
1397 تعرفه خدمات سال 

(ریال)قیمت نگارشعناوین نرم افزار هاي ماليردیف

 16,000,000          1396حسابداري مالي حسابان1

 16,000,000          1396خزانه داري حسابان2

 16,000,000          1396حقوق و دستمزد حسابان3

 20,000,000          1396حقوق و دستمزد حسابان4

 16,000,000          1396انبار5

 16,000,000          1396فروش6

 13,000,000          1396اموال و اثاثه7

 13,000,000          1396اداري8

اختصاصي1396بودجه10

اختصاصي1396بهاي تمام شده11

 14,000,000          1396مدیریت12

 29,000,000          1396هوابار13

 13,000,000          1396سهام14

 21,000,000          1396(انبار –خزانه  –مالي )حسابدار 15

 18,000,000          1396(خزانه –مالي )حسابدار 16

 3,000,000            1396کالینت شبکه17

Windows Softwareمحصوالت نرم افزاري ویندز    ٌ



1397 تعرفه خدمات سال 

(ریال)قیمت ردیف #R E F!

 5,000,000            آخرینF3500خزانه       - حسابداري 1

 5,500,000            آخرینF3600خزانه      - حسابداري2

 7,500,000            آخرینF3700خزانه     - حسابداري 3

 8,500,000            آخرینF3800خزانه  - حسابداري 4

 7,500,000            آخرینI3500فروش  - انبار-خزانه- حسابداري 5

 8,000,000            آخرینI3600فروش - انبار-خزانه- حسابداري 6

 8,500,000            آخرینI3700فروش  - انبار-خزانه- حسابداري 7

 10,000,000          آخرینI3800فروش - انبار-خزانه- حسابداري 8

 12,000,000          آخرینI3900فروش - انبار-خزانه- حسابداري 9

 17,000,000          آخرینI4900فروش - انبار-خزانه- حسابداري 10

   DOS Softwareمحصوالت داس                 
نگارشعنوان نرم افزارهاي حسابداري

هزینه هاي ایاب و ذهاب نصب و راه اندازي در خارج از محدوده شهري بصورت جداگانه اخذ خواهد شد         ·



1397 تعرفه خدمات سال 

 5,500,000            برنز(حسابان یا حسابدار)قرارداد یکساله براي یک نرم افزار ویندوز 1

 5,500,000            برنزقرارداد یکساله براي یک نرم افزار داس2

 8,000,000            برنز(حسابان)نرم افزار ویندوز   (3)تا سه  (2)قرارداد یکساله براي دو 3

 11,500,000          برنز(حسابان)نرم افزار ویندوز   (4)قرارداد یکساله براي بیشتر از چهار 4

 9,000,000            نقره اي(حسابان یا حسابدار)قرارداد یکساله براي یک نرم افزار ویندوز 5

 7,500,000            نقره ايقرارداد یکساله براي یک نرم افزار داس6

 16,000,000          نقره اي(حسابان)نرم افزار ویندوز   (3)تا سه  (2)قرارداد یکساله براي دو 7

 30,000,000          نقره اي(حسابان)نرم افزار ویندوز   (4)قرارداد یکساله براي بیشتر از چهار 8

 18,000,000          طالئي(حسابان یا حسابدار)قرارداد یکساله براي یک نرم افزار ویندوز 9

 17,000,000          طالئيقرارداد یکساله براي یک نرم افزار داس10

 34,000,000          طالئي(حسابان)نرم افزار ویندوز   (3)تا سه  (2)قرارداد یکساله براي دو 11

 59,000,000          طالئي(حسابان)نرم افزار ویندوز   (4)قرارداد یکساله براي بیشتر از چهار 12

(قرارداد پشتیباني): خدمات پشتیباني

هزینه هاي ایاب و ذهاب  بصورت جداگانه اخذ خواهد شد         ·

عنوانردیف
نوع 

سرویس
(ریال)قیمت 



1397 تعرفه خدمات سال 

/ نوع 

محل

خدمات

 600,000                محل شرکتنصب مجدد نرم افزار هاي حسابدار و حسابان1

 1,000,000            محل مشترينصب مجدد نرم افزار هاي حسابدار و حسابان2

 850,000                محل شرکت(موردي)هر یک ساعت خدمات خارج از قرارداد پشتیبانی 3

 850,000                اینترنتي(موردي)هر یک ساعت خدمات خارج از قرارداد پشتیبانی 4

 960,000                محل مشتري(موردي)هر یک ساعت خدمات خارج از قرارداد پشتیبانی 5

