
محاسبه هزینه ساخت اپلیکیشن100تا0چقدر است؟ قیمت طراحی اپلیکیشن  

 ییکارها ایمانند فروشگاه ها و معامالت امالک و  یحرفه ا یکسب و کارها یامروزه برا شنیکیساخت اپل

 یبستگ یادیبه عوامل ز زین شنیکیاپل یطراح متیقکاربرد دارد.  اریشوند بس یکه مربوط به ارائه خدمات م

معموالً توسط  شنیکیلساخت اپ نهیدر نظر گرفت. هز یثابت نهیهز یهر کار یتوان برا یدارد و نم

است  یعیشود. طب یم نییتع دیخواه یم شنیکیکه از اپل یزیشما و چ ازیامر و با توجه به ن نیا نیمتخصص

 شیافزا زین شنیکیاپل یطراح نهیباشد، به طبع آن هز شتریب شنیکیاپل یشما در طراح یازهایکه هرچه ن

 یادیز ریاپ تاث متیدر ق تواندیباشد، م pwa ای ios د،یکه اندرو شنیکینوع پلتفرم هر اپل نطوریهم .ابدی

 بگذارد.

 شنیکیاپل یطراح نهیهز

 شن،یکیمتفاوت است. با توجه به نوع اپل اریبس لیموبا یهاشنیکیساخت اپل نهیهمان طور که گفته شد هز

که در برنامه وجود دارد، نحوه اتصال به سرور،  یمختلف، امکانات یهابخش یکاربرد آن، نحوه طراح

مورد استفاده، زمان  یوژتکنول کنند،یتلفن همراه خود نصب م یبرنامه را بر رو نیکه ا یتعداد کاربران

عالوه بر موارد  .شودیمشخص م شنیکیاپل کی دیو تول یطراح نهیهز گریموارد د یاریانجام پروژه و بس

 گذار است. ریتاث نهیهز زانیبر م زیآن ن تیامن شنیکیاپل یو طراح یسیکد نو

برخوردار بوده و  ییباال یتیدارند از سطح امن تیهو دییبه تا ازیورود کاربر ن یکه برا ییهاشنیکیاپل 

اقدام به استفاده از  شنیکیساخت اپل نهیکاهش هز یافراد برا یبرخ .است شتریب زیها نآن یطراح نهیهز

 یبهتر است طراح دیهست شنیکیاپل قیکسب و کار خود از طر شرفتی. اگر به دنبال پکنندیآماده م یهاقالب

 یکامال اختصاص یشنیکیاما اپل شودیساخت م نهیهز شیکار باعث افزا نی. ادیخود را انجام ده یاختصاص

 داشت. دیخواه اریباال در اخت تیبا امن

 شنیکیاپل یطراح متیقبر  رگذاریعوامل تاث

 و دیروبا توجه به متفاوت بودن پلتفرم اند IOS تمام  نهیقدم مشخص شدن آن مهم هست. هز نیدر اول

ساخت  یها یباشد. تکنولوژ یمتفاوت م IOS با اسیدر ق دیاندرو شنیکیاپل یطراح یشده برا

 نهیدر هز زین MultiPlatform ای Native بر اساس یسیها هم متفاوت هست و کد نو شنیکیپلا

 .باشد یگذار م ریتاث شنیکیاپل یطراح

 خاص مثل ییماژول ها رینظ یگرید موارد GPS,Notification, یاختصاص یها, طراح امکیپ ,

جز  UX و UI رینظ یگذار هستند. مباحث ریاپ ها تاث یطراح نهیو ... در هز یکمک یها شنیکیاپل

 یها یبر سفارش ساز یبنم ییمباحث مهم که بسته به نوع کسب و کار شما و درخواست ها

به ظاهر و داشتن  ژهیها را خواهند داشت. قطعا توجه و نهیهز شیامکان افزا شندبا یم یاختصاص

 .ن خواهد کردگرگوشما را در استفاده از اپ د یتجربه مشتر یو حرفه ا بایز یها شنیمیان

 باشد. با توجه به درخواست  یها م نهیدر هز یگریو متفاوت مبحث د یاختصاص یها یژگیو

 یدرخواست یها یژگیدر ان وجود دارد. و یادیپروژه تنوع ز یبرا یستکارفرما و امکانات درخوا

  .شما خواهد داشت یدرخواست لیموبا شنیکیساخت اپل نهیدر هز یمیمستق ریتاث



 جداگانه نسبت  یگذار متیاست، به ق یباال و چندمرحله ا کیبا گراف یاگر اپ مورد نظر شما، باز

 مورد ممکن است متفاوت باشد. نیدر ا شنیکیساخت اپل نهیدارد.هز ازیمرسوم بازار، ن یبه اپ ها

