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 بسمه تعالی

شود و به یکی از بزرگترین اصناف ، فروشندگان صنفی که اکنون به عنوان صنف رایانه شناخته می1352از سال 

لوازم جانبی مربوطه فعالیت التحریر، لوازم چاپ، قطعات و کشور بدل گشته است، به صورت ترکیبی از صنوف لوازم

اعضاء این صنف در متعاقباً تالش  1360آغاز نمودند. در سال  در خیابان جمهوری تهران خود را به صورت منسجم

 آغاز گردید. ای تخصصیهای مختلف جهت احداث اتحادیهسازمان

عنوان اتحادیه فروشندگان  اولین گردهمایی غیررسمی هیئت مدیره این اتحادیه، تحت 1362و در نهایت در سال 

عضو داشت و اعضاء هیئت مدیره  134های اداری تشکیل گردید. در ابتدای کار این صنف تنها و تعمیرکاران ماشین

 آن عبارت بودند از آقایان:

 علیرضا مرآتی )رییس هیئت مدیره(

 نژاد )نایب رئیس(مرحوم سید جواد کاشانی

 فریدون اقبال )خزانه دار(

 سینی )بازرس(ماشاهلل ح

 عبدالقاسم نفر )منشی(

متوجه خیابان ایرانشهر گردید و در دهه هفتاد با  های اداریو تجمع فروشندگان صنف ماشین رفته رفته تمرکز

 سراسر شهر شاهد فعالیت اعضاء این صنف بودند. ،افتتاح پاساژهایی همچون رضا، پایتخت، ایران، عالءالدین و ...

های ، این صنف ناگزیر به گسترش رستهITبا توجه به روند رو به رشد تعداد فروشندگان محصوالت  1388از سال 

های زیرمجموعه خود گردید و با تصمیم اتاق اصناف و سازمان صمت و تایید هیئت مدیره وقت، عنوان صنف ماشین

 اداری به اتحادیه فناوران رایانه تغییر یافت.

ها و همیاری اعضاء این متری واقع در خیابان ایرانشهر بود که با پیگیری 160ن اتحادیه آپارتمانی محیط آغازین ای

عضو داشت  600صنف بعدها به ملک فعلی )واقع در میدان فردوسی( انتقال یافت. در این زمان اتحادیه در حدود 

عالیت اعضاء این صنف، امروز شاهد فعالیت های فعالیت اعضا بسیار محدود بود. به مرور زمان و با گسترش فو رسته



 

 ب
 

های اداری، نرم افزار و سخت افزار رایانه، رسته مختلف در زمینه ماشین 9عضو، در  2500ای با بیش از اتحادیه

 نت و ... هستیم.تجهیزات شبکه، کافی

تجارت ایشان استوار های اعضا و توسعه های متمادی، بر کاهش دغدغهدر طی سال فناوران تمام تالش اتحادیه

ای جهت یکپارچگی میان همکاران و جلوگیری از سر در گمی ایشان در بوده و به همین منظور هر ساله نرخنامه

 نماید.زمینه ارائه خدمات مختلف، منتشر می

یه اقدام به ته های مداوم به دلیل شیوع ویروس کرونادر سال جاری هیئت مدیره جدید با توجه به وضعیت تعطیلی

این نرخنامه به همت تعداد زیادی از متخصصین رسته رایانه و ماشینهای اداری و در  .  این نرخ نامه نموده است

ترین نسخه کاملای که پیش روی شماست توان ادعا کرد که دفترچهو به جرئت میچندین کارگروه تهیه شده  

 انتشار یافته در طی نیم قرن گذشته است.
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 تعرفه نرخنامه پایه خدمات پرینتر - 1

 

       .صرفا به معنای اجرت میباشندسرفصل های جدول باال  - 1تبصره 

  .نباید توام باهم فاکتور و به مشتری ابالغ گردد "تعویض قطعه و رفع ایراد"و  "جنرال سرویس"سرفصل  - 2تبصره 

ه درصد اجرت نصب هر دستگاه می باشد و برای هر سیستم های کامپیوتری اضاف 50معادل  WiFi ضریب افزایشی نصب تحت شبکه و - 3تبصره 

  .درصد اجرت نصب میباشد 5بر سیستم اول معادل 

درصد اجرت نصب هر دستگاه می باشد و برای  50معادل  Print server هنگام استفاده از WiFi ضریب افزایشی نصب تحت شبکه و - 4تبصره 

 .درصد اجرت نصب میباشد 15هر سیستم های کامپیوتری اضافه بر سیستم اول معادل 

درصد قیمت دستگاه تک کاره در همان  30معادل  (Multi Function) افزایشی هر سرفصل برای دستگاه های چند کارهضریب  -  5تبصره 

   .رتبه میباشد

   .در همان رتبه می باشدA4 درصد قیمت دستگاه سایز 30معادل  A3 ضریب افزایشی هر سرفصل برای دستگاه های سایز - 6تبصره 

 . به صورت توافقی بین طرفین می باشد هزینه ایاب و ذهاب - 7تبصره 

    . هزینه نصب و آموزش نرم افزارهای تخصصی به صورت توافقی بین طرفین می باشد - 8تبصره 

هزینه نصب و راه اندازی دیتا پروژکتور در مکانی به غیر از میز کار،کابل و داکت کشی ، نصب و تنظیم پرده و... به صورت توافقی بین  - 9تبصره 

   فین می باشد .طر
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 تعرفه نرخنامه پایه خدمات پرینترهای جوهری - 1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرینترهای جوهریتعرفه نرخنامه خدمات  - 1جدول شماره 

 

 نوع چاپگر  جوهری

 نوع خدمات A4رنگ ، 4جوهر افشان تا  A4رنگ ، 6جوهر افشان تا   A3جوهر افشان 

1.850.000 1.200.000 850.000 
نصب و راه اندازی و تنظیمات 

 و آموزش کاربری

 تعویض قطعه و رفع ایراد 1,800,000 2,750,000 3,500,000

 جنرال سرویس 2,600,000 3,000,000 4,000,000

1,300,000 1,100,000 1,000,000 

ریست ها و تنظیمات 

تخصصی)ریست فیوزینگ و 

ترنسفر،ریست منبع ضایعات و 

)... 

2,200,000 1,750,000 1,100,000 

تعمیرات تخصصی )تایمینگ ، 

تبدیل فیوزینگ ، تعمیر 

،  sorterترنسفر ، تعمیر 

تعمیر تخصصی هد ، تعمیر 

Stapler )... و 

700,000 600,000 500,000 

خدمات مواد مصرفی)نصب 

تانک و هواگیری،نصب ریبون 

 و تونر و کارتریج و ...(

1,400,000 1,100,000 900,000 
تخصصی در صورت کارشناسی 

 انصراف مشتری

 تعمیر برد تغذیه 900,000 1,100,000 1,400,000

 تعمیر برد پردازشگر 1,500,000 1,750,000 2,100,000

 تعمیر بردهای رابط 1,100,000 1,250,000 1,500,000
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 تعرفه نرخنامه پایه خدمات پرینترهای لیزری - 1-2

 نوع چاپگر  لیزری تک رنگ

 50.000لیزری تک رنگ بیشتر از  

 برگ در ماه 

برگ  50.000لیزری تک رنگ تا  

 در ماه 

رگ ب 50.000  لیزری تک رنگ تا 

 در ماه 
 نوع خدمات

1.800.000 1.200.000 890.000 
اندازی و تنظیمات و نصب و راه 

 آموزش کاربری

 تعویض قطعه و رفع ایراد 2,100,000 2,700,000 5,000,000

 جنرال سرویس 2,750,000 3,450,000 6,500,000

1,250,000 1,100,000 1,000,000 

ریست ها و تنظیمات 

تخصصی)ریست فیوزینگ و 

ترنسفر،ریست منبع ضایعات و 

)... 

3,500,000 1,600,000 1,400,000 

تعمیرات تخصصی )تایمینگ ، 

تبدیل فیوزینگ ، تعمیر ترنسفر 

، تعمیر تخصصی  sorter، تعمیر 

 و ...( Staplerهد ، تعمیر 

250.000 250.000 250.000 

خدمات مواد مصرفی)نصب تانک 

و هواگیری،نصب ریبون و تونر و 

 کارتریج و ...(

2,800,000 1,350,000 1,100,000 
کارشناسی تخصصی در صورت 

 انصراف مشتری

 تعمیر برد تغذیه 1,350,000 1,700,000 3,500,000

 تعمیر برد پردازشگر 1,900,000 2,300,000 7,000,000

 تعمیر بردهای رابط 750,000 950,000 2,300,000

 

 پرینترهای لیزری تک رنگتعرفه نرخنامه خدمات  - 2جدول شماره 
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 نوع چاپگر  لیزری رنگی باالی 

 50.000لیزری رنگی باالی   

  A4برگ در ماه 

 50.000لیزری رنگی تا  

  A4برگ در ماه 

 10.000یزری رنگی تا  ل

  A4برگ در ماه 
 نوع خدمات

2.200.000 1.800.000 1.200.000 
نصب و راه اندازی و تنظیمات و 

 آموزش کاربری

 تعویض قطعه و رفع ایراد 2,500,000 3,400,000 6,500,000

 جنرال سرویس 3,500,000 4,200,000 8,000,000

2,750,000 1,900,000 1,400,000 

ریست ها و تنظیمات 

تخصصی)ریست فیوزینگ و 

 ترنسفر،ریست منبع ضایعات و ...(

4,200,000 2,100,000 1,750,000 

تعمیرات تخصصی )تایمینگ ، 

تبدیل فیوزینگ ، تعمیر ترنسفر ، 

، تعمیر تخصصی هد ،  sorterتعمیر 

 و ...( Staplerتعمیر 

800,000 600,000 500,000 

خدمات مواد مصرفی)نصب تانک و 

هواگیری،نصب ریبون و تونر و 

 کارتریج و ...(

3,500,000 2,100,000 1,400,000 
تخصصی در صورت کارشناسی 

 انصراف مشتری

 تعمیر برد تغذیه 1,700,000 2,200,000 4,500,000

 تعمیر برد پردازشگر 3,500,000 5,500,000 9,800,000

 تعمیر بردهای رابط 1,000,000 1,350,000 1,900,000

 

 تعرفه نرخنامه خدمات پرینترهای لیزری رنگی - 3جدول شماره 
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 تعرفه نرخنامه پایه خدمات پرینترهای سوزنی - 1-3

 نوع چاپگر  سوزنی

 ستون  136سوزنی تا 
 600سوزنی سرعت باال ، باالتر از 

 کاراکتر بر ثانیه 
 نوع خدمات SLIP   ،PASBOOKسوزنی 

1.200.000 2.500.000 2.700.000 
نصب و راه اندازی و تنظیمات و آموزش 

 کاربری

 تعویض قطعه و رفع ایراد 3,750,000 3,500,000 2,750,000

 جنرال سرویس 6,000,000 4,500,000 3,800,000

1,200,000 1,750,000 1,750,000 

ریست ها و تنظیمات تخصصی)ریست 

فیوزینگ و ترنسفر،ریست منبع 

 ضایعات و ...(

2,400,000 9,000,000 7,000,000 

تعمیرات تخصصی )تایمینگ ، تبدیل 

فیوزینگ ، تعمیر ترنسفر ، تعمیر 

sorter  تعمیر تخصصی هد ، تعمیر ،

Stapler )... و 

100.000 300.000 300.000 

خدمات مواد مصرفی)نصب تانک و 

هواگیری،نصب ریبون و تونر و کارتریج 

 و ...(

1,450,000 2,100,000 1,750,000 
تخصصی در صورت انصراف کارشناسی 

 مشتری

 تعمیر برد تغذیه 2,750,000 4,000,000 1,500,000

 تعمیر برد پردازشگر 7,000,000 9,000,000 2,500,000

 تعمیر بردهای رابط 2,500,000 1,100,000 900,000

 

 تعرفه نرخنامه خدمات پرینترهای سوزنی - 4جدول شماره 
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 تعرفه نرخنامه پایه خدمات پرینترهای حرارتی - 1-4

