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وند جان و خرد   هب انم خدا

 ، مرکز تحقیقات پیشرفته مشهد  دانشگاه فردوسیزادی،  آمیدان آدرس : مشهد، 

Ferdowsi Cloud Computing 
Ferdowsi.Cloud 

 )سهامی خاص(  ۶۹۱۳۲شماره ثبت : 

info@ferdowsi.cloud www.ferdowsi.cloud ۰۵۱- ۳۸۸۰۲۲۲7 

 راهنمای استفاده از سرویس های محاسبات سنگین رایانش ابری فردوسی

 شوید .  https://ferdowsi.cloudابتدا وارد وبسایت  .1
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 در صورت بروز هرگونه مشکل یا سوال می توانید با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایید : 

 مدیریت داخلی ) جناب آقای مهندس هاشمی(  09301949170و    051-38804247 •

 https://ferdowsi.cloudوبسایت :   •

• Email : ferdowsicloud@gmail.com 

 آدرس : مشهد، دانشگاه فردوسی، مرکز توسعه و فناوری های پیشرفته، شرکت رایانش ابری فردوسی  •


