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

 

 بسته

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

CPU(vCore) 1 1 2 4 8 16 32 

RAM(GB) 1 2 4 8 16 32 64 

Hard (GB) 25 50 100 100 200 250 300 

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

 

 اساتید پرداخت گردد. بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، هزینه ی سرویس ها می تواند از طریق گرنت   •
کاربر ابرك خود را در یك بازه زمانی خاموش کند، تنها هزینه پرداختی او بابت استفاده از سرویس های ارائه شده کامال به صورت ابری می باشند، به این معنا که اگر   •

 شود.   ( محاسبه خواهد شد و هزینه دیگر منابع در نظر گرفته نمیHard)حافظه ذخیره سازی دائمی اش  
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است با شماره    در صورت نیاز کاربران به منابعی متفاوت از بسته های باال، می توانند بر اساس تعرفه های جدول زیر درخواست نمایند. در این خصوص الزم •

 های زیر هماهنگی فرمایند. 

 

 منابع   هزینهتعرفه 

 قیمت ساعتی  مقدار  تعرفه ماهانه منابع  قمیت 

 قیمت تعرفه 

CPU 1 vCore 1 597    ریال 

RAM 1GB 1 458  ریال 

HDD 1GB 1 6.4  ریال 

 

 

 
 تعرفه فضای ذخیره سازی :  •

 بسته

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

HDD (GB) 2 5 15 25 50 75 100 300 

 ریال  4500 ریال  1500 ریال   1125 ریال  750 ریال  375 ریال  225 ریال  75 ریال 30 قیمت )ساعتی( 
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 :(GPUسرویس پردازش گرافیکی )تعرفه  •

 بسته

 منابع
GTX 1080TI RTX 2080TI RTX 3090  )بزودی( 

CPU(vCore) Ryzen 9 3950x (16 up to 32 Vcore) Ryzen 9 3950x (16 up to 32 Vcore) Ryzen 9 3950x (16 up to 32 Vcore) 

RAM(GB) 32 GB )4200MHZ( 32 GB )4200MHZ( 32 GB )4200MHZ( 

SSD (GB) 240 GB )SSD( 240 GB )SSD( 240 GB )SSD( 

Graphic Card GTX 1080TI RTX 2080TI RTX 3090 

 ریال  0 ریال  150.000 ریال    90.000 ساعتی  قیمت  

 

 ذیل تماس حاصل فرمایید.  های و ایمیل ها توانید با شماره جهت هماهنگی و پاسخگویی به سواالت می  •
• 73880424-051  
 (آقای مهندس هاشمی) 09301949170 •
• info@ferdowsi.cloud - ferdowsicloud@gmail.com 
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