بسمه تعالی
تعرفه خدمات پشتیبانی سامانه های نرم افزاری تحت وب مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد سال 1397
سامانه جامع سدف( سیستم دانشگاه فردوسی مشهد ) به پشتیبانی شرکت مهندسی داده پردازان معاصر
جدول شماره  – 1سامانه جامع سدف و زیرسیستمها

شماره
تاریخ1396/12/22

حوزه آموزشی
ردیف

شناسه

1

UM9701

شرح خدمات

مبلغ بریال

شامل زیر سامانه های (مدیریت امور آموزشی دانشکده ها و آموزش کل ،سامانه

سامانه تحت وب مدیریت امور آموزشی
(نصب و راه اندازی و آموزش به پشتیبان

540,000,000

سامانه و کاربران)
2
3
4

پشتیبانی سامانه نصب شده ماهانه بدون نیروی
PUM9701/1

مقیم
پشتیبانی سامانه نصب شده ماهانه با نیروی

PUM9701/2

مقیم در مشهد
سامانه ثبت نام اینترنتی (دانشجویان جدید

UM9701-1

الورود)
پشتیبانی سامانه ثبت نام اینترنتی (دانشجویان

توضیحات
ارزشیابی اساتید ،حق التدریس  ،پرتال جامع پویا ( دانشجویی و اساتید) ،مالی
شهریه دانشجویی،پرداخت الکترونیک ،پرتال خانواده) و سه ماه پشتیبانی رایگان
بعد از نصب و راه اندازی

10,700,000

به ازاء هر ماه پشتیبانی امکانات بالفعل موجود

35,340,000

به ازاء هر ماه پشتیبانی امکانات بلفعل موجود

58,000,000
5,200,000

ساالنه در ابتدای هر سال تحصیلی

6

UM9701-2

سامانه صدور کارت دانشجویی

15,000,000

به ازای هر با ر نصب کالینت اضافه  2.610.000ریال

7

UM9701-3

سامانه تحصیالت تکمیلی

30,000,000

پشتیبانی رایگان

8

UM9701-4

سامانه ارزشیابی اساتید

45,000,000

با سه ماه گارانتی رایگان

9

PUM9701-4

5

10
11
12
13

PUM9701-1

جدید الورود)

پشتیبانی سامانه ارزشیابی اساتید
سامانه مدیریت مالی شهریه دانشجویی (برای

DPM97/1

موسسات غیر انتفاعی )
پشتیبانی سامانه مدیریت مالی شهریه

PDPM97/1

دانشجویی (برای موسسات غیر انتفاعی)
سامانه مدیریت مالی شهریه دانشجویی (برای

UM9701-5

موسسات دولتی )
پشتیبانی سامانه مدیریت مالی شهریه

PUM9701-5

14

UM9701-6

15

PUM9701-6

16

UM9701-7

17

PUM9701-7

دانشجویی (برای موسسات دولتی )
سامانه حق التدریس اساتید
پشتیبانی سامانه حق التدریس اساتید

850,000

ماهانه

60,000,000

با سه ماه گارانتی رایگان

1,300,000

ماهانه

40,000,000

با سه ماه گارانتی رایگان

850,000
38,000,000
850,000

ماهانه
با سه ماه گارانتی رایگان
ماهانه

سامانه دانش آموختگان

46,000,000

با سه ماه گارانتی رایگان

پشتیبانی سامانه دانش آموختگان

2,622,000

ماهانه

18

UM9701-8

پرتال جامع پویا

45,000,000

شامل پرتال دانشجویی و اساتید

19

UM9701-9

سیستم پرداخت الکترونیکی شهریه

20,000,000

با پشتیبانی رایگان

20

UM9702

21

PUM9702

حوزه دانشجویی و فرهنگی
سامانه معاونت امور دانشجویی (امور
خوابگاهها – تسهیالت ،و پایش پزشکی )
پشتیبانی سامانه معاونت امور دانشجویی (امور
خوابگاهها – تسهیالت ،و پایش پزشکی )

45,000,000

بدون سامانه تغذیه –با سه ماه گارانتی رایگان

1,590,000
ماهانه

سامانه معاونت فرهنگی

45,000,000

با سه ماه گارانتی رایگان

1,300,000

ماهانه

30,000,000

پشتیبانی رایگان

22

UM9703

23

PUM9703

پشتیبانی سامانه معاونت فرهنگی

24

UM9702-1

سامانه تربیت بدنی

25

UM9702-2

سامانه تغذیه

54,000,000

با سه ماه گارانتی رایگان به ازای نصب هرکالینت اضافه
مبلغ نصب اضافه میگردد

26

PUM9702-2

پشتیبانی سامانه تغذیه

1,300,000

ماهانه

27

PUM9702-3

سامانه مدیریت ارسال پیامهای موبایلی

16,440,000

پشتیبانی رایگان

پرتال خانواده

16,440,000

پشتیبانی رایگان

28

PUM9703-1

29

UM9704

30

PUM9704

31

UM9704/1

32

UM9705

33

PUM9705

34

UM9706

35

PUM9706

36

UM9707

37

PUM9707

38

UM9708

39

PUM9708

40

UM9709

41

PUM9709

42

UM9710

43

PUM9710

 2.610.000ریال به

حوزه پژوهشی
سامانه معاونت پژوهشی(سامانه اطالعات
علمی دانشگاه ساعد)
پشتیبانی سامانه پژوهشی نصب شده ( بدون
نیروی مقیم )
انتقال اطالعات از سامانه های قبلی پژوهشی