 

 تعرفه نرخنامه خدمات پرینترهای حرارتی - 5جدول شماره 

 

 

 نوع چاپگر  حرارتی

 نوع خدمات  پرینتر  LABEL  چاپگر حرارتی 

 نصب و راه اندازی و تنظیمات و آموزش کاربری 1.800.000 700.000

 تعویض قطعه و رفع ایراد 1,800,000 1,350,000

 جنرال سرویس 2,750,000 1,750,000

980.000 980.000 
ریست ها و تنظیمات تخصصی)ریست فیوزینگ و 

 ترنسفر،ریست منبع ضایعات و ...(

850,000 1,100,000 

تعمیرات تخصصی )تایمینگ ، تبدیل فیوزینگ ، 

، تعمیر تخصصی  sorterتعمیر ترنسفر ، تعمیر 

 و ...( Staplerهد ، تعمیر 

100.000 300.000 
مصرفی)نصب تانک و هواگیری،نصب خدمات مواد 

 ریبون و تونر و کارتریج و ...(

 کارشناسی تخصصی در صورت انصراف مشتری 800,000 650,000

 تعمیر برد تغذیه 1,200,000 750,000

 تعمیر برد پردازشگر 5,000,000 4,000,000

 تعمیر بردهای رابط 650,000 500,000
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 تعرفه نرخنامه پایه خدمات اسکنر - 1-5

 نوع چاپگر    FEEDERاسکنر عریض و اسکنر  

 نوع خدمات اسکنر عریض یا نقشه  برگ 60باالی   FEEDERاسکنر   برگ 60تا  FEEDERاسکنر  

1,500,000 1,500,000 6,000,000 
تنظیمات و آموزش نصب و راه اندازی و 

 کاربری

 تعویض قطعه و رفع ایراد 4,500,000 3,500,000 2,200,000

 جنرال سرویس 8,000,000 4,000,000 2,500,000

1,500,000 1,500,000 3,500,000 

ریست ها و تنظیمات تخصصی)ریست 

فیوزینگ و ترنسفر،ریست منبع 

 ضایعات و ...(

________ ________ ________ 

تعمیرات تخصصی )تایمینگ ، تبدیل 

فیوزینگ ، تعمیر ترنسفر ، تعمیر 

sorter  تعمیر تخصصی هد ، تعمیر ،

Stapler )... و 

________ ________ ________ 

خدمات مواد مصرفی)نصب تانک و 

هواگیری،نصب ریبون و تونر و کارتریج 

 و ...(

1,500,000 2,000,000 3,000,000 
کارشناسی تخصصی در صورت انصراف 

 مشتری

 تعمیر برد تغذیه 3,500,000 2,750,000 1,500,000

 تعمیر برد پردازشگر 25,000,000 11,000,000 8,000,000

 تعمیر بردهای رابط 1,800,000 1,700,000 1,400,000

 

 عریض و فیدر تعرفه نرخنامه خدمات اسکنر - 6جدول شماره 
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 اسکنر فلت فیدر و حرفه ای و خانگی
 

 نوع چاپگر 

  FLATاسکنر  

 خانگی  

حرفه  FLATاسکنر  

 ای  

تا  FLAT FEEDERاسکنر  

 برگ   60

باالی  FLAT FEEDERاسکنر  

 برگ   60
 نوع خدمات

1,000,000 1,750,000 1,500,000 1,500,000 
نصب و راه اندازی و تنظیمات و 

 کاربریآموزش 

 تعویض قطعه و رفع ایراد 2,500,000 2,000,000 2,000,000 1,300,000

 جنرال سرویس 3,500,000 2,500,000 2,000,000 1,400,000

________ 1,000,000 1,500,000 1,500,000 

ریست ها و تنظیمات 

تخصصی)ریست فیوزینگ و 

ترنسفر،ریست منبع ضایعات و 

)... 

________ 1,300,000 ________ ________ 

تعمیرات تخصصی )تایمینگ ، 

تبدیل فیوزینگ ، تعمیر ترنسفر 

، تعمیر تخصصی  sorter، تعمیر 

 و ...( Staplerهد ، تعمیر 

________ ________ ________ 500,000 

خدمات مواد مصرفی)نصب تانک 

و هواگیری،نصب ریبون و تونر و 

 ...(کارتریج و 

700,000 1,000,000 1,000,000 1,500,000 
کارشناسی تخصصی در صورت 

 انصراف مشتری

 تعمیر برد تغذیه 2,500,000 1,500,000 1,500,000 750,000

 تعمیر برد پردازشگر 8,000,000 5,000,000 3,500,000 2,500,000

 تعمیر بردهای رابط 1,400,000 750,000 750,000 500,000

 

 حرفه ای و خانگی تعرفه نرخنامه خدمات اسکنر فلت فیدر و  -   7جدول شماره
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 تعرفه نرخنامه پایه خدمات دستگاه های کپی -1-6

 نوع چاپگر  کپی

برگ در دقیقه تک  25کپی تا 

 رنگ

برگ در   50تا  25کپی 

 دقیقه تک رنگ

برگ در    50کپی باالی 

 دقیقه تک رنگ
 نوع خدمات کپی رنگی 

1.900.000 3,000,000 4,400,000 7,500,000 
نصب و راه اندازی و تنظیمات و 

 آموزش کاربری

 تعویض قطعه و رفع ایراد 8,500,000 5,200,000 4,200,000 3,200,000

 جنرال سرویس 25,000,000 17,000,000 8,500,000 6,500,000

1,600,000 2,500,000 3,500,000 4,500,000 

ریست ها و تنظیمات 

تخصصی)ریست فیوزینگ و 

ترنسفر،ریست منبع ضایعات و 

)... 

2,200,000 2,750,000 3,500,000 6,500,000 

تعمیرات تخصصی )تایمینگ ، 

تبدیل فیوزینگ ، تعمیر ترنسفر 

، تعمیر تخصصی  sorter، تعمیر 

 و ...( Staplerهد ، تعمیر 

300.000 500.000 500.000 1.000.000 

خدمات مواد مصرفی)نصب تانک 

و هواگیری،نصب ریبون و تونر و 

 کارتریج و ...(

1,750,000 2,200,000 2,700,000 3,300,000 
کارشناسی تخصصی در صورت 

 انصراف مشتری

 تعمیر برد تغذیه 3,800,000 3,300,000 2,500,000 2,100,000

 تعمیر برد پردازشگر 12,000,000 9,500,000 6,500,000 5,000,000

 تعمیر بردهای رابط 5,500,000 4,000,000 2,650,000 2,000,000

                                                                      
 

 تعرفه نرخنامه دستگاه های کپی -  8جدول شماره 
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 تعرفه نرخنامه پایه خدمات پالتر -1-7

 نوع چاپگر  پالتر

 نوع خدمات اینچ 64تا  44از  اینچ  44تا   24از   اینچ  24پالتر تا  

4,500,000 7,000,000 12,000,000 
نصب و راه اندازی و تنظیمات و آموزش 

 کاربری

 تعویض قطعه و رفع ایراد 12,500,000 9,000,000 7,500,000

 جنرال سرویس 19,000,000 14,500,000 11,000,000

3,000,000 4,200,000 5,500,000 

ریست ها و تنظیمات تخصصی)ریست 

فیوزینگ و ترنسفر،ریست منبع ضایعات 

 و ...(

5,000,000 6,500,000 10,000,000 

تعمیرات تخصصی )تایمینگ ، تبدیل 

 sorterفیوزینگ ، تعمیر ترنسفر ، تعمیر 

و  Stapler، تعمیر تخصصی هد ، تعمیر 

)... 

3,000,000 4,500,000 5,500,000 

خدمات مواد مصرفی)نصب تانک و 

هواگیری،نصب ریبون و تونر و کارتریج و 

)... 

3,500,000 5,000,000 7,000,000 
کارشناسی تخصصی در صورت انصراف 

 مشتری

 تعمیر برد تغذیه 6,000,000 4,500,000 3,500,000

 تعمیر برد پردازشگر 15,000,000 10,000,000 8,500,000

 تعمیر بردهای رابط 10,000,000 5,500,000 3,500,000

 

 تعرفه نرخنامه پالتر -  9جدول شماره 
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 نرخنامه پایه خدمات دیتا پروژکتور تعرفه -1-8

 نوع چاپگر  دیتاپروژکتور

 نوع خدمات دیتا پروژکتور ، سینمایی دیتا پروژکتور ، آموزشی دیتا پروژکتور ، اداری 

2,500,000 3,300,000 4,000,000 
نصب و راه اندازی و تنظیمات و آموزش 

 کاربری

 قطعه و رفع ایرادتعویض  4,400,000 3,250,000 2,800,000

 جنرال سرویس 4,400,000 3,250,000 2,800,000

1,600,000 1,600,000 2,000,000 

ریست ها و تنظیمات تخصصی)ریست 

فیوزینگ و ترنسفر،ریست منبع ضایعات 

 و ...(

2,200,000 2,800,000 3,750,000 

تعمیرات تخصصی )تایمینگ ، تبدیل 

 sorterفیوزینگ ، تعمیر ترنسفر ، تعمیر 

و  Stapler، تعمیر تخصصی هد ، تعمیر 

)... 

________ ________ ________ 

خدمات مواد مصرفی)نصب تانک و 

هواگیری،نصب ریبون و تونر و کارتریج و 

)... 

1,500,000 1,500,000 1,750,000 
تخصصی در صورت انصراف  کارشناسی

 مشتری

 تعمیر برد تغذیه 2,250,000 1,700,000 1,700,000

 تعمیر برد پردازشگر 6,000,000 4,200,000 3,300,000

 تعمیر بردهای رابط 1,100,000 800,000 800,000

 

 تعرفه نرخنامه دیتاپروژکتور -  10جدول شماره 
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 نرخنامه پایه خدمات دستگاه های فکستعرفه  -1-9

 نوع چاپگر  فکس

 نوع خدمات فکس رول حرارتی  فکس  کاربنی  فکس لیزری 

1.200.000 700.000 700.000 
نصب و راه اندازی و تنظیمات و آموزش 

 کاربری

 تعویض قطعه و رفع ایراد 1,250,000 1,700,000 2,500,000

 جنرال سرویس 1,600,000 1,800,000 2,750,000

1,100,000 850,000 700,000 

ریست ها و تنظیمات تخصصی)ریست 

فیوزینگ و ترنسفر،ریست منبع ضایعات و 

)... 

1,700,000 1,400,000 1,150,000 

تعمیرات تخصصی )تایمینگ ، تبدیل 

،  sorterفیوزینگ ، تعمیر ترنسفر ، تعمیر 

 و ...( Staplerتعمیر تخصصی هد ، تعمیر 

200.000 200.000 200.000 

خدمات مواد مصرفی)نصب تانک و 

هواگیری،نصب ریبون و تونر و کارتریج و 

)... 