 2,500,000             سال ماليWindows 1 به DOSتبدیل اطالعات از 6

محل/ نوع 

خدمات

              600,000محل شرکت(موردي)هر یک ساعت خدمات خارج از قرارداد پشتیبانی 1

              800,000اینترنتي(موردي)هر یک ساعت خدمات خارج از قرارداد پشتیبانی 2

              800,000محل مشتري(موردي)هر یک ساعت خدمات خارج از قرارداد پشتیبانی 3

             400,000محل شرکتXP – Vista – Seven – 8نصب انواع ویندوز هاي 4

اختصاصيمحل شرکتانواع تعمیرات سخت افزاري5

             400,000محل شرکتویروس کشی براي هر سیستم6

              600,000محل شرکتریکاوري اطالعات براي هر سیستم در هر ساعت7

             450,000محل شرکتسرویس کلی سیستم ها هر سیستم8

هزینه هاي ایاب و ذهاب  بصورت جداگانه اخذ خواهد شد         ·

(خارج از قرارداد پشتیباني): خدمات سخت افزاري

(خارج از قرارداد پشتیباني): خدمات نرم افزاري

(ریال)قیمت 

(ریال)قیمت 
ردیف

عنوان

هزینه هاي ایاب و ذهاب  بصورت جداگانه اخذ خواهد شد         ·

ردیف
عنوان



1397 تعرفه خدمات سال 

محل/ نوع 

خدمات
 1,000,000            محل شرکت2003نصب ویندوز سرور 1

 1,200,000            محل شرکت2016نصب ویندوز سرور 2

 750,000                محل شرکتActiveDirecotoryراه اندازي سرویس 3

 750,000                محل شرکتDCHPراه اندازي سرویس 4

 1,400,000            محل شرکتIISراه اندازي سرویس   5

 750,000                محل شرکت براي هر سیستمDomainالحاق کالینت ها به شبکه 6

 11,500                  محل مشتري(CAT6) هر متر LANراه اندازي و کابل کشی شبکه هاي 7

 1,200,000            محل مشتريAccess Point  Wireless–InDoorاننجام تنظیمات 8

 2,700,000            محل مشتريAccess Point Wireless–OutDoorاننجام تنظیمات 9

 400,000               محل مشتريNodeانجام تنظیمات کارت هاي وایر لس بازاء هر 10

 7,500,000            یکسالهMSSQL 2000–بانک اطالعاتی ویژه نرم افزاري هاي وب حسابان 1

 7,500,000            دو سالهMSSQL 2000–بانک اطالعاتی ویژه نرم افزاري هاي وب حسابان 2

 26,000,000          پنج سالهMSSQL 2000–بانک اطالعاتی ویژه نرم افزاري هاي وب حسابان 3

 9,600,000            یکسالهMSSQL 2008–بانک اطالعاتی ویژه نرم افزاري هاي وب حسابان 4

 12,000,000          دو سالهMSSQL 2008–بانک اطالعاتی ویژه نرم افزاري هاي وب حسابان 5

 29,000,000          پنج سالهMSSQL 2008–بانک اطالعاتی ویژه نرم افزار وب حسابان 6

 11,000,000          یکسالهMSSQL 2000–بانک اطالعاتی ویژه نرم افزارویندوز حسابان 7

 19,900,000          دو سالهMSSQL 2000–بانک اطالعاتی ویژه نرم افزارویندوز حسابان 8

 4,700,000            پنج سالهMSSQL 2000–بانک اطالعاتی ویژه نرم افزار ویندوز حسابان 9

.هزینه هاي ایاب و ذهاب در سرویس قرارداد طالئي از مشتریاني که خارج از محدوده شهري مشهد مي باشند بصورت جداگانه اخذ خواهد شد  

: خدمات میزباني بانک اطالعاتي

(خارج از قرارداد پشتیباني): خدمات شبکه

(ریال)قیمت 

.چنانچه موردي خاصي از خدمات در جدول فوق نیامده باشد با نرخ هر یک ساعت خدمات محاسبه خواهد شد  

.هزینه هاي ایاب و ذهاب در سرویس قرارداد طالئي از مشتریاني که خارج از محدوده شهري مشهد مي باشند بصورت جداگانه اخذ خواهد شد  

(ریال)قیمت 
ردیف

عنوان
مدت 

میزباني

عنوان
ردیف



1397 تعرفه خدمات سال 

 1,100,000            یکسالهHRWH100سرویس 1

 2,800,000            سه سالهHRWH100سرویس 2

 2,000,000            یکسالهHRWH1000سرویس 3

 5,000,000            سه سالهHRWH1000سرویس 4

 2,800,000            یکسالهHRWH5000سرویس 5

 7,000,000            سه سالهHRWH5000سرویس 6

 4,000,000            یکسالهHRWHPlusسرویس 7

 12,000,000          سه سالهHRWHPlusسرویس 8

(ریال )قیمت تعدادعنوانردیف

 U.S.B1                     3,000,000قفل سخت افزاري        1

 Serial1                     2,400,000قفل سخت افزاري        2

: خدمات میزباني وب

سخت افزارها

(ریال)قیمت 

.هزینه هاي ایاب و ذهاب در سرویس قرارداد طالئي از مشتریاني که خارج از محدوده شهري مشهد مي باشند بصورت جداگانه اخذ خواهد شد    

ردیف
عنوان

مدت 

میزباني


