
پشتیبانی کدهانصب و استقرار

1UM9901 (نصب و استقرار )سامانه  مدیریت امور آموزشی سدف

شامل زیر سامانه های مدیریت امور آموزشی دانشکده ها و 

پرتال جامع ، حق التدریس ،آموزش کل، سامانه ارزشیابی اساتید 

، مالی شهریه دانشجویی،پرداخت (دانشجویی و اساتید )پویا 

سه ماه پشتیبانی رایگان بعد از نصب - الکترونیک، پرتال خانواده 

و راه  اندازی

936,000,00020,800,000

2UM9901-1 88,400,000650,000.قرارداد بصورت نیمسال  اول و دوم تننظیم میگردد(دانشجویان جدید الورود)سامانه ثبت نام  اینترنتی

3UM9901-224,050,0000 ریال2.610.000به ازای هر با ر  نصب کالینت اضافه سامانه صدور کارت دانشجویی

4UM9901-344,460,0000با شش ماه پشتیبانی رایگان سامانه تحصیالت تکمیلی

5UM9901-470,200,0002,600,000با سه ماه پشتیبانی رایگان سامانه ارزشیابی اساتید

6UM9901-559,800,0002,080,000(برای موسسات دولتی  )- با سه ماه پشتیبانی رایگان سامانه  مدیریت مالی شهریه دانشجویی

7UM9901-663,050,0001,560,000با سه ماه پشتیبانی رایگانسامانه حق التدریس اساتید

8UM9901-770,460,0004,160,000با سه ماه پشتیبانی رایگانسامانه  دانش آموختگان

9UM9901-872,800,0000شامل پرتال دانشجویی و اساتیدپرتال جامع پویا

10UM9901-931,200,0000با شش ماه پشتیبانی رایگانسیستم پرداخت الکترونیکی شهریه

11UM9902سامانه معاونت امور دانشجویی
شامل امور خوابگاهها،تسهیالت و پایش پزشکی و بدون سامانه 

با سه ماه پشتیبانی رایگان- تغذیه 
72,800,0002,925,000

12UM990370,200,0002,600,000با سه ماه پشتیبانی رایگانسامانه معاونت فرهنگی

13UM9902-146,800,0000با شش ماه پشتیبانی رایگانسامانه تربیت بدنی

14UM9902-283,200,0002,600,000 ریال به ازای نصب هر کالینت اضافه میگردد3000/000 به  اضافه سامانه تغذیه

15UM9903-128,600,0000با شش ماه پشتیبانی رایگانپرتال خانواده

16UM9904
سامانه اطالعات علمی دانشگاه )سامانه معاونت پژوهشی

(ساعد
240,500,00013,000,000 نصب و راه اندازی و آموزش به پشتیبان سامانه با پورتال مرتبط

17UM9918650,000,00028,600,000 بدون محدودیت تعداد کاربرانسامانه جامع کتابخانه  فردوس

18UM9905

سامانه  کارگزینی و  حقوق و دستمزدو مدیریت نیروی 

انسانی

سه ماه پشتیبانی - نصب و راه اندازی و استقرار با پرتال کارمندی 

رایگان
474,500,00016,250,000

19UM9906702,000,00018,850,000با سه ماه پشتیبانی رایگانسامانه جامع مالی

20UM9922455,000,00016,250,000با سه ماه پشتیبانی رایگانسامانه جامع خرید

21UM99231,066,000,00036,400,000با سه ماه پشتیبانی رایگانبودجه ریزی و اعتبارات

22UM9907218,400,0006,825,000با سه ماه پشتیبانی رایگانسامانه انبار  و اموال

23UM990875,400,0001,560,000با سه ماه پشتیبانی رایگان سامانه امور ایثارگران

24UM990994,250,0001,560,000با سه ماه پشتیبانی رایگان سامانه آموزش کارکنان

25UM991070,200,0001,560,000با سه ماه پشتیبانی رایگان سامانه ارزشیابی کارکنان

26UM991115,600,0001,300,000با شش ماه پشتیبانی رایگانسامانه انتظامات

27UM9912106,600,0002,600,000سامانه حضور وغیاب

28UM9921107,250,00010,400,000با سه ماه پشتیبانی رایگانسامانه  همایش ها و کنفرانس ها

29UM9913162,500,0008,450,000(.ارائه نمیشود1399/01/01ازتاریخ ) نشریه  4برای حد اکثر سامانه نشریات

30UM991478,000,0002,600,000با سه ماه پشتیبانی رایگانسامانه پذیرش و ثبت نام اینترنتی  آزمون های متفرقه

31UM9915162,500,0007,800,000(هاستینگ به عهده دانشگاه ) شش ماه پشتیبانی رایگان پرتال نظارت

32UM992452,000,0001,300,000پشتیبانی به ازای هر رای گیری الکترونیکیرای گیری الکترونیکی

33UM9916

سرویس خدمات سامانه تحت وب مدیریت امور آموزشی 

به ازاء هر دانشجو  در نیمسال
520,0000در این سرویس تامین خدمات اینترنت به عهده شرکت می باشد
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تعرفه خدمات سامانه های نرم افزاری تحت وب  مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد 

1399شامل  نصب ،استقرار و پشتیبانی توسط شرکت مهندسی داده پردازان معاصر  سال  (سیستم دانشگاه فردوسی مشهد  ) سامانه متن باز سدف

سامانه جامع  سدف و زیرسیستمها با خدمات نصب،راه اندازی و پشتیبانی – 1جدول شماره 
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سامانه های ارائه خدمت بر مبنای تعداد کاربران- 2جدول شماره 

