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 نکات مهم

 پیش از مطالعه این سند، به نکات زیر باید توجه شود:

  خدمات توسط ئه اار نهیمربوط به نحوه محاسبه هزدر این سند، شده اعالم یهانرخکه  الزم به ذکر است: 1نکته

 شود. استفاده یانسان یرویدر محاسبه دستمزد ننباید  وجه چیهو بهدهنده خدمات است ارائه یهاشرکت

  حات و آخرین اصال نرخ حقوق و دستمزدافزایش بر اساس  1401سال حقوق و دستمزد ه، در این نسخ: 2نکته

رخ مو 260/1401/1000و نیز بخشنامه شماره  (22/12/1400مورخ  265344ره شما)مصوبات شورای عالی کار 

اصالح ( 1401دستمزد مبنای کسر حقوق بیمه در سال )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع  16/01/1401

 .شده است

  فزایش تعرفه امیزان و جلسات کارگروه تعرفه، ای مصوبه شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهبر اساس : 3نکته

نابراین، ب ( تعیین شد.1400)نسبت به سال  %47به میزان  1401در سال ( 5و  4)فصول خدمات فناوری اطالعات 

ر محاسبات، گرد ها عیناً به میزان فوق افزایش یافته و به منظور سهولت داکثر تعرفه در این نسخه از سند تعرفه

س بخشنامه وزارت تعاون، کار ساعت( بر اسا-)بر حسب نفر پروژهمیزان افزایش تعرفه برای اجرای  )رند( شده است.

در افزار، رمنپشتیبانی میزان افزایش تعرفه ارائه خدمات  سبه شده است.الحاظ و مح 2اجتماعی، در فصل  و رفاه

 ( آمده است.)متوالی( مدید قرارداد پشتیبانیاین سند )ت 1-4-3بخش 

  های سازمان، رات کارشناسی کمیسیونهای جدید این سند طی سال جاری، با توجه به نظنسخه :4نکته

 ا و بازخوردهای خبرگان، بروز شده و ارائه خواهد شد.هدرخواست

  ده توسط بر اساس فهرست بهای منتشر ش دتوانذکر شده، می« توافقی»مواردی که تعرفه آن با عنوان  :5نکته

خص خواهند در نسخه بعدی این موارد تدقیق و مش ریزی )در صورت وجود(، برآورد شود.سازمان مدیریت و برنامه

 شد.

  است، الزم روزرسانی و بهنفعان و بازار در دست تغییر ذی با توجه به اینکه سند تعرفه بر اساس نیازهای :6نکته

 .ای دریافت شوداز پرتال سازمان نظام صنفی رایانههمواره آن روز شده و معتبر است آخرین نسخه به

  خود را  ینظرات و پیشنهادهاشود ت میدرخواسنفعان از همه ذیبه منظور اصالح و بهبود مستمر سند،  :7نکته

 های بعدی مد نظر قرار گیرد. تا در تدوین نسخهکرده ارسال  tariffs@irannsr.orgبه پست الکترونیکی 
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 همکاران

 مده است.آادامه اند، در ای همکاری داشتهبا سازمان نظام صنفی رایانهتاکنون افرادی که در تهیه سند تعرفه اسامی 

 اعضای کارگروه تعرفهالف( 

  محمدحسن محوری، کارشناس رسمی رشته کامپیوتر و فناوری اطالعات و عضو کانون کارشناسان رسمی

 دادگستری استان تهران

 دگستری ت و عضو کانون کارشناسان رسمی داشهرام شنتیایی، کارشناس رسمی رشته کامپیوتر و فناوری اطالعا

 استان تهران

 بهناز آریا، موسسه کهکشان نور 

 آزاد معروفی، شرکت الوان ارتباط 

  دپردازیپد یشرکت مهندسعلی آذرکار، سید 

  ،های فناوری اطالعات سیگماشرکت توسعه زیرساختاحمد خلیلی 

 )به ترتیب الفبا( همکاران کارگروه تعرفهب( 

  نگارتیموری، مهندسی کوثر شبکهمجید 

 سید کامل حکیم، شرکت پایگاه امن داده پاد 

 گام هیشرکت پو ان،یخاچک یآن 

  ،های فناوری اطالعات سیگماشرکت توسعه زیرساختاحمد خلیلی 

 محمد آذری، شرکت پردیس دیبااندیشانمحمد دین 

 بهرام زاهدی باروق، شرکت سبحان سیستم 

  بز فارسستاره سبابک صدیقی، شرکت 

 های فناوری اطالعات سیگماشرکت توسعه زیرساخت، علی کاظمی 

 افزار گلستانرضا کرمی، شرکت مهندسی نرم 

 فرامرز کالنتری، شرکت سازه اطالعات سامان 

  ،ای استان خراسان رضویسازمان نظام صنفی رایانهمرتضی کساییان 

 شرکت تماس امواج ایرانیان سروشپور، موسی قاسم 

  مهدیون، شرکت سماتکفریبا 

 کامبیز نصیری اعظم، نیکان ارتباطات شهر 

 رخانهیدب( پ

 کشورای سازمان نظام صنفی رایانه 
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 مقدمه (1 فصل

 نقش و جایگاه سازمان (1-1

افزار مبنی بر ساماندهی و قانون پدیدآورندگان نرم 12ای کشور، در اجرای وظایف محوله در ماده سازمان نظام صنفی رایانه

 65ه ماد 12ح در بند مطرچنین اختیارات قانونی وکارهای مربوط به حوزه فناوری اطالعات کشور و همبخشی بازار کسبنظم

گذاری خدمات تمصوب هیات محترم دولت، با موضوع تعیین مبانی قیم« ای کشورسازمان نظام صنفی رایانه»نامه تشکیل آئین

ی، بررسی طی یک فرآیند علمی، مبتنی بر سنجش کارشناس 1389حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، این سازمان از سال 

 ارد عرف، اقدام به کشف قیمت خدمات کرده است. میدانی و در برخی مو

 هاسابقه تدوین تعرفه (1-2

این شر شد. گذاری و در نهایت منتنوع خدمت شناسایی و قیمت 341ارائه شد،  1389که در سال ها در اولین نسخه تعرفه

های استانی بویژه نظام ختلفهای مبا همکاری و تالش فعالین این صنعت، و متخصصین رستهپیاپی  هایها طی سالتعرفه

روز ستمری بهتا کنون به شکل م، کشور ایسازمان نظام صنفی رایانه «بازاربخشی و نظمکمیسیون ساماندهی »اعضای محترم 

 و منتشر شده است. 

 محدوده مدل جدید (1-3

-نفر»)بر اساس  انسانی آغاز شده، بر محاسبه پارامتریک تعرفه مربوط به نیروی 1393مدل جدید، که تدوین آن از حدود سال 

است که در آن  پیشینهای دهنده تعرفههای فناوری اطالعات تمرکز دارد. این مدل در واقع به نوعی تعمیمدر پروژه«( ساعت

تواند پس از عملیاتی شدن، به مدل قبلی یکپارچه تعیین و مشخص شده است. مدل جدید می« اهیم-غیر نفر»های تعرفه

 ا ارائه کند.ر ساعت-شده و ورودی مربوط به هزینه نفر
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ها گذاری پروژهماه هر عنوان شغلی، محاسبه شده صرفاً به منظور قیمت-هایی که در این مدل برای نفرباید توجه داشت هزینه

 استفاده خواهند شد. 

بنای فرمول ارائه منامه به همراه فهرست بهای )کاال و خدمات( بر های آتی نرخبا توجه به تکمیل تدریجی عناوین شغلی، نسخه

 نامه تکمیل خواهد شد.این نرخشده در 

 هارویکرد جدید تدوین تعرفه (1-4

طالعات ا ناوریکامپیوتر و فرشته رسمی  با مشارکت و همکاری کارشناسان 1393از سال کشور ای سازمان نظام صنفی رایانه

هدف دستیابی به با را  هاتعرفهساعت -محاسبه نرخ نفر یمبنال تهران، مدو عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان 

 های زیر بازنگری کرد:مدلی با ویژگی

 ماعی برای کلیه بر مبنای حقوق پایه اعالم شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتیکسان پایه  تهیه یک فرمول

 را داشته باشد، های مختلفپارامترهای اختصاصی برای رشته که امکان لحاظ کردنمشاغل 

 به نحوی که اعمال تغییرات در آن به سادگی میسر باشد، ،کامالً پارامتریک 

 ها و مشاغل جدید را دارا باشدتههای جدید صنعت و رشقابلیت توسعه بر مبنای نیازمندی، 

 مند بوده به نحوی که در صورت تغییر در ضرایب قانونی و یا از الیه دانش مستقل از شیوه محاسبه برخوردار و بهره

 بتواند با موارد تغییر یافته تطبیق یابد، شرایط عمومی بازار

  های جدید را به سادگی داشته باشدشغل تعریف شده و یا ایجاد شغل مشخصاتامکان تغییر، 

 اص آن پروژه، های فناوری اطالعات با استفاده از فرمول پایه و پارامترهای خالزحمه در پروژهامکان محاسبه حق

 وجود داشته باشد.

 مورد توجه قرار داشت:تدوین شد،  1397که از سال  ،الحظات زیر هم در طراحی مدل جدیدبا این وجود، م

  تدوین شده در سنوات پیشینای تعرفه پایهسازوکار در نظرگرفتن 

 وزه فناوری اطالعاتحدادگستری در مند کارشناسان رسمی و تجربه ارزشدانش  ،استفاده از اطالعات 

  ر بازار فناوری اطالعات ایراند واقعیات و عرف معمولتوجه به 

 افزاررمنگذاری و انواع و شرایط پشتیبانی در حوزه توجه به مستندات و استانداردهای جهانی در روش تعرفه 

 پیمانکاران( به نوآوریها طریق ترغیب شرکتاز  رعایت حقوق کارفرمایان( 

 کنندگان از طریق اعمال ضرایب تعدیالتیحمایت از حقوق مصرف 

  افزارپشتیبانی نرمو محدوده خدمات سازی شرایط کنندگان از طریق شفافاز حقوق مصرفحمایت 

 های ذکرشدههای سربار محاسبات قراردادی با ارائه جداول نمونه و مثالکاهش هزینه 

 های مدلویژگی (1-5

 زیر است:های مهم با توجه به رویکردی که در تدوین مدل وجود داشته، مدل منتج شده دارای ویژگی

 ابلیت افیت و قها برای کارفرما شفمدل پارامتریک بوده و پارامترهای آن روشن و مشخص است. به همین دلیل تعرفه

 گیری هم است.قابل اندازه توجیه فنی داشته، ضمن آنکه
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 زینهتواند به راحتی همدل پارامتریک بوده و پارامترهای آن روشن و مشخص است. به همین دلیل پیمانکار می 

 پروژه را به نحوی شفافی ارائه و محاسبه کند.

 ری اطالعات، های پیمانکاری حوزه فناوهای برجسته مدل است. در سازمانهای نامشهود از ویژگیلحاظ کردن دارایی

شود. این های نامشهود پیمانکار مهم بوده ولی همواره در برآوردها به نحو صحیحی تصریح و مشخص نمیدارایی

دقیق و روشن  برآوردشود. لحاط کردن این پارامتر در باعث تردید و ابهام کارفرما در برآوردهای اعالمی میخود 

 کند. اه، ضمن ایجاد شفافیت، حق کارفرما را در اشراف به نحوه محاسبه رعایت میم-های نفرهزینه

 های رآورد هزینهعنوان پارامتری برای ب های نامشهود، بهضمن آنکه در این مدل امکان استفاده از پارامتر دارایی

تواند حور، این پارامتر میم-بینی شده، ولی در صورت نیاز به ارائه خدمات فردکار پیشماه پروژه از سوی پیمان-نفر

 به راحتی نادیده گرفته شود.

 فرآیند محاسبه (1-6

ر این بخش داست.  1401اجتماعی در سال  مبنای تمام محاسبات، حقوق پایه اعالم شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه

سربارهای مستقیم حقوق و اعت کار انجام شده تحت پوشش یک واحد صنفی با احتساب س-هدف محاسبه نرخ پایه یک نفر

شود، تعدیل یمدستمزد مربوط به نرخ پایه حقوق یک کارگر ساده است. این نرخ سپس بر اساس پارامترهایی که توضیح داده 

 شد. خواهد های بعدی بر اساس تخصص و شرایط کاری بر اساس این نرخ، محاسبهنرخ کارشناسی در بخششده است. 

