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شرکت رایانش ابری فرودسی خدمات  تعرفه   

 : خدماتویژگی های  •

کامال به صورت ابری می باشند، به این معنا که اگر  بصورت ساعتی محاسبه می شوند و  سرویس های ارائه شده   ✓

خود را در یك بازه زمانی خاموش کند، تنها هزینه پرداختی او بابت استفاده از حافظه ذخیره    ماشین مجازی کاربر  

  در نظر گرفته نمی شود. (  RAMو    CPU)( محاسبه خواهد شد و هزینه دیگر منابع  Hard) سازی دائمی اش  

نمی    GPUو شامل خدمات مبتنی بر    سرور ابری و محاسبات سنگین صدق می کند   خدماتاین حالت فقط در  

ك محاسبه می  ، چه ماشین روشن باشد و چه خاموش، هزینه گرافیGPUباشد. در واقع، در خدمات مبتنی بر  

 گردد. 

ن که اطالعات بدون ای  دهد کاهش یا افزایش    که نیاز بود   منابع سیستم خود را در هر زمان کاربر می تواند  همچنین   ✓

 و یا از بین برود. ببیند  آسیب او
. در  قابل انتخاب است  (https://ferdowsi.cloudو پویا از طریق وب سایت ابر فردوسی )  منابع بصورت دلخواه  ✓

 زیر برخی از بسته های شاخص ذکر گردیده اند.
 امکان تست خدمات، بصورت رایگان موجود می باشد. ✓
 نصب نرم افزارهای موردنیاز بصورت کامال رایگان پشتیبانی خواهد شد. پیکربندی، راه اندازی و  ✓
درصد    10  از  به ازای هر مبلغی که شارژ نمایند،،  1400تا انتهای سال  ،  تمامی سازمان ها، نهادها و پژوهشگران  ✓

 . خواهند شد برخوردار  شارژ هدیه 
عضویت   ✓ به  توجه  فردوسی  با  های    درابر  آزمایشگاه  راهبردی شبکه  های  علمی،    ، فناوری  هیئت  اعضای  کلیه 

 دانشجویان، پژوهشگران و شرکت های استارتاپی می توانند از تخفیفات و تسهیالت این شبکه برخوردار شوند.  

 

 :   خدماتتعرفه  •
 

 سرور ابری   .1

 ( امکان پذیر است.https://ferdowsi.cloudانتخاب منابع بصورت دلخواه و پویا از طریق وب سایت ابر فردوسی )* 

 )ریال(  ساعتی هزینه RAM (GB) Storage (GB) Public IP ( Vcoreهسته ) * بسته

 3،000 1 25 4 2 1بسته  

 5،800 1 40 8 4 2بسته  

 12،000 1 100 16 8 3بسته  

 23،000 1 150 32 16 4بسته  

 44،000 1 200 64 32 5بسته  
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 محاسبات سنگین   خدمات .2

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( امکان پذیر است.https://ferdowsi.cloudانتخاب منابع بصورت دلخواه و پویا از طریق وب سایت ابر فردوسی )* 

 

 ( GPU) یگرافیکپردازش   خدمات .3

 

 
 
 
 
 
 

 ( امکان پذیر است.https://ferdowsi.cloudانتخاب منابع بصورت دلخواه و پویا از طریق وب سایت ابر فردوسی )* 

 

 

 :  استفاده نمایید های ارتباطی زیر    روش   می توانید از جهت کسب اطالعات بیشتر   •

 ( جناب آقای مهندس هاشمی )   09301949170  یا   051-38824247 ✓

✓ https://ferdowsi.cloud   
✓ info@ferdowsi.cloud – ferdowsicloud@gmail.com 

 )ریال(  ساعتی هزینه RAM (GB) Storage (GB) ( Vcoreهسته )   *بسته

 75،400 250 64 32 1بسته  

 122،800 300 128 48 2بسته  

 193،600 400 256 64   3بسته  

 287،400 450 384 96 4بسته  

 381،200 500 512 128 5بسته  

 658،400 600 1024 192 6بسته  

 )ریال(  ساعتی هزینه RAM (GB) Storage (GB) GPU (Vcoreهسته ) *بسته

 RTX2080TI 146،268 200 16 8 1بسته  

 RTX2080TI 164،742 200 28 16 2بسته  

 RTX3090 246،268 200 16 8 3بسته  

 RTX3090 264،742 200 28 16 4بسته  
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