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 شرفتهیپ تقایمرکز تحق ،یسدوفر هنشگادا: مشهد،  سآدر

 

 بسمه تعالی

 

 99پیشنهادی شرکت رایانش ابری فردوسی جهت ارائه سرویس های محاسبات سنگین به دانشگاه فردوسی در زمستان های  بسته

 بسته

 منابع
 هفتم  بسته ششم  بسته پنجم  بسته چهارم  بسته سوم  بسته دوم  بسته اول بسته

CPU(Core) 1 1 2 4 8 16 32 

RAM(GB) 1 2 4 8 16 32 64 

Storage (GB) 25 50 100 100 200 250 300 

 قیمت برای کاربران آزاد

 ریال  60,633 ریال 31,150 ریال 16,200 ریال  8,100 ریال  4,467 ریال  2,233 ریال  1,475 ساعتی 

 ریال  1,455,200 ریال  747,600 ریال  388,800 ریال  194,400 ریال  107,200 ریال  53,600 ریال 35,400 روزانه 

 ریال  43,656,000 ریال  22,428,000 ریال  11,664,000 ریال  5,832,000 ریال 3,216,000 ریال  1,608,000 ریال  1,062,000 ماهیانه 

 قیمت برای اساتید 

 و دانشجویان دانشگاه فردوسی 

 درصد تخفیف (  20) 

 ریال  50,528 ریال  25,958 ریال  13,500 ریال 6,750 ریال  3,722 ریال  1,861 ریال  1,229 ساعتی 

 ریال  1,212,667 ریال 623,000 ریال 324,000 ریال 162,000 ریال  89,333 ریال  44,667 ریال  29,500 روزانه 

 ریال  36,380,000 ریال  18,690,000 ریال  9,720,000 ریال  4,860,000 ریال  2,680,000 ریال  1,340,000 ریال  885,000 ماهیانه 

قیمت برای دانشگاه ها ، پژوهشگاه 

 ها

 و پارک های علم و فناوری  

 درصد تخفیف(  10کشور )  9منطقه  

 ریال  54,570 ریال  28,035 ریال  14,580 ریال  7,290 ریال  4,020 ریال 2,010 ریال  1,328 ساعتی 

 ریال  1,309,680 ریال  672,840 ریال  349,920 ریال 174,960 ریال 96,480 ریال 48,240 ریال  31,860 روزانه 

 ریال  39,290,400 ریال  20,185,200 ریال  10,497,600 ریال  5,248,800 ریال 2,894,400 ریال  1,447,200 ریال 955,800 ماهیانه 
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 تعرفه قیمت منابع اضافه

 قیمت ساعتی  روزانه قیمت   قیمت تومان ماهانه  تعرفه ماهانه منابع  قیمت برای کاربران 

 قیمت برای کاربران آزاد

CPU 1Core 516,000  ریال  717 ریال  17,200 ریال 

RAM 1GB 396,000 ریال 550 ریال  13,200 ریال 

HDD 1GB 6,000  ریال  8 ریال   200 ریال 

 قیمت برای اساتید 

 و دانشجویان دانشگاه فردوسی 

 درصد تخفیف (  20) 

CPU 1Core 430,000  ریال  597 ریال  14,333 ریال 

RAM 1GB 330,000  ریال 458 ریال  11,000 ریال 

HDD 1GB 5,000 ریال 6.4 ریال   167 ریال 

 قیمت برای دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها

 و پارک های علم و فناوری  

 درصد تخفیف(  10کشور )  9منطقه  

CPU 1Core 464,400  ریال 645 ریال  15,480 ریال 

RAM 1GB 356,400 ریال  495 ریال  11,880 ریال 

HDD 1GB 5,400  ریال 7.2 ریال 180 ریال 

 

 

 

 جهت هماهنگی و پاسخگویی به سواالت می توانید با شماره و ایمیل ذیل تماس حاصل فرمایید. •

• 38804245-051  

 (آقای مهندس هاشمی)  09301949170 •
• info@ferdowsi.cloud - ferdowsicloud@gmail.com 
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