 نگهداشت مدل (1-7

های ضروری بینیدر کل کشور، الزم است پیش ها و استفاده همگون و یکنواخت از آنکردن مدل جدید تعرفهبه منظور عملیاتی

رچگی و یکپا ظت که برای حفیان ذکر اسار و بهبود مسمتر آن فراهم شود. شاالزم به منظور استقر به عمل آمده و زیرساخت

مایی، کارفر بدنه های عضو وچنین استفاده صحیح از آن و دستیابی به نتایج یکسان از مدل توسط شرکتبهبود مدل و هم

تاری در بدنه سازمان ین منظور ساخانجام شود. برای اکشور ای ضروری است مدیریت امر صرفاً توسط سازمان نظام صنفی رایانه

 های زیر را بر عهده خواهد داشت:ایجاد و مسئولیت

 ارگیری آن،ظور آشنایی اعضا با مدل جدید تعرفه و نحوه بک0های آموزشی به منبرگزاری دوره 

 کنندگان از مدل،گویی به سواالت و مشکالت استفادهپاسخ 

 ل ارائه شده،تالش برای استانداردسازی مشاغل بر اساس مد 

 ریزی برای ویرایش/اصالح آن با مشارکت کارشناسان رسمی منتخب،بررسی بازخوردهای مدل و برنامه 

 روزرسانی منظم و مستمر سند در ابتدای هر سالبه، 

 روزرسانی آن،گذاری و تصویب مدل پس از بهتعیین فرآیند صحه 

  پورتال(انتشار آن به شکل کاغذی و یا الکترونیکی )از طریق 
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 رسانیدسترسی و اطالع (1-8

سازمان نظام توسط  https://tariffs.irannsr.orgوبگاه نامه، های مندرج در این نرخرسانی تعرفهبه منظور دسترسی و اطالع

بر اساس پارامترها و فاکتورهای مشخص شده و اعالم  هابه منظور تبیین مدل و امکان محاسبه هزینهکشور ای هصنفی رایان

  شود.میروزرسانی به مربه شکل مستوبگاه . اطالعات این توسعه یافته استنفعان ، توسط همه ذیمشاغل مصوب

 دوره بازنگری (1-9

صنفی  ان نظامزمروز شده و توسط شورای مرکزی ساساالنه بوده و در ابتدای هر سال بهحداقل ، نامهنرخدوره بازنگری این 

 .نامه از طریق پورتال سازمان در دسترسی عموم خواهد بودبه مصوب خواهد شد. پس ازآن، نرخکشور ای رایانه

 واژگان و اصطالحات معادل (1-10

 های استفاده شده در این سند، به شرح زیر است:معادل

 Serverکارساز : 

 Clientکارخواه : 

 Strategyراهبرد : 

 Policyمشی: خط 

 Serviceخدمت : 

 Service Providerدهنده خدمت: ارائه 

 Middle Ware :افزارمیان 

 Testآزمون : 

 Link پیوند : 

 Wirelessسیم: بی 

 Indoor داخل ساختمان : 

 Outdoorدستگاه/: خارج ساختمان  

 Monitoring : پایش 

 License)مجوز )لیسانس : 

 Versionنسخه : 

 تغییرات این نسخه (1-11

 (، تغییرات/اصالحات زیر اعمال شده است:1401 خرداد، 1 به نسخه پیشین )نسخه در این نسخه، نسبت

  2-2 و 1-2 ولاجداصالح  

  تدقیق مفاد سنده منظور ب 2-2و  1-2جداول توضیحات ذیل درج 

mailto:https://tariffs.irannsr.org
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 مبالغ (1-12

 مبالغ اعالمی در این سند بر حسب ریال محاسبه و اعالم شده است.
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 مدل محاسبه هزینه پروژه (2 فصل

 مقدمه (2-1

پارامترهای  و ساعت-نفرساس های مختلف(، بر اای )در حوزههای توسعههزینه پروژهدر این فصل، مدل مربوط به محاسبه 

 تبیین شده است.مرتبط با آن مختلف 

 تعاریف (2-2

 تعاریف استفاده شده در این فصل، در ادامه آمده است.

  :است.در پروژه  «موقعیت اجرایی نیروی انسانی مورد نظر»منظور رده شغلی 

  :است. «تخصصمدرجه و رده کیفی نیروی انسانی »منظور مرتبه شغلی 

  :است. از سوی نیروی انسانی مورد نظر «آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده»منظور مدرک تحصیلی 

 :)به  ربوطمی به سال که در حوزه تخصصی عبارت است از مجموع سابق کار نیروی انسان سابقه کاری مفید )سال

 فعالیت اشتغال داشته است.

 :های تخصصی به عبارت است از تعداد مدارک اخذ شده ناشی از شرکت نیروی انسانی در دوره رده مدرک تخصصی

  .المللی به تفکیکهای داخلی و یا بینتفکیک دوره

 عاتی مدلهای اطالالیه (2-3

 از منظر کلی، ساختار این مدل بر سه الیه اطالعاتی بنا شده است:

 اطالعات پایه 

 تعریف شغل 

 محاسبه بهای کل خدمت یا پروژه 
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 ها در تعریف مدل، در ادامه آمده است.این سه الیه و نحوه ارتباط آن

 اطالعات پایه (2-4

 مقررات و قوانین کشوری (2-4-1

است  و مانند آن ی، بیمه بیکارمانند حداقل حقوق روزانه، حق خواروبار و مسکن، بن کارگریمواردی شامل اطالعات این الیه 

 نشان داده شده است. 2-2و  1-2 جداول شمارهکه در 

 (1401سال  یحداقل هزینه پرسنل )برا: 1-2جدول 

 ساالنه ماهانه روزانه پارامترها

 501،569،892 41،797،491 1،393،250 )پایه( حقوق

 66،000،000 5،5000،00 مبلغ ثابت مسکنکمک هزینه 

 102،000،000 8،500،000 مبلغ ثابت )بن کارگری و خواروبار( کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار

 133،913،978 11،159،498 ماهانه %20 بیمه سهم کارفرما

 20،087،097 1،673،925 ماهانه %3 بیمه بیکاری

 50،156،989 4،179،749 روز حقوق 3معادل  مندی )میانگین دارای یک فرزند(حق عائله

 83،594،982 6،966،249 دو دوازدهم عیدی و پاداش

 41،797،491 3،483،124 یک دوازدهم سنوات خدمت

 999،120،429 83،260،036  حداقل هزینه پرسنل

 

انوار )بن خکمک هزینه اقالم مصرفی »و ریال(  5،500،000)« هزینه مسکنکمک »با توجه به اینکه دو پارامتر  :1 نکته

عمال ضرایب امستقل از پروفایل تخصصی عنوان فرد بوده و ثابت هستند، مشمول ( ریال 8،500،000) «کارگری و خواروبار(

خالص ساعت  160احتساب با ریال( در ماه بوده که  14،000،000)ر پارامتشوند. جمع این دو مربوط به پروفایل تخصصی نمی

نیروی  تخصصی ریال است. این مبلغ پس از اعمال ضرایب مربوط به پروفایل 87،500به ازای هر ساعت در هر ماه، این کار 

 شد. اعت محاسبه شده اضافه خواهدس-به مبلغ نفردر انتها و شرکت،  انسانی

-حاسبه نفرمدر « کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار )بن کارگری و خواروبار(»و « کمک هزینه مسکن»دو پارامتر : 2نکته 

 ساعت مقیم لحاظ خواهند شد.

-حاسبه نفرمدر « کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار )بن کارگری و خواروبار(»و « کمک هزینه مسکن»دو پارامتر : 3 نکته

 ند شد.ساعت نیروی مشاور و آزادکار لحاظ نخواه

دستمزد )ع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضو 16/01/1401مورخ  260/1401/1000بخشنامه شماره طبق : 4نکته 

« خواروبار( کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار )بن کارگری و»و « کمک هزینه مسکن» ،(1401مبنای کسر حقوق بیمه در سال 

 شوند.مشمول کسر بیمه می
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 هزینه پایه دستمزد یک ساعت: 2-2جدول 

 ساالنه ماهانه روزانه پارامترها

 2،294 7.33 313 جمعه( 52منهای  365جمع ساعت کار در سال )

 191 7.33 26 (7:20کسرمرخصی استحقاقی )روز * 

 183 7.33 25 سی(شم 1401( ) سال 7:20تعداد روز تعطیل رسمی درسال )روز * 

 1،920 (الی)ر سال طول در کار خالص ساعت جمع

 160 ماه در کار خالص ساعت جمع

کمک هزینه اقالم »و « کمک هزینه مسکن»پس از کسر ) ساعت یکخالص  دستمزد پایه هزینه

 (الی)ر( «مصرفی خانوار )بن کارگری و خواروبار(
432.810 

 519.372 20/1 وقت )ساعتی(ضریب اتالف محاسبه غیر تمام 

 1،012،775 95/1 عملیاتی(سربار غیرالسری )سربار عملیاتی+ضریب با

 1،215،330 20/1 قرارداد ضریب سربار سود

 1،215،000 (Sنرخ ساعت پایه خدمات )ریال( )یا 

 0F0F0F1:در جدول فوق، سربارهای عملیاتی و غیرعملیاتی به شرح زیر محاسبه شده است

 ک کار یهایی است که به طور معمول در اجرای این نوع سربار شامل هزینه (:یاتیعمل)سربار  یباالسر ضریب

ذهاب اشاره کرد.  توان به هزینه فضا، تجهیزات و استهالک، ابزار، پذیرایی و ایاب وشوند. از این جمله میمصرف می

 د شده است.برآور %62بارهای عملیاتی ذکر شده های انجام شده، میانگین سرانه سرها و استعالمبر اساس بررسی

 مطالعه تطبیقی صورت پذیرفته توسط شرکت ثنارای( ی شدهروزرسانه و به)مرجع: برگرفت

 های قبلی، به طور مستقیم مربوط به سربارهای اشاره شده در بخش (:یاتیرعملیغ)سربار  یباالسر ضریب

ی واحد صنفی ها شاکله اصلها است که بدون آناجرای کار هستن. ولی هر واحد صنفی دارای انواع دیگری از هزینه

-های اداریهتوان به هزینها میرسد. از جمله این هزینهها، پروژه به سرانجام نمیاز دست رفته و بدون آن هزینه

فی، در این های ستادی یک واحد صناشاره کرد. به طور عموم، سربار هزینه و بیمه تشکیالتی و بازاریابی فروش

ربارهای غیر های صورت گرفته، میانگین سرانه سهای انجام شده و استعالمگیرند. با توجه به بررسیبخش قرار می

 یروزرسانهب)مرجع: برگرفته و  برآورد شده است. 33/1افزاری نرم دهنده خدماتعملیاتی در واحدهای صنفی ارائه

 شده مطالعه تطبیقی صورت پذیرفته توسط شرکت ثنارای(

 ارتباطات  )این میزان سود، حداقل سود مورد توقع در صنعت فناوری اطالعات و %20 :قرارداد سود سربار بیضر

 (.شوددر مواقع بسیار اندکی محقق می است، که البته به علت دشواری در تحویل نتیجه کار،

 ست؛ به ا %10ناشی از بلوکه شدن بخش آخر پرداخت توسط کارفرما بوده که حدود  :هاسپرده و نیتضام سربار

 3وکه شدن مبلغ قرارداد تا زمان اخذ مفاصاحساب. چنانچه متوسط زمان بل %5/7تا  %5عالوه سپرده شدن حدود 

 شود.یمحاسبه و برآورد م %1ماه تا اخذ مفاصا فرض شود، بر اساس متوسط نرخ سود کوتاه مدت بانکی عدد 

 رآورد شده ب %5 ر( از سود مورد توقع، این سربا%25با توجه به سربار مالیات به میزان یک چهارم ) :اتیمال سربار

 است.

                                                      
یک تحقیق میدانی را برای تعیین  تواند در آیندهمیاستفاده شده است. کارگروه تعرفه « مبنا»این سربارها از منابع اشاره شده استخراج و به عنوان  1

 روز شود.ها بهریزی و اجرا کرده تا این مدل هم بر اساس آناین سربارها برنامه
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بر اساس پارامترها و سربارهای محاسبه شده، نرخ هزینه پایه )معادل حداقل حقوق قانون کار( با احتساب سربارهای مستقیم، 
 با است ساعت )بدون احتساب ضرایب شغلی و ویژگی کار( برابر-عملیاتی، غیر عملیاتی و سربار سود و قرارداد به ازای یک نفر

 های مختلف است.که مبنای محاسبات در تعرفه خدمات حوزه ریال( 1،215،000)

افزار، ز جمله نرمانرخ هزینه پایه محاسبه شده در این بخش به عنوان مبنای محاسبه نرخ خدمات در هر حوزه فعالیت،  تبصره:

فاده قرار گرفته های آن حوزه مورد استپس از اعمال ضرایب شغلی و ضرایب ویژگیتلقی شده و افزار، شبکه، امنیت و ... سخت

 است. برآورد و اعالم شده نرخ پایه ارائه خدمات آن حوزه بر اساس آن و 

 عپروفایل تخصصی نیروی انسانی درگیر در موضو (2-4-2

اصلی محاسبات  ، یکی از محورهایکشور ایصنفی رایانهمدل جدید همانند مدل فعلی استفاده شده در تعرفه سازمان نظام 

تخصص مشده نیروهای از مسیر محاسبه هزینه تمام  را نیروی انسانی متخصص و درگیر مستقیم در موضوع دانسته،خود 

را در  های عملیاتی و غیر عملیاتی و سودهزینهو سپس با اعمال ضرایب سربار سایر مستقیم درگیر در پروژه عمل کرده 

زم است پروفایل کلی این نیروها مشخص و التخصص در مدل، کند. لذا به دلیل محوریت نیروی ممحاسبه خود اعمال می

 تفکیک شود. این پروفایل شامل موارد زیر است:

 ( رده شغلی𝑝13-2 ( )جدول شماره) 

 ( مرتبه شغلی𝑝24-2 ( )جدول شماره) 

 ( مدرک تحصیلی𝑝35-2 ( )جدول شماره) 

 ( )سال( سابقه کاری مفید𝑝46-2 ( )جدول شماره) 

  رده مدرک تخصصی(𝑝57-2 ( )جدول شماره) 

تعاون، کار و رفاه ه و بودجه، وزارت سازمان برنامتوسط های منتشر شده نامهبخشبرگرفته از  فوق هایمقادیر مندرج در جدول

 های کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری منتخب است.اجتماعی و نیز سوابق و تجارب حاصل از بررسی پرونده

 متناظر آن بیو ضرا یرده شغل فیتعر: 3-2جدول 

 ضریب رده شغلی رده شغلی

 52/2 مشاور

 16/2 مدیر پروژه

 80/1 مدیر فنی

 62/1 ناظر/ممیز

 44/1 گر/معمارتحلیل

 26/1 طراح

 125/1 پژوهشگر

 20/1 مدرس

 17/1 نویسبرنامه

 08/1 کارشناس

 00/1 تکنسین
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 متناظر آن بیو ضرا یمرتبه شغل فیتعر: 4-2جدول 