1,250,000 850,000 850,000 
کارشناسی تخصصی در صورت انصراف 

 مشتری

 تعمیر برد تغذیه 1,000,000 1,000,000 1,400,000

 تعمیر برد پردازشگر 1,400,000 1,450,000 2,500,000

 تعمیر بردهای رابط 600,000 600,000 900,000

 

 تعرفه نرخنامه دستگاه های فکس  -  11جدول شماره 
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 تعرفه نرخنامه پایه خدمات ماشین حساب  -1-10

 

 نوع چاپگر  ماشین حساب

 نوع خدمات ماشین حساب المپ و نوار  ماشین حساب مهندسی  ماشین حساب رومیزی 

200.000 450.000 500.000 
نصب و راه اندازی و تنظیمات و 

 آموزش کاربری

 تعویض قطعه و رفع ایراد 1,500,000 900,000 900,000

 جنرال سرویس 1,600,000 1,000,000 1,200,000

500,000 500,000 800,000 

ریست ها و تنظیمات 

تخصصی)ریست فیوزینگ و 

 ترنسفر،ریست منبع ضایعات و ...(

600,000 600,000 1,000,000 

تعمیرات تخصصی )تایمینگ ، تبدیل 

فیوزینگ ، تعمیر ترنسفر ، تعمیر 

sorter  تعمیر تخصصی هد ، تعمیر ،

Stapler )... و 

_________ _________ ------ 

خدمات مواد مصرفی)نصب تانک و 

هواگیری،نصب ریبون و تونر و 

 کارتریج و ...(

500,000 350,000 700,000 
کارشناسی تخصصی در صورت 

 انصراف مشتری

 تعمیر برد تغذیه 600,000 300,000 400,000

 تعمیر برد پردازشگر 1,200,000 1,000,000 1,000,000

 تعمیر بردهای رابط 400,000 200,000 250,000

 

 تعرفه نرخنامه ماشین حساب  -  12جدول شماره 
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 و کاغذ خردکنتعرفه نرخنامه پایه خدمات  پول شمار   -1-11

 

 نوع چاپگر  پول شمار کاغذ خرد کن

 نوع خدمات پول شماره رو ایستاده  پول شماره رو میزی  کاغذ خرد کن  حرفه ای  کاغذ خرد کن معمولی 

 نصب و راه اندازی و تنظیمات و آموزش کاربری 700.000 500.000 500.000 500.000

 تعویض قطعه و رفع ایراد 2,750,000 1,800,000 2,750,000 1,700,000

 جنرال سرویس 3,750,000 2,600,000 3,750,000 2,600,000

1,100,000 1,600,000 1,250,000 1,750,000 
تخصصی)ریست فیوزینگ و ریست ها و تنظیمات 

 ترنسفر،ریست منبع ضایعات و ...(

1,400,000 2,200,000 1,000,000 1,400,000 

تعمیرات تخصصی )تایمینگ ، تبدیل فیوزینگ ، 

، تعمیر تخصصی  sorterتعمیر ترنسفر ، تعمیر 

 و ...( Staplerهد ، تعمیر 

300.000 500.000 _________ _________ 
مواد مصرفی)نصب تانک و هواگیری،نصب  خدمات

 ریبون و تونر و کارتریج و ...(

 کارشناسی تخصصی در صورت انصراف مشتری 1,800,000 1,200,000 1,800,000 1,300,000

 تعمیر برد تغذیه 3,000,000 1,750,000 3,000,000 1,750,000

 تعمیر برد پردازشگر 3,750,000 2,500,000 3,500,000 2,400,000

 تعمیر بردهای رابط 1,200,000 800,000 1,200,000 800,000

 

 تعرفه نرخنامه پول شمار  و کاغذ خرد کن -  13جدول شماره 

 

 

  



 

20 
 

 تعرفه نرخنامه پایه خدمات  کافی نت  -2

  اینترنتی و اداریتعرفه نرخنامه پایه خدمات   -2-1

 کافی نتتعرفه نرخنامه پایه  -   14جدول شماره 

 ردیف شرح خدمات )ریال(نرخ مصوب  توضیحات
 

 1 هزینه استفاده از اینترنت به غیر از حجم دانلود 70.000یک ربع 
 4.170بعداز یک ربع ساعت هر دقیقه 

 ریال

 ریال 125.000نیم ساعت   ریال 4.170بعداز نیم ساعت هر دقیقه 

 ریال 250.000یک ساعت  ریال 4.170بعداز یک ساعت هر دقیقه 

 A4 2پرینت لیزری سیاه و سفیداز طریق اینترنت هر برگ  15.000 کاغذ معمولیبرای 

 A4 3پرینت رنگی  بصورت عکس در یک صفحه  75.000 برای کاغذ معمولی

 A4 4پرینت رنگی بصورت متن در یک صفحه  30.000 برای کاغذ معمولی

 A5 5پرینت رنگی بصورت عکس در صفحه  35.000 برای کاغذ معمولی
 

 6 هر برگ با ویرایشA4اسکن سیاه و سفید یا رنگی تا سایز  35.000

 7 ارسال نمابر به خارج از کشور بصورت شماره گیری مستقیم  50.000 30.000از برگ دوم هربرگ  

 8 ارسال نمابر   بین شهری بصورت شماره گیری مستقیم  30.000 20.000از برگ دوم هر برگ 

 9 ارسال نمابر     شهری بصورت شماره گیری مستقیم 20.000 15.000از برگ دوم هر برگ 

 10 ایجاد ایمیل توسط اپراتور واحد صنفی 100.000 بدون نصب و راه اندازی در دستگاه

تا  -بدون احتساب هزینه اسکن

20Mb رایگان 

 11 ارسال ایمیل توسط اپراتورواحد صنفی 100.000

 
  12 سطر 18تایپ ساده حداقل هر برگ  90.000
 13 تایپ تیتر 35.000

ثبت نام اینترنتی )کلیه ثبت نامها که توسط واحد صنفی انجام  300.000دقیقه  10تا  دقیقه 5دقیقه به ازای هر  10بعداز 

 پذیرد(  به ازای هر نفر توسط اپراتور

14 

ریال)بدون احتساب هزینه 50.000

 اسکن و پرینت(

 Adsl 15حجم دانلود باسرویس  Mb 150.000به ازای هر  

حق الزحمه اپراتور و هزینه اینترنت جهت دریافت فیش و حکم  50.000 بدون احتساب پرینت

حقوقی و کارت ورود به جلسه واستعالم سوابق بیمه و ابالغ و 

 احکام الکترونیکی قضایی

16 

 17 خرید و پرداخت اینترنتی 60.000 از کارت مشتری

هزینه هرگونه استعالم خبری از اینترنت که ساده و بدون پرینت  30.000 )موفق یا ناموفق(

 باشد 

18 

 19 ایجاد هر صفحه در پاور پوینت 50.000 ساده بدون محتوا سازی

 20 مهندسی توسط اپراتور-کاربردی-کار با نرم افزارهای تخصصی 1.200.000 به ازای هر ساعت

 21 استخراج و جستجوی  مطلب از اینترنت توسط اپراتور  150.000دقیقه   10تا  دقیقه 5دقیقه به ازای هر  10بعداز 

 ریال 50.000

 22 دریافت فایل مجاز از شبکه های اجتماعی  فایل1برای   20.000 بدون حجم دانلود فایل و پرینت

 به ازای هرفایل اضافه 5.000
 

  CD 23به همراه  CDرایت  70.000
 DVD 24به همراه  DVDرایت  90.000

 25 هزینه ثبت نام اولیه خودرو 400.000 300.000ثبت نام ثانویه 
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 تعرفه نرخنامه پایه خدمات  ثبت نام کد اقتصادی و ثبت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی  -2-2

 

 تعرفه نرخنامه پایه خدمات  ثبت نام کد اقتصادی و ثبت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی -  15جدول شماره 

 

 

 ریال میباشد. 15.000یکرو  A4هزینه پرینت هر صفحه .مبالغ فوق بدون احتساب هزینه پرینت می باشد - 1تبصره 

 

 

 قیمت )ریال( عنوان بخش

 

 

 

 کد اقتصادی
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

 500.000 اضافه گردد ( 100.000پیش ثبت نام کد اقتصادی برای یک مودی ) به ازای هر شریک 

 100.000 ارسال نام کاربری و کلمه عبور در صورت فراموشی

 200.000 فعالسازی و دریافت ابالغیه های مالیاتی

 اشخاص حقوقی
 ثبت و ارسال

و زیان به  ثبت اطالعات ترازنامه و حساب سود

 2.600.000 صورت صحیح از طرف مؤدی  و اظهارنامه

 ) پرینت جداگانه محاسبه گردد (

 1.200.000 عدم فعالیت بدون ترازنامه و حساب سود و زیان ثبت و ارسال

 اشخاص حقیقی

 گروه اول
ثبت اطالعات ترازنامه و حساب سود و زیان به  

 اظهارنامهصورت صحیح از طرف مؤدی و 
1.500.000 

 700.000 عدم فعالیت بدون ترازنامه و حساب سود و زیان گروه اول

 گروه دوم
 ثبت اطالعات ترازنامه و حساب سود و زیان  به 

1.000.000 
 و اظهارنامه

 گروه سوم

وفیش پرداختی برای یک a ثبت و ارسال اظهارنامه

مودی با یک فیش ) فیش های پرداختی برای 

 ریال محاسبه گردد ( 25.000شرکاء ، هر فیش 

700.000 

اظهارنامه 

 مالیاتی
  
  

   امالک

 200.000 پیش ثبت نام مستغالت 

 700.000 ثبت و ارسال اظهارنامه با یک مستاجر

 150.000 به ازای هر ملک اجاری )مستاجر( اضافی
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 رخنامه پایه خدمات  شبکه و سرور تعرفه ن -3

 تعرفه نرخنامه پایه خدمات  شبکه  - 3-1

 های فوق افزوده خواهد شد. مالیات ارزش افزوده و تعرفه های بیمه تامین اجتماعی به قیمت - 1تبصره 

 

 کشی دیتاکابلتعرفه نرخنامه پایه خدمات  - 3-1-1

 
  قیمت)ریال( واحد عنوان خدمت ردیف 

ل
کاب

ی 
س

ا م
یت

 د
ی

ش
ک

U
TP

 C
at

5e 

 متر 915شرایط کاری عادی در داخل ساختمان و حداقل 

 20.000 متر متر   1000 کشی تا کابل 1

 18.000 متر 5000تا  1000کشی ازکابل 2

 متر به باال  5000کشی از کابل 3
 12.000 متر

ل
کاب

ی
س

ا م
یت

 د
ی

ش
ک

 

ST
P

 C
at

5
e,

 U
TP

 C
at

6
 

 متر 915شرایط کاری عادی در داخل ساختمان و حداقل 

1 
 متر  1،000کشی تا کابل

 20.000 متر

 

2 
 5،000تا  1،000کشی از کابل

 18.000 متر
 

3 
 متر به باال  5،000کشی از کابل

 12.000 متر
 

ل
کاب

ی 
س

ا م
یت

 د
ی

ش
ک

ST
P

 

C
at

6/6
A

/
7/7

A
/

8
 

 متر 915شرایط کاری عادی در داخل ساختمان و حداقل 

1 
 متر متر  1،000کشی تا کابل

20.000 

 

2 
 متر 5،000تا  1،000کشی از کابل

18.000 
 

3 
 متر متر به باال  5،000کشی از کابل

12.000 
 

 

 کشی دیتاکابلتعرفه نرخنامه پایه خدمات :  16جدول
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 نصب اتصاالتتعرفه نرخنامه پایه خدمات  -3-1-2

 توضیحات قیمت)ریال( واحد عنوان خدمت ردیف 

ی 
ند

رب
 س

ب و
ص

ن
ی

س
ت م

اال
ص

ات
 

  10.000 عدد Cat.5eنری )پالگ(  RJ-45نصب  1

استون مادگی )کانکشن ماجول یا کی RJ-45نصب  2

 Cat.5eجک( 
  20.000 عدد

3 
  20.000 عدد (STP Cat.5eیا  Cat.6نری )پالگ  RJ-45نصب 

استون مادگی )کانکشن ماجول یا کی RJ-45نصب  4

 STP Cat.5eیا  Cat.6جک( 
  20.000 عدد

یا  STP Cat.6یا  Cat.6Aنری )پالگ  RJ-45نصب  5

Cat7) 
  20.000 عدد

استون مادگی )کانکشن ماجول یا کی RJ-45نصب  6

 Cat7یا  STP Cat.6یا  Cat.6Aجک( 
  20.000 عدد

(Keystoneنصب پریز دیتا روکار )بدون نصب  7

  
  25.000 عدد

 + BackBoxنصب پایه پریز یا قاب پشتی ) 8

Faceplate) 
  25.000 عدد

ی 
ند

رب
 س

ب و
ص

ن
P

at
ch

 P
an

el
 

پورت  24دارای  Patch Panelنصب و پانچ  1

Cat5e UTP  به صورتLoaded 
 1.000.000 عدد

ها در صورتی که تعداد پورت

، 48، 12باشد ) 24غیر از 

...( نرخ نصب بر مبنای 96

برای هر  Unloadedنصب 

Unit  به عالوه تعداد

Keystone  ها با فناوری

 شود.مربوط محاسبه می

پورت  24دارای  Patch Panelنصب و پانچ  2

Cat5e STP  به صورتLoaded 
 1.000.000 عدد

 Cat6پورت  24دارای  Patch Panelنصب و پانچ  3

UTP  به صورتLoaded 
 1.000.000 عدد

پورت  24دارای  Patch Panelنصب و پانچ  4

Cat6e STP  به صورتLoaded 
 1.000.000 عدد

در رک، به صورت  Patch Panelنصب فیزیکی  5
Unloaded 

 250.000 عدد

و 
سی

ت پ
زا

هی
ج

ب ت
ص

ت ن
ما

خد

ی
ور

ر ن
یب

ف
 

  100.000 متر MM وSMنصب کابل فیبرنوری  1

  200.000 تار فیوژن فیبر نوری 2

  1.000.000 عدد نصب و آرایش پچ پنل فیبر نوری 3

  500.000 عدد ATBنصب  4

  800.000 عدد FATنصب  5

  100.000 تار تست و آنالیز تارها با فلوک 6

  100.000 تار تارها OTDRتست  7

 نصب اتصاالتتعرفه نرخنامه پایه خدمات :  17جدول 
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 رک دیواریتعرفه نرخنامه پایه خدمات  -3-1-3

