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 «به نام خدا»

با هدف ارائه خدماتی متنوع و متفاوت با  1394فروشگاه دانشجویی هفت، در سال 

با خدمات کامپیوتر،  های مرتبطکیفیتی مطلوب در راستای طیف وسیعی از نیاز

های دولتی و غیر دولتی و نیز دانشجویان و سازمانها، سسات، ارگانکپی و ... مؤ

سیس و از آن زمان، ضمن تالش در جهت بهبود مستمر خدمات، تأ ،آموزاندانش

    پندار نو، »آالت، در پی تحقق خط مشی تعریف شده خود: تجهیزات و ماشین

ات ای، گسترش خدمهای حرفه، با پایبندی بر اصول و چارچوب«گفتار نو، کردار نو

تی که به احیاء اثر حتی در ایام تعطیل، انجام اقدامؤمطابق با نیاز مشتریان، حضور م

های پسندیده از جمله حفظ محیط های نیک و اشاعه فرهنگو گسترش سنت

 زیست کمک نماید، بوده است. 

 
 ساعت کاری فروشگاه: 

  21:30الی  17و  14الی  7:30شنبه: شنبه تا پنج

  21:30الی  17و  14الی  9جمعه و تعطیالت: 
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 فکسو  اسکن، پرینتکپی، 

 )تومان( قیمت نوع خدمات ردیف

 60 )سیاه و سفید( ک روی A5 و پرینت کپی 1

 70 )سیاه و سفید( دو رو A5 و پرینت کپی 2

 100 )سیاه و سفید( ک روی A4 و پرینت کپی 3

 150 )سیاه و سفید( دو رو A4 و پرینت کپی 4

 200 )سیاه و سفید( ک روی A3 و پرینت کپی 5

 250 )سیاه و سفید( دو رو A3 و پرینت کپی 6

 500-1000 با کاغذ معمولی  ک رو )رنگی(ی A5کپی و پرینت  7

 700-1500 با کاغذ معمولی دو رو )رنگی( A5کپی و پرینت  8

 700-2000 با کاغذ معمولی ک رو )رنگی(ی A4کپی و پرینت  9

 1000-3000 با کاغذ معمولی دو رو )رنگی( A4کپی و پرینت  10

 1500-3000 با کاغذ معمولی ک رو )رنگی(ی A3کپی و پرینت  11

 2000-4000 با کاغذ معمولی دو رو )رنگی( A3کپی و پرینت  12

 1000-1500 یک رو )رنگی( با کاغذ گالسه A5کپی و پرینت  13

 1200-2000 دو رو )رنگی( با کاغذ گالسه A5کپی و پرینت  14

 1200-2000 یک رو )رنگی( با کاغذ گالسه A4کپی و پرینت  15

 1500-3500 دو رو )رنگی( با کاغذ گالسه A4کپی و پرینت  16

 2000-3500 یک رو )رنگی( با کاغذ گالسه A3کپی و پرینت  17

 2500-4500 دو رو )رنگی( با کاغذ گالسه A3کپی و پرینت  18

 500 (A3و  A4و  A5اسکن )برای تمامی سایزهای  19

 500 دریافت فکس )به ازای هر برگ( 20

 700 )به ازای هر برگ( ارسال فکس درون شهری 21

 1000 )به ازای هر برگ( ارسال فکس برون شهری 22
 

 

 تعیین شده است. استفاده از رنگمیزان با توجه به  ،پرینت رنگیحداقل و حداکثر مورد اشاره جهت کپی و  هزینه  
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 و باندینگ تایپ

 قیمت )تومان( واحد نوع خدمات ردیف

 500 صفحه خط( 18تایپ ساده فارسی ) 1

 800 صفحه تایپ انگلیسی 2

 700 صفحه انگلیسی –تایپ فارسی 3

 800 صفحه تایپ عربی با اعراب 4

 1000 صفحه تایپ فارسی یا انگلیسی همراه با فرمول 5

 700-1000 صفحه )با توجه به نوع جدول( تایپ فارسی یا انگلیسی همراه با جدول 6

 1200 صفحه تایپ فارسی یا انگلیسی همراه با فلوچارت 7

 1000 صفحه  Excel نمودار 8

 1000 صفحه تایپ آنالین فارسی                                                            9

 2500-4000 - )با توجه به حجم کتاب و جزوه(باندینگ کتاب و جزوه  10

 