 ضریب مرتبه شغلی مرتبه شغلی

 33/1 ارشد

 21/1 1درجه 

 11/1 2درجه 

 00/1 3درجه 

 متناظر آن بیو ضرامدرک تحصیلی  فیتعر: 5-2جدول 

 ضریب مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی

 00/1 دیپلم

 05/1 کاردانی

 10/1 کارشناسی

 15/1 کارشناسی ارشد

 30/1 دکتری

 متناظر آن بی)بر حسب سال( و ضرا دیمف یسابقه کار فیتعر: 6-2جدول 

 سابقهضریب  سابقه کار مفید )سال(

 00/1 تا سه سال

 20/1 سال 6تا  3

 40/1 سال 10تا  6

 55/1 سال 15تا  10

 70/1 سال 15بیش از 

  آن تناظرم ضرایب و تخصصی مدرک رده تعریف: 7-2 جدول

 توضیح حداکثر تعداد بیضر حداکثر مدرک هر بیضر یتخصص مدرک رده

 به ازای هر مدرک 05/0 7 35/1 05/1 مرتبط یالمللنیب

 به ازای هر مدرک 02/0 7 14/1 02/1 مرتبط یداخل

  - 00/1 00/1 بدون مدرک

 نپروفایل شرکت و حوزه فعالیت آ (2-4-3

های خود شرکت نیز در عالوه بر نیروی انسانی متخصص که یکی از محورهای محاسباتی در مدل حاضر محسوب شده، ویژگی

های انفورماتیکی انجام شده توسط بندی شرکتهای مترتب بر رتبه شرکت )بر اساس رتبهبرآورد تعرفه موثر است. این ویژگی

 وکاری )فعالیت( آن است. این دو ویژگی به شرح زیر تبیین شده است:سازمان برنامه و بودجه( و نیز حوزه کسب

 انفورماتیکی توسط سازمان برنامه و بودجه )های بندی شرکترتبه شرکت بر اساس نظام رتبه𝑐1جدول شماره( ) 

2-8) 

 ( حوزه فعالیت شرکت𝑐2 9-2( )جدول شماره) 
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 متناظر آن بیرتبه شرکت و ضرا: 8-2جدول 

 رتبهضریب  رتبه شرکت

1 50/1 

2 33/1 

3 25/1 

4 20/1 

5 17/1 

6 14/1 

7 13/1 

 00/1 بدون رتبه

آخرین رتبه اخذ شده توسط شرکت  𝑅𝑎𝑛𝑘، که در آن ضریب رتبه بر اساس فرمول زیر محاسبه شده، 8-2 شمارهدر جدول 

 از سازمان برنامه و بودجه است.

𝑐1 = 1 +
1

1 + 𝑅𝑎𝑛𝑘
 

 آن متناظر بیضرا و شرکت تیفعال یتخصص حوزه: 9-2 جدول

  ضریب بندی شورای عالی انفورماتیکهای متناظر در رتبهرسته حوزه تخصصی

 35/1 امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات امنیت

 شبکه/ارتباطات
 رسانی های اطالعخدمات شبکه

 مخابراتی ای وهای رایانهشبکه داده
25/1 

 افزارنرم

 افزارهای سفارش مشتریتولید و پشتیبانی نرم

افزاری های نرمافزاری و یا بستههای نرمارائه و پشتیبانی بسته

 حامل محتوا

 و ابزارها سامانهافزارهای پایه، ارائه و پشتیبانی نرم

 خدمات پشتیبانی

20/1 

 افزارسخت

 Mainframeهای غیر های رایانهتولید و ارائه رایانه

 Mainframeافزاری ارائه و پشتیبانی سخت

 تولید و ارائه دستگاهای جانبی

 تولید وارائه قطعات و ملزومات

10/1 

 سایر

عات های انفورماتیک، فناوری اطالمشاوره و نظارت بر اجرای طرح

 و ارتباطات

 آموزش و پژوهش

 های اتوماسیون صنعتیسامانه

 های ویژهسامانه

00/1 

 رد زیر بدست آمده است:موا ، بر اساس9-2ده شده در جدول شماره ضرایب استفا

 ها(،تجارب کارشناسان رسمی دادگستری منتخب )در بررسی پرونده 

 استانیصنفی  هایهای تخصصی نظامبررسی میدانی و گردآوری نظرات کمیسیون، 

 های اشاره شده، وحوزهاز های مربوط در هر یک ها و هزینهلحاظ کردن متوسط بهای پروژه 



 

 1401سال  - تخصصی انفورماتیک-تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی

 1401خرداد  -( 1 هی)اصالح 1نسخه 

 

12 
 

 نیاز به نیروی انسانی در یک یا چند حوزه خاص. روند تقاضا در بازار و 

-2 جدول شماره نظر گرفته شده و ضرایب به عنوان پایه )مبنا( در 20/1ز ضروری است که ضریب سربار توجه به این نکته نی

 شود.برای تعدیل استفاده می 9

 های نامشهودمحاسبه دارایی (2-5

دهنده خدمت، محدود به موارد فوق نیست. گی شرکت ارائهاست که ویژهای انجام شده و تجارب موجود، حاکی از آن بررسی

های مشهود و نامشهود انفورماتیکی ارزش مالی دارائی»های پیشین( مغفول مانده، اثر عامل مهمی که در این محاسبات )در مدل

 است. « شرکت

به صورت افزایش غیرعادی و  خود را بعضاًن اثر شده جبراها موجب رآورد بهای خدمات و پروژهنادیده انگاشتن این عامل در ب

بهای که برآورد  وضوع یکی از دالیلی استمعمول میزان نیروی انسانی متخصص بکارگرفته شده در پروژه، نشان دهد. این مغیر

ین پیمانکار مابها مغایر ساخته و یا موجب اختالف فیها از منظر کارشناسی رسمی دادگستری را با برآورد بهای شرکتپروژه

 و ناظر و با کارفرما شده است.

در برآورد بهای خدمات  به صورت توزیع شده هاای ناشی از استهالک آنها و در نظر گرفتن اثر هزینهگذاری این دارائیارزش

 کند. تر میانجام شده شرکت، برآورد بهای خدمت یا پروژه را به واقعیت نزدیک

به مالً ای مشهود و نامشهود هستند(، عهای از داراییابل مالحظهقهایی که دارای حجم ه آندر غیر این صورت شرکت )به ویژ

 شوند.ائه خدمت به نوعی متحمل زیان میارها در برآورد قیمت خدمات، در زینهدلیل صرف نظر کردن از محاسبه این ه

در محاسبات، ده است. شلحاظ (، 𝑐3)« یکی شرکتهای مشهود و نامشهود انفورماتارزش مالی دارائی»در مدل پیشنهادی، اثر

 نحوه محاسبه دقیق آن بیان خواهد شد. این سند، های بعدی بوده و در نسخه« 1»مقدار این پارامتر فعالً 

دهنده خدمت یا پروژه، بر اساس سه پارامتر معرفی شده، به صورت زیر محاسبه بنابراین، فاکتور مربوط به پروفایل شرکت ارائه

 شود:می

𝑓1 = 𝑐1 ∗ 𝑐2 ∗ 𝑐3 

 تعریف شغل (2-6

قدم اصلی در  یک نیروی انسانی به آن و در نهایت، برآورد سهم آن در بهای خدمات و یا پروژه« انتصاب»و « شغل»تعریف 

 پارامترهای تعریف شده به ازای هر شغل، در این مدل، عبارت است از:برآورد بهای کلی پروژه است. 

 رده شغلی 

 مرتبه شغلی 

 ن شغلی نمونهعنوا 

 )حداقل مدرک تحصیلی )قابل جایگزینی با تجربه مفید و موثر باالتر 

 )کمینه سابقه کاری )سال 

 المللیتعداد مدارک بین 

 تعداد مدارک داخلی 
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ای بر گرفته از مشخصات حداقلی از سه شغل مورد نظر بر مبنای اطالعات پایه تعریفی 10-2به عنوان مثال جدول شماره 

لف این گزارش آمده امشاغل تعریف شده نمونه و اولیه در پیوست  نی متناظر با آن شغل )با قابلیت انجام آن( است.نیروی انسا

 است.

شخص زمانی بندی مشاغل، جداول مربوط در این سند را در مقاطع مپس از طبقهکشور ای رایانه: سازمان نظام صنفی نکته

 روز کند. به

 نمونه« شغل» فیتعر:  10-2جدول 

 مرتبه شغلی رده شغلی
عنوان شغلی 

 نمونه

حداقل مدرک تحصیلی 

)قابل جایگزینی با تجربه 

 مفید و موثر باالتر(

کمینه سابقه 

 کاری )سال(

تعداد مدارک 

 المللیبین

تعداد مدارک 

 داخلی

 1 1 15+ کارشناسی مدیر پروژه ارشد ارشد مدیر پروژه

 0 0 6-10 کارشناسی گر ارشدتحلیل ارشد تحلیلگر

 0 0 6-10 کارشناسی نویس ارشدبرنامه ارشد سینوبرنامه

 (مشخصات نیروی انسانی متخصص برای شغل مورد نظر کمینهمربوط به ) 𝑝5تا  𝑝1پارامترهای ضرب که حاصل  𝑓2فاکتور 

 به صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود: ،است

𝑓2 = 𝑝1 ∗ 𝑝2 ∗ 𝑝3 ∗ 𝑝4 ∗ ∑ 𝑝5 ∗  𝑛𝑖

𝑁

𝑖=1

 

نتیجه محاسبه سه مورد مشاغل  ،. به عنوان مثالاستتخصصی  مدرکضریب مربوط به رده  𝑝5و  تعداد مدرک𝑛𝑖 که در آن، 

 است:شده منعکس  11-2ره در جدول شما، 10آورده شده در جدول شماره 

 یانسان یروین بیاز محاسبه ضرا ییهانمونه: 11-2جدول 

 ضریب عنوان شغلی نمونه

 753/5 مدیر پروژه ارشد

 949/2 گر ارشدتحلیل

 396/2 نویس ارشدبرنامه

 محاسبه بهای کل خدمت یا پروژه (2-7

 اساس فرمول زیر: بر، بهای کل خدمت یا پروژه

𝐹 = 𝑓1 ∗ 𝑓2 

فاکتور مربوط  𝑓2و  ،دهنده خدمت یا پروژهارائهشرکت پروفایل فاکتور مربوط به  𝑓1گونه که اشار شده، شود. همانمی محاسبه

 های استفاده شده( است.به ضریب نیروی انسانی )تخصص

توان ، میبینی شدهپیش 𝐹سربار و میزان سود متعارف و سایر عوامل مربوط تماماَ در ضریب در نتیجه با توجه به آنکه ضرایب 

𝐵 :بهای کل خدمت یا پروژه( را مطابق فرمول زیر بدست آورد( 
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𝐵 = S ∗ (∑ 𝐹𝑖

𝑁

𝑖=1

∗  𝑡𝑖) 

 در فرمول فوق:

 𝐵برآورد بهای خدمت یا پروژه : 

 𝑆( 2-2جدول مطابق : نرخ ساعت پایه خدمات) 

 𝐹𝑖ساعت کار نیروی متخصص -نفر : بهای هر𝑖بر اساس عنوان شغلی( ام در شرکت مورد نظر( 

 𝑡𝑖 برآورد مجموع میزان کار نیروی :𝑖)ام )ساعت 

 𝑁تعداد نیروی انسانی متخصص : 

 خواهد بود.

 شایان ذکر است که در صورت شمول، مالیات بر ارزش افزوده جداگانه به برآورد فوق اضافه خواهد شد.

ضرب  %80لغ به دست آمده از طریق فرمول فوق در ضریب ماه شرکت، مب-الزم به ذکر است که برای محاسبه نفر نکته:

 لحاظ خواهد شد.« به صورت حجمی»ضریب اتالف نیرو در زمان خرید نیرو  %20؛ به بیان دیگر، خواهد شد

 ضرایب مربوط به آزادکارها (2-8

الذکر، امترهای فوقزایی با حفظ و تطبیق پارها و اشتغالحمایت از شاکله شرکتمحاسبه تعرفه حاضر برای آزادکارها به منظور 

 ود.ب)شرکت بدون رتبه(، خواهد  1مبلغ محاسبه شده از این تعرفه با احتساب ضریب شورا برابر با  %45براساس 

 ضرایب مربوط به نیروی مقیم (2-9

دن امکان ماه به صورت پیوسته( و به منظور فراهم ش درصورت نیاز به تخصیص نیروی کار تمام وقت ماهانه )حداقل سه

 %60اعت ضرب و س 160ساعت در -ریزی شرکت برای تخصیص نیروی مقیم( در هرکدام از عناوین شغلی، نرخ یک نفربرنامه

 آن محاسبه خواهد شد.

 ( دو سال شمسی باشد2سابقه کاری مفید نیروی مقیم تخصیص داده شده توسط شرکت، باید حداقل ). 

 9داکثر روزانه یک شیفت کاری و ح ،لیرتعطیغ یشنبه تا چهارشنبه کار یدر روزها میمق یروهایساعات کار ن 

اهیانه مکارفرما یا به درخواست کارفرما در محل شرکت، به صورت در محل ستاد  ساعت با احتساب زمان نهار

مشمول  ،گریو موارد مشابه د یاجبار یرکاو اضافه فتیکاری و شنوبتاست. )حداقل سه ماه به صورت پیوسته( 

 نخواهد بود. نیروی مقیم

  لذاشودمحسوب میمقیم  جزو ساعات کار نیرویکشور،  و تعطیالت رسمیاستحقاقی مطابق قانون کار مرخصی . 

 یاستحقاق یمرخص، صدم روز 2.16در هر ماه  ی کشور،رسم التیعالوه بر تعط میمق یرویبه نکارفرما  یبا هماهنگ

 داده خواهد شد.

