
شخصی سازی طالییشخصی سازی نقره ایوب سایتبسته ویژهکارنامهآزمون آنالینبسته پرورشیبسته آموزشیپیام رسان

دامنه اختصاصی ✔دامنه اختصاصی ✔طراحی وب سایت ✔مالی و حسابداری ✔نمرات ✔آزمون آنالین ✔موارد انضباطی ✔محتوای آموزشی ✔پیام رسان ✔

اپ اندروید اختصاصی ✔اپ اندروید اختصاصی ✔هاست ✔درگاه پرداخت ✔کارنامه ✔بانک سوال ✔حضورغیاب ✔تکالیف ✔اخبار ✔سرویس ها

اپ اپل اختصاصی ✔سئو ✔SSLگواهی  ✔گزارشات دریس ✔گزارشگیری آزمون ✔گزارشات انضباطی ✔تقویم آموزشی ✔گالری ✔(امکانات)

بوفه الکترونیک ✔رضایت نامه ✔برنامه مطالعه ✔برنامه ها ✔

نظرسنجی ✔

150,000150,000150,000250,000200,000200,000100,000250,0001,000,000 نفر50قیمت 
220,000220,000220,000300,000250,000250,000100,000250,0001,000,000 نفر75قیمت 
260,000260,000260,000350,000300,000300,000100,000250,0001,000,000 نفر100قیمت 
320,000320,000300,000430,000380,000380,000100,000250,0001,000,000 نفر125قیمت 
370,000370,000340,000490,000430,000430,000100,000250,0001,000,000 نفر150قیمت 
440,000440,000375,000580,000500,000500,000100,000250,0001,000,000 نفر200قیمت 
470,000470,000420,000630,000540,000540,000100,000250,0001,000,000 نفر250قیمت 
500,000500,000450,000690,000570,000570,000100,000250,0001,000,000 نفر300قیمت 
540,000540,000470,000750,000620,000620,000100,000250,0001,000,000 نفر350قیمت 
570,000570,000510,000790,000650,000650,000100,000250,0001,000,000 نفر400قیمت 
610,000610,000560,000980,000690,000690,000100,000250,0001,000,000 نفر500قیمت 
720,000720,000630,0001,090,000820,000820,000100,000250,0001,000,000 نفر600قیمت 
860,000860,000710,0001,350,000970,000970,000100,000250,0001,000,000 نفر750بیش از 
1,200,0001,200,000900,0001,600,0001,350,0001,350,000100,000250,0001,000,000 نفر1000قیمت 
2,400,0002,400,0001,800,0003,200,0002,700,0002,700,000100,000250,0001,000,000 نفر2000قیمت 
3,600,0003,600,0002,700,0004,800,0004,050,0004,050,000100,000250,0001,000,000 نفر3000قیمت 
6,000,0006,000,0004,500,0008,000,0006,750,0006,750,000100,000250,0001,000,000 نفر5000قیمت 
12,000,00012,000,0009,000,00016,000,00013,500,00013,500,000100,000250,0001,000,000 نفر10000قیمت 

↓ادامه 

تصحیح پاسخنامه  ✔

فیزیکی

(قیمت ها به تومان و به صورت ماهانه است)تعرفه سامانه مَدیار    

%15تخفیف تا سقف % 3به ازای هر سرویس اضافه : توجه ⚡ %10تخفیف تا سقف % 2به ازای هر ماه اضافه : توجه ⚡ 

قیمت ها به تومان و به صورت ماهانه است: توجه ⚡  ارزش افزوده اضافه می شود% 9به مبلغ نهایی : توجه ⚡ 