 خدمات کامپیوتر

 قیمت )تومان( نوع خدمات ردیف

 Windows XP 10000نصب  1

 Windows Vista & 7 & 8 20000نصب  2

 Windows 10 22000نصب  3

 3000 های متعارفافزارنصب نرم 4

 3000 کدام(های تخصصی )هر افزارنصب نرم 5

 3500 کشیویروس و ویروسنصب آنتی 6

 4000 افزار جانبی )هر عدد(نصب سخت 7

 50000 اسمبل سیستم 8

 10 مگابایت 1دانلود به ازای هر  9
  افزارهای متعارف شامل مجموعه آفیس، نصب نرمAdobe Reader ،KMPlayer ،WinRAR ،Google Chrome ،Firefox Mozilla  

  باشد.می Neroو 
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 DVDو  CDرایت و عرضه 

 قیمت )تومان( واحد نوع خدمات ردیف

1 CD  خامCup 700 عدد 

2 CD  خامPlaza 700 عدد 

3 DVD  خامPrinco 1000 عدد 

4 DVD  خامVEVO 1000 عدد 

5 CD  خامCup 23000 باکس 

6 CD  خامPlaza 23000 باکس 

7 DVD  خامPrinco 27500 باکس 

8 DVD  خامVEVO  27500 باکس 

 2000 عدد  CDرایت  9

 3000 عدد  DVDرایت  10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  باشد.میبرندهای قابل ارائه از انواع معرفی شده و یا برندهای معتبر مشابه  *

 گردد.می تقدیم به عنوان هدیه DVDیا  CDعدد  1خام  DVDیا  CDعدد  7* به ازای خرید هر 
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 التحریرلوازم

 قیمت )تومان( واحد نام کاال ردیف

 10000 عدد (7/0و 5/0) Panter اتود 1

 5000 عدد )به همراه یک بسته مغز اتود( Ownerاتود  2

 2500 عدد Micro (7/0)اتود  3

 1000 بسته (7/0و  5/0) Knowمغز اتود  4

 2000 عدد Snowmanبرد ماژیک وایت 5

 2500 عدد Venousدی سیماژیک  6

 1000 عدد Sanford (HB)مداد  7

 2000 عدد TMQگیر الک غلط 8

 800 عدد Maped تراش 9

 800 عدد Factisکن پاک 10

 1000 عدد (کوچک) Faber-Castellکن پاک 11

 1500 عدد (بزرگ) Faber-Castellکن پاک 12

 2000 عدد Narsisو  Snowman مارکر )ماژیک فسفری( 13

 800 عدد Basic چسب نواری 14

 1000 عدد (کوچک) Amosچسب ماتیکی  15

 1500 عدد (بزرگ)Amos  چسب ماتیکی 16

 1000 عدد )آبی، قرمز و مشکی( Celloخودکار  17

 1000 عدد )آبی( Kianخودکار  18

 700 عدد )آبی( C.Classخودکار  19

 1500 عدد )آبی( Panterخودکار  20

 500 عدد A5دار پوشه دکمه 21

 1000 عدد A4دار پوشه دکمه 22

 1500 عدد A3دار پوشه دکمه 23

 1000 عدد پوشه پالستیکی 24

 100 عدد پاکت نامه 25
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 التحریرلوازم

 قیمت )تومان( واحد نام کاال ردیف

 80 برگ (A4سایز ) City Paperکاغذ رنگی  26

 250 عدد (A4سایز ) Papyrusمقوا رنگی  27

 3000 بسته سوراخ( 26کاغذ طرح پاپکو )یدک  28

 4000 بسته سوراخ( 4کاغذ کالسور )یدک  29

 250 عدد A4طلق معمولی  30

 200 عدد A3طلق معمولی  31

 500 عدد A4طلق ضخیم  32

 500 عدد  A4شیرازه  33

 50 عدد A5کاور  36

 100 عدد A4کاور  37

 200 عدد A3کاور  38

 200 عدد 15گیره دوبل سایز  39

 200 عدد 25دوبل سایز گیره  40

 400 عدد 41گیره دوبل سایز  41

 500 عدد 51گیره دوبل سایز  42

 250 عدد A5پوشه مقوایی سایز  43

 300 عدد A4پوشه مقوایی سایز  44

 1200 عدد دفترچه یادداشت 45

 6500 عدد (برگ 40) Nokiوک بکلر 46

 7500 عدد (برگ 60) Nokiبوک کلر 47

 7000 عدد (دو حلقه) Nokiکالسور پالستیکی  48

 7500 عدد (چهار حلقه) Nokiکالسور پالستیکی  49

 4500 عدد Uni-ballنویس روان 50

 1500 بسته (6/24)سایز  Corona سوزن منگنه 51
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 افزارنرم