 رکار ها بوده و کس، جزو حقوق آنکشور قانونی و تعطیالت رسمی استحقاقی از مرخصی میمق یرویاستفاده ن

 د.شومحسوب نمی
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 درصد تخفیف پروژه (2-10

 خواهد بود.، 12-2بر اساس حجم پروژه و درصد تخفیف آن به شرح جدول محاسبه تعرفه حاضر 

 درصد تخفیف پروژه: 12-2جدول 

 درصد تخفیف پروژه حجم پروژه

 0 ساعت-نفر 200تا 

 5 ساعت-نفر 500تا  201از 

 10 ساعت-نفر 1،000تا  501از 

 15 ساعت-نفر 1،000 باالی

 ساعت هزینه پروژه-محاسبات نرخ نفر نمونه جدول (2-11

کت دارای یک شربرای با مشخصات زیر افزار( ای از عناوین شغلی )در حوزه نرمبرای تشریح محاسبات پیشنهادی، مجموعه

 (.13-2از شورای عالی انفورماتیک محاسبه شده است )جدول و بدون رتبه  7تا  1رتبه 

 ( 4-2، از جدول 21/1)ضریب متناظر:  درجه یک: مرتبه شغلی 

 (5-2دول ، از ج10/1متناظر: )ضریب  اسیکارشن :مدرک تحصیلی 

 (6-2، از جدول 40/1)ضریب متناظر:  سال 10تا  6: سابقه کاری 

 (7-2، از جدول 00/1)ضریب متناظر:  بدون مدرک: المللیمدرک تخصصی بین 

 (7-2، از جدول 00/1)ضریب متناظر:  بدون مدرک: داخلیک تخصصی مدر 

 (8-2جدول طبق ) و بدون رتبه 7تا  1 :رتبه شرکت 

 (9-2، از جدول 20/1)ضریب متناظر:  افزارنرم: حوزه تخصصی فعالیت شرکت 

 عدم لحاظ دارایی نامشهود( ضریب یک: دارایی نامشهود( 

 )ریال( روژهساعت هزینه پ-: جدول نمونه محاسبات نرخ نفر13-2جدول 

 



 

 1401سال  - تخصصی انفورماتیک-تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی

 1401خرداد  -( 1 هی)اصالح 1نسخه 

 

16 
 

 ذهاب و اقامتو  ایاب (2-12

دگی شرکت باشد، در اجرای پروژه یا قرارداد در خارج از شهر محل اقامت یا نماینکه محل اقامتگاه کارفرما یا محل در صورتی

ده کارفرما های ایاب و ذهاب و اقامت مناسب )در حد عرف( بر عهصورت اعزام کارشناس توسط شرکت به محل مذکور، هزینه

)ان( معرفی شده از اد در اختیار کارشناساست. در این حالت کارفرما باید محل مناسبی را برای انجام موضوع پروژه یا قرارد

دات شرکت را برای های مورد نیاز برای ایفای تعهسوی شرکت قرار داده و امکانات و دسترسی های الزم به ابزارها و زیرساخت

 آنها تامین کند.

 دینگ عناوین شغلیک (2-13

شود، یک کد جداول این فصل ایجاد می به منظور تسهیل در شناسایی عناوین شغلی، به ازای هر عنوان شغلی که بر اساس

 رقمی اختصاص داده شده است. ساختار این کد در جدول زیر آمده است. 6یکتای 

 )حوزه )ارقام اول و دوم از سمت چپ 

  ارقام سوم و چهارم از سمت چپ(رده( 

 )مرتبه )رقم پنجم از سمت چپ 

  رقم ششم از سمت چپ(مدرک( 

  از سمت چپ( هفتمسابقه کار )رقم 

 

 مقدار شرح

 (2حوزه )
؛ : مرکز داده20؛ افزار: سخت18؛ : شبکه و ارتباطات16؛ : امنیت14؛ : معماری سازمانی12؛ افزار: نرم10

 : سایر99

 (2رده )
: 06؛ طراح: 05؛ گر/معمارتحلیل: 04؛ ناظر/ممیز: 03؛ مدیر فنی: 02؛ مدیر پروژه: 01؛ مشاور: 00

 تکنسین: 10؛ کارشناس :09؛ نویسبرنامه: 08؛ مدرس: 07؛ پژوهشگر

 : ارشد3؛ 1درجه  :2؛ 2: درجه 1؛ 3: درجه 0 (1مرتبه )

 دکتری: 4؛ کارشناسی ارشد: 3؛ کارشناسی: 2؛ کاردانی: 1؛ دیپلم: 0 (1مدرک )

 الس 15بیش از : 4؛ سال 15تا  10: 3؛ سال 10تا  6: 2؛ سال 6تا  3: 1؛ تا سه سال: 0 (1سابقه کار )

 مثال:

 «(2009223)کد: « 1 درجه داده مرکز یزیمم آزمون یاجرا کارشناس 

 «(1609321)کد: « سازی/پردازشی/رایانش ابریکارشناس ارشد شبکه/ذخیره 

 «(1401324)کد: « امنیت مدیر پروژه ارشد 

 « (1201122)کد: « 2مدیر پروژه معماری سازمانی درجه 

 « (1002321)کد: « افزارنرمکیفیت ارشد مدیر 

 «(1002222)کد: « 1درجه  راهبر پایگاه داده 

 «(1008120)کد:  «2نویس درجه برنامه 
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پشتیبانی تعرفه نرخ خدمات  (3 فصل

 افزارنرم

 مقدمه (3-1

 افزاری آمده است. نرمپشتیبانی در این فصل نرخ تعرفه خدمات 

ها باید بر اساس تخصص فردی که آن را تعرفه، ساعت-نفر اساس بر افزارنرمتوسعه های برای محاسبه هزینه پروژه :1 نکته
 شخص شوند. مبرآورد و پیوست الف( احصا شده در نمونه عناوین شغلی و  2مدل ارائه شده در فصل دهد )بر اساس انجام می

عد ارائه شده در قوا، شرایط و پشتیبانی زمانهای موردی در و توسعه افزارپشتیبانی نرمخدمات برای محاسبه هزینه  :2نکته 
 این فصل، باید رعایت شوند.

 (افزار )اولین سال عقد قرارداد پشتیبانیتعرفه نرخ خدمات پشتیبانی نرم (3-2

رارداد فروش جمع قیمت ق درصدی از، (پس از دوره گارانتی)تعرفه قرارداد خدمات پس از فروش )پشتیبانی( برای سال اول 

ح جزئیات جداول به شر مشمول هزینه حین دوره گارانتیبعدی های توسعهبه عالوه افزار( قیمت اجرای پروژه تولید نرمو یا )

 است. زیر

و یا  افزاربانی نرمقرارداد ارائه خدمات پشتیافزاری آماده، خدماتی است که در های نرممنظور از خدمات پشتیبانی برای بسته

ست. خدمات ا ، آورده شدهکشور ایمصوب سازمان نظام صنفی رایانه افزار و خدمات پشتیبانیرمقرارداد فروش نسخ جدید ن

 زئیات جداول زیربه شرح جتوانند به تناسب امکانات و شرایط از ضرایب باالتری افزارهای به سفارش مشتری می پشتیبانی نرم

 برخوردار شوند.
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فروخته شده توسعه یابد، جمع مبلغ قرارداد فروش و قراردادهای توسعه افزار صورتی که درطول چند سال نرم در :تبصره

 افزار خواهد بود.مبنای نرخ پایه خدمات پشتیبانی نرم

 فیتعار (3-2-1

 افزارنرم یبانیپشت(Support)حصول با هدف ه ها( و تعهدات مشخص توافق شدیتاز خدمات )فعالاست  یا، مجموعه

در زمان شده و توافق عهد تکارکردهای اساس  بربرداری، رهو بهحال استفاده  افزار درنرم یحاز کارکرد صح یناناطم

 .دشویمارائه  کارفرمابه  انهیسال ای یمدت مشخص توافق شده به صورت فصل یبراکه خرید نرم افزار است 

  اشکال(Error) موارد  از یناش تواندیم کهاست افزار کل نرم یابخش  یحعدم عملکرد صح ی: به معندر حالت کلی

 افزارنرم ییبستر اجرای و یرساختمشکالت زی، عملکرد نادرست کاربرزیر باشد: خطا، 

  خطا( Bug )یراو تداخل با س یروساز هرگونه و یسالم عاردر محیط که است  یسینوبرنامه یخطا یبه معن 

های نویسی شده و مولفهخطا، ناشی از کدهای برنامه .کندبروز می (افزارافزار و سختنرمهای اجرایی )مانند زیرساخت

 استفاده شده یا توسعه داده شده توسط پیمانکار است.

 انواع خطا (3-2-2

ت از زمان اعالم )در ( چهل و هشت ساع48ظرف )حداکثر شده و باید  افزاراختالل کامل نرمکه منجر به  :حاد یخطاهاالف( 

 های این خطاها عبارت هستند از:( رفع شوند. نمونهکارسازصورت وجود دسترسی ریموت به پنل ادمین و 

 افزارافتادن )توقف( کامل نرم از کار 

 کاهش زمان پاسخگویی به شکل غیرعادی 

  انواع مشکل امنیتی از جمله هک و دیفیس 

 ( درصد از کل قابلیت های نرم10بروز خطایی که حداقل )ده شود.افزار، بالاستفا 

 اتیمال اسبهمح در اشتباه مانند) شود.وکار میباعث اختالل در کسبهای عملیاتی که ثبت یا پردازش نادرست داده 

 (یدرخواست یکاال تعداد ثبت در اشتباه ای

کاری  ( بیست روز20لی باید حداکثر ظرف )ونشده افزار منجر به اختالل کامل نرم خطایی است که :رحادیغ یخطاهاب( 

 رفع شوند. (کارسازز زمان اعالم )در صورت وجود دسترسی ریموت به پنل ادمین و ا

 نرم افزارشرح خدمات پشتیبانی  (3-2-3

 های زیر است:شامل حوزهافزار خدمات پشتیبانی نرم

 افزاررفع خطاهای کارکردی در کد نرم 

 افزاررفع خطاهای امنیتی در کد نرم 

  افزارنرمدر کد رفع خطاهای مربوط به کارایی 

 های جدید مرورگرها افزاری )مانند نسخهافزاری و نرمهای سختافزار مرتبط با زیرساخترفع خطاهای عملکردی نرم

 های عامل(سامانهو 

 افزارپاسخگویی به سواالت راهبران/کاربران در خصوص نحوه استفاده از نرم 
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 قبلی )اختیاری( هایهای جدید یا بهبود در قابلیتارائه نسخ جدید حاوی قابلیت 

 های مازاد عالوه بر آموزش زمان توسعه/خرید )اختیاری(ارائه آموزش 

 افزارنرم محاسبه هزینه پشتیبانی (3-2-4

 از: عبارت هستندی( سال اول )پس از دوره گارانت یبراافزار )کننده در تعیین هزینه پشتیبانی نرمعوامل تعیین

 افزارمبلغ پایه پشتیبانی نرم 

 افزارنرم کاربر تعداد 

 افزارحوه دسترسی برای انجام پشتیبانی نرمن 

 افزارنوع پشتیبانی نرم 

 ضریب سطح خدمت 

 کاری و غیرکاری هفته در روزهای ضریب ارائه پشتیبانی 

 افزارانواع محیط نصب نرم 

 افزارنفرات راهبر و کاربر نرم ضریب تعداد 

 در ادامه توضیح داده شده است. نحوه محاسبه هر کدامکه 

 افزارنرم الف( مبلغ پایه پشتیبانی

𝑆1( عبارت است از 𝑆1)نرم افزار مبلغ پایه پشتیبانی  = 𝐶 ∗ 𝑆𝐹که در آن: ؛ 

 𝐶 :هزینه توسعه/خرید اولیه 

 : 𝑆𝐹 ضریب پشتیبانی 

تواند پیوست ین جدول میا است. آمده 1-3افزار در جدول شماره مانعقاد قراردادهای پشتیبانی نربرای است. ضرایب پایه 

 قرارداد پشتیبانی باشد.