 ییها، معما یکلمات و دانستن ،یرانندگ ،یاکشن، تفنن ،یآموزش رینظ ییها یباز یها شنیکیاپل، 

و ساختار  کیگراف ،یبه زمان بند ،یو ورزش ییماجراجو ،یساز هیشب ،یخانوادگ ،یازیراهبُرد، امت

تا  رصف دیاست. لذا با رگذاریتأث ،یینها متیدارند که همه در زمان و ق ازین یطراح یبرا یخاص

 .دیاپ قرار ده یشرکت طراح اریرا به صورت مکتوب در اخت یاپ باز دهیا ۱۰۰

 رنگ و  میداشته باشد، امکان تنظ ریمطالب و تصاو یاگر اپ مورد نظر شما، امکان زوم کردن رو

هوشمند خود در درون  یگوش یها تیاز قابل دیه باشد و بتواندر شب داشت دیفوت داشته باشد، امکان د

 هستند. رگذاریاپ تأث یینها یگذار متیهمه در ق د،یاپ مورد نظر خود استفاده کن

 اندروید شنیکیاپل یطراح متیق

 یتهایمحدود لیو به دل کندیکار م دیعامل اندرو ستمیافراد با س یها یدرصد گوش 80 شترازیب نکهیبا توجه به ا

وجود  نی، با ادارد یشتریب یمتقاض دیاندرو شنیکیکشور ما ساخت اپل یت اپل براشده از طرف شرک جادیا

 .او اس است یآ شنیکیساخت اپل نهیزتر از ه نییپا دیاندرو شنیکیساخت اپل متیباورتان نشود که ق دیشا

بخواهند خدمات خود را  نکهیو ا یمشتر یبا درخواست ها میارتباط مستق دیاندرو شنیکیاپل یطراح متیق

نرم  یمبالغ باال از طرف شرکت ها افتینکته توجه داشت که در نیبه ا دیبا .ارائه دهند دارد یدر چه سطح

داشته و نحوه برنامه  یانواع مختلف دیاندرو یهاشنیکیاپل .باشد یارائه کار بهتر نم یلزوما به معنا یافزار

 ریتاث لیموبا شنیکیاپل یطراح نهیکه در هز یعوامل نیتراز مهم یکیمتفاوت است.  گریکدیها با آن یسینو

با انواع  دیتوان یم ها شنیکیاپلانواع در مقاله   آن است. یسیو نحوه برنامه نو شنیکینوع اپل گذاردیم

  .دیآشنا شو ی اندرویدها شنیکیاپل

 :داشته باشند یادیز ریتاث دیاندرو شنیکیساخت اپل نهیهز یتوانند بر رو یها م نهیگز نیمثال ا یبرا

 داشتن به نقشه ازین 

 یابیریبه مس ازین 

 مسافت نیتخم 

 شنیلوک افتنی 

منظور خواهد شد. پس الزم است قبل از درخواست خدمت نسبت  شنیکیاپل یطراح متیقموارد در  نیا تمام

 یشکل م نی. به ادیشما را در بر داشته باشد اقدام کن یازهایکه تمام خواسته ها و ن قیدق یبه ارائه پروپزال

 شیمناسب کار خود را پ یزده و با صرف مبلغ نیتر تخم قیرا به طور دق شنیکیساخت اپل نهیهز دیتوان

  .دیببر

 iosهزینه ساخت اپلیکیشن 

خاص  زاتیبودن تجه ازمندیاست. با توجه به ن شتریب دیدر کل نسبت به اندرو ios شنیکیساخت اپل نهیهز

بصورت  Appleباشد. شرکت  یم ازمندیرا ن یباالتر نهیهز ios شنیکیاپل یجهت طراح سانیبرنامه نو یبرا

 ios یها شنیکینموده است. اپل یطراح یعامل اختصاص ستمیمحصوالت شرکت خود س یبرا یانحصار



موضوع به سخت  نیا لیاز دل یباشند که بخش یبهتر جهت اجرا را دارا م یداریسرعت باال و پا یژگیو

 . گرددیبرم فونیآ یها یقدرتمند گوش یافزارها

 هزینه ساخت اپلیکیشن فروشگاهی

برخوردار است و با توجه به  یادیز انیضاز متقا مشابه دیجی کاال یفروشگاه شنیکیاپل یامروزه طراح

بهتر است با صرف  دیدار یاگر کسب و کار فروشگاه ،ینترنتیا دیافراد به خر لیکرونا و تما روسیو وعیش

فروش محصوالت، کسب و کار خود را به صورت چشم  دیاندرو شنیکیساخت اپل نهیبر هز یمبن یمبلغ