بیگ بلو باتنبیگ بلو باتن

با ضبط کالسبدون ضبط کالس

ــ100,000 نفر5تا 
ــ170,000 نفر10تا 
ــ320,000 نفر20تا 
400,000590,000 نفر30تا 
ــ480,000 نفر40تا 
600,000870,000 نفر50تا 
ــ862,000 نفر60تا 
ــ980,000 نفر80تا 
1,100,0001,450,000 نفر100تا 
ــ1,200,000 نفر120تا 
1,550,0001,950,000 نفر150تا 
1,900,0002,450,000 نفر200تا 
ــ2,450,000 نفر250تا 
2,750,0003,600,000 نفر300تا 
ــ2,950,000 نفر350تا 
3,500,0004,650,000 نفر400تا 
4,300,0005,600,000 نفر500تا 
4,900,0006,750,000 نفر600تا 
6,150,0008,400,000 نفر750تا 
9,500,00011,500,000 نفر1000تا 
12,300,00015,900,000 نفر1500تا 
17,900,00021,800,000 نفر2000تا 
26,800,00031,800,000 نفر3000تا 

↓ادامه 

20,800,00029,800,00020,800,000

9,900,00014,800,0009,900,000
13,500,00019,800,00013,500,000

(همزمان)تعداد 

(قیمت ها به تومان و به صورت ماهانه است)تعرفه کالس آنالین مَدیار   

ادوبی کانکت

با ضبط کالس
جیتسی اسکای روم

330,000
420,000
520,000

140,000
280,000

2,500,000
2,850,000

5,350,000

3,550,000

1,700,000

1,150,000
770,000
880,000

5,200,000

7,500,000 7,500,000

85,000

3,250,000

930,000

1,300,000

450,000
560,000

1,950,000

4,150,0006,500,000

95,000
160,000
300,000
360,000

360,000
440,000

1,500,000
1,750,000

110,000
180,000

550,000
670,000

9,800,000

1,250,000

820,000
930,000

2,150,000

1,100,000
1,400,000

1,600,000
1,800,000

1,050,000

990,000

2,200,000
2,600,000

1,950,000

5,350,000

1,000,000

2,500,000
2,800,000

7,300,000

3,400,000
3,700,000
4,650,000

ضبط کالس برای ادوبی کانکت و بیگ بلو فعال هست و تا یک ماه نگه داری می شود :توجه ⚡  صبح شامل تخفیف می باشد8 ظهر تا 1کالس های آنالین از ساعت :توجه ⚡ 

ارزش افزوده اضافه می شود% 9به مبلغ نهایی : توجه ⚡ 

به تعداد کاربرانی که همزمان از کالس ها استفاده می کنند کاربر همزمان گفته می شود: توجه ⚡  %10تخفیف تا سقف % 2به ازای هر ماه اضافه : توجه ⚡ 

قیمت ها به تومان و به صورت ماهانه است :توجه ⚡ 

4,150,000



1,650,000نصب و راه اندازی1,650,000نصب و راه اندازی1,350,000

400,000فارسی سازی400,000فارسی سازی400,000

250,000ماژول اتصال به مودل250,000ماژول اتصال به مودل400,000

250,000ماژول اتصال به وردپرس250,000ماژول اتصال به وردپرس250,000

500,000پشتیبانی ماهانه500,000پشتیبانی ماهانه250,000

200,000آموزش اولیه200,000آموزش اولیه500,000

قابل مذاکرهشخصی سازیقابل مذاکرهشخصی سازی200,000

قابل مذاکره

70.000.000به ازای هر سروریک بار

20.000.000به ازای هر سروریک بار

4,000,000به ازای هر سرورماهانه

20,000,000ساالنه

(قیمت ها به تومان می باشد)تعرفه نصب کالس آنالین روی سرور شما   

جیتسیادوبی کانکتبیگ بلو باتن

پشتیبانی ماهانه

آموزش اولیه

(...متون و رنگ و )شخصی سازی 

نصب و راه اندازی

فارسی سازی

پنل مدیریت گرین الیت

ماژول اتصال به مودل

ماژول اتصال به وردپرس

 واگذاری الیسنس

به عهده مشتری

توافقی

(قیمت ها به تومان می باشد)تعرفه الیسنس مَدیار 

خرید الیسنس کامل مَدیار

نصب و پیکربندی روی سرور

پشتیبانی و بروزرسانی آپدیت ها

PlayStore و AppStoreانتشار در 

هزینه سرور و پشتیبانی سرور

تغییرات و توسعه