 مبنای توسعه ردادهایقرا و فروش قرارداد مبلغ جمع یابد، توسعه شده فروخته افزارنرم سال چند درطول که صورتی در نکته: 

 .بود خواهد افزارنرم پشتیبانی خدمات پایه نرخ

 : جدول پایه پشتیبانی1-3جدول 

 گارانتی شرح خدمات ردیف
 ضریب پایه

25% 30% 35% 

1 
 های ارتباطیای برای ثبت و ردیابی خطاهای اعالمی در بستر کانالارائه سامانه

 وب(و  مرکز تماس، ایمیلمانند: )
 دارد دارد دارد دارد

 دارد دارد دارد دارد افزارکارکردی مربوط به کد نرمخطاهای رفع  2

 دارد دارد دارد دارد افزار )مانند امنیت، کارایی(رفع مشکالت غیرکارکردی مربوط به کد نرم 3

4 
 یاعات ادارسدر  کارفرماستاد  یندگاننفر از نما 2به  یتلفن ییارائه خدمات راهنما

حدود مبا طول زمان و تعداد تماس  ساعت کاری( 9)شنبه تا چهارشنبه، روزانه 

 افزارمورد توافق در خصوص نحوه استفاده از نرم

 دارد دارد دارد ندارد
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5 

العات تبدیل اطبه همراه نصب و  ؛یدجد یهایتقابل یحاو یدجد هنسخ مجوزارائه 

 دواقل ارائه حد ؛یبان یا عملیاتی دوم(پشتیا آزمون  یا یاتی)عمل یطمح یکدر 

در  یا بهبود یدجد یتدرصد قابل پنج( 5) حداقل که جمعاًدر سال  یدنسخه جد

 .های قبلی داشته باشدقابلیت

 - دارد ندارد ندارد

6 

تبدیل  افزار به همراه نصب وهای جدید نرمجدید حاوی قابلیت مجوز نسخهارائه 

رائه ا؛ یا پشتیبان یا عملیاتی دوم(آزمون )عملیاتی یا  در یک محیطاطالعات 

 ای یدجد یتدرصد قابل ده( 10در سال که جمعاً حداقل ) یدنسخه جد 4حداقل 

 .داشته باشد یقبل یهایتبهبود در قابل

 دارد ندارد ندارد ندارد

 دارد ندارد ندارد ندارد در سال فروش قرارداد هایآموزش زمان درصد 15 افزار معادلآموزش کاربری نرم 7

8 
افزار یا ارتقاء تعامل در صورت خرابی سخسامانه افزار و بار نصب مجدد نرم یک

 افزارنرم
 دارد ندارد ندارد ندارد

9 

 و کارفرمااد ستکاربران نفر از حداقل یکبه نفر مازاد  یتلفن ییارائه خدمات راهنما

ی ت اداردر ساعا فروش قرارداد در شده ذکر کاربر نفرات درصد 10 سقف تا حداکثر

حدود مبا طول زمان و تعداد تماس  ساعت کاری( 9)شنبه تا چهارشنبه، روزانه 

 افزارمورد توافق در خصوص نحوه استفاده از نرم

 ندارد ندارد ندارد

 دارد

)یک 

 نفر(

 است: قابل اعمالجدول فوق برای شرایط زیر  :نکته

 (یطمح یکافزار در نرم یکنصب  برای یک بار) - (یسال اول )پس از دوره گارانت یبرا 

 کارسازافزار و نرم ینبه پنل ادم یموتر یدر صورت وجود دسترس 

ت پیوسته استفاده در سال اول پشتیبانی )پس از گارانتی( و در سنوات آتی به صور %35در صورتی که کارفرما از ضریب  :نکته

های نسل جدید را خواهد صرفًا اجازه دریافت هزینه نداشته و را دیجد هنسخ مجوز بابت مجزا نهیهز اخذ حقکند، پیمانکار 

 داشت.

 افزارنرم کاربر تعدادب( 

 صورت در) اول سال افزارنرم پشتیبانی %35تا  %25ضریب  در آن تبع به و شده مشخص کاربر تعداد افزار،نرم فروش مجوز در

 پشتیبانی هزینه فرض،پیش صورت بدیهی است که به .است شده ( لحاظکارساز و افزارنرم نیادم پنل به موتیر یدسترس وجود

 .است متفاوت کاربره 500 افزارنرم یک با کاربره 50 افزارنرم یک

 افزارپ( نحوه دسترسی برای انجام پشتیبانی نرم

د، باید افزار توسط پیمانکار به شکل حضوری باشارائه پشتیبانی نرمکه کند اقتضا کارفرما  کاری یهایاستکه س یدر صورت

 آمده است. 2-3شماره ( در نظر گرفته شود. مقدار این ضریب در جدول 𝑆2ضریب دسترسی )

 یبانیپشتارائه خدمات  یبرا ینحوه دسترس: ضریب 2-3جدول 

 ضریب دسترسی نحوه دسترسی

 0/1 زارساکافزار و ارائه دسترسی ریموت به پنل ادمین نرم

 4/1 افزار و خروجیعدم ارائه دسترسی ریموت به پنل ادمین نرم

 4/1 هاکارساز/کارسازعدم ارائه دسترسی ریموت به 

 8/1 کارسازافزار و عدم ارائه دسترسی ریموت به پنل ادمین نرم
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 افزارنوع پشتیبانی نرمت( 

های خاصی )مثالً نیروی از طریق نقطه تماسافزار نرم یبانیخدمات پشتکه کند اقتضا کارفرما  کاری یهایاستکه س یدر صورت

 محاسبه خواهد شد. 3-3جدول شماره ( به شرح 𝑆3ضریب نوع پشتیبانی ) مقیم( صورت گیرد،

 : ضریب نوع پشتیبانی3-3جدول 

 دسترسیضریب  افزارنوع پشتیبانی نرم عنو

 0/1 هر یک از اعضای تیم معرفی شده واحد پشتیبانی پیمانکار  اشتراکی

 نیمه اختصاصی
ات برای ارائه خدم پیمانکاریکی از اعضای ثابت تیم پشتیبانی  

 کارفرمای مجزا 10پشتیبانی به حداکثر 

1/1 

 اختصاصی
 کی بهیبانی داده شده برای پشتیک نیروی اختصاصی تخصیص  

 کارفرما

هزینه یک نفر نیروی مقیم 

 (𝑆𝑝پشتیبان ماهانه )

 خدمتضریب سطح ث( 

توافق شده( و بر اساس  SLAو تعیین سطح خدمت مورد تقاضا )که در کارفرما  یهایاستس( حسب 𝑆4ضریب سطح خدمت )

 .(کارساز و افزارنرم نیادم پنل به موتیر یدسترس وجود صورت در) شودتعیین می 4-3شماره جدول 

 سطح خدمت بیضر: 4-3جدول 

 موضوع ردیف
زمانی  بازه

 رفع

درصد افزایش 

مبلغ 

پشتیبانی 

 افزارنرم

جریمه تاخیر در قرارداد یک 

 ساله

مثال مبلغ 

قرارداد 

 پشتیبانی

 )ریال(

درصد 

 جریمه

مثال جریمه 

تاخیر 

 ریال(*

1 

رفع خطای 

حاد و 

 یک تخصیص

نفر نیروی 

آنکال برای 

پاسخگویی در 

ساعات 

 غیراداری

 بدون افزایش ساعت 48

به ازای هر ساعت تاخیر 

( یک هزارم کل مبلغ 0.001)

 افزارپشتیبانی نرم

1،000،000،000 0.001 1،000،000 

24-48 10 

به ازای هر ساعت تاخیر 

( یک هزارم کل مبلغ 0.001)

 افزارپشتیبانی نرم

1،100،000،000 0.001 1،100،000 

12-24 25 

به ازای هر ساعت تاخیر 

( دو هزارم کل مبلغ 0.002)

 افزارپشتیبانی نرم

1،250،000،000 0.002 2،500،000 

6-12 50 

به ازای هر ساعت تاخیر 

( چهار هزارم کل مبلغ 0.004)

 افزارپشتیبانی نرم

1،500،000،000 0.004 6،000،000 

 6زیر 

افزایش هزینه 

حداقل یک نفر 

نیروی مقیم 

 پشتیبان ماهیانه

(𝑆𝑝) 

( 0.01به ازای هر ساعت تاخیر )

یک صدم کل مبلغ پشتیبانی 

 افزارنرم

4،000،000،000 0.01 40،000،000 
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2 
رفع خطای 

 غیرحاد

روز  20

 کاری
 بدون افزایش

به ازای هر روز کاری تاخیر 

( دو هزارم کل مبلغ 0.002)

 افزارنرمپشتیبانی 

1،000،000،000 0.002 2،000،000 

15-20 10 

به ازای هر روز کاری تاخیر 

( دو هزارم کل مبلغ 0.002)

 افزارپشتیبانی نرم

1،100،000،000 0.002 2.200.000 

10-15 25 

به ازای هر روز کاری تاخیر 

( چهار هزارم کل مبلغ 0.004)

 افزارپشتیبانی نرم

1،250،000،000 0.004 5.000.000 

7-10 50 

به ازای هر روز کاری تاخیر 

( هشت هزارم کل مبلغ 0.008)

 افزارپشتیبانی نرم

1،500،000،000 0.008 12.000.000 

 7زیر 

یش هزینه افزا

نفر  حداقل یک

 نیروی مقیم

 ماهیانهپشتیبان 

(𝑆𝑝) 

به ازای هر روز کاری تاخیر 

( پانزده هزارم کل مبلغ 0.015)

 افزارنرمپشتیبانی 

4،000،000،000 0.015 60.000.000 

 

 است:موضوع قابل توجه سه جدول فوق در  نکته:

 ان قرارداد ( پنجاه درصد مبلغ هم50تواند تا سقف )سقف مجموع جرایم یک قرارداد طی مدت قرارداد، حداکثر می

 باشد.

  یک ی برافرض شده که ریالی ماهیانه  250،000،000عدد حداقلی  «نیروی مقیم پشتیبان ماهیانه»منظور از

)که  تیبانیمبلغ پایه پش باخواهد بود. جمع این عدد ریال  3،000،000،000، ماه(12) سال قرارداد با مدت یک

 شود.ریال بالغ می 4،000،000،000، به (فرض شدهریال  1،000،000،000

  رما، ( توسط کارف4-3ح خدمت )جدول به عنوان ضریب سط« نیروی مقیم پشتیبان ماهیانه»در صورت انتخاب

د و رفع خطای ، کمترین بازه زمانی برای هر دو حالت رفع خطای حامبلغ نیروی مقیم پشتیبان ماهیانهضمن تلفیق 

 شود.غیرحاد بدون اخذ هزینه مازاد، لحاظ می

 کاری و غیرکاری هفته در روزهای ج( ضریب ارائه پشتیبانی

برای دریافت خدمات پشتیبانی کارفرما  یهایاستسحسب  (𝑆5کاری و غیرکاری هفته ) یدر روزها ضریب ارائه پشتیبانی

 شود. معین می 5-3مطابق جدول شماره  حاد(رفع خطای غیر برایافزار )اشتراکی نرم
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 در روزهای کاری و غیرکاری : ضریب ارائه خدمت5-3جدول 

 بازه روز
ضریب روزهای 

 ارائه خدمت

 00/1 ساعت کاری( 9روزانه ) -یک شیفت  شنبه تا چهارشنبه کاری )روزهای اداری و ساعات اداری(

 20/1 ساعت کاری( 9یک شیفت )روزانه  شنبهشنبه تا چهارشنبه کاری + پنج

شنبه و جمعه و تعطیالت + پنج کاری شنبه تا چهارشنبه

 رسمی
 60/1 ساعت کاری( 9)روزانه یک شیفت 

 33/1 ساعت کاری(* 9یک شیفت مازاد؛ )روزانه  شنبه تا چهارشنبه کاری شیف بعدی )هر یک شیفت مازاد(

 :نکات

  ضرب شده و بعد جمع شوند. 33/1ساعته، مازاد روزهای کاری هفته باید در ضریب  9بابت هر شیفت 

  باید لحاظ شود. 66/1ضریب  (مازاد دوم فتی)ش یبعد یهافتیش دردر صورت نیاز به ارائه خدمات 

 افزارچ( انواع محیط نصب نرم

هم دیگری  هایمحیط برای افزار عالوه بر محیط اصلیخدمات پشتیبانی اشتراکی نرمبه دریافت کارفرما نیاز که  یدر صورت

 افزارنرم نیادم پنل به موتیر یدسترس وجود صورت در) دشومحاسبه می 6-3شماره ( طبق جدول 𝑆6ضریب متناظر ) ،باشد

 .(کارساز و

 افزارنصب نرم طیانواع مح: ضریب پشتیبانی 6-3جدول 

 یط(مح یکهر  یبه ازانوع محیط )
افزایش مبلغ پشتیبانی  بیضر

 افزارنرم

 00/1 یاصل یطمح

 30/1 (تستی) آزمایشیمحیط 

 40/1 سایت پشتیبان محیط

 50/1 محیط عملیاتی دوم )مثالً نصب دیگر یا اینترانت( و بعد آن*

به شکل  و شده فیتخف مشمولتواند های متعدد جغرافیایی باشد، ضریب این بند میهای عملیاتی در مکان* چنانچه محیط

 توافقی تعیین شود.

 افزارنفرات راهبر و کاربر نرم ح( ضریب تعداد

درصد( از  35-25)عالوه بر نفرات جدول پایه  یتعدادافزار به به دریافت خدمات پشتیبانی اشتراکی نرمکارفرما در صورت نیاز 

 یبانی( با واحد پشتیکتینگمرکز تماس/ت/یمیل)ا یارتباط یکانال ها یقاز طر یتلفن ییاخذ راهنما کارفرما به منظور یندگاننما

 .محاسبه خواهد شد 7-3جدول شماره به شرح  𝑆7ضریب  یمانکار،پ
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 تعداد نفرات راهبر و کاربر بیضر: 7-3جدول 

 (s7افزایش تعداد نفرات ) بیضر درصد( 35-25نفرات مازاد )عالوه بر نفرات جدول پایه 

 00/1 مشخص شده در جدول پایهنفرات 

 10/1 یک نفر راهبر مازاد

 03/1 یک نفر کاربر مازاد

تواند بند می های متعدد جغرافیایی باشد، ضریب اینهای عملیاتی در مکانچنانچه تعداد نمایندگان به تعداد محیط نکته:

 به شکل توافقی تعیین شود. مشمول تخفیف شده و

( به 𝑆پشتیبانی، هزینه کل خدمات پشتیبانی )بر اساس شرایط و نیازهای کارفرما در خصوص کمیت و کیفیت ارائه خدمات 

 شود:شرح زیر محاسبه می

𝑆 = 𝑆1 + ∑ 𝑆1

7

𝑖=2

𝑆𝑖 + 𝑛 ∗ 𝑆𝑝 

 :در آن که

 𝑛:  تعداد نیروی مقیم 

 𝑆1مبلغ پایه پشتیبانی : 

 𝑆𝑖ضرایب مختلف مربوط به شرایط ارائه خدمات پشتیبانی : 

 𝑆𝑝 : ( 2هزینه ماهانه )حسب تخصص درخواستی و بر اساس محاسبات جداول فصل 

 است.