 توضیحات )ریال(قیمت عنوان خدمت ردیف

  2.000.000  به باال  12Uنصب فیزیکی رکهای ایستاده از   1

  12U 1.000.000تا  6Uنصب فیزیکی رک دیواری   2

  150.000 نصب سینی کوچک 3

  3U 50.000و  2Uو U 1نصب بلنک پنل 4

  100.000 نصب نگهدارنده کابل 5

  100.000 نصب الیت پنل 6

  3U 200.000نصب فیزیکی تجهیزات اکتیو تا   7

  300.000 نصب/ افزایش فن 8

  300.000 جابجائی و تنظیم یک جفت ریل 9

  400.000 ایتعویض درب شیشه  10

  200.000 تعویض درب با لوالی متحرک  11

  150.000 تعویض درب با لوالی ثابت  12

  200.000 جابجائی پنل ثابت و متحرک  13

  200.000 تعویض غبارگیر موئی  14

  150.000 تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره  15

  100.000 تعویض استاپر مغناطیسی  16

  100.000 تعویض لوالی فنری  17

  100.000 وصل سیم ارت به بدنه  18

  PDU 200.000تعویض فیوز  19

 مترسانتی 60تا عمق  300.000 نصب سینی ثابت به چهار ریل 20

 مترسانتی 60تا عمق  400.000 نصب سینی ثابت به شش ریل 21

  400.000 نصب سینی متحرک 22

  3U 100.000و  2Uو 1Uنصب بلنک پنل 23

  6U 200.000تا  4Uنصب بلنک پنل 24

  unloaded 100.000نصب پچ پنل  25

  300.000 نصب نگهدارنده کابل 26

  200.000 نصب پنل مانیتور 27

  PDU 300.000 نصب 28

  300.000 در رک  Device نصب هر  29

  1.000.000 نصب سویچ بدون وجود رک )بر روی دیوار و ...(  30

  ریال 2.000.000تا  500.000از  آرایش کابل ها در رک  31

 نصب رک دیواریتعرفه نرخنامه پایه خدمات :  18جدول 
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 رک ایستاده تعرفه نرخنامه پایه خدمات  -3-1-4

 

 توضیحات قیمت عنوان خدمت ردیف

  200.000 بررسی فن معیوب 1

2 
 بررسی و تعمیر یا تعویض فن معیوب 

تهیه کاال به عهده مشتری  300.000

 است

  300.000 نصب/افزایش فن  3

  400.000 ایتعویض در شیشه 4

  200.000 با لوالی متحرک )فنری(  -تعویض در  5

  300.000 با لوالی ثابت  -تعویض در  6

  300.000 دو تکه با لوالی متحرک  -تعویض در  7

  200.000 تعویض غبارگیر موئی 8

  150.000 تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره  9

  500.000 تعویض قفل الکترونیک پین کد 10

  400.000 تعویض قفل زیمنسی 11

  100.000 نصب هر چرخ/پایه رک  14

  300.000 داخل(تعویض هر چرخ/پایه رک )با تجهیزات  15

  300.000 جابجائی و تنظیم یک جفت ریل 16

  100.000 تعویض لوالی فنری 17
 

 نصب رک ایستادهتعرفه نرخنامه پایه خدمات :  19جدول 

 کابل کشی مجدد  تعرفه نرخنامه پایه خدمات  -3-1-5

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

1 
 متر قبل های شبکه اجرا شده ازآوری کابلجمع

25 %

 Cat5eکشیکابل
  

2 

 % نصب داکت 30 متر آوری داکت با باز کردن پیچ و رولپالکجمع

های داکت کلیه اندازه

پالستیکی؛ سایر موارد 

 توافقی

3 
های موجود برای گسترش باز و بسته کردن داکت

 شبکه
 % نصب داکت 25 متر

های داکت کلیه اندازه

پالستیکی؛ سایر موارد 

 توافقی

های کشیده گذاری کابلپیدا کردن سرکابل و شماره 4

 شده از قبل
 50.000 لینک

با آزمون و نصب نمراتور 

 پالستیکی

 تعرفه نرخنامه پایه خدمات کابل کشی مجدد :  20جدول 
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 های مدار بسته(حفاظت فیزیکی )دوربینتعرفه نرخنامه پایه خدمات  -3-1-6

 قیمت)ریال( واحد عنوان خدمت ردیف

نصب فیزیکی و تنظیم زوایا دوربین ثابت از هر نوع داخل ساختمانی )تا  1

 متر(* 3ارتفاع 

 900.000 دستگاه

اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیم زوایا دوربین ثابت از هر نوع داخل  2

 بابت هر متر اضافه( *** -متر 3ساختمانی )باالتر از 

 200.000 متر

نصب فیزیکی و تنظیم زوایا دوربین ثابت از هر نوع خارج ساختمانی )تا  3

 *( متر 4ارتفاع 

 900.000 دستگاه

اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیم زوایا دوربین ثابت خارج ساختمانی  4

 بابت هر متر اضافه *** -متر  4باالتر از  -از هر نوع در ارتفاع 

 200.000 متر

تنظیمات نرم افزاری دوربین ثابت از هر نوع)داخل و خارج اندازی و راه 5

 ساختمان( **

 900.000 دستگاه

نصب فیزیکی و تنظیم زوایا دوربین متحرک از هر نوع داخل ساختمانی )تا  6

 متر( * 3ارتفاع 

 2.000.000 دستگاه

اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی دوربین متحرک از هر نوع داخل ساختمانی  7

 بابت هر متر اضافه( *** -متر 3)باالتر از 

 پایه اضافه اسپیددام 

 300.000 متر

 

1.000.000 

 2.000.000 دستگاه *( متر 4نصب فیزیکی دوربین متحرک از هر نوع خارج ساختمانی )تا ارتفاع  8

اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی دوربین متحرک خارج ساختمانی از هر نوع  9

 بابت هر متر اضافه *** -متر  4باالتر از  -در ارتفاع 

 1.500.000 متر

اندازی و تنظیمات نرم افزاری دوربین متحرک از هر نوع )داخل و خارج راه 10

 ساختمان( **

 700.000 دستگاه

 500.000 عدد (Housing + Bracketاستاندارد دوربین )نصب کاور و پایه  11

 500.000 عدد نصب هرگونه دستک تا اندازه یک و نیم متری برای نصب دوربین 12

 %20الی  10% دستگاه آوری تجهیزاتجمع 13

 فاکتور 

 1.000.000 دستگاه (NVR)نصب فیزیکی دستگاه ضبط و مدیریت دوربین به همراه هارد داخلی 14

بابت هر کانال  - (NVR)افزاری دستگاه ضبط و مدیریت دوربین تنظیم نرم 15

 فعال

 350.000 کانال

افزارهای شمارش، انجام تنظیمات پیشرفته پردازش تصویر )شامل نرم 16

خوان، تشخیص حرکت و جابجایی، تشخیص چهره، حفاظ مجازی، پالک

 تشخیص فقدان یا افزونه و غیره...(

 هر ساعت اضافی خارج از راه اندازی و نصب دستگاه 

کارشناس شبکه  نفر/ساعت

 -1درجه 

4.500.000 

2.500.000 

 10.000.000 دستگاه کانال 64نسخه سرور تا  -  VMSاندازی نرم افزار مدیریت تصاویرنصب و راه 17

 600.000 دستگاه هر کانال فعال -  VMSاندازی و اعمال تنظیمات نرم افزار مدیریت تصاویرراه 18

 1.000.000 نسخه افزار نظارت و مدیریت تصویرنصب و تنظیم نسخه کاربر نرم 19
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 قیمت)ریال( واحد عنوان خدمت ردیف

 2.000.000 سری انجام تنظیمات انتقال تصویر 20

ها، طراحی سامانه دوربین تحت شبکه )شامل تهیه نقشه جاگذاری دوربین 21

و راهکارهای مدیریت نظارت مسیرهای ارتباطی، لیست تجهیزات و خدمات 

 تصویری(

 هزینه کارشناسی طبق تعداد دوربین پروژه 

کارشناس شبکه  نفر/ساعت

 1درجه 

4.500.000 

  5.000.000-روز1 دوره  آموزش کاربری و مدیریت سامانه نظارت تصویری تحت شبکه 22

 6، خارج از ساختمان و تا ارتفاع (IR)اندازی پروژکتوردید در شب نصب و راه 23

 متر

 1.323.000 عدد

اندازی ملزومات دوربین شامل میکروفون اسپیکر، حافظه داخلی، نصب و راه 24

 های متعدد آالرم و...ورودی و خروجی

+هزینه 500.000 سری

 نصب
 

 های مدار بسته(حفاظت فیزیکی )دوربینتعرفه نرخنامه پایه خدمات :  21جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

 VOIP هایسیستم افزارینرم اندازیراه خدمات پایه نرخنامه تعرفه -3-1-7

 مبلغ)ریال( واحد عنوان خدمت ردیف

  افزاریهای سخت IP-PBX: نصب و پیکربندی و انجام تنظیمات اولیه مربوط به 1گروه 

 35.000.000 هر دستگاه ، شامل موارد زیر: 1انجام تنظیمات مربوط به گروه  1

1-1 
ها، تاریخ و ساعت و در شبکه و تنظیمات پایه )نظیر رنج داخلی افزاری سخت  IP-PBX نصب و استقرار

 امکانات اولیه(

 و تنظیمات کامل آن  SIP BASEهای داخلی درون شبکه بر روی مرکز تلفن و گوشی 6اندازی حداکثر راه 2-1

 خط شهری  4اندازی حداکثر راه 3-1

 تنظیمات امنیتی فایروال 4-1

 در حد عرف تعداد خطوط 3انجام کلیه تنظیمات مربوط به تماس ورودی و خروجی گروه  5-1

  افزاریهای نرم IP-PBX : نصب و پیکربندی و انجام تنظیمات اولیه مربوط به 2گروه 

 40.000.000 نصب هر سیستم شامل موارد زیر:، 2انجام تنظیمات مربوط به گروه  2

1-2 
سیسکو بر روی   CUCMو Elastix ، Issabelمتن باز مانند  VoIPافزاری مراکز تلفن نرم نصب و پیکربندی

 سرور جدید یا موجود 

2-2 
ها، تاریخ، ساعت و امکانات وی یا کارت و تنظیمات پایه )نظیر رنج داخلیبه همراه نصب فیزیکی سرور و گیت

 اولیه(

 و تنظیمات کامل آن SIP BASEهای داخلی درون شبکه بر روی مرکز تلفن و گوشی 6اندازی حداکثر راه 3-2

