
KHORSHIDLAB.COM

پورتفولیو خورشید



۲

فهرست

KHORSHIDLAB.COM

۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۳
۲۱

معرفی خورشید
مشتریان ما

خدمات خورشید
برنامه نویسی و توسعه فنی

دیجیتال مارکتینگ
مشاوره و خدمات کسب وکار

ابزارها و تکنولوژی ها
ما چطور کار می کنیم

تیم خورشید
نمونه کارها

اطالعات تماس



٣

معرفی خورشید

تیم خورشید از سال ۹۵ فعالیت خود را شروع کرده است و در کنار مشتریانش همچنان رو به جلو پیش می رود. تجربه این سال ها 
به ما نشان داده است که توانسته ایم در بهبود و توسعه  کسب وکارها سهمی داشته باشیم و مسیر درستی را برای استفاده از 
توانایی هایمان انتخاب کرده ایم. پویا و دلسوز بودن و اهمیت دادن به خواسته مشتریان از بنیادی ترین معیارهای خورشید هستند 

و ما به آن ها وفادار بوده و هستیم.

ارزش های ما

اعتماد انسان محوری رویکرد حل مسالهبهبود مستمر  کیفیتمشتری محوری

KHORSHIDLAB.COM



۴

افتخار آن را داشته ایم که در طی مسیرمان پروژه های متنوع و موفقی را تجربه کنیم و در کنار مشتریانمان رشد و پیشرفت داشته 
باشیم. با آنکه پروژه برحسب ماهیت خود پایان پذیر است اما روابط ما با مشتریانمان ادامه دار و بلند مدت است و تمام تالش خود 

را می کنیم که بتوانیم پاسخگویشان باشیم. 
خوشحالیم که توانسته ایم عملکرد خود را با دریافت بازخوردهای شما بهبود بخشیم و همواره شنوا و پذیرای نقدها، پیشنهادها و 

نظرهای شما هستیم. هدف اصلی ما ارائه خدماتی است که باعث ایجاد رضایت و رشد مطلوب کسب وکار شما شود.   

مشتریان ما

KHORSHIDLAB.COM

و ...

Bar à  Pâtes  et Salad
es

رستوران بزرگ ته دیگ



خدمات خورشید

۵

بعضی وقت ها بهترین راه آسان ترین راه است
و  پیشرفت می کند  و  تغییر  به سرعت  که  بازاری است  با  و هم مسیر شدن  اغلب کسب وکارها، همگام شدن  روزهای  این  نیاز 
جایگاهشان را به خطر می اندازد. خورشید بر این اساس تعریف شد و شکل گرفت که بتواند در مسیر رشد و تحول کسب وکارها همراه 
 مورد اعتماد و کارآمدی باشد.  همراهی که با استفاده از توانایی ها و تجربیات افراد تیمش، می تواند راهکارهای بهتر و اثربخش تری 

را ارائه دهد.
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PROGRAMMING & TECHNICAL DEV

برنامه نویسی و توسعه فنی
DIGITAL MARKETING

دیجیتال مارکتینگ
BUSINESS SERVICES & CONSULTING

مشاوره و خدمات کسب وکار
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در یک نگاه

برنامه نویسی و  توسعه فنی

با استفاده از استراتژی های تحقیق محور، طراحی خالقانه و 
مخاطبان  برای  را  کاربری  تجربه  بهترین  تمیز،  کدنویسی 
مشتریانمان ایجاد می کنیم. همراه با تیم فنی خورشید با 
استفاده از چارچوب تکنولوژی های Open Source(متن باز) 
فنی  توسعه  دغدغه  دیگر  روز،  استانداردهای  از  پیروی  و 

کسب وکار آنالین تان را نخواهید داشت.
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برنامه نویسی اختصاصی پلتفرم های آنالین
طراحی و پیاد ه سازی سایت و فروشگاه آنالین

خدمات تخصصی وردپرس و ووکامرس
خدمات پشتیبانی و توسعه فنی وردپرس

ایجاد پالگین های اختصاصی وردپرس و ووکامرس
طراحی و پیاد ه سازی اپلیکیشن موبایل

طراحی و پیاده سازی وب اپلیکیشن
بهینه سازی وب سایت و موبایل وب



۷

و  مقرون به صرفه  هزینه ای  با  مارکتینگ،  دیجیتال  خدمات  از  استفاده 
برنامه ای هدفمند به شما این امکان را می دهد که راحت تر از گذشته با 
مخاطبان خود در ارتباط باشید و بتوانید مناسب با بودجه خود امور مربوط 
به بازاریابی خود را پیش ببرید و پیغام تان را به مخاطبانتان برسانید. شما 
که  خورشید  مارکتینگ  دیجیتال  خدمات  از  آسوده  خیالی  با  می توانید 

منطبق با هدف و نیاز شما در نظر گرفته می شوند، بهره مند شوید. 