1/2



34UM9917

سرویس خدمات سامانه تحت وب مدیریت امور آموزشی 

به ازاء هر کارمند در نیمسال
780,0000در این سرویس تامین خدمات اینترنت به عهده شرکت می باشد

35DPM9901-678,000,0001,560,000با سه ماه پشتیبانی رایگانسامانه حق التدریس اساتید

36DPM99/193,600,0002,600,000(برای موسسات غیر انتفاعی )- با سه ماه پشتیبانی رایگان  سامانه  مدیریت مالی شهریه دانشجویی

37DPM9902/328,600,0000با شش ماه پشتیبانی رایگانپنل ویژه پیام های موبایلی

38DPM9904/184,500,0000 به شرط تحویل مستندات سامانه قبلیانتقال اطالعات از سامانه های  قبلی پژوهشی

39DPM99/494,250,0000به شرط تحویل مستندات سامانه قبلیتبدیل اطالعات از سامانه  قبلی آموزش به سامانه جدید

40DPM9919
برگزاری دوره آموزشی فوق برنامه برای پرسنل به 

درخواست دانشگاه
7,800,0000هر روز کاری

41DPM992036,400,0000نصب و راه اندازی مجدد سامانه روی سرور اینترنتی

42DPM99/362,400,0000کارت دانشجویی آنالین

43DPM99/678,000,0000مدیریت حق التدریس مالی

44DPM99/7110,500,0000مدیریت  پایان نامه ها

ردیف
توضیحاتعنوان رتبه یا سطحرتبه دانشگاه

مطابق با تعریف وزارت عتفدانشگاه های جامع و تخصصی بین المللیسطح یک1

مطابق با تعریف وزارت عتفملیسطح دوم2

مطابق با تعریف وزارت عتفمنطقه ایسطح سوم3

مطابق با تعریف وزارت عتفمحلیسطح چهارم4

مطابق با تعریف وزارت عتفناحیه ایسطح پنجم5

مطابق با تعریف وزارت عتفسایرسطح ششم6

http://its.um.ac.irمرکز فناوری  اطالعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد 

http://www.dpm.irشرکت مهندسی داده پردازان معاصر  

.شناخته میشود  (p+شناسه سامانه ) pشناسه پشتیبانی  سامانه ها  در قراردادها با  اضافه شدن حرف - 4

  مدت اعتبار خدمات سدف یک سال شمسی می باشد

.نحوه تعامل شرکت با مرکز کامپیوتر  دانشگاه فردوسی مشهد  در چارچوب مفاد تفاهم نامه فی مابین خواهد بود: 3

ارائه خدمات توسعه ونگهداری  سیستم ها یا خدمات پشتیبانی با تامین نیروی مقیم-  ه 

. به مدت یک سال شمسی می باشد 1399اعتبار تعرفه از اول فروردین  : 1

.جزئیات فعالیتهای هر خدمت در قرارداد فی مابین شرکت و طرف قرارداد مشخص می شود  : 2

ریال 48000000قیمت ماهانه  از  (حداقل به مدت شش ماه  )در صورت نیاز دانشگاه ها و موسسات طرف قرارداد  به استفاده ازنیروی مقیم برای پشتیبانی - 5

. ریال بسته به شرایط قرارداد خرید خدمات مشاوره پشتیبانی و سطح دانشگاه تعیین می گردد82000000تا 

محل مهر و تایید مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد

.اعمال درخواستهایی که در سامانه فعلی موجود نبوده  یا اینکه تحقق آن مستلزم طراحی و پیاده سازی جدیدیا سفارشی سازی  محسوب شود - ب

 مستخرج از اطالعات رتبه بندی ساالنه وزارت علوم  با لحاظ امکانات ، تعداد دانشجو و میزان گستردگیRضریب رتبه دانشگاه ها   -  4جدول شماره 

(این نسخه ،نسخه آزمایشی برای تست محسوب می شود)ارائه اولین نسخه ازسامانه های جدید سدف به دانشگاههای دیگر-   ج 
.مهاجرت ازسامانه های قدیم دانشگاهها به سامانه سدف در اولین نسخه -  د 

% 75تا % 25ارتقا مجدد کدهای سیستم با تغییرات وسیع در فاصله  زمانی بیش از دو سال یا وقفه در تمدید قرارداد با شرکت بیش از شش ماه، مشمول - 6

هزینه نصب اولیه خواهد بود

1399شامل نصب ، استقرار و پشتیبانی کدها توسط شرکت مهندسی داده پردازان معاصر سال  (سیستم دانشگاه فردوسی مشهد )سامانه متن باز سدف 

تعرفه خدمات سامانه های نرم افزاری تحت وب  مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد 

زیر سامانه های متعلق به شرکت که جهت تکمیل سامانه سدف برای برخی از داننشگاهها و موسسات آموزش عالی کاربرد دارد و مسئولیت سامانه - 3جدول شماره 

.ها بعهده شرکت می باشد

بسمه تعالی 

این تعرفه سامانه ها و زیر سامانه هایی را پوشش می دهد که کدهای منبع آن توسط مرکزکامپیوتر دانشگاه بصورت رسمی به شرکت جهت ارائه به دانشگاههای دیگر : 1

.موارد زیراز شمول این تعرفه مستثنی می باشد .تحویل گردیده است 

. نگهداری و راه اندازی و تنظیمات سرویس دهنده ها،خدمات اینترنتی مانند خدمات اختیاری اجاره فضاء یا سرور اختصاصی، خدمات ثبت دامنه - الف

:توضیحات الزم

مبلغ ستون نصب و استقرار یا پشتیبانی در  رتبه دانشگاه ضرب میشود و قیمت خدمات نصب ، استقرار و یا پشتیبانی برای درج در قرارداد استخراج میشود
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