
معرفی پروژه

یتمرین مطالب درسی با بازی های رایانه ای آموزش



چقدر درس و 
مشقامون خسته 

کننده است

هرچی می خونم یاد 
نمی گیرم

می خوام برم 
موبایل بازی

مسئله ای که
خیلی هامون 
مباهاش درگیری



م اگه می شد وقتی دارم بازی می کن
...!!!درسام هم یاد بگیرم عالی بود

...این طوری دیگه خسته نمی شدم
...حوصله ام سر نمی رفت

...تازه بیشتر هم یاد میگرفتم



درس بازی...یه راه حل فوق العاده

darsbazi.com



،

TAM

SAM

SOM

+8.3 M

+6.5 M

+1.3 M

اندازه بازار هدف



فریمیوممدل درآمدی

فروش سکه مجازی

تومان هزار سکه1000هر 

مصرف سکه در بازی ها، کاپ ها، بازی های استراتژیک

سکه رایگان در ازای تماشای تبلیغ



سگمنتمستقیمرقبا

بازی دونهریبازیقطار شادیپاپایو

هزینه مناسب

جذابیت 

دسترسیقابلیت

یانطباق با محتوای درس

و توسعهبروزرسانی

بندیدسته

ضعیفمتوسطقوی



بر طبق 
محتوای درسی

قابلیت باالی 
توسعه محصول

چند پلتفرمی

دسته بندی منظمهیجان باال

مربروزرسانی مست

مزیت رقابتی



حضور در مدارس•
برگزاری همایش•
هاشرکت در نمایشگاه•

Marketing
کانال های کسب و کار

حضوری

مجازی

شبکه های اجتماعی•
امتیاز برای معرفی•
باال بردن سئو•
اپ مارکت ها•



شاخص های کلیدی
1402هدف گذاری اسفند 

5000ماه اول •
10%نرخ رشد •
140/000: تارگت•

رشد10%ماهانه •

رشد 220%: تارگت•
پروژه

میلیون840: فروش •

میلیون300: تبلیغات•



روح اهلل پورصالح
هم بنیان گذار، مدیر محتوا، 

سرپرست تیم طراحی
کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

علی جنگی جردوی
هم بنیان گذار، مدیر عامل، مدیر فنی

دانشجوی کارشناسی مهندسی نرم افزار

علی قانع
مدیر تحقیق و توسعه، مدیر 

مارکتینگ
کارشناسی ارشد رفتار حرکتی

اعضای تیم



وضعیت کنونی

یتولید بازی های موضوعی برای کتاب ریاض

ارائه بازی ها در سایت و اپلیکیشن

روز45کاربر در 6500جذب 



هزینه ها

44%

27%

23%

6% نیروی انسانی

تجهیزات

مارکتینگ

هزینه های جاری

960.000.000

580.000.000

500.000.000

120.000.000

2.140.000.000

سرمایه مورد نیاز

1.000.000.000

(تقریبی)ارزش گذاری پروژه

6.000.000.000

سهام پیشنهادی

15  - 20   %



سپاس از توجه شما

شرکت ویرا آموزگار ایساتیس
http://darsbazi.com

پارک علم و فناوری اقبال، پردیس : آدرس
فناوری اطالعات، ساختمان احمدی روشن، واحد 

108

Email: 
viraamoozegar@gmail.com

(پورصالح)09138520828: شماره تماس نماینده

http://darsbazi.com/
mailto:viraamoozegar@gmail.com