 آمده است. «ب»پیوست نحوه محاسبه هزینه پشتیبانی برای یک نمونه در 

 )خدمات راهبری( سایر خدمات (3-3

تحت عنوان باید  هاهزینه آنمازاد بر خدمات اشاره شده پشتیبانی باشد،  در صورتی که کارفرما نیازمند ارائه خدمات دیگری

حسب حتی توافقی و  یاموردی  ،ماه-روز، نفر-اعت، نفرس-تواند بر اساس نفرمیهزینه این محاسبه و پرداخت شود. « راهبری»

 محاسبه شود. ( 2داول فصل عنوان شغلی مورد نیاز )طبق ج

 این خدمات نوعاً شامل موارد زیر است:

  داده(پایگاهافزاری )سامانه عامل و منر زیرساختراهبری 

 سازی، ...(افزاری )کارسازها، تجهیزات ذخیرهراهبری زیرساخت سخت 

 (. ویروس، فایروال،راهبری زیرساخت امنیتی )آنتی.. 

 افزارنصب مجدد نرم 

 دادهنصب مجدد سامانه عامل و پایگاه 

 دیجد یهایازمندین لیشناخت و تحل 

  های سفارش مشتری(افزاردر نرم)توسعه 

 یکیالکترون یندهایفرم و فرآ یسازادهیپ 
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 گرید یهابا سامانه یکپارچگیارتباطات  یسازادهیپ 

 کارفرماگزارش و مستندات به درخواست  هیته 

 آموزشمازاد جلسات  یبرگزار 

  مشاوره خدمات ارائه 

  کارفرمانیاز مورد فنی -کارشناسیجلسات در حضور 

  (تایپ، اسکن، های مشخص شده، ها، ثبت در فرمسازی پرونده، استخراج دادهآمایی )پاکدادهخدمات... 

 یکیگراف یطراح 

 تمدید قرارداد پشتیبانی (3-4

 ه خواهد شد:زیر محاسب هایروالبر اساس  ،غیرمتوالیو  متوالی برای دو حالت افزارنرمقرارداد پشتیبانی  تمدید هزینه

 (متوالی) پشتیبانیتمدید قرارداد  (3-4-1

 حتمالی دوره عالوه توسعه های اه ب افزاراجرای نرمتولید/قیمت »ضرب  :هزینه پشتیبانی سال اول عبارت است از

معین ( 1-3پایه پشتیبانی )جدول  بر اساس جدول است و %35تا  %25که بین  «ضریب پشتیبانی»در « گارانتی

اضافه  وجود( )در صورت سایر ضرایب پشتیبانی مندرج در این فصلمرتبط با هزینه پشتیبانی  ،به این مبلغ شود.می

 شود.می

 یبانی هزینه پشت»عالوه ه ب «هزینه پشتیبانی سال جاری»ضرب بعد عبارت است از: های هزینه پشتیبانی سال

 شود.تعیین می« قبل سال تورم نرخ»در « )در صورت وجود( سال قبلهای توسعه

 یاسالم یمهورج یکشور )بانک مرکز یرسم مراجع توسط یاعالم انهیسالتورم  نرخ ،«قبل یهاسال تورم نرخ»منظور از  :نکته

 .ستا دقراردا خاتمه از قبل ماه نیآخر به یمنته ماهه 12 یبرا( رانیا آمار مرکز اعالم، عدم صورت در و رانیا

 ریال باشد؛ آنگاه: 1.000.000.000مبلغ  1397سال افزار در ابتدای مبلغ فروش نرمبه عنوان مثال، اگر 

  ریال است 350،000،000، مبلغ 1398در سال افزار نرم، هزینه پشتیبانی پشتیبانی %35ضریب با فرض. 

  یال ر 420،000،000، این سالبرای افزار نرم، هزینه پشتیبانی 1399برای سال  %20با احتساب نرخ تورم

 ( است.1.20*  350،000،000)

  یال ر 546،000،000این سال، برای افزار نرم، هزینه پشتیبانی 1400برای سال  %30با احتساب نرخ تورم

 ( است.1.30*  420،000،000)

 )غیرمتوالی( تمدید قرارداد پشتیبانی (3-4-2

و نشده سته منعقد های آتی آن به صورت پیوکه قرارداد پشتیبانی سال اول یا سالدر صورتی)متوالی( تمدید قرارداد پشتیبانی

دا هزینه ارتقاء نسخه ابتالزم است لذا  .خواهد داشتوجود افزاری به آخرین نسخه تولیدی ، نیاز به ارتقاء نسخه نرممنقطع باشد

سالی صرفاً برای  را افزارتمدید قرارداد پشتیبانی متوالی، هزینه پشتیبانی نرمو سپس بر اساس فرمول شده پرداخت محاسبه و 

 خواهد شد.محاسبه شود، میمنعقد  افزارکه قرارداد پشتیبانی نرم
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 افزارسختتعرفه نرخ  (4 فصل

 مقدمه (4-1

 افزار در این فصل آمده است.های مربوط به حوزه سختتعرفه

(، برآورد 3ل دهد )بر اساس عناوین شغلی احصا شده در فصها باید بر اساس تخصص فردی که آن را انجام میتعرفه :1 نکته
توان با استفاده یدر صورت نیاز مو مشخص شوند. این فرآیند در حال انجام بوده و در نسخه بعدی این سند اعمال خواهد شد. 

 سبه کرد.های اعالم شده( را محاها )مستقل از تعرفهترهای پروژه قیمتو بر اساس پارام 3ها و جداول فصل از فرمول

تواند بر اساس تواند )تا انتشار نسخه بعدی این سند(، میذکر شده، می« توافقی»مواردی که تعرفه آن با عنوان  :2نکته 
 د.، برآورد شو)در صورت وجود( ریزیفهرست بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه

 افزار(تعاریف خدمات فنی )سخت (4-2

 است اندازیسازی برای راهآماده مفهوم به نصب: نصب. 

 گرفته شده است. نظر در شده نصب مورد برای که ایبرداری وظیفهو بهره اجرا اندازی: مرحلهراه 

 سفر به ینةهز و خدمات نرخ ذهاب، و ایاب بابت پذیرد انجام شرکت از خارج در خدمات که مواردی و ذهاب: در ایاب 

 شود:می محاسبه زیر صورت

 در صرف شده کارشناسی ایهپ ساعت-نفر میزان از تعرفه این اساس بر محل در شده انجام خدمات هزینة که مواردی در الف(

 زمانمتعارف سا های قیمت طبق تاکسی هزینة تنها باشد، بیشتر صنفی واحد دفتر به بازگشت تا مشتری محل در و مسیر

 .شودمی دریافت تاکسیرانی

 در صرف شده کارشناسی پایه ساعت نفر میزان از تعرفه این اساس بر محل در شده انجام خدمات هزینة مواردی که در ب(

 تاکسی از: )هزینه است عبارت شده ارایه خدمات قیمت باشد، کمتر صنفی واحد دفتر به بازگشت تا مشتری محل در و مسیر
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 بازگشت تا صنفی دفتر واحد ترک زمان از شده صرف پایه * زمان کارشناسی ساعت تاکسیرانی + )نفر متعارف هایقیمت طبق

 .شد نخواهد دریافت وجهی گونه هیچ خدمات بابت دفتر(( و به

 :باشد زیر مشخصاتکمینه  حاوی باید تحویلی به منظور تعمیر کاالی رسید

 مشتری مشخصات 

 کاال مشخصات 

 مشتری توسط شده اظهار عیب 

 مشتری از کاال دریافت تاریخ 

 مشتری از دریافت هنگام کاال فیزیکی شرایط 

 باشد. داشته وجود مشتری رسید مطابق توضیحات صفحه بعد در تعمیرات شرایط 

سرویس ساده دستگاه همراه با رفع عیوب ساده الکترونیکی و یا تعویض وتنظیم یا تعمیر قطعات مکانیکی  تعمیر و سرویس:

 شود.()هزینه قطعات مصرفی و یدکی، هزینه ایاب و ذهاب و هزینه تعمیرات تخصصی الکترونیکی را شامل نمی

مکانیکی  یاجزا، بردها، های مربوطکلیه یونیت شامل: بطور کامل تا رسیدن به شاسی اصلیباز کردن دستگاه  جنرال سرویس:

)هزینه قطعات مصرفی و یدکی و مجدد دستگاه و تنظیم مونتاژ ، رفع عیب، شستشوی کامل قطعه به قطعه، و الکترونیکی

 شود.(هزینه ایاب و ذهاب را شامل نمی

افزار، ربوط به تعرفه بخش سختدر صورتی که مشتری انجام چند خدمت یا کار م تخفیف درخواست همزمان چند خدمت:

را به صورت همزمان روی یک دستگاه مشخص درخواست کند، در سرجمع نرخ خدمات انجام شده، به میزان تعداد کار انجام 

مشمول تخفیف خواهد بود. )تخفیف فقط مربوط به هزینه انجام کار بوده و هزینه قطعات  %40و تا سقف  %10شده ضربدر 

 شود.(های جانبی مربوط را شامل نمییر هزینهمصرفی و یدکی و سا

افزار و یا افزار، درایور، سختچنانچه به درخواست مشتری حین نصب هرگونه نرم بروز اشکال ناسازگاری در زمان نصب:

گری از قبیل رهای دیافزاری نیاز به انجام کاافزاری و یا سختبوک، به علت ناسازگاری نرمروزرسانی روی کامپیوتر و یا نوتبه

را نیز بر اساس  های این امورهزینه %50افزاری دیگری شود، مشتری باید افزاری یا سختعامل، یا نصب اجزای نرمسامانهنصب 

 واحد صنفی باید هشدارهای الزم در این خصوص را به مشتری قبل از شروع کار اعالم کند. تعرفه بپردازد.

  افزارسخت تعمیرات شرایط (4-3

 دهد. تحویل مشتری به و صادر رسید تعمیری کاالی گرفتن تحویل موقع در است موظف واحد صنفی 

 بوده ولیها خرابی همان دقیقاً خرابی مورد بر اینکه مشروط بود خواهد گارانتی یک ماه مشمول شده تعمیر دستگاه 

 .باشد شده کارشناس واحد صنفی، اصالح نظر طبق منشاء خرابی و

 میرواحد صنفی تع برای سود %10محاسبه  و بازار عرف قیمت اساس بر مصرفی، ملزومات و یدکی قطعات هزینه 

 ورتص هر باشد. در معیوب دستگاه صاحب خود قطعه، کنندهتأمین آنکه مگر شد، خواهد دریافت کننده جداگانه

 .ندارد یدکی قطعات تهیه قبال در تعهدی کننده واحد صنفی تعمیر

 نههزی %30دستگاه را معادل  بست و باز هزینه بابت است موظف کند نظر صرف تعمیر از مشتری صورتی که در 

 .کار کارشناسی( بپردازد ساعت نفر یک سقف مربوط )تا
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 شده تلف وقت و هزینه و ذهاب ایاب هزینه نرخ انجام کار مطابق تعرفه، بر عالوه محل به کارشناس اعزام صورت در 

 .شودمی افزوده تعرفه مبالغ به کارشناسی مطابق هزینه راه بین در کارشناس

 بود دخواه مشتری عهده بر مربوط های و هزینه انتقال و نقل تعمیرگاه محل به دستگاه حمل به نیاز صورت در. 

 و هابذو  ایاب هزینه تعمیراتی عملیات انجام از دلیل هر به مشتری کردن نظر صرف و کارشناس اعزام صورت در 

 .شد خواهد دریافت کارشناسی هزینه طبق کارشناس شده وقت تلف

 فیواحد صن و مشتری توافق اساس بر نشده باشد، هزینه بینیپیش تعرفه این در خدمات هزینه که مواردی در 

 .خواهد شد محاسبه

 صادره است. فاکتور در شده مصرف یدکی قطعات و ذکر خرابی نوع کردن مشخص به موظف تعمیرکار 

 ایهزینه نشود، هیچگونه عیب تشخیص به موفق مشتری محل در چه خود، محل در چه کارشناس صورتی که در 

 دستگاه نخواهد بود. متوجه صاحب

 اخذ کند. مشتری از را وسیله سالمت تاییدیه شده تعمیر کاالی تحویل موقع در است موظف تعمیرکار 

 شود.می تلقی مشتری ذیصالح نماینده به عنوان رسید تحویل کاال آورنده 

 تهیه بانپشتی نسخه خود نیاز مورد اطالعات از است الزم مشتری باشد اطالعات حاوی تعمیر موضوع مواردی که در 

 .داردن مسئولیتی هیچگونه تعمیر موضوع در موجود اطالعات و افزارهانرم قبال در کننده کرده باشد. تعمیر

  ر( هزینه دستگاه یا قسمتی ازآن به مرکز باشد )خارج از شهدر صورتی که به تشخیص کارشناس نیاز به ارسال

 ونقل و هزینه های مربوط بر عهده مشتری است.حمل

 آمده است. 1-4در جدول شماره  نتو کافی نترنتیمرتبط با اخدمات تعرفه نرخ 

 نتکافیو  نترنتیمرتبط با ا هایتیتعرفه نرخ فعال: 1-4جدول 

 قیمت شرح ردیف

 164،000 هر ساعت کار با اینترنت  1

 44،000 دقیقه 15تا  نتکافیکمترین مقدار استفاده از  2

 A4   33،000هر صفحه ( Scanاسکن ) 3

 A4   3،000هر صفحه چاپ 4

 A4   3،000صفحه به باال هر صفحه 50از  چاپ 5

 A3 15،000چاپ هر صفحه  6

7 Write CD  هزینه خود  ()اطالعات دانلود شده(CD  یاDVD شوداستفاده شده مجزا اضافه می.) 44،000 

8 Write DVD هزینه خود  ()اطالعات دانلود شده(CD  یاDVD شوداستفاده شده مجزا اضافه می.) 136،000 

 59،000 بایت از فایل مگا 10دانلود هر  9

 136،000 ساخت ایمیل 10

 برابر ساعت کار با اینترنت 2 با اینتر نتخصوص مشاوره در موارد  11

 44،000 ها و استعالمات با یک برگ چاپ )*(نامپیگیری و رهگیری ثبت 12

 136،000 صفحه )*( 3های اینترنتی تا ثبت نام 13

 44،000 صفحه )هر صفحه( )*( 3های اینترنتی بیش از نامثبت 14

 56،000 تحقیق موضوع فارسی هر صفحه کامل بدون پرینت )*( 15
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 قیمت شرح ردیف