130,000,000
7,800,000
55,000,000

نصب و راه اندازی و آموزش به پشتیبان سامانه با پورتال مرتبط
به ازاء هر ماه پشتیبانی امکانات بالفعل موجود
به شرط تحویل مستندات سامانه قبلی

حوزه اداری و مالی
سامانه کارگزینی و حقوق و دستمزدو
مدیریت نیروی انسانی
پشتیبانی سامانه کارگزینی و حقوق و
دستمزدو مدیریت نیروی انسانی
سامانه جامع مالی
پشتیبانی سامانه جامع مالی
سامانه انبار و اموال

300,000,000
7,000,000
450,000,000
5,870,000
130,000,000

نصب و راه اندازی سیستم با پرتال کارمندی – سه ماه پشتیبانی رایگان
ماهانه
سه ماه پشتیبانی رایگان
ماهانه
سه ماه پشتیبانی رایگان

پشتیبانی سامانه انبار و اموال

2,600,000

ماهانه

سامانه امور ایثارگران

46,000,000

سه ماه پشتیبانی رایگان

پشتیبانی سامانه امور ایثارگران
سامانه آموزش کارکنان
پشتیبانی سامانه آموزش کارکنان
سامانه ارزشیابی کارکنان
پشتیبانی سامانه ارزشیابی کارکنان

780,000
60,000,000
780,000
44,000,000
780,000

44

UM9711

سامانه انتظامات

8,240,000

45

UM9721

سامانه حضور وغیاب

66.000.000

46

PUM9721

پشتیبانی سامانه حضور و غیاب

1.400.000

ماهانه
سه ماه پشتیبانی رایگان
ماهانه
سه ماه پشتیبانی رایگان
ماهانه
پشتیبانی رایگان

سایر سامانه ها
47

UM9712

سامانه همایش ها و کنفرانس ها

60,000,000

48

PUM912

پشتیبانی سامانه همایش ها و کنفرانس ها

4,580,000

49

UM9713

50

PUM9713

51

UM9714

52

PUM9714

53

UM9715

سامانه نشریات
پشتیبانی سامانه نشریات
سامانه پذیرش و ثبت نام اینترنتی آزمون های
متفرقه
پشتیبانی سامانه پذیرش و ثبت نام اینترنتی
آزمون های متفرقه
پرتال نظارت

90,000,000

سه ماه پشتیبانی رایگان
برای حد اکثر  4نشریه نشریات اضافه به ازاء هر نشریه  684.000ریال محاسبه می
گردد .

3,915,000
40,000,000

با سه ماه پشتیبانی رایگان

1,305,000

ماهانه

94,000,000

شش ماه پشتیبانی رایگان (هاستینگ به عهده دانشگاه )

54

PUM9715

55

UM9716

56

UM9717

57

UM9718

58

UM9719

59

UM9720

پشتیبانی پرتال نظارت

3,915,000

ماهانه

سایر خدمات
سرویس خدمات سامانه تحت وب مدیریت

276,000

در این سرویس تامین خدمات اینترنت به عهده شرکت می باشد

امور آموزشی به ازاء هر دانشجو در نیمسال
سرویس خدمات سامانه تحت وب مدیریت

500,000

در این سرویس تامین خدمات اینترنت به عهده شرکت می باشد

امور آموزشی به ازاء هر کارمند در نیمسال
تبدیل اطالعات از سامانه قبلی به سامانه جدید
برگزاری دوره آموزشی فوق برنامه برای
پرسنل به درخواست دانشگاه
نصب و راه اندازی مجدد سامانه روی سرور
اینترنتی

60,000,000

به شرط تحویل مستندات سامانه قبلی

4,320,000

هر روز کاری

20,000,000

60

DPM97/3

کارت دانشجویی آنالین

30,000,000

61

DPM97/4

کانورت اطالعات سیستم قدیم به جدید

56,000,000

62

DPM97/5

پیام های موبایلی

15,000,000

63

DPM97/6

مدیریت حق التدریس مالی

50,000,000

64

DPM97/7

مدیریت پایان نامه ها

72.000.000

به شرط تحویل مستندات سامانه قبلی

تذکر  :1تعرفه خدمات اختیاری اینترنتی مانند خدمات اختیاری اجاره فضاء یا سرور اختصاصی ،خدمات ثبت دامنه  ،نگهداری و راه اندازی و تنظیمات سرویس دهنده طبق پیشنهاد وتوافق طرفین (شرکت پیمانکار و خریدار خدمات خواهد بود )

تذکر  -2اعمال درخواستهایی که در سامانه فعلی موجود نبوده یا اینکه تحقق آن مستلزم طراحی و پیاده سازی جدیدی محسوب شود جزء تعهدات این تعرفه محسوب نخواهد شد .
تذکر  : 3اعتبار تعرفه از اول فروردین  1397به مدت یک سال شمسی می باشد
تذکر  : 4جزئیات فعالیتهای هر خدمت در قرارداد فی مابین مشخص می شود
تذکر  :5نحوه تعامل شرکت با دانشگاه در چارچوب تفاهم نامه موجود می باشد.

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد http://its.um.ac.ir
شرکت مهندسی داده پردازان معاصر http://www.dpm.ir