در یک نگاه

دیجیتال مارکتینگ
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تدوین استراتژی و برنامه ریزی
SEM و SEO خدمات

بازاریابی محتوای دیجیتال
تولید محتوا

طراحی گرافیک
خدمات مدیریت وب سایت

بازاریابی شبکه های اجتماعی
مدیریت شبکه های اجتماعی

طراحی و بهینه سازی رابط کاربری
طراحی و بهینه سازی تجربه  کاربری

مشاوره و آموزش
تبلیغات آنالین
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در یک نگاه

برای ایجاد، گسترش، تحول، بهبود و رشد کسب وکارتان می توانید 
روی ما حساب کنید. ممکن است شما در نظر داشته باشید از یک یا 
چند خدمت استفاده کنید، فارغ از اینکه نیاز شما کالن یا خرد باشد، 
ما با در نظر گرفتن شرایط، بررسی و شناسایی نیازها و خواسته های 
شما، ساده ترین و کاربردی ترین راهکارها را به شما ارائه می دهیم و 

در راستای تحقق آن ها با شما هم قدم خواهیم بود. 

مشاوره و خدمات کسب وکار
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امور مالی و حسابداری
طراحی و تهیه فرم ها و فرمت ها

مشاوره و آموزش

تدوین استراتژی
خدمات تحول دیجیتال

طراحی سرویس و محصول
طراحی و بهبود فرآیندها
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ابزارها و تکنولوژی ها
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ما چطور کار می کنیم

با توجه به هدف گذاری و نیازهای فعلی و آتی هر کسب وکار، ما مسیری اختصاصی  را طراحی و در راستای رسیدن به نتایج مطلوب 
پیش می رویم. برنامه ریزی و اجرای پروژه های موفق، نیازمند ارتباط موازی تیم های درگیر و همراهی و همکاری شانه به شانه ما و 

شماست.

KHORSHIDLAB.COM

جلسه معارفه .١

آوری اطالعات جمع .٢

نیاز و هدف  .٣

۴. راهکارهای کاربردی

 ۵. اجرا و پیاده سازی 

۶. نتیجه 



ندا کاظمیان
کارشناس امور مشتریان

ستار سیاه
کارآموز کنترل پروژه

تیم خورشید

۱۱

پارسا فاتحی
هم بنیا ن گذار، مدیرعامل

لیندا بیانی
هم بنیان گذار، استراتژیست

بهنام موالیی
کارشناس امور مالی و قراردادها

تیم چابک خورشید، از گرد هم آمدن افرادی با مهارت ها، تجربیات و عالیق مختلف تشکیل شده است تا بتوانیم راهکارهای بهینه ای 
برای رفع چالش های پیش روی مشتریانمان ارائه کنیم. از دید ما موفقیت یک تالش تیمی است و بازخوردها و پیشنهادات مشتریان، 

ما را در بهبود عملکردمان یاری می کند. 
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علیرضا فاخر
Front-end Developer

امیرحسین کریمی
Full-Stack Developer

حسام محمدی
Back-end Developer



مهدی دیاله
نویسنده محتوا

۱۲
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نگار شهسوار
نویسنده محتوا

حدیث ابوالقاسمی
کارشناس شبکه های اجتماعی

زهرا عربی
طراح گرافیک

مهدی میرزایی 
UI/UX طراح

کامیار راد
مشاور طراحی محصول

سمیرا درگاهی
کارآموز دیجیتال مارکتینگ

تیم خورشید

مهریار سنندجی
UI/UX مشاور طراحی

ریحانه فیروزی
کارآموز نویسندگی محتوا

ملوین بیانی
کارشناس شبکه های اجتماعی

 آرمان بورخانی
Front-end Developer

هاله عباس زاده
کارشناس شبکه های اجتماعی

حمزه قریشی
طراح تجربه کاربری

زیبا سیاری
طراح گرافیک



نمونه کارها
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فروشگاه المارکت
elemarket.ir

پروژه طراحی و راه اندازی سایت 
شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل 
با نام تجاری شاتل موبایل به عنوان 
اولین اپراتور مجازی نوع اول تلفن 

همراه کشور

طراحی و پیاده سازی رابط کاربری پنل 
حساب مشترکین E-Care مشتریان 

شاتل موبایل

پروژه طراحی اپلیکیشن شاتل موبایل

پشتیبانی، نگهداری و توسعه فنی 
سایت بیش از سه سال

پروژه باز طراحی و راه اندازی سایت 
فروشگاه آنالین لوازم خانگی 
المارکت

پروژه انتقال داده ها و محصوالت 
وب سایت قبلی به ووکامرس

پشتیبانی، نگهداری و توسعه
 فنی سایت

بهینه سازی برای موتور های 
(SEO) جستجوگر

تولیدمحتوای سئو شده وبالگ

تولید و ویرایش محتوای محصوالت

شاتل موبایل
shatelmobile.ir



نمونه  کارها

۱۴
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پروژه طراحی و راه اندازی پلتفرم 
اختصاصی مورد نیاز نی نی و دادا 

جهت ارائه و فروش پکیج های 
محتوایی حوزه کودک

ویدئو استریمینگ اختصاصی  و 
مدیریت لینک های امن غیر قابل 

دانلود

طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن 
اندروید

طراحی و پیاده سازی وب 
اپلیکیشن جهت استفاده در 

گوشی های آیفون

نی نی و دادا



نمونه  کارها
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B
ar à Pâtes et Sala

des
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پروژه طراحی و راه اندازی سایت 
رستوران های
 Bar à Pâtes et Salades 

