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 تخفیفات ویژه افتتاحیه شرکت رایانش ابری فردوسی

 

 :  مشهددانشگاه فردوسی  اعضای هیئت علمیتخفیفات ویژه  −

 درصد تخفیف برای تمامی بسته های محاسبات سنگین  20 •

   رایگانشارژ  تومان  هزار 30.000مبلغ  •

 (صدور فاکتور جهت پیگیری کسر از گرنتهمراه با ) تومان با مهلت پرداخت یک ماهه 2.000.000شارژ علی الحساب  •

 امکان کسر از گرنت، جهت شارژ حساب  •

 

 :  مشهد تخفیفات ویژه دانشجویان دانشگاه فردوسی −

 درصد تخفیف برای تمامی بسته های محاسبات سنگین  20 •

 رایگان شارژ  تومانهزار   30.000مبلغ  •

 فراهم می گردد. ، امکان کسر از گرنت راساتید راهنما و مشاوبا هماهنگی  •

 

 :   دانشگاه ها و پژوهشگاه های دارای تفاهم نامه با شرکت ابر فردوسیتخفیفات ویژه اعضای هیئت علمی  −

 درصد تخفیف برای تمامی بسته های محاسبات سنگین  15 •

 رایگان هزار تومان شارژ  30.000مبلغ  •

 (همراه با صدور فاکتور جهت پیگیری کسر از گرنت) تومان با مهلت پرداخت یک ماهه 1.500.000شارژ علی الحساب  •

 امکان کسر از گرنت، جهت شارژ حساب  •

 

 : دانشگاه ها و پژوهشگاه های دارای تفاهم نامه با شرکت ابر فردوسیتخفیفات ویژه دانشجویان  −

 درصد تخفیف برای تمامی بسته های محاسبات سنگین  15 •

 رایگان هزار تومان شارژ  30.000مبلغ  •

 ، امکان کسر از گرنت فراهم می گردد. اساتید راهنما و مشاورنگی با هماه •
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 :  تخفیفات ویژه اعضای هیئت علمی تمامی دانشگاه های کشور −

 درصد تخفیف برای تمامی بسته های محاسبات سنگین  10 •

 رایگان هزار تومان شارژ  30.000مبلغ  •

 (همراه با صدور فاکتور جهت پیگیری کسر از گرنت) ماههتومان با مهلت پرداخت یک  1.000.000شارژ علی الحساب  •

 امکان کسر از گرنت، جهت شارژ حساب  •

 

 :  تخفیفات ویژه دانشجویان تمامی دانشگاه های کشور −

 درصد تخفیف برای تمامی بسته های محاسبات سنگین  10 •

 رایگان شارژ  تومانهزار   30.000مبلغ  •

 امکان کسر از گرنت فراهم می گردد. ، اساتید راهنما و مشاوربا هماهنگی  •

 

 

 با راه های ارتباطی زیر تماس حاصل فرمایید:توانید    در صورت نیاز به منابع یا شارژ های بیشتر از مبالغ باال، می

 

 09301949170  –  05138804247تلفن های تماس :   •

 ferdowsicloud@gmail.comایمیل شرکت :   •

•  

  

ferdowsi.cloud 


