
 

                                    
 

 

 

 سخت افزار و نرم افزار رایانهنرخنامه خدمات 

صنفی و   51احتراماً در اجرای ماده  ستنداً قانون نظام  ضوابط نرخ گذاری کاال و خدمات؛      به بند )ج( م ستورالعمل  سوم د   گروه 

 ................................درجه  ................................................................ مدیر واحدصنفی ............................................................................. اینجانببدین وسیله 

 .........................................شماره عضویت  .................................................................................................................................................................................واقع در 

سود مجاز، نرخ خدمات را که        17با اهتمام وافر به ماده  صدهای  شده و اجرای در صنفی و نیز رعایت قیمت های تمام    باقانون نظام 

 هماهنگی، توافق و نظارت اتحادیه ملحوظ نظر واقع گردیده است، به منظور اطالع عموم شهروندان، به شرح ذیل اعالم میدارد:
 

 جنرال سرویس ساده: شامل بادگیری 
و سرویس تک  تک قطعات سخت افزاری   جنرال سرویس سخت افزاری : شامل بادگیری و شستشوی کامل و رفع چربی برد و مدارات الکترونیکی، تعویض سلیکون و ریگالژ فن ها، بازبینی        

 صحیح )طوری که تمام کابل ها بست کمربندی خورده و تمام پیچ ها ی نگهدارنده مادر برد و سایر اجزا بسته شده باشد(و اسمبل مجدد سیستم به طور 

 جنرال سرویس نرم افزاری:شامل فرمت هارد، پارتیشن بندی، نصب کامل ویندوز، درایورها، نرم افزارهای کاربردی معمول و ویروس یابی

مشتریان دانسته و مسئولیت عدم رعایت ضوابط مذکور  دید ملزم به اجرای دقیق نرخنامه و قراردادن آن در معرض اینجانب مدیر واحدصنفی، خود را

اداری عهده دار بوده و پاسخگوی مراجع ذیصالح خواهم بود، و نسخه ای از این نرخنامه در پرونده صنفی اینجانب در اتحادیه رایانه وماشین های  را شخصاً

 نام و امضاء متصدی            قرار دارد.

 د.در صورت هرگونه شکایت یا نارضایتی، می توانید از طریق ایمیل اتحادیه، تماس با واحد بازرسی و یا مراجعه حضوری موضوع را اعالم نمایی

 نرخ مصوبات ) ریال ( شرح خدمات ردیف

 000/48 افزارهای عمومی و کاربردی به ازاء هر نرم افزارنصب نرم  1

 000/120 به ازاء هر نرم افزارنصب نرم افزارهای تخصصی  2

 000/180 ویروس زدایی و نصب آنتی ویروس 3

 000/480 نصب سیستم عامل غیر سرور، نصب درایورها، پارتیشن بندی و فرمت هارد 4

 000/120 پارتیشن بندی و فرمت(آماده سازی هارد)  5

 000/120 (image)تهیه نسخه پشتیبان از سیستم  6

 000/480 (Recovery & Restor)برگرداندن سیستم عامل و نرم افزارهای نوت بوک  7

 000/480 مونتاژ کامل سیستم و جنرال سیستم سخت افزاری 8

 000/720 جنرال سرویس نرم افزاری 9

 000/180 کامپیوتر در سطح تعویض و سرویس قطعاتتعمیرات  10

 Note Bookاجرت تعویض قطعات   11
 تعویض مادربرد تعویض چیپ

000/960 000/600 

 000/360 نباشد(LED ) در مواردی که نیاز به بازشدن  Tabletاجرت تعویض مادربرد  12

 LEDو  LCDاجرت تعمیر مانیتور  13
 چنای 20تا  اینچ به باال 20

000/850 000/650 

 000/420 دانلود کامل مجموعه درایورهای مورد نیاز از اینترنت 14

 نفر ساعت اعزام کارشناس 15
 کارشناس عمومی کارشناس تخصصی کارشناس فوق تخصصی

000/080/1 000/696 000/480 

 000/240 در مواردی که نیاز به بازکردن دستگاه نباشد  LEDتعویض رم، هارد، تعمیر آدابتور،  16

 سرویس ساده سخت افزاری 17
 نوت بوک تبلت

000/360 000/720 

18 
 (…, WiFi , 3G, 4G, LTE)انجام تنظیمات و راه اندازی انواع مودم بی سیم 

 هزینه ایاب و ذهاب به عهده مشتری می باشد

 در محل واحد صنفی در محل مشتری

000/360 000/180 

19 Update Bios 000/216 

 عضو