 59،000 هر صفحه کامل بدون پرینت )*( تحقیق موضوع التین 16

 نتیکاف ینام توسط متصدبتث)*(: 

 افزاری بر روی رایانه شخصیتعرفه نرخ خدمات نرم (4-4

 نشان داده شده است. 2-4ی در جدول شماره افزاری بر روی رایانه شخصتعرفه نرخ خدمات نرم

 یشخص انهیرا یبر رو افزاریرمتعرفه نرخ خدمات ن: 2-4جدول 

 قیمت شرح ردیف

 615،000 ...(و . MS-Officeهای عمومی و کاربردی )مانند افزارنرمنصب مجموعه  1

 1،218،000 افزاری(ویژه تخصصی )به ازای هر پکیج نرم افزارنرمنصب  2

 1،528،000 )بروزرسانی شده( یابافزار ویروسزدایی و نصب نرمویروس 3

4 
ارائه تی نصب درایور )درصور( MacOSمانند ) کارسازعامل های غیرمتعارف غیر  سامانهنصب 

 2،290،000 نصبکردن و  فرمت، بندیپارتیشن انجاممشتری( و در صورت نیاز توسط درایورها 

5 
ارائه  شامل گروه ویندوز و نصب درایور )درصورتی کارسازنوع سیستم عامل غیر  نصب هر

 1،911،000 ب.نص کردن و فرمت، بندیپارتیشن انجامو در صورت نیاز  مشتری(توسط درایورها 

 270،000 ریال( 5،000اضافی CD و DVD)به احتساب هر  (DVDیا  CDنصب بازی ) 6

7 
طالعات صورت نیاز به انتقال ا در .بندی(و پارتیشنفرمت کردن سازی هارد دیسک )آماده

 689،000 شود.محاسبه می این جدول 9نرخ ردیف  بر اساسهزینه مجزا 

 Firmware 1،147،000و یا  BIOSی )از طریق اینترنت( و ارتقا افزارنرمارتقا  8

 1،147،000 (IMAGE,BACKUP,COPY) سامانهتهیه نسخه پشتیبان از  9

 CD 148،000دریافت درایور از اینترنت و رایت بر روی  10

 689،000 ی تجهیزات جانبی )چاپگر ، اسکنر و ....(افزارنرمنصب  11

 1،147،000 شود.(یماضافه رایانه در محل به درخواست مشتری )هزینه ایاب و ذهاب  اندازیراهنصب و  12

 914،000 (شود.میبازدید فنی و نظریه کارشناسی به درخواست مشتری )هزینه ایاب و ذهاب اضافه  13

 56،000 (شود.میاستفاده شده مجزا اضافه  DVDیا  CD)هزینه خود   DVD و CDکپی  14

 افزار و درایورهای مربوطتعرفه نرخ هزینه نصب سخت (4-5

 آمده است. 3-4افزار و درایورهای مربوط در جدول شماره نصب سختخدمات مرتبط با تعرفه نرخ 

 مربوط یورهادرای و افزارتنصب سخ نهیتعرفه نرخ هز: 3-4جدول 

 قیمت شرح ردیف

 689،000 (Selftestنصب چاپگر )نصب درایور و  1

 1،528،000 (Selftest)مونتاژ، نصب درایور و   A2اندازهنصب کامل پالتر تا  2

 A2   3،055،000انازهمونتاژ اولیه پالتر باالتر از  3

 3،818،000 (Selftest و)بدون مونتاژ اولیه، با نصب درایور   A2اندازهنصب کامل پالتر باالتر از  4



 

 1401سال  - تخصصی انفورماتیک-تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی

 1401خرداد  -( 1 هی)اصالح 1نسخه 

 

30 
 

 قیمت شرح ردیف

 هاولیآزمون )نصب درایور و  MultiFunction چندکارهی هادستگاهاندازی نصب و راه 5

 939،000 (های دستگاهبخش

 840،000 اولیه(آزمون )نصب درایور و   A2اندزهنصب اسکنر تا  6

 689،000 اولیه(ن آزموو)نصب درایور و  A2اندازه باالتر از  نصب اسکنر اسناد و دیجیتایزرهای 7

 2،367،000 باطری چهارو متعلقات با یک کابینت باطری تا  KVA 5تا توان  UPSاندازی نصب و راه 8

 KVA 10 3،818،000توان و تا  KVA 5 باالی توانبا  خاص  UPSپیکربندی 9

 UPS 386،000نصب هر عدد باطری اضافی  10

ا بهمراه ( TVیا  USB، مودمی، صوتی، گرافیکافزاری )سختهای نصب هر یک از کارت 11

 458،000 درایورهای مربوط )تهیه درایور با مشتری(

های ، کارتSCSIی هادستگاه(، ی، صوتی، ...های گرافیکای )کارتهای حرفهنصب کارت 12

RAID   و تجهیزاتSAS  2،290،000 هرکدام 

 840،000 بندی و فرمت دیسک ثابت شامل معرفی به کامپیوتر و پارتیشن نصب هارد 13

 458،000 با درایور در صورت نیاز CDو  DVD شامل O.D.Dنصب  14

 229،000 خواننصب فالپی درایو و کارت 15

 531،000 (کارسازجز ه )ب منبع تغذیهاندازی نصب و راه 16

 229،000 آزمون همراه با  RAMنصب هر ماژول  17

 458،000 متعارف (Externalخارجی ) نصب درایور و تجهیزات 18

 306،000 نصب تونر یا ریبون 19

 Selftest 417،000نصب کارتریج چاپگر جوهر افشان تا مرحله  20

قیمت خرید  %12 گارنتی(بدون افزارهای متعارف روی آن )و نصب نرم سامانهفروش و مونتاژ  21

 متعارف بازار

حداکثر  مونتاژ کامل سامانه )قطعات از مشتری( 22

1،931،000 

 914،000 رفع عیب برایباز و بسته کردن مادربرد  23

ی بعد در صورت انصراف مشترکامپیوترهای شخصی رفع عیب به منظور هزینه کارشناسی  24

 762،000 از تشخیص عیب 

 ی جانبی رایانههادستگاهتعرفه نرخ تعمیرات و سرویس  (4-5-1

 آمده است. 4-4ای در جدول شماره هی جانبی رایانهادستگاهتعمیرات و سرویس خدمات تعرفه نرخ 

 انهیرا یجانب یهادستگاه سیو سرو راتیتعرفه نرخ تعم: 4-4جدول 

 قیمت شرح ردیف

 1،911،000  (های جانبی، کارتBIOSرویس قطعات، ستعویض و )تعمیرات کامپیوتر  1

 1،528،000  (Mother Boardبرد اصلی )تعمیر  2

 SLOT 3،055،000و  CHIPSETتعویض  3

 1،911،000 افزاری هارد دیسک و رفع بدسکتور در حد متعارف تعمیر نرم 4

 1،528،000 ا تعویض برد هارد دیسک یتعمیر  5
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 قیمت شرح ردیف

 DVD RAM 3،055،000 و   CD RAMتعمیر درایو  6

 CD WRITER 1،911،000 و DVD WRITER  ، COMBOتعمیرات 7

 1،147،000 تعمیرات منبع تغذیه معمولی  8

 762،000  نوریسیم و های بیسیم و موستعمیرات صفحه کلیدهای بی 9

 CRT 840،000تعمیرات مانیتورهای )المپی(  10

 879،000 اینچ  19تا  LCDتعمیرات مانیتور  11

 939،000 اینچ به باال و مانیتورهای صنعتی  19ت مانیتور از اتعمیر 12

 2،290،000 ترمینال رنگ/تعمیرات مانیتور تک 13

 3،818،000 تعمیرات اسنکرهای معمولی  14

 4،582،000  بایگانی اسناد ایتعمیرات اسکنرهای حرفه 15

 1،528،000 آمپر-ولت 1500تا UPSتعمیر  16

 OFFLINE 1،147،000آمپر -ولت 5000آمپر تا -ولت 1500باالتر از  UPSتعمیر  17

 OFFLINE 3،818،000آمپر -کیلو ولت 10آمپر تا -ولت 5000باالتر از  UPSتعمیر  18

 1افزار درجه کارشناس سخت آمپر )سه فاز(-ولتلوکی 10باالتر از  UPSتعمیر  19

 1افزار درجه کارشناس سخت با هر ظرفیت و با هر شکل موجی  UPS ONLINEتعمیر  20

 قیمت روز مشابه نو %10 بلندگوتعمیر  21

 762،000 فلش (پروگرام کردنریزی )برنامه 22

 تعرفه نرخ تعمیرات چاپگر (4-5-2

 نشان داده شده است. 5-4ر در جدول تعرفه نرخ تعمیرات چاپگ

 چاپگر راتیتعرفه نرخ تعم: 5-4جدول 

 قیمت شرح ردیف

 914،000 چاپگرهای سوزنی  SETUPتنظیم 1

 2،290،000 افشانهای چند منظوره جوهردستگاهسرویس و تعمیر  2

 A4 2،047،000 بیست صفحه چندکارهو  کارهتک رنگتکتعمیر چاپگرهای لیزری و  سرویس 3

 A4  3،132،000 بیست صفحه به باال چندکارهو  کارهتک رنگتکتعمیر چاپگرهای لیزری و  سرویس 4

 A4  4،125،000 بیست صفحه معمولی چندکارهو  کارهتکتعمیر چاپگرهای لیزری رنگی و  سرویس 5

 A4 7،259،000 بیست صفحه به باال چندکارهو  کارهتکتعمیر چاپگرهای لیزری رنگی و  سرویس 6

 A3  2،676،000تا معمولی چندکارهو  کارهتکتعمیر چاپگرهای جوهر افشان رنگی و  سرویس 7

 A3  4،660،000حرفه ای تا  چندکارهو  کارهتکتعمیر چاپگرهای جوهر افشان رنگی و  سرویس 8

 2،290،000 ستونی بدون تعمیرات هد  80تعمیرات چاپگر سوزنی  و سرویس 9

 2،676،000 ستونی بدون تعمیرات هد  132تعمیرات چاپگر سوزنی  و سرویس 10

 1،759،000 نریفماتریسی با مکانیزم برگشت سوزن سرویس، تعمیر و تعویض سوزن هد چاپگرهای  11

سرویس، تعمیر و تعویض سوزن هد چاپگرهای ماتریسی با مکانیزم برگشت سوزن  12

 مغناطیسی 

افزار کارشناس سخت

 1درجه 
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 قیمت شرح ردیف

ری و س DFXحرف برثانیه سری 600باالتر از تعمیر چاپگر سوزنی با سرعت و سرویس  13

BP  و سریCPS  4،204،000 

 SLIM & SLIP 2،047،000تعمیر چاپگرهای  14

 1،126،000 تعمیر اسنکرهای معمولی  15

 3،759،000  اسناد تعمیر اسکنرهای حرفه ای 16

 A3  3،759،000اندازه تا تعمیر پالتر  17

 A4 4،204،000بیست صفحه  چندکارهو  کارهتک رنگتکچاپگرهای لیزری کلی سرویس  18

 A4 7،791،000بیست صفحه به باال  چندکارهو  کارهتک رنگتکچاپگرهای لیزری کلی سرویس  19

 A4 6،803،000معمولی بیست صفحه  چندکارهو  کارهتکچاپگرهای لیزری رنگی کلی سرویس  20

 A4 8،786،000بیست صفحه به باال  چندکارهو  کارهتکچاپگرهای لیزری رنگی کلی سرویس  21

 3،132،000 ستونی  80چاپگرهای سوزنی کلی سرویس  22

 4،660،000 ستونی 132چاپگرهای سوزنی کلی سرویس  23

 9،856،000 لیزری(-قلمی، جوهرافشانباالتر ) و A1تعمیر پالتر  24

 A3 3،669،000 کاره و چندکارهتک/رنگاجرت تعمیر چاپگرهای لیزری تک 25

 A3 9،321،000 چندکارهکاره و تکی/اجرت تعمیر چاپگرهای لیزری رنگ 26

 بوکافزار نوتتعرفه نرخ تعویض قطعات و تعمیرات سخت (4-5-3

 ه شده است.نشان داد 6-4در جدول شماره  بوکافزار نوتتعویض قطعات و تعمیرات سختخدمات مربوط به تعرفه نرخ 

 بوکنوت افزارسخت راتیقطعات و تعم ضیتعرفه نرخ تعو: 6-4جدول 

 قیمت شرح ردیف

 LCD 2،191،000تعویض  1

 LCD  3،132،000سنت وتعویض المپ فلر 2

 3،818،000 تعویض لوال یا  LCDتعویض قاب رو یا تعویض قاب  3

 1،911،000 تعویض اینورتور 4

 3،055،000 تعمیر اینورتر در صورت امکان 5

 2،290،000 صفحه کلیدتعویض  6

 CPU 3،515،000میر یا تعویض مودم، یا تعویض تع 7

 2،290،000 عامل بدون درایور سامانهبندی و فرمت و نصب یک تعویض هارد، پارتیشن 8

 1،147،000 به صورت متعارف ODDتعویض انواع  9

 2،824،000 باز کردن کامل دستگاه باشد شرایطی که نیاز به در ODDتعویض انواع  10

 4،062،000 اصلی تعویض برد 11

 1،528،000 تعمیر آداپتور 12

 901،000 )به صورت متعارف( RAMء تعویض یا ارتقا 13

 BGA CHIP  11،463،000 تعویض 14

 9،170،000 یک ماه گارانتی( هیت دادن )با-تعمیر 15
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 قیمت شرح ردیف