 خط شهری 4اندازی حداکثر راه 4-2

 تعیین تنظیمات امنیتی فایروال 5-2

 در حد عرف تعداد خطوط 3انجام کلیه تنظیمات مربوط به تماس ورودی و خروجی گروه  6-2

  IPX PBXاندازی و نصب فیزیکی سرور برای نصب سیستم عامل راه 7-2

 VoIPاندازی و نصب فیزیکی فایروال راه 8-2

 VMware ESXIسازی سرورها مبتنی بر مجازی 9-2

 2و  1های : توسعه، نصب و اجرای تنظیمات در گروه3گروه 

3 
اندازی و تنظیمات یک داخلی داخلی درون شبکه )به ازای ایجاد، راه

 (IAXو   SIPدرون شبکه، اعم از 
  600.000 هر داخلی 

4 
اندازی و تنظیمات یک داخلی برون داخلی برون شبکه )به ازای ایجاد، راه

 (IAXو   SIPشبکه اعم از
 850.000 هر داخلی

5 
افزار وانجام تنظیمات حداکثر ترانک آنالوگ )به ازای ایجاد، نصب سخت

 (FXSیا  FXOچهار خط آنالوگ 
 300.000 هر چهار خط

 500.000 هر گروه های کاری )مدیریت، اداری، مالی و ...(تعریف و تنظیم گروه 6

 200.000 هر گروه های ورودی بین کاربرانمدیریت، انتقال و توزیع تماس 7

 500.000 هر منو تلفن گویای هوشمند )امکان ایجاد منو و زیر منو چندالیه( 8

 500.000 اندازیراه )تاریخ و ساعت تحت شبکه( SNTPتنظیمات سرویس 9

 200.000 هر گروه گیریگیری و تعریف مدل های مختلف شمارهمدیریت مجوزهای شماره 10

 500.000 هر موزیک موزیک انتظار و پیشواز 11
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 مبلغ)ریال( واحد عنوان خدمت ردیف

  گیری از امکانات بیشترخدمات و انجام تنظیمات اضافه برای بهره -4گروه

12 
اندازی و انجام تنظیمات یک ترانک ترانک دیجیتال )به ازای ایجاد، راه

 (IAXو   E1و SIPدیجیتال، اعم از 
 7.000.000 هر ترانک

13 
 Timeچند زمانی )به ازای ایجاد و تنظیم یک سیستم چند زمانی یا 

condition  و هدایت تماس به سمت آن 
 200.000 هر شیفت کاری

14 
برای دریافت و ارسال آن و  IP-PBX اندازی سیستم فکس روی)راهفکس 

 های مربوطه( آموزش
 300.000 یک سیستم

15 
External Storage ها در حافظه ی )تنظیم مرکز تلفن برای ذخیره فایل

 تحت شبکه(
 2.000.000 یک سیستم

 3.500.000 هرساعت آموزش )به ازای یک ساعت آموزش استفاده از مرکز تلفن و امکانات آن( 16

17 
یابی در محل کارفرما( بدون محاسبه یابی )به ازای یک ساعت عیبعیب

 ایاب و ذهاب و خوراک
 300.000 هرساعت

18 
های ورودی و خروجی برای ارتباطات انجام تنظیمات مسیردهی تماس

 بین شعب
 5.500.000 هر شعبه 

 1.200.000 هر داخلی ایجاد داخلی برای تماس تصویری )درون شبکه یا برون شبکه( 19

 3.000.000 کل سیستم سیستم انتظار در صف مکالمات 20

21 
تلفن گویای هوشمند با قابلیت تفکیک تماس بر اساس کد ورودی تماس 

 )سیستم پاسخگویی منشی دیجیتال( IVRگیرنده 
 IVR 1.500.000هر 

 4.000.000 کل سیستم ها و مکالمات ورودی و خروجیضبط تماس 22

 توافقی اندازیراه اندازی سیستم نظرسنجی راه 23

 های مختلفتعریف مدیران و کاربران با دسترسی 24
برحسب نوع 

 سیستم
 توافقی

25 
تلفن )مرکز  PBXانجام تنظیمات هدایت تماس در اتصال به مراکز قدیمی 

 سانترال(
 750.000 هر خط

 توافقی اندازیراه گیریپشتیبان 26

 توافقی اندازیراه گیریگزارش 27

 توافقی توافقی VoIPارائه مشاوره مهاجرت از سانترال به  28

 1.500.000 هر پورت ATAتوسط دستگاه  POSاندازی تلفن آنالوگ و فکس یا راه 29

30 
به  VoIPاندازی و تنظیمات سرورهای مرتبط با نرم افزارهای مرتبط به راه

 صورت جداگانه
 توافقی هر سرور

 توافقی هر سوئیچ به درخواست مشتری در صورت نیاز VLANتنظیمات و تغییرات در  31
 

 VoIPهای افزاری سیستماندازی نرمراهتعرفه نرخنامه پایه خدمات :  22جدول 
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 سرور خدمات پایه نرخنامه تعرفه -3-2

 

 سازها ذخیره و سرور خدمات پایه نرخنامه تعرفه -3-2-1

 

 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

کارشناسی و امکانسنجی بازیابی اطالعات یک رسانه ذخیره سازی  1

 RAIDبدون 

 2.000.000 رسانه

      250.000 گیگابایت  RAIDبازیابی اطالعات بدون  2

 10.000.000 رسانه RAIDکارشناسی و  امکان سنجی بازیابی یک رسانه با  3

 1کارشناسی درجه  نفر / ساعت  RAIDبازیابی اطالعات با  4

 % قیمت کاال30تا    تعمیرات تخصصی کنترلر ، دیسک و... حین بازیابی اطالعات 5

      2.700.000 دستگاه نصب سرور و سوییچ در رک 6

 1.500.000 دستگاه نصب فیزیکی رک  7

 5.000.000 خدمت راه اندازی نرم افزارهای نظارتی ذخیره سازی  8

 5.000.000 خدمت Fabricراه اندازی نرم افزارهای نظارتی شبکه  9

 6.300.000 خدمت SAN Switchنصب و  راه اندازی  10

بررسی وضعیت سامانه های مورد نظر برای اتصال به شبکه ذخیره  11

 سازی 

 1کارشناس درجه  نفر / ساعت

 کارشناس ارشد نفر / ساعت طراحی سامانه ذخیره سازی 12

 کارشناسی ارشد نفر / ساعت Fabricطراحی شبکه  13

ارائه خدمات کارشناسی برای پیاده سازی سامانه ذخیره سازی شامل  14

 ها و ارتباط با سامانه مجازی  licenseپیکربندی اعمال 

 کارشناسی ارشد نفر / ساعت

 1.500.000 آرایه RAIDپیکربندی  15

 1.300.000 دستگاه نصب سیستم عامل ویندوز  16

 2.500.000 دستگاه نصب سایر سیستم عامل ها 17

 6.400.000 دستگاه Hypervisorنصب  18

 1.120.000 مورد VMنصب  19

 6.400.000 خدمت Vcenterنصب  20

 1کارشناس درجه  نفر / ساعت Vcenterتنظیمات  21

 1کارشناس درجه  نفر / ساعت ISCSIو تنظیمات  VSANنصب  22

 4.500.000 خدمت مجازی Storageنصب  23

 1کارشناس درجه  نفر / ساعت مجازی Storageتنظیمات  24

 4.500.000 خدمت VMWareبرای  HAراه اندازی  25

 کارشناس ارشد نفر / ساعت SAN Storageنصب و راه اندازی  26
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 5.120.000 خدمت  HBAنصب  27

 1کارشناس درجه  نفر / ساعت Virtual Switchنصب و پیکربندی  28

 1کارشناس درجه  نفر / ساعت P2Vتبدیل ماشین فیزیکی به مجازی  29

 3.500.000 خدمت نصب قطعات و متعلقات برروی سرور 30

 6.400.000 دستگاه نصب اولیه و راه اندازی نرم افزار بکاپ 31

 1کارشناس درجه  نفر / ساعت تنظیمات پیشرفته نرم افزار بکاپ 32

 6.400.000 خدمت مقدماتی Exchangeنصب و راه اندازی  33

 1کارشناس درجه  نفر / ساعت پیشرفته Exchangeنصب و راه اندازی  34

 7.500.000 دستگاه Manageبروزرسانی فریمور سوییچ  35

 2.500.000 دستگاه UnManageبروزرسانی فریمور سوییچ  36

 10.000.000 دستگاه (PM,Firmware,BIOSسرویس کامل سرور ) 37

 6.400.000 دستگاه  Tapeنصب و راه اندازی  38
 

 و ذخیره سازها سرورتعرفه نرخنامه پایه خدمات :  23جدول 

 

 

  - 1تبصره 

 قیمت)نفر/ ساعت( شغل ردیف

      5.000.000 کارشناس ارشد 1

      4.250.000 کارشناس درجه یک 2
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  سرور تعمیرات خدمات پایه نرخنامه تعرفه -3-2-2

 

   پایه نرخ تعرفه تعمیرات 

 3.000.000 یک عدد معمولی وسرور  تغذیه منبع تعمیرات 1

 2.500.000 یک عدد  سوییج  تغذیه منبع تعمیرات 2

 3.500.000 یک عدد  سوییچ– POE تغذیه منبع تعمیرات 3

 2.500.000 یک عدد کردن سرور نرم افزاری فلش پروگرام 4

 3.500.000 یک عدد افزاریسخت کردن سویج وسرور  فلش پروگرام 5

 2.500.000 یک عدد cpuسوکت  تعمیرات 6

 5.000.000 یک عدد سرور cpuسوکت  تعویض 7

 4.500.000 یک عدد سوییچچیپ هر نوع   تعویض 8

 5.000.000 یک عدد سوییچریبال چیپ هر نوع سرور و  9

 %10 عددیک  1تعمیر و عیب یابی برد سرور سطح  10

 %15 یک عدد 2تعمیر و عیب یابی برد سرورسطح  11

 %25 یک عدد 3تعمیر و عیب یابی برد سرورسطح  12

 %35 یک عدد 4تعمیر و عیب یابی برد سرورسطح  13

 3.800.000 یک عدد - POE  تعمیرات 14

 2.700.000 یک عدد kv 2تا  OFFLINE - UPSتعمیر 15

 5.000.000 یک عدد kv 5تا  OFFLINE - UPSتعمیر 16

 3.500.000 یک عدد  ONLINE  موجی شکل هر با UPS تعمیر 17

 7.000.000 یک عدد  ONLINE  موجی شکل هر با UPS تعمیر 18

 4.500.000 یک عدد تعویض هر نوع سوکت بر روی مادربورد سرور  19

 1.500.000 یک عدد تعمیر دوربین تحت شبکه  20

 

 تعمیرات سرورتعرفه نرخنامه پایه خدمات :  24جدول 
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   اطالعات بازیابی خدمات پایه نرخنامه تعرفه  -4

 

بازیابی اطالعات در موارد مشکالت نرم افزاری یا الجیکال ) منطقی ( که هارددیسک یا ذخیره ساز اشکال  -4-1

   باشند FATیا  NTFSسخت افزاری نداشته باشد و دارای فایل سیستم 

 

 ردیف ظرفیت هارد دیسک یا ذخیره ساز حداکثر قیمت )ریال(

 1  گیگابایت  500تا   3.900.000

 2  ترابایت 1 5.800.000

 3 ترابایت 2 6.800.000

 4 ترابایت 3 8.800.000

 5 ترابایت 4 10.800.000

 6  ترابایت 5 12.800.000

 7 ترابایت 6 14.800.000

 8 ترابایت 8 18.800.000

 9 ترابایت 10 22.800.000

 10  ترا به ازای هر ترابایت 10باالی  4.000.000
  
  
  

  ترابایت 12مثال : هارد دیسک 

8.000.000 =2 ×4.000.000 

30.800.000  =22.800.000  +8.000.000 

که شناسایی میشود اما  SSDحافظه های الکترونیکی و  30.000.000

 هر با  مشکالت نرم افزاری دارند مانند حذف پارتیشن و ...