پروژه دیجیتال مارکتینگ و تولید 
محتوای سایت به زبان فرانسه

سفارشات گرافیکی شبکه های 
اجتماعی

مدیریت و تولید محتوای شبکه های
اجتماعی

Business Directory Marketing

پروژه طراحی اقالم تبلیغاتی چاپی

بهینه سازی برای موتورهای 
(SEO) جستجوگر

 Bar à Pâtes et
Salades
barapatesetsalades.fr
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نمونه  کارها
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پروژه طراحی و اجرای سفارشات 
گرافیکی سامانه یخچال

پروژه طراحی و اجرای پست و 
استوری های اینستاگرام یخچال
           

پروژه طراحی و راه اندازی سامانه 
سرمایه گذاری رمزینه به عنوان پلتفرم 

آنالین سرمایه گذاری در ارزهای 
رمزپایه

پشتیبانی، نگهداری و توسعه فنی 
سایت

رمزینه
ramxine.com

سامانه یخچال
yakhchal.ir
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نمونه  کارها
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پروژه عکاسی از محصوالت و 
فروشگاه جهت برندینگ و استفاده در 
سایت

ویرایش و ساخت عکس های مورد 
نیاز پروژه

پروژه طراحی و راه اندازی سایت 
محتوایی لیست میکس

پشتیبانی، نگهداری و توسعه فنی 
سایت

پروژه تامین، تولید و مدیریت 
محتوای سایت لیست میکس

پروژه مدیریت و تامین محتوای 
شبکه های اجتماعی لیست میکس

بهینه سازی برای موتورهای 
(SEO) جستجوگر

انجام سفارشات گرافیکی بنرهای 
تبلیغاتی سایت و پست های

هایپر استار ایرانشبکه های اجتماعی

لیست میکس
listmix.ir
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نمونه  کارها
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 انجام کلیه امور مربوط به تهیه نریشن
 ویدئوهای کانال یوتیوب و صفحه
اینستاگرام

انجام سفارشات گرافیکی مربوط به  
صفحه اینستاگرام، کانال یوتیوب و 
کانال تلگرام

کانال یوتیوب
و صفحات اینستاگرام 
محمد شکوری
youtube.com/c/MohammadShakouri

@shakouri_lens

@shakouri_m
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نمونه  کارها
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پروژه طراحی و راه اندازی سایت گروه 
سنگ زیما جهت معرفی خدمات و 

محصوالت به ۶ زبان

زیما
zimastonegroup.com
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نمونه  کارها

پروژه طراحی و راه اندازی سامانه 
خرید شارژ به عنوان عرضه کننده 
محصوالت دیجیتال مرتبط با حوزه 
تلکام

پشتیبانی، نگهداری و توسعه فنی 
سایت

باز طراحی UI/UX سایت و اجرای 
طرح جدید

پروژه تامین محتوای سایت خرید 
شارژ مربوط به صفحات ایستا

تامین، تولید و مدیریت محتوای 
وبالگ خرید شارژ

بهینه سازی برای موتور های 
(SEO) جستجوگر

انجام سفارشات گرافیکی بنرهای 
تبلیغاتی سایت، پست های وبالگ 
و شبکه های اجتماعی

پشتیبانی، نگهداری و توسعه فنی 
سایت

انجام امور وبمستری سایت

تولید محتوای متنی سایت

انجام سفارشات گرافیکی شبکه های 
اجتماعی

طراحی لوگو و هویت بصری

بهینه سازی برای موتورهای 
(SEO) جستجوکر

گیگ تک 
gigtech.ir

خرید شارژ
kharidcharge.com
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نمونه  کارها
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پروژه طراحی و راه اندازی سایت 
معرفی محصوالت مرتبط با 
سیستم مدیریت محتوای وردپرس

پشتیبانی، نگهداری 
و توسعه فنی سایت

طراحی لوگو و هویت بصری برند
و محصوالت آن

انجام سفارشات گرافیکی  سایت و 
شبکه های اجتماعی

پروژه تامین، تولید و مدیریت 
محتوای سایت به زبان انگلیسی

پروژه تامین، تولید و مدیریت 
محتوای شبکه های اجتماعی به 
زبان انگلیسی

بهینه سازی برای موتورهای 
(SEO) جستجوگر

پروژه بازطراحی و راه اندازی سایت 
فروشگاهی دلسی

پشتیبانی، نگهداری و توسعه فنی 
سایت

دلسی 
delsey.ir

 WordPress EzPz
wpezpz.dev



ممنون از زمانی که گذاشتید

تهران، اشرفی اصفهانی، خیابان شهرک نفت، خیابان بیست و دوم، عمارت کیا، پالک ۶ واحد ۳۱

+۹۸ ۹۹۸ ۱۰۰ ۷۹ ۱۲

www.khorshidlab.com

info@khorshidlab.com

+۹۸ ۲۱ ۴۰۴ ۴۸۰۳۹