 قیمت )تومان( توضیحات افزارعنوان نرم ردیف

1 ESET Smart Security 2016 
   با پیشتیبانیماهه  18ویروس آنتی

 سیستم 2
30000 

2 Mini King 
افزارهای کاربردی مجموعه نرم

 ویندوز
12000 

3 Windows XP - 6000 

4 Windows 7 - 9000 

5 Windows 8.1 - 9000 

6 Windows 10 - 9000 

7 Pack Windows 7 & 8.1 & 10  12000 10و  8، 7شامل هر سه ویندوز 

8 Linux (Ubuntu) 10000 سیستم عامل 

9 Gerdoo Assistant 
 افزارهای کاربردیمجموعه نرم

 ویندوز
10000 

10 Driver Pack Solution 2016 & 2017 
مجموعه درایورهای سیستم 

 های مختلفعامل
8000 

11 Pack Office 2003-2007-2010-2013-2016 
افزارهای آفیس از سال مجموعه نرم

 2016تا  2003
12000 

12 Office 2016 - 8000 

13 Adobe Creative Cloud 2016 
محصوالت شرکت ادوبی از  مجموعه

 جمله فتوشاپ و ایلوستریتور
12000 

14 Autodesk Maya 2015 SP3 8000 های گرافیکیطراحیافزار نرم 

15 CorelDraw X7  8000 های گرافیکیافزار طراحینرم 

16 CorelDraw X8 12000 های گرافیکیافزار طراحینرم 

17 3DS Max 2016 12000 های گرافیکیطراحیافزار نرم 

18 Matlab R2015b 12000 سازیمحاسبات ریاضی و مدل 

19 Solid Mechanic Engineering 
افزارهای مهندسی مجموعه نرم

 مکانیک شاخه جامدات
15000 

20 Fluid Mechanic Engineering 
افزارهای مهندسی نرممجموعه 

 مکانیک شاخه سیاالت
15000 

21 Solid Works 2016 10000 طراحی صنعتیافزار نرم 
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 افزارنرم

 قیمت )تومان( توضیحات افزارعنوان نرم ردیف

22 Gerdoo AutoCad Collection (2005-

2007-2009-2011) 

نقشه کشی و افزار مجموعه اتوکد )نرم

تا  2005از سال  (طراحی صنعتی

2011 

10000 

23 AutoCad Collection 2010-2015 

نقشه کشی و افزار مجموعه اتوکد )نرم

تا سال  2010از سال ( طراحی صنعتی

2015 

12000 

24 AutoCad 2016 & 2017 
نقشه کشی و افزار مجموعه اتوکد )نرم

 2017و  2016سال ( طراحی صنعتی
8000 

25 Catia 5-6R20150 8000 نقشه کشی و طراحی صنعتیافزار نرم 

26 ArcGIS 10.3 9000 افزار سامانه اطالعات جغرافیایینرم 

27 Gerdoo Architecture Engineering 
افزارهای رشته مهندسی مجموعه نرم

 معماری
15000 

28 Gerdoo Civil Engineering 
افزارهای رشته مهندسی مجموعه نرم

 عمران
15000 

29 Gerdoo Industrial Engineering 
افزارهای رشته مهندسی مجموعه نرم

 صنایع
15000 

30 Primavera Collection + Comfar 
نوشتن  +کنترل پروژه افزار نرم

 های توجیهیطرح
9000 

31 SPSS Statistics 23 + Primavera P6 V8 8000 آماری + کنترل پروژه افزارنرم 

32 Gerdoo Electronic Engineering 
های رشتهافزارهای مجموعه نرم

 برق، الکترونیک و مخابراتمهندسی 
15000 

33 Math & Statistic Assistant 9000 افزارهای ریاضیات و آمارمجموعه نرم 

34 SketchUp 2016 8000 بعدیبعدی و سهدو طراحیافزار نرم 

35 JB AntiVirus Collection 2015 

، 32 های نودویروسمجموعه آنتی

ورتون و ن دیفندر،کسپراسکای، بیت

 کومودو

8000 

36 Edius Pro 7.5 8000 های ویدئوییویرایش فایلافزار نرم 

 

 گردد.آموزشی( به صورت سفارشی، تهیه می هایپکباشد )از جمله افزاری که در لیست باال موجود نمیدر صورت نیاز به نرم 
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 (RAMرم )

 قیمت )تومان( ظرفیت )گیگابایت( برند ردیف

1 Apacer 4 12000 

2 VikingMan 8  17500الی  15500از 

3 VikingMan 16  27500الی  24000از 

4 VikingMan 32  42000الی  40000از 
 

 فلش مموری

 قیمت )تومان( ظرفیت )گیگابایت( برند ردیف

1 HP, Silicon Power, VikingMan 8  25000الی  16000از 

2 HP, Silicon Power, VikingMan 16  35000الی  26000از 

3 HP, Silicon Power, VikingMan 32  44000الی  42000از 
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