  باشد که ظرفیتی

11 

 

 بازیابی اطالعات در موارد مشکالت نرم افزاری تعرفه نرخنامه پایه خدمات :  25جدول 
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 نرخ بازیابی اطالعات هارد دیسک ها در مواردی که دارای اشکاالت سخت افزاری ) معیوب ( باشند  -4-2

 

بازیابی اطالعات هارد دیسک با مشکالت سخت افزاری و  قیمت )ریال(

 FATیا  NTFSفایل سیستم های 

 ردیف

حداکثر نرخ دستمزد برای هارد یک ترابایت )در صورتی که  30.000.000

 جراحی نباشد(نیاز به 

1 

 2  به ازای هر ترابایت اضافه ) بدون نیاز به جراحی ( 10.000.000

    میلیون تومان 4=3+1مثال برای یک هارد دو ترابایت معیوب 

 3 فقط دستمزد جراحی موفق هارد دیسک ) یکبار( 20.000.000

که به هزینه بازیابی هارد معیوب حاصل از ردیفهای فوق 

 شوداضافه میهمین جدول 

  

   (Helium) به غیر از هاردهای با تکنولوژی 

دستمزد جراحی ناموفق ) برای تمامی ظرفیت ها یکسان  2.000.000

 است (

4 

هزینه خرید یا تامین هارد یا قطعه مشابه ) که به هزینه های  توافقی

 فوق اضافه میشود(

5 

 
 بازیابی اطالعات در موارد مشکالت سخت افزاری تعرفه نرخنامه پایه خدمات   - 26جدول 

 

  تعمیرات :تبصره 

  قیمت هارد دیسک نو و اصلی یا گارانتی معتبر است . ٪30  دستمزد تعمیرات هارد دیسک ها - 1تبصره 

 حداکثر دو ردیف هزینه است.در صورتی که مشکالت نرم افزاری و سخت افزاری توام باشد، هزینه بازیابی اطالعات برابر مجموع  - 2تبصره 

 در صورتی که مشکالت نرم افزاری یا سخت افزاری بیش از یک مورد باشد ، حداکثر هزینه برابر یک ردیف جدول مربوطه است. - 3تبصره 

 مثال برای مشکالت نرم افزاری : حذف فایلها و سپس حذف پارتیشن. •

  بدسکتور با همراه دیسک هارد هد خرابی مشکل:   مثال برای مشکالت سخت افزاری •
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 (RAID 1,0,10,5,6)  ( استانداردRAIDبازیابی اطالعات آرایه های ) - 4-3

 
  (1.0.10.5.6( استاندارد )RAIDبازیابی اطالعات آرایه ها )

 

 
 SATA , SSDشامل درایوهای  مشکل سخت افزاریهمراه با 

 

 ردیف شرح قیمت )ریال(

 1  با مشکل سخت افزاری هاردها )بدون نیاز به جراحی( RAIDبازیابی اطالعات  30.000.000

 تا یک ترابایت ظرفیت هارددیسک

 ضربدر تعداد هارد دیسک معیوب( 2)مانند جدول 

 2 با مشکل سخت افزاری هارد ها)بدون نیاز به جراحی( RAIDبازیابی اطالعات  15.000.000

به ازای هر یک ترابایت افزایش به مبلغ فوق )ردیف یک همین جدول( اضافه برای ظرفیت های باالتر 

 می گردد

 3  با مشکل سخت افزاری هاردها)نیاز به جراحی دیسک( RAIDبازیابی اطالعات  30.000.000

 تا یک ترابایت ظرفیت هارد دیسک

ریال اضافه  10.000.000و در تعداد هارد معیوب نیازمند به جراحی ضرب می گردد یعنی برای جراحی 

 می شود

 4 با مشکل سخت افزاری هاردها)نیاز به جراحی دیسک( RAIDبازیابی اطالعات  5.000.000

همین جدول( اضافه می  3برای ظرفیت های باالتر به ازای هر یک ترابایت افزایش به مبلغ فوق )ردیف 

 گردد

 5 کارشناسی 10.000.000
 

  افزاری سخت مشکالت – استانداردبازیابی اطالعات آرایه های تعرفه نرخنامه پایه خدمات   - 26جدول 

درصد افزایش قیمت محاسبه می گردد و برای هارد  25ها با  NAS: آرایه های دارای فایل سیستم ماشین های مجازی، لینوکس و 1تبصره 

 عدد دیسک محاسبه می گردد. 6درصد افزایش به ازای هر  25با  SAS  ،SCSIدیسک های 

استفاده شده باشند  SPAREو نظایر آن و آرایه هایی که دارای درایو یدک  5E , 5EE.  60.  50.  05های خاص مانند :  RAID: بازیابی 2تبصره 

 % محاسبه می گردند.15)آرایه های استاندارد( به اضافه  3ول طبق جد

 

  (RAID 1,0,10,5,6( استاندارد )RAIDبازیابی اطالعات آرایه ها )

 SAS  .SCSI , SSD , SATAشامل درایوهای  مشکل نرم افزاریبا 

 

 ردیف ظرفیت قیمت )ریال(

 1 گیگابایت به ازای هر هارد دیسک 300تا سقف  15.000.000

 2 ترابایت به ازای هر هارد دیسک 2گیگابایت تا  300 20.000.000

 3 ترابایت به باال به ازای افزایش هر یک ترابایت 2 10.000.000

  افزاری سخت مشکالت –بازیابی اطالعات آرایه های استاندارد تعرفه نرخنامه پایه خدمات   - 27جدول 
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 سایر خدمات بازیابی اطالعات -4-4

 ردیف شرح خدمات بازیابی اطالعات حداکثر) ریال(قیمت 

فیلم و عکس کارت حافظه دوربین های معمول در صورتی که  5.000.000

 کارت حافظه بدون اشکال باشد و شناخته شود.

1 

مانند مارک  DSLRفیلم دوربین های خاص: دوربین های کانن  30.000.000گیگابایت  128تا 

از کارت حافظه و هلی شات ها و سایر  80D , 70Dو  4.3.2

 های دوربین فیلم …و  Osmo goproدوربین های پرنده و 

 از کارت های حافظه بدون احتساب حجم MXF سونی

2 

   40.000.000گیگابایت با باال  128از 

در صورتی که هارد دیسک  DVRهارد دیسک دستگاههای  7.450.000 یک ترابایت =

 افزایش نسبت به بازیابی نرم افزاری. ٪30سالم باشد 

3 

   به طور مثال در جدول روبرو 8.840.000دو ترابایت = 

 11.114.000سه ترابایت = 
 

  

رمزگشایی اطالعات بیت الکر در صورتی که با رمز صحیح باز   40.000.000ترابایت 4تا 

 نشود

4 

    60.000.000ترابایت 4باالی 

 5 بازیابی ویروس های باجگیر یا باج افزار می باشد.توافقی هنگام پذیرش 
 سایر خدمات بازیابی اطالعاتتعرفه نرخنامه پایه   - 28جدول 

 های ویژه  RAIDبازیابی اطالعات   - 1تبصره 

که دارای  RAID 6یا  RAID 5  و نظایر آن و همچنین RAID 50, 60, 05,5E ,5EEتعریف آرایه های ویژه :  .1

HOT SPARE هارد یدک( استفاده شده ، باشند(  

 میباشد . ٪15های استاندارد بعالوه  RAIDهزبنه بازیابی اطالعات آرایه های ویژه طبق جدول تعرفه  .2

تمامی نرخ های فوق مربوط به بازیابی اطالعات است و باال آمدن سیستم عامل یا نرم افزارها یا سرویس ها ،  -2تبصره 

هزینه جداگانه و به صورت توافقی با مشتری در ابتدای کار و با درج مبلغ در رسید کاال یا  مشمول این نرخنامه نیست و

نرخ مصوب تعرفه یا نرخ اعالمی هر کدام  ٪50کنسلی در صورت انجام و تکمیل کار ، برابر  - 3تبصره قرارداد انجام گیرد .

  که کمتر بود و بدون تحویل اطالعات بازیابی شده خواهد بود .
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 ل پااپ ،تبلت ،آل این وان و محصوالت تعرفه نرخنامه پایه خدمات لپ ت  -5

  تاپ لپ خدمات پایه نرخنامه تعرفه -5-1

 تعرفه خدمات برای تعمیرات نوت بوک

 100کمتر از   شرح خدمات ردیف

 میلیون ریال

 200تا  100بین 

 میلیون ریال

 200بیشتر از 

 میلیون ریال

 سال 5تا  1عمر بین  سال 5عمر باالی 

سرویس شامل باز و بسته کردن و شستشو مادربرد، هیت سینک،  1

 روغن کاری فن، تعویض سیلیکون و پد سیلیکون و تست کلی دستگاه

1,600,000 2,000,000 3,500,000 

 C,D 1,200,000 1,900,000 2,900,000تعویض قاب  2

 A,B 850,000 1,800,000 2,700,000تعویض قاب  3

 850,000 850,000 850,000 تعویض اینورتر 4

 1,100,000 1,100,000 1,100,000 تعویض کابل آداپتور یا شارژر لپتاپ/تبلت 5

 650,000 650,000 650,000 تعویض کیبرد بدون باز کردن دستگاه 6

تعویض کیبرد در صورت باز کردن کامل دستگاه اگر نیاز به جوش  7

 نباشد

1,500,000 2,100,000 3,200,000 

تعویض کیبرد در صورت باز کردن کامل دستگاه اگر نیاز به جوش  8

 پالستیک باشد

1,900,000 2,500,000 3,500,000 

 wifi 1,900,000 2,900,000 4,800,000تعویض کابل  9

 2,400,000 1,900,000 1,500,000 تعمیر مدار آداپتور و شارژر 10

عیب یابی دستگاه درصورت انصراف هزینه باز و بست، تشخیص و  11

 مشتری

850,000 850,000 850,000 

تعویض یا ارتقاء هر قطعه به شرط آنکه نیاز به بازکردن کلی دستگاه  12

 نداشته باشد

500,000 500,000 500,000 

 2,900,000 1,900,000 1,200,000 تعویض یا ارتقاء قطعات که دستگاه بصورت کلی باز میشود 13

 2,900,000 2,000,000 1,200,000 به صورت سوکت دار CPUتعویض  14

 25,800,000 14,500,000 5,500,000 به صورت آنبرد CPUتعویض  15

 23,800,000 12,000,000 4,100,000 تعویض یا ریبال چیپ 16

 4,300,000 3,400,000 2,500,000 هیت منجر به تعمیر 17

 % قیمت دستگاه10تا  2,000,000 ) پروگرام بایاس، سرویس اتصاالت( 1تعمیرات مداری مادربرد سطح  18

 % قیمت دستگاه20تا  5,000,000 (IO) نوشتن بایاس. پروگرام  2تعمیرات مداری مادربرد سطح 19

 % قیمت دستگاه35تا  9,000,000 )الین کشی، مشکالت مدار ولتاژ( 3تعمیرات مداری مادربرد سطح 20

 4,700,000 2,600,000 1,700,000 سوت ها روی مادربرد و بردهای جانبیتعویض جکها و  21

 6,800,000 4,300,000 2,300,000 تعویض صفحه نمایش تاچ 22

 لپ تاپ تعرفه نرخنامه پایه   - 29جدول 
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 تبلت خدمات پایه نرخنامه تعرفه -5-2

 تعرفه خدمات  برای تعمیرات تبلت ) نرم افزار و سخت افزار ( 

 30کمتر از  شرح خدمات ردیف

میلیون 

 ریال

تا  30بین 

میلیون  70

 ریال

 70بیش از 

میلیون 

 ریال

 3,400,000 2,200,000 1,500,000 تبلت  LCDتعویض  1

 2,500,000 1,350,000 950,000 تعویض قاب تبلت 2

 2,450,000 1,450,000 950,000 تعویض باطری و تست  3

 4,000,000 2,800,000 1,500,000 تعویض مادربرد تبلت 4

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4مادربرد تعویض شده ایتم  IMEIتغییر  5

