
 

جهت انجام امور اداریتجهيزات رايانه فرم مشخصات فنی خريد  -مديريت آمارو فناوری اطالعات  

Device type  & Specification Number 
 

MotherBoard=  PRIME H310M-K R2.0Motherboard 
 
CPU =  Intel Core i3-9100 3.6GHz LGA 1151 Coffee Lake  
 
RAM = Geil Pris ne 8GB DDR4 2666 CL19 Single Channel Desktop RAM 
 
HDD =  (ADATA Ultimate SU800 512GB 3D TLC Internal SSD Drive) 
Or (ADATA SU750 Internal SSD Drive 512GB) 
Or (Western Digital GREEN WDS480G2G0A SSD Drive - 480GB) or  
(Silicon Power Slim Ace A55 SATA3.0 - 512GB) 
Graphic = onboard 
CASE =  GREENOraman Plus or GREEN Pars EVO or GREEN Magnum Evo 
Power = Green GP400A-ECO or Green GP380A-EUDor Green GP450A-ECO Rev3.1or Green 
GP380A-HED 

ODD =  LiteON DVD RW24XOr Asus RW 24X      
Monitor =19.5Inch ~ 22Inch (XVision) or(Sam) or (TCL) or (G plus) 

           + Hadron or Merkan تبديل ديواری سه به دو 
 

Keyboard & Mouse & Pad = (Green GKM-305) or (TSCO TKM 8052) 
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موجود نبودن مشابه ايراني برند هاي معرفي در صورت . تهيه و خريداري كاالي ايراني با مشخصات فوق الذكر و نشان استاندارد در الويت مي باشد .١

 .شده مورد تاييد مي باشند

 .درزمانتحويلدستگاه ارائه گردد پس از نصب قطعات دوندارايبرگهگارانتيمعتبرباشمي بايست كليهقطعات. .٢

 .دانشگاه انجام خواهد شد كليه پرداخت ها پس از بررسي فني قطعات و تست هاي مربوطه وتاييد توسط مديريت آمار و فناوري اطالعات  .٣

 .و يا سازمان نظام صنفي رايانه اي استان ياشد با مجوز فعاليت مرتبط شركت فروشنده ميبايست عضو شورايعالي انفورماتيك  .٤

خواهد داشت سيستم ادامه  لشركت بايستي درنهايت كليه سيستم ها را با پلمپ شركت ارائه دهد و الزاماً پلمپ دستگاه تا زمان پايان گارانتي ك .٥

نحو مقتضي اقدام ه و هرگاه مشخص شود كه قطعات مورد نظر با آنچه وجود دارد مغاير است، دانشگاه اين حق را براي خود محفوظ مي داردكه ب

 .نمايد و يا فروشنده مي تواند بعد از بررسي صحت سيستم ها توسط خريدار،  اقدام به پلمپ نمايد

و كليه درايور ها به باال ٢٠١٣ ، مجموعه آفيسUEFIبه صورت فعال شده  ١٠pro or enterpriseيندوز كليه سيستم ها مي بايست داراي و .٦

 .باشند 

تام حقوقي به منظور دريافت خدمات پشتيباني و نگهداري مطلوب در دوره گارانتي فروشنده مي بايست بومي استان كرمانشاه بوده و يا نمايتده  .٧

 .براي پيگيري هاي بعدي در اسناد بارگذاري شده سامانه معرفي نمايدختيار خود را در استان را اال

شده و به  ساعت رفع عيب ٤٨كليه تجهيزات مي بايست توسط فروشنده يكسال گارانتي شوند و در صورت مواجه شدن با مشكل در كمتر از  .٨

  .ل هزينه ها به عهده شركت مي باشددر صورت نياز به جا به جايي سيستم يا قطعات به شركت، ك. واحد مربوطه تحويل شود


