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)لوصحم ره یارب( لوصحم جرد

)لوصحم ره یارب(SEO درادناتسا ساسا رب تالوصحم یسررب و دقن نتشون

)لوصحمره یارب ميرف۵( تن نيرتیو هیلتآ رد لوصحم زا یساکع

)لوصحم ره یارب– هقیقد کی ( تن نيرتیو هیلتآ رد لوصحم زا یساکعو یرادرب ملیف

 دودحمان هام کی–)RFQ( ناراديرخ تمیق مالعتسا  هب یسرتسد

هدش ديیات هدننک نيمات ناشن تفايرد ناگیار یجنس ناکما

رنب یحارط + )هام کی(  یدنب هتسد تمسق رد رنب

تسا توافتم لوصحم عون ساسارب دادعت )یراک تعاس۸( یساکع و یرادرب ملیف لماک زور کی

)ناموت( تمیق

هژيو یاضعا یصاصتخا یراجت  تامدخ تمیق تسیل

وگول یحارط

رنب یحارط+ )یروتسا( مارگاتسنیا غيلبت

۶۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۹۰۰,۰۰۰

۱,۴۵۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰
باهذ و بایا +

۲,۴۰۰,۰۰۰

۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

باهذ و بایا

۳,۰۰۰,۰۰۰

تامدخ رياس

۳۰۰,۰۰۰یيات۵۰ هتسب-هلپ

۱,۵۰۰,۰۰۰یيات۳۰۰ هتسب-هلپ

۲,۰۰۰,۰۰۰یيات۵۰۰ هتسب-هلپ

۳۰۰,۰۰۰ زانيرتیو هاگیاج

.دش دهاوخ هفاضا هدوزفا شزرا غلابم نيا هب

.ديیامن زيراوداگراساپ کنابکيريآ قالخ یامیس مانب ريز باسح هرامش هب ار لک عمج غلبمافطل

:باسح هرامش

:ابش هرامش

:تراک هرامش

۲۴۳۱۱۰۱۴۵۱۹۱۹۵۱

IR۱۶۰۵۷۰۰۲۴۳۱۱۰۱۴۵۱۹۱۹۵۰۰۱

۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۱۶۱۱۲۰

.دینک کیلککنیل یور رب تن نيرتیو یراجت تامدخ هدهاشم تباب
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وئس

)هدامآ بلاق(سرپدرو یتکرش تیاس یحارط

سرــپدرو یتکرــش تیاــس یــحارط

)یصاصتخا بلاق(

یهاگــــــشورف تیاــــــس یــــــحارط

)هدامآ بلاق(سرپدرو

 یـصاصتخا یتکرش تیاس یحارط

Asp.net

یهاگــــــشورف تیاــــــسیــــــحارط

یصاصتخا

یهاگــــــشورف تیاــــــس یــــــحارط

)یصاصتخا بلاق(سرپدرو

)ناموت( تمیق

 کرتشم یراجت  تامدخ تمیق تسیل

 یهام زا
۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تامدخ تسیل

 اب بسانتم)ژاتروپر و اه یدنب هتسد ،لوصحم  ،گالب( تیاس ینتم یاوتحم تامدخ
شرافس مجح

:یسرپدرو تیاس نتشاد تروص رد•

ناموت نويلیم۱۲ شزرا هبسرپدرو ینف ینابیتشپ لاس کی

:تیاس نتشادن تروص رد•

ناموت نويلیم۱۵ شزرا هب یتکرش تیاس کی

:یصاصتخا تیاس نتشاد تروص رد•

ناموت نويلیم۱۲ شزرا هب یا هملک۱۵۰۰ یاوتحم۲۰

ناموت۲,۵۰۰,۰۰۰ شزرا هب یا هملک۱۰۰۰ یاوتحم۵•

ناموت۲,۵۰۰,۰۰۰ شزرا هب یا هملک۱۰۰۰ یاوتحم۵•

ناموت۲,۵۰۰,۰۰۰ شزرا هب یا هملک۱۰۰۰ یاوتحم۵•

ناموت۲,۵۰۰,۰۰۰ شزرا هب یا هملک۱۰۰۰ یاوتحم۵•

ناموت۵,۰۰۰,۰۰۰ شزرا هب یا هملک۱۰۰۰ یاوتحم۱۰•
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)هدامآبلاق( ینابیتشپ اب یتکرش سرپ درو تیاس

اوتحم دورو اب هارمه ینتم یاوتحم۳۰

لگوگچرس لوا هحفص رد هملک۵  نتفرگرارق و یدورو کیفارت شیازفا + وئس

رترب یاه هناسر رد ژاتروپر۶ راشتنا و دیلوت

زدالگوگ

)ناموت( تمیق

ههام۶ هتفرشيپ جيکپ

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

تامدخ تسیل

۱۸,۰۰۰,۰۰۰)ههام کی(  یدنب هتسد تمسق رد رنب۶

۱۲,۰۰۰,۰۰۰یيات۵۰۰ هتسب۶-هلپ

۲,۹۰۰,۰۰۰هاوخلد یدنب هتسد رد نيرتیو هاگیاج۶

عومجم

۱۰,۰۰۰,۰۰۰تسا توافتم لوصحم عون ساسارب دادعت )یراک تعاس۸( یساکع و یرادرب ملیف لماک زور کی

۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰فیفخت اب یياهن یاهب

۱۸,۹۰۰,۰۰۰هناهام یياهن یاهب

 چرـس هـب لاـصتا اـب و درذـگ یم اـهنآ تـیلاعف زا هاـم دـنچ هـک تـسا ماـجنا لـباق یياه تیاـس یارـب طـقف یدورو کـیفارت شیازفانازيم*

.دنراد دوبهب و لیلحت یارب یفاک هداد ،لگوگ لوسنک

*
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)هدامآبلاق( ینابیتشپ اب یتکرش سرپ درو تیاس

اوتحم دورو اب هارمه ینتم یاوتحم۵۰

رترب یاه هناسر رد ژاتروپر۱۲ راشتنا و دیلوت

زدالگوگ

)ناموت( تمیق

ههامVIP۶ جيکپ

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

تامدخ تسیل

۳۰,۰۰۰,۰۰۰)ههام کی(  یدنب هتسد تمسق رد رنب۱۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰یيات۵۰۰ هتسب۶-هلپ

۴,۹۰۰,۰۰۰هاوخلد یدنب هتسد رد نيرتیو هاگیاج۱۰

عومجم

۱۰,۰۰۰,۰۰۰تسا توافتم لوصحم عون ساسارب دادعت )یراک تعاس۸( یساکع و یرادرب ملیف لماک زور کی

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۳,۴۰۰,۰۰۰فیفخت اب یياهن یاهب

۲۸,۹۰۰,۰۰۰هناهام یياهن یاهب

 چرـس هـب لاـصتا اـب و درذـگ یم اـهنآ تـیلاعف زا هاـم دـنچ هـک تـسا ماـجنا لـباق یياه تیاـس یارـب طـقف یدورو کیفارت شیازفا نازيم *

.دنراد دوبهب و لیلحت یارب یفاک هداد ،لگوگ لوسنک

لگوگچرس لوا هحفص رد هملک۸  نتفرگرارق و یدورو کیفارت شیازفا + وئس *
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