هزینه باز و بست، تشخیص و عیب یابی دستگاه در  6

 صورت انصراف مشتری

950,000 950,000 2,300,000 

 3,200,000 2,400,000 1,500,000 تعویض سوکت شارژ 7

 1,500,000 1,000,000 600,000 تعویض لنز ، اسپیکر و فلت ها   8

) تعمیر مدار الیت ، مدار  1تعمیر مادربرد تبلت سطح  9

 شارژ ، مدار صدا (

2,500,000 3,300,000 4,100,000 

) تعمیر مدار تغذیه، مدار  2تعمیر مادربرد تبلت سطح  10

 آنتن و الین کشی (

3,100,000 3,900,000 4,600,000 

 4,500,000 5,500,000 7,000,000 ( Dump) تعویض هارد با  3تعمیر مادربرد تبلت سطح  11

 1,500,000 1,000,000 700,000 آپگرید یا فلش کردن 12

 2,000,000 1,500,000 1,000,000 حذف گوگل اکانت 13
     

 

 تبلت تعرفه نرخنامه پایه   - 30جدول 
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  ALL-IN-ONE  خدمات پایه نرخنامه تعرفه -5-3

 تعرفه عناوین  برای تعمیرات آل این وان

 10کمتر از  شرح خدمات ردیف

 میلیون

و  10بین 

 میلیون 20

 20بیش از 

 میلیون

سرویس شامل باز و بسته کردن و شستشو  1

مادربرد،هیتسینک روغن کاری فن تعویض سیلیکون 

 و پد سیلیکون و تست کلی دستگاه 

2,500,000 3,000,000 3,500,000 

 3,500,000 3,000,000 2,500,000 هارد و کارتهای جانبی  - FANتعویض  2

 4,500,000 3,500,000 3,000,000 تعویض کامل صفحه نمایش و تاچ  3

 LCD 4,000,000 5,000,000 7,000,000تعویض  4

 14,000,000 10,000,000 8,000,000 تعویض تاچ 5

 5,000,000 4,000,000 3,500,000 ایرادیابی و نیاز به هیت دادن ) با یک ماه گارانتی ( 6

 1,100,000 1,100,000 1,100,000 تعویض کابل آدابتور یا شارژر آل این وان 7

هزینه باز و بست، تشخیص و عیب یابی دستگاه در  8

 صورت انصراف مشتری

1,500,000 2,100,000 3,200,000 

 2,400,000 1,900,000 1,500,000 تعمیر مدار آداپتور و شارژر 9

 2,900,000 2,000,000 1,200,000 به صورت سوکت دار CPUتعویض  10

 23,800,000 12,000,000 4,100,000 تعویض یا ریبال چیپ 11

 4,300,000 3,400,000 2,500,000 هیت منجر به تعمیر 12

) پروگرام بایاس،  1تعمیرات مداری مادربرد سطح  13

 سرویس اتصاالت(

 % قیمت دستگاه10تا  2,000,000

) نوشتن بایاس.  2تعمیرات مداری مادربرد سطح 14

 (IOپروگرام 

 % قیمت دستگاه20تا  5,000,000

)الین کشی، مشکالت  3تعمیرات مداری مادربرد سطح 15

 مدار ولتاژ(

 % قیمت دستگاه35تا  9,000,000

 4,700,000 2,600,000 1,700,000 تعویض جکها و سوت ها روی مادربرد و بردهای جانبی 16

 

  All in Oneتعرفه نرخنامه پایه   - 31جدول 
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   سورفیس مایکروسافت خدمات پایه نرخنامه تعرفه -5-4

 تعرفه عناوین  برای تعمیرات سورفیس

  PRO3 شرح خدمت ردیف

SURFACE3 

PRO4 PRO5 

PRO6 

BOOK1 PRO 7-

LAPTOP 

BOOK2 

BOOK3 

 12,000,000 5,000,000 9,000,000 5,000,000 5,000,000 اجرت باز و بست کلی دستگاه *1

 9,000,000 6,000,000 8,000,000 6,000,000 6,000,000 صورت انصراف مشتریعیب بابی در  2

 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 تعویض کابل آداپتور 3

 5,000,000 7,000,000 7,000,000 4,000,000 3,000,000 تعویض قاب 4

 TOUCH LCD 2,000,000 1,500,000 2,000,000 1,500,000 3,000,000تعویض  5

 3,000,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 تعویض باطری 6

 3,000,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 تعویض فن 7

 3,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 تعویض سوکت 8

 4,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 تعویض لوال 9

 3,000,000 2,000,000 2,500,000 2,000,000 2,000,000 تعویض مادر برد 10

 15,000,000 1,000,000 6,000,000 1,000,000 1,000,000 تعویض هارد 11

 3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 تعویض فلت 12

 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 تعویض برد تاچ 13

 3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 تعمیر قاب دستگاه 14

 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 تعمیر سوکت 15

 3,000,000 1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 سرویس باطری 16

 7,000,000 7,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 سرویس کلی دستگاه 17

)  1تعمیرات مداری مادربرد سطح  18

 پروگرام بایاس، سرویس اتصاالت(

5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 

)  2تعمیرات مداری مادربرد سطح 19

 (IOنوشتن بایاس. پروگرام 

7,000,000 8,000,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 

 3تعمیرات مداری مادربرد سطح 20

 )الین کشی، مشکالت مدار ولتاژ(

12,000,000 16,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 

       

، اجرت ردیف اول  20تا  3قابل توجه: به تمامی اجرت های ردیف 

 اضافه میگردد 

    

 

 تعرفه نرخنامه پایه مایکروسافت سورفیس  - 32جدول 
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   اپل تبلت خدمات پایه نرخنامه تعرفه -5-5

 

 تعرفه عناوین  برای تعمیرات تبلت اپل

 70کمتر از  شرح خدمات ردیف

 میلیون ریال

تا  70بین 

میلیون  150

 ریال

 150بیش از 

 میلیون ریال

 5,000,000 3,000,000 2,000,000 اجرت باز و بست کلی دستگاه *1

عیب یابی دستگاه در صورت هزینه باز و بست، تشخیص و  2

 انصراف مشتری

2,500,000 4,000,000 6,500,000 

 3,400,000 2,200,000 1,500,000 تبلت  LCDتعویض  3

 5,000,000 3,500,000 2,000,000 تعویض قاب تبلت 4

 3,000,000 2,000,000 1,000,000 تعویض باطری و تست  5

 4,000,000 2,500,000 2,000,000 تعویض مادربرد تبلت 6

 5,000,000 2,400,000 1,500,000 تعویض سوکت شارژ 7

 4,000,000 2,500,000 1,000,000 تعویض لنز  و فلت ها   8

 5,000,000 3,500,000 1,500,000 تعویض اسپیکر 9

) تعمیر مدار الیت ، مدار شارژ ،  1تعمیر مادربرد تبلت سطح  10

 مدار صدا (

4,000,000 5,500,000 6,500,000 

) تعمیر مدار تغذیه، مدار آنتن و  2تعمیر مادربرد تبلت سطح  11

 الین کشی (

5,000,000 7,500,000 10,000,000 

 15,000,000 9,500,000 6,500,000 ) تعویض هارد ( 3تعمیر مادربرد تبلت سطح  12

 2,500,000 1,500,000 1,000,000 آپگرید یا فلش کردن 13

 ، اجرت ردیف اول اضافه میگردد  13تا  3قابل توجه: به تمامی اجرت های ردیف 
  

 

 تعرفه نرخنامه پایه تبلت اپل  - 33جدول 
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   مک اپل خدمات پایه نرخنامه تعرفه -5-6

 

 تعرفه نرخنامه پایه اپل مک  - 34جدول 

 

 تعرفه عناوین  برای تعمیرات مک

 150کمتر از   شرح خدمات ردیف

 میلیون ریال

تا  150بین 

میلیون  300

 ریال

 300بیشتر از 

 میلیون ریال

 5عمر باالی 

 سال

 سال 5تا  1عمر بین 

 9,000,000 5,000,000 5,000,000 اجرت باز و بست کلی دستگاه *1

 8,000,000 4,000,000 2,000,000 هزینه باز و بست، تشخیص و عیب یابی دستگاه درصورت انصراف مشتری 2

 - 3,000,000 3,000,000 تعویض کابل آداپتور یا شارژر  3

سرویس شامل باز و بسته کردن و شستشو مادربرد، هیت سینک، روغن  4

 کاری فن، تعویض سیلیکون و پد سیلیکون و تست کلی دستگاه

2,000,000 2,500,000 4,500,000 

 C,D 1,500,000 3,500,000 6,000,000تعویض قاب  5

 5,000,000 3,000,000 1,000,000 )با هم(A,Bتعویض قاب  6

 - - 2,000,000 تعویض کیبرد در صورت باز کردن کامل دستگاه اگر نیاز به جوش نباشد 7

تعویض کیبرد در صورت باز کردن کامل دستگاه اگر نیاز به جوش  8

 پالستیک باشد

2,500,000 4,000,000 15,000,000 

دستگاه تعویض یا ارتقاء هر قطعه به شرط آنکه نیاز به بازکردن کلی  9

 نداشته باشد

2,000,000 4,000,000 8,000,000 

 22,000,000 13,000,000 8,000,000 تعویض یا ارتقاء قطعات که دستگاه بصورت کلی باز میشود 10

 25,000,000 15,000,000 10,000,000 به صورت آنبرد CPUتعویض  11

 % قیمت دستگاه10تا  8,000,000 ) پروگرام بایاس، سرویس اتصاالت( 1تعمیرات مداری مادربرد سطح  12

 % قیمت دستگاه20تا  15,000,000 (IO) نوشتن بایاس. پروگرام  2تعمیرات مداری مادربرد سطح 13

 % قیمت دستگاه35تا  25,000,000 )الین کشی، مشکالت مدار ولتاژ( 3تعمیرات مداری مادربرد سطح 14

% قیمت 10تا  5,000,000 3,000,000 و سوت ها روی مادربرد و بردهای جانبیتعویض جکها  15

 دستگاه

 10,000,000 6,000,000 3,000,000 تعویض یا سرویس فلت تصویر 16

 25,000,000 15,000,000 10,000,000 برداشتن پسورد بایوس 17

 TRACK PAD 4,000,000 7,000,000 15,000,000تعویض  18

 ، اجرت ردیف اول اضافه میگردد  18تا  3قابل توجه: به تمامی اجرت های ردیف 
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   مک آی اپل خدمات پایه نرخنامه تعرفه -5-7

 

 تعرفه عناوین  برای تعمیرات ای مک

 20کمتر از   شرح خدمات ردیف

 میلیون ریال

تا  200بین 

میلیون  350

 ریال

بیشتر از 

میلیون  350

 ریال

 5عمر باالی 

 سال

 سال 5تا  1عمر بین 

 30,000,000 20,000,000 10,000,000 اجرت باز و بست کلی دستگاه *1

هزینه باز و بست، تشخیص و عیب یابی دستگاه در صورت  2

 انصراف مشتری

11,000,000 22,000,000 34,000,000 

سرویس شامل باز و بسته کردن و شستشو مادربرد،هیتسینک  3

روغن کاری فن تعویض سیلیکون و پد سیلیکون و تست کلی 

 دستگاه 

8,000,000 16,000,000 20,000,000 

 12,000,000 8,500,000 6,000,000 هارد و کارتهای جانبی  - FANتعویض  4

 5,000,000 3,500,000 1,000,000 تعویض کامل صفحه نمایش و تاچ  5

 5,000,000 5,000,000 5,000,000 به صورت سوکت دار CPUتعویض  7

 25,000,000 18,000,000 10,000,000 تعویض یا ریبال چیپ 8

 20,000,000 15,000,000 7,000,000 هیت منجر به تعمیر 9

) پروگرام بایاس، سرویس  1تعمیرات مداری مادربرد سطح  10

 اتصاالت(

 % قیمت دستگاه10تا  12,000,000

 % قیمت دستگاه20تا  20,000,000 (IO) نوشتن بایاس. پروگرام  2تعمیرات مداری مادربرد سطح 11