 یکم نکهیبه صرفه نباشد اما پس از ا دیکار شا یبتدادر ا یحرفه ا شنیکیساخت اپل نهیهز .دیارتفا ده یریگ

 . دیبودند به فکر انجام آن باش یکار شما رونق گرفت و افراد از خدمات شما راض

خدمات  دیبخواه نکهیشما دارد و ا ازیبه ن یفروش محصوالت بستگ دیاندرو شنیکیساخت اپل نهیدر واقع هز

 ینگاه ینترنتیدرامد حاصل از فروشگاه ا زانیاگر به آمار و ارقام و م. دیارائه ده یچه سطح رخود را د

حال بهتر است قبل از اقدام  نیبا ا نخواهد بود . یادیمبلغ ز یفروشگاه شنیکیاپل یطراح نهی، هز دیندازیب

 دیکن یسع دیبردار نهیزم نیدر ا یقدم بزرگ دیخواه یو اگر م دیندازیب یخود نگاه یبه بازار کار و رقبا

 یحرفه ا شنیکیساخت اپل نهیهز یبرا یرقبا را با صرف مبلغ شنیکیاپل یموجود در طراح یکمبودها

 :یاپ فروشگاه یامکانات طراح .دیجبران کن

 ثبت نام و ورود کاربران 

 انیاز مشتر یفرم نظر سنج 

 ریبا متن و تصو نیآنال کاتالوگ 

 با اتصال وردپرس شنیکیاپل توسعه 

 در مارکت شنیکیاپل انتشار 

 محصول لیزمان ارسال و تحو نییتع 

 فروش ماهانه و ساالنه گزارش 

 ریمحصوالت متنوع با تصو شینما 

 محصوالت یبند دسته 

 محصوالت شرفتهیپ جستجو 

 نیو درگاه پرداخت آنال دیخر سبد 

 یغاتیتبل زیو ت ویدیو شینما 

 گران؟ ایارزان  شنیکیاپل یطراح

منظور پروژه  نیهستند و به هم متیارزان ق یها شنیکیاپل یوجود دارند که به دنبال طراح یاریبس افراد

 بیبزرگ دارند و ع بیع کی یلنسریفر یها تیکنند. سا یواگذار م یلنسریفر یها تیخود را به سا یها

رو قادر به  نی. از اهستندکم تجربه و دانشجو  یسیبرنامه نو نهیدر زم لنسرهایاست که اکثر فر نیآن ها ا

 از .دارد یاریبس یمعموال مشکالت فن ندینما دیاپ ها را تول نیاگر ا اینبوده و  دهیچیپ یاپ ها یطراح

کرده  یکه طراح یشنیکیدر رابطه با اپل یتیمسئول چگونهیاست که ه نیا لنسرهایفر بیع نیمهم تر یطرف



در آن به وجود  یراتییتغ دیبخواه ایو  دیبه وجود آ یاپ به شما اگر مشکل فن لیاند ندارند و پس از تحو

 ندارد. موضوع نیدر قبال ا یا فهیوظ لنسرید و فرش دیمواجه خواه یبا مشکالت دیآورد

 شنیکیساخت اپل نهیبازگشت هز

و به  دیفراهم کن گانیهمه به صورت را یامکان دانلود اپ را برا شن،یکیساخت اپل نهیجبران هز یبرا

 یمختلف اپ، از امکانات پرداخت درون برنامه ا یمنظور ارائه خدمات خاص به کاربران در بخش ها

کند و  یم دایزود در بازار، توسعه پ یلیروش، اپ شما خ نیا با .دیریبگو از آن ها پول  دیاستفاده کن

 کرد. دیرا تجربه خواه یتر و تعداد نصب فعال تر شیدانلود ب

 کالم پایانی

 یهاراه نیهمچن و .موثر هستند شنیکیساخت اپل نهیهز نییدر تع یادیموارد ز دیهمان طور که متوجه شد

 شنیکیاپل یازهایمقاله با توجه به ن نیا نبعد از خواند دوارمیام. وجود دارد شنیکیساخت اپل یبرا یمتفاوت

اگر قصد  .دیخود را بساز شنیکیو اپل دیروش درست را انتخاب کن یبه راحت دیگفته شده بتوان یهانهیو هز

در  ایراکدتجربه  .دیریتماس بگ ایراکد تیبا کارشناسان سا دیدلخواهتان را دار شنیکیاپل یسفارش طراح

در سراسر کشور، فرصت  انیاز مشتر یگوناگون یها فیط یمختلف برا یاپ ها یو راه انداز یطراح

عمل  یو حرفه ا دیفکر کن یحرفه ا ،یحرفه ا میت کیدهد تا در کنار  یشما قرار م اریرا در اخت یخوب

 .دیمحبوب و پر دانلود در درازمدت شو یتا صاحب اپ دیکن

 


