 شرکت امید جوانان -23

 ت ساوان سانشرک -24

 شرکت پارس لیان انرژی -25
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