)الین کشی، مشکالت مدار  3تعمیرات مداری مادربرد سطح 12

 ولتاژ(

 % قیمت دستگاه35تا  30,000,000

 15,000,000 12,000,000 8,000,000 تعویض جکها و سوت ها روی مادربرد و بردهای جانبی 13

 25,000,000 15,000,000 10,000,000 برداشتن پسورد بایوس 14

 ، اجرت ردیف اول اضافه میگردد  14تا  3قابل توجه: به تمامی اجرت های ردیف 
  

 

 تعرفه نرخنامه پایه اپل آی مک  - 35جدول 
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    اپل و بوک نوت افزاری نرم خدمات پایه نرخنامه تعرفه -5-8

 تعرفه نصب نرم افزارهای اپل

 مبلغ )ریال( شرح خدمت ردیف

 1,500,000 نصب مک ) آفالین ( 1

 2,500,000 نصب مک ) آنالین ( 2

 3,000,000 نصب مک و ویندوز  )آفالین ( 3

 5,000,000 نصب مک و ویندوز  )آنالین ( 4

 1,500,000 نصب ویندوز  )آفالین( 5

 2,500,000 نصب ویندوز  )آنالین( 6

 IOS 1,000,000نصب  7

 500,000 بازگردانی تنظیمات کارخانه اپل 8

 500,000 نصب نرم افزار های عمومی 9

 1,200,000 نصب هرگونه نرم افزار تخصصی ) هر ساعت ( 10

 اطالعاتبرابر تعرفه بازیابی  جابجایی اطالعات 11

 1,000,000 ساخت ایمیل  12

 Apple ID 1,000,000ساخت  13

 1,000,000 در صورت دارا بودن  اطالعات مورد نیاز Apple IDبازیابی   14

    طبق توافق با مشتری در صورت عدم داشتن اطالعات مورد نیاز Apple IDبازیابی   15

 تعرفه نصب نرم افزارهای نوت بوک

 مبلغ )ریال( شرح کار  ردیف 

نصب سیستم عامل استاندارد و درایورها روی سیستم های فاقد سیستم عامل اورجینال یا در  1

 صورت عدم ارائه درایور و سی دی ریکاوری توسط مشتری 

900,000 

ریکاوری کردن سیستم عامل نوت بوک با تمام درایورها به صورت استاندارد )درصورتیکه  2

 ) شامل بازیابی اطالعات نمیشود (  standard osهای الزم را آورده باشد CDمشتری همه 

900,000 

 pcبرابر تعرفه  نصب هرگونه نرم افزار عمومی 3

 1,200,000 نصب هرگونه نرم افزار تخصصی ) هر ساعت ( 4

 برابر تعرفه بازیابی اطالعات جابجایی اطالعات 5

 750,000 دانلود مجموعه درایورهای مورد نیاز دستگاه از اینترنت  6

و نرم افزارهای متعارف و معمول مانند  officeنصب سیستم عامل استاندارد به همراه نصب  7

 پخش فیلم ، اینترنت و غیره ...

1,300,000 

 تعرفه نرخنامه پایه نرم افزار نوت بوک و اپل  - 36جدول 
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  نینتندو و اس پی و باکس ایکس خدمات پایه نرخنامه تعرفه -5-9

XBOX & PS 

 اجرت شرح خدمت ردیف

 1,000,000 شارژ  ICتعویض 1

 450,000 تعویض باطری و ویبراتور                                                           2

 250,000 تعویض سوییچ ها برای هر عدد 3

 450,000 یا آنالوگ  Flatcableتعویض  4

 Mainboard 650,000تعویض  5

 550,000 باز و بست، تشخیص و عیب یابی دستگاه، در صورت انصراف مشتری      6

 550,000 آپدیت نرم افزاری دستگاه  7

8    Ps ,  x box  1,450,000 نصب سیستم عامل 

 FAN 700,000یا  HDDیا  ODDیا  cableیا  Flatتعویض   9

 850,000 عیب یابی و تشخیص خرابی یکپارچه  10

11  HDMI  1,900,000 تعویض پورت 

12 CHIP HDMI   8,000,000 تعویض 

13 FAN 450,000 سرویس 

 6,900,000 تعمیر پاور  14

سرویس کلی دستگاه شامل باز و بسته کردن و تمیز کردن مادر برد، هیت سینک و تست   15

 کلی  ) خمیر سلیکون و پد سلیکون مجزا محاسبه می شود( 

950,000 

 14,500,000 تعمیرات مداری مادربرد  16

 850,000 باز و بست، تشخیص و  عیب خرابی دستگاه              17

 350,000 دستگاه   Aتعویض قاب   18

 1,450,000 دستگاه   Bتعویض قاب   19

 650,000 دسته کنسول Aتعویض قاب   20

 650,000 دسته کنسول Bتعویض قاب   21

 850,000 عیب یابی و تشخیص خرابی یکپارچه                                             22
  

  

 (NINTENDO)نینتندو

 اجرت شرح خدمت ردیف

1  MB ,  LCD    1,900,000 تعویض 

 900,000 تعویض باطری  2

 

نینتندوواسپیوباکسایکسپایهنرخنامهتعرفه-37جدول  
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 PC و شخصی رایانه و قطعات تعمیرات  خدمات پایه نرخنامه تعرفه -6

 PC و شخصی رایانه اولیه سرویس و قطعات تعویض خدمات پایه نرخنامه تعرفه - 6-1
 ردیف شرح )ریال( هزینه

 1 دستگاه های با ارزش کمتر از پنجاه میلیون ریال  500.000

 2 دستگاه های با ارزش پنجاه تا یکصد و پنجاه میلیون ریال  1.000.000

 3 دستگاه های با ارزش بیشتر از یکصد و پنجاه میلیون ریال  1.500.000

 شخصی رایانه اولیه سرویس و قطعات تعویض پایه نرخنامه تعرفه  - 38 جدول

 PC و شخصی رایانه در بورد تعمیرات خدمات پایه نرخنامه تعرفه - 6-2

 ردیف شرح هزینه

 1 اجرت  عیب یابی و سرویس قطعات  ارزش برد %10تا 

 2 اجرت عیب یابی و پروگرام بایوس  ارزش برد %15تا 

رفع قطع -)مشکالت مدار و ولتاژ 1سطح  اجرت تعمیرات مداری برد  ارزش برد %30تا 

 شدگی مدار(

3 

 4 ست ها و اسلت های برد )بدون قطعه( اجرت تعویض چیپ  ارزش برد %20تا 

 5 ست که منجر به تعمیر شود )مادر برد و کارت گرافیک( اجرت هیت چیپ  ارزش برد %15تا 

 6 اجرت تعویض سوکت سی پی یو )بدون قطعه(  ریال 2،900،000
 

 7 جک و پورت های برد )بدون قطعه( تعویض

 1—7 اجرت دستگاه های با ارزش کمتر از پنجاه میلیون ریال ریال 1،700،000

 2—7 اجرت دستگاه های با ارزش بیشتر از  پنجاه میلیون ریال ریال 2،600،000

 تعرفه نرخنامه پایه تعمیر برد گرافیک و مادربورد رایانه شخصی  - 39جدول 

 PC و  شخصی رایانه قطعات تعمیرات خدمات پایه نرخنامه تعرفه - 6-3

 ردیف شرح هزینه

ریال 000،500   ODD  1 اجرت تعمیرات 

ارزش کاال %30تا   (Power Supply) 2  اجرت تعمیرات منبع تغذیه 

ارزش کاال%25تا   LCD و   LED اجرت تعمیرات مانیتور   3 

ارزش کاال %20تا   4 تعمیرات اسپیکراسپیکر اجرت  

ارزش کاال%25تا   5 اجرت تعمیرات روتر)مودم و اکسس پوینت (  

 شخصی رایانه قطعات تعمیر پایه نرخنامه تعرفه  - 40 جدول
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  (PC) شخصی رایانه بر اولیه خدمات پایه نرخنامه تعرفه -7

  (PC) شخصی رایانه بر افزاری نرم اولیه خدمات پایه نرخنامه تعرفه -7-1

 ریال به هزینه شرح یفرد

 پارتیشن نیاز صورت در و درایور نصب و ویندوز گروه شامل سرور غیر عامل سیستم نوع هر نصب 1

 افزار( نرم بدون و مشتری از ها درایور دریافت صورت )در بندی

500.000 

 400.000 (اتوکد و فتوشاپ و آفیس )مانند کاربردی افزارهای نرم مجموعه نصب 2

 200.000 ...( و مرورگرها و فیلم و موزیک پخش های افزار نرم )مانند عمومی افزارهای نرم نصب 3

 500.000 افزاری( نرم )هرپکیج تخصصی و ویژه افزارهای نرم نصب 4

 500.000 الیسنس بدون بروزرسانی و یاب ویروس افزارهای نرم نصب اجرت و معمول حد در زدایی روسیو 5

 از درایور درصورتیکه درایورهای نصب و ...( و )مک غیرسرور غیرمتعارف ی عاملها سیستم نصب 6

 نصب و فرمت و بندی پارتیشن نیاز صورت در و گردد( دریافت مشتری

1.300.000 

 نرخ و مجزار هزینه اطالعات انتقال نیاز صورت در بندی( پارتیش و )فرمت هارددیسک سازی آماده 7

 یشودم اضافه ریال 180.000 ساعت هر

200.000 

 300.000  اینترنت طریق از افزاری نرم ارتقای 8

 مبلغ ساعت یک هر ازای به ساعت 1 از بعد ایمیج( و آپ ،بک )کپی سیستم از پشتیبان نسخه تهیه 9

 میشود اضافه ریال 180.000

500.000 

 300.000 مجزا( دی سی )هزینه کامل بطور دی سی روی بر رایت و اینترنت از درایور دریافت 10

 350.000 ..( و اسکنر و )چاپگر جانبی تجهیزات از یک هر افزاری نرم نصب 11

 500.000 میشود( اضافه ذهاب و ایاب )هزینه مشتری درخواست به محل در رایانه اندازی راه و نصب 12

 500.000 میشود( اضافه ذهاب و ایاب )هزینه مشتری درخواست به کارشناسی نطریه و فنی بازدید 13

 100.000 آن دیسک همراه به CD رایت 14

 120.000 آن دیسک همراه به  DVD  رایت 15

 350.000 آن دیسک همراه به BLUERAY  رایت 16

 350.000 ریال 20.000 اضافه دی سی هر با دی سی یک برای  DVD از بازی نصب 17

 600.000 ویر فریم و بایاس افزاری نرم ارتقای 19

 شخصی رایانه بر افزاری نرم اولیه خدمات پایه نرخنامه تعرفه  - 41جدول
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  (PC) شخصی رایانه بر افزاری سخت اولیه خدمات پایه نرخنامه تعرفه -7-2

 هزینه شرح ردیف

 مربوطه درایورهای با همراه ... و مودم – صدا – گرافیک افزاری سخت کارتهای نصب 1

(CD با درایور )نصب – مشتری ODD – و ریدر کارت FDD 

250.000 

 RAID کارتهای SCSI های دستگاه ...( و  صدا – گرافیک )کارت ای حرفه کارتهای نصب 2

  SAS تجهیزات و

1.500.000 

 300.000 گیمینگ( های سیستم و سرور بجز ) POWER SUPPLY  اندازی راه و نصب 6

 200.000 تست با همراه رم ماجول  نصب 7

 CPU 200.000 فن و کیس داخلی فن تعویض 8

 1.000.000  آفیس و ویندوز نصب بهمراه متعارف های سیستم مونتاژ 10

 1.500.000  گرافیکی و گیمینگ های سیستم  مونتاژ 11

 500.000  عیب رفع جهت مادربورد کردن بسته و باز 12

 500.000 عیب تشخیص از بعد مشتری انصراف صورت در  PC عیب رفع جهت کارشناسی هزینه 13

 500.000  جانبی های کارت و قطعات سرویس و تعویض سطح در کامپیوتر تعمیرات 14
 

شخصی رایانه بر افزاری سخت اولیه خدمات پایه نرخنامه تعرفه  - 24 جدول  