 2،676،000 در صورت انصراف مشتری دستگاه یابیعیبتشخیص و هزینه باز و بست،  16

 بوکافزارهای نوتتعرفه نرخ نصب نرم (4-6

 آمده است. 7-4ک در جدول شماره بوافزارهای نوتنصب نرمخدمات مربوط به تعرفه نرخ 

 بوکتنو افزارهایمتعرفه نرخ نصب نر: 7-4جدول 

 قیمت شرح ردیف

 مشتری همهه ک یها به صورت استاندارد )در صورتربوک با تمام درایوافزار نوتنرمریکاوری کردن کلیه  1

CD  آورده باشد را الزمهای Standard OS) 2،676،000 

عامل امانهسفاقد نو ی هادستگاهروی ها رافزارهای متعارف و درایونرمعامل استاندارد،  سامانهنصب  2

 4،180،000 دی ریکاوری توسط مشتری و سی ردر صورت عدم ارائه درایواورجینال یا 

 انهیبرابر تعرفه را افزارنرمهرگونه هزینه نصب  3

 یشخص

 550،000 جابجایی اطالعات به ازای هر ساعت 4

 2،783،000 از اینترنت مورد نیاز دستگاه  یدرایورهامجموعه دانلود  5

 تعرفه نرخ خدمات بازیابی اطالعات (4-7

 آمده است. 8-4در جدول شماره  بازیابی اطالعاتمربوط به تعرفه نرخ خدمات 

 اطالعات یابیباز خدمات نرخ تعرفه: 8-4جدول 

 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

فناوری سازی بدون ذخیره رسانهسنجی بازیابی اطالعات یک امکانبرای کنترل اولیه  1

RAID  شاملFlash Memory ،Memory Card ،HDD: SATA/IDE/SAS/SSD  و

 غیره

 دستگاه

7،144،000 

، Flash Memoryشامل  RAIDفناوری سازی بدون ذخیره رسانهبازیابی اطالعات یک  2

Memory Card ،HDD: SATA/IDE/SAS/SSD 64گیگابایت تا  1از  و غیره 

 ت شده(گیگابایت )بابت هر گیگابایت اطالعات بازیاف

 گیگابایت

658،000 

، Flash Memoryشامل  RAID فناوریبدون  سازیذخیره رسانهبازیابی اطالعات یک  3

Memory Card ،HDD: SATA/IDE/SAS/SSD گیگابایت )بابت  64باالتر از  و غیره

 هر گیگابایت اطالعات بازیافت شده(

 گیگابایت

56،000 

سازی داخل یک اطالعات مدیای ذخیره سنجی بازیابیامکانبرای کنترل اولیه  4

RAIDArray  شاملFlash Memory ،HDD: SATA/IDE/SAS/SSD و غیره 

 دستگاه
25،825،000 

 Flashشامل  RAID Arrayسازی داخل یک یا چند ذخیره رسانهبازیابی اطالعات  5

Memory ،HDD: SATA/IDE/SAS/SSD و غیره 

کارشناس  نفر/ساعت

 تخصصی

 توافقی نفر/ساعت یابییا موارد مربوط در حین باز رسانهافزاری احتمالی کنترلر، تعمیرات سخت 6

 توافقی نفر/ساعت FileLevelصورت ه بازیابی اطالعات ب 7
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 نکات:

 )*( ازیابی یا ظرفیت مبلغ قابل دریافت بابت هر گیگابایت اطالعات بازیافت شده بوده و نه اطالعات موجود برای ب

 سازی.ذخیرهرسانه کل خود 

  یت از قرار گیگابا 64ین صورت است: اجرت اطالعات بازیافتی تا ه انحوه محاسبه ب 3و  2)**( در خصوص موارد

شود؛ در موارد بیش محاسبه می 3هر گیگابایت به مبلغ ردیف از آن از قرار  و بیش 2هر گیگابایت به مبلغ ردیف 

 شود.محاسبه می 2گیگابایت اول با مبلغ ردیف  64گیگابایت اطالعات بازیافت شده،  64از 
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 فنی نرخ خدمات تعرفه (5 فصل

 فناوری اطالعات زیرساخت

 مقدمه (5-1

 در این فصل آمده است.فناوری اطالعات زیرساخت  فنی خدماتهای مربوط به تعرفه

رائه شده در امدل دهد )بر اساس تخصص فردی که آن را انجام میها تعرفهبر اساس ای باید های توسعههزینه پروژه :1نکته 
ها و ز فرمولاتوان با استفاده در صورت نیاز می(، برآورد و مشخص شوند. پیوست الفعناوین شغلی احصا شده در و  2فصل 

 را محاسبه کرد.های اعالم شده( )مستقل از تعرفهها و بر اساس پارامترهای پروژه قیمت 3جداول فصل 

تواند بر اساس تواند )تا انتشار نسخه بعدی این سند(، میذکر شده، می« توافقی»مواردی که تعرفه آن با عنوان  :2نکته 
 ، برآورد شود.)در صورت وجود( ریزیبهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامهفهرست 

 استانداردهای زیرساخت (5-2

ی بشر حضور وری اطالعات، این صنعت به شکل فراگیری در ابعاد مختلف زندگاطی چند دهه گذشته با توسعه روز افزون فن

ترین عوامل توسعه ش روی کاربران قرار داده است. یکی از مهمهای پویای این صنعت نیازهای جدیدی در پییافته و قابلیت

رسانی را های اطالعسامانهها شریان حیاتی کلیه طور که شبکههای کامپیوتری است. همانشبکه این صنعت، ظهور و گسترش

 هم است.های مناسب و کارآمدی زیرساختها مستلزم آن سازیدهند، در عین حال پیادهتشکیل می

و  ازه گستردهب یافته بوده کهساخت یکشکابلسازی زیرساخت مورد نظر این سند بر مبنای استاندارد و راهکارهای دهپیا

 .دهدیرا پوشش م ویدیوو  ریمتن، تصو ،دادهشامل صدا،  خدمات از یمتنوع
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به عنوان سرفصل  EIA/TIA-568و  11801ISO/IEC  (19635:1394INSO )1F1F1F2های سرفصلاستانداردهای مرجع این سند، 

 ها اشاره خواهد شد.است که در ادامه به آن TIAو  IEC ،ISOهای فرعی از موسسات اصلی و برخی سرفصل

که ممکن است  کندیمشخص م یاستفاده در محدوده مشتر یرا براولتاژ پایین  یعموم یکشکابلیافته، کشی ساختکابل

 یکشابلکالزم است  به منظور ارائه خدمات زیرساخت موضوع این تعرفه محوطه باشد. کیچند ساختمان در  ای کیشامل 

 یر بر طبق استانداردهای ذکر شده انجام شود:موارد ز شامل یبرنوریمتوازن و ف یمس

 یعموم یکشکابل ازیمورد ن یکربندیساختار و حداقل پ 

 یهازیپر یوع خروجن ( شبکه و تلفنTO ) 

 هر  یکشابلک یالزم برا ییکاراLink  وChannel 

 یسازادهیدر پ یاریالزامات و موارد اخت 

 شده است نییکه در استاندارد تع یافاصله نیشتریب یدر ازا ازیمورد ن یکشاجزاء کابل یبراالزم  ییکارا 

 آن نامهیکسب گواه ندیو فرامحصول با استاندارد  قیالزامات تطب 

 ( و الزامات رهیآتش و غ ،یکیالکتر تی)حفاظت و امن تیامنEMC 

 توضیحات عمومی خدمات زیرساخت شبکه (5-3

 استانداردهای مجموعه های برق، شبکه و غیره بر اساس کشی: نصب و مدیریت کابلکابلISO/IEC 11801 (INSO 

 TIA/EIA-568 و (19635:1394

 گیرد نی قرار میبارگذاری مورد بازبیسازی اولیه بستر: در این مرحله شرایط محیطی از قبیل برق، سرمایش و آماده

 شود.ها مشخص میها و سایر نیازمندیو مسیر عبور کابل

 در نظرگرفته  دهبرداری رساندن وظیفه ای که برای مورد نصب شاندازی: عبارت است از به مرحله اجرا و به بهرهراه

 شده است.

 ده شاساس کار انجام  بر جدول ضریب شغلیی بر اساس ساعت کارشناس-هزینه کارشناسی: مبنای محاسبه نفر

 است.

 انی در های متعارف تاکسیربراساس قیمتیا خارج از آن های محلی داخل شهری در موارد سرویس: ایاب و ذهاب

حل شرکت متا بازگشت به یا واحد صنفی رفت و برگشت خواهد بود. مبنای محاسبه نفر ساعت از زمان ترک شرکت 

 .است

 ده در هر شاعالم  ساعات اداریی افزارهای عمومی به ازاشناسی نرمهزینه کارشناسی شبکه و کارساعت: -نرخ نفر

 قابل افزایش است. %20و حداکثر تا خارج از آن بر اساس توافق  و مطابق جداول مربوط استان

 شودمییک ساعت محسوب معادل  ساعتیک  ارائه خدمات کمتر از. 

  های اختصاصی، پشتیبانی های سرویسشامل هزینهه تعرفه خدمات پشتیبانی شبکجداولOn Call ،به  پشتیبانی

عرفه مربوط و تهمراه تامین قطعات، پشتیبانی در روزهای تعطیل و ساعات خارج از ساعات اداری نبوده و بر اساس 

 شود.مییا توافق انجام شده طرفین محاسبه 

 ها با تفاهم اعمال خواهد شدفهتخفیف در تعرهای خاص و ویژه در پروژه این در صورت اعمال تخفیف. 

                                                      
 قابل دسترسی است. =43225http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Idاین سند در آدرس  2

http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=43225
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 های طراحی با توافق طرفین تعیین خواهد شد.هزینه 

 عهده کارفرما است.ر مسئولیت اخذ مجوزهای داخلی و یا خارجی مربوط به اجرای کار ب 

 شبکه های در حال ساخت است.ص اعالم شده در این مجموعه در خصو هزینه های 

  ظ خواهد شد.لحا مربوطصدور فاکتور در صورت ارائه برگه ثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده، مجزا هنگام 

  حاظ لبرای نصب داکت برای هر شاخه دو متری حداقل سه عدد پیچ و رولپالک مناسب که هزینه آن در اجرت

 شود.شده، استفاده مین

  ار مسی )یا حفاظ الکتریکی بوده و شامل رشته سیم های مسی یا نودرج شده در این فصل به مفهوم « شیلد»واژه

دراین فصل  به کار رفته« زره»آلومینیومی( یا پوشش بافته شده مسی هم محور بامغزی کابل است. همچنین واژه 

)یا الوانیزه های فوالدی گالوانیزه )یا آلومینیومی( یا نوار گشامل رشته سیم به معنای حفاظ مکانیکی بوده و

 آلومینیومی( است. 

 نه عملیات بینی نشده و هزیهای فشار ضعیف در داخل تراشه، عملیات خاکی پیشدر عملیات نصب و خواباندن کابل

 شود.مذکور جداگانه تعیین می

 ربوط اضافه به حد ردیف م %15دار زیرزمینی روی دیوار نصب شود در صورتی که کابل زمینی یا شیلدار و یا زره

 شد. خواهد

 دار زیرزمینی، روی سینی دار زیرزمینی یا کابل کنترل زمینی یا زرهدر صورتی که کابل زمینی یا شیلدار و یا زره

 به بهای مربوط اضافه خواهد شد. %8کابل و یا درون لوله رود، 

 ها قیمت در های فشار ضعیف روی دیوار یا روی سینی کابلها و تمام متعلقات مربوط برای نصب کابلهزینه بست

 منظور نشده است.

 652های اتحادیه بین المللی ارتباطات های نوری درج شده در این فصل باید بر اساس توصیهتمام کابلITU-

G،655ITU-G   در بخشSingle Mode و OM1 ،OM2 ،OM3 ،OM4  وOM5 در بخشMulti-Mode   بسته به

 شده باشند.نیاز ساخته 

 مان تحویل به های شبکه، کلیه تجهیزات از زسامانهاندازی الزم است در قراردادهای تامین تجهیزات و نصب و راه

راحل نصب و هر کدام که زودتر محقق شود( توسط کارفرما تا تاریخ اتمام م ؛کارفرما )یا ورود به سایت پروژه

ای توسط کارفرما الزم صورت عدم ارائه پوشش بیمه اندازی کامل و تحویل قطعی پروژه به وی، بیمه شود. درراه

وژه( اقدام ای مناسب )با توجه به شرایط نگهداری تجهیزات در سایت پراست پیمانکار نسبت به خرید پوشش بیمه

 را در قیمت تمام شده خود لحاظ کند. مربوطهای و هزینه

 افزاری شبکهتوضیحات عمومی خدمات سخت (5-4

 اختمان سدر این مرحله شرایط محیطی از قبیل برق، سرمایش و بارگزاری  :کارسازار بررسی اولیه محل استقر

 گیرد.مورد بررسی قرار می

 گیرد، در صورت نصب در رک، نصبدر محل خود قرار می کارسازدر این مرحله  :کارسازافزاری نصب سخت 

 شود. انجام می کارسازها بر روی ریل

 امه در صورت نیاز برن :اولیه آزمونTEST در مرحله  کارسازBIOS ء ماشین را شود. این آزمون کلیه اجزااجرا می

 در بر می گیرد. 
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 بندی پیکرRAID مورد درخواست بر روی حافظه و  پیکربندیتعریف و اجراء  :و حافظهStorage  

  نصب حداقل( سامانه عاملOS):  و گونه پیگیری بدون انجام هیچسامانه بر روی و درایورها عامل سامانه نصب

 سامانهنمایش کارکرد به منظور 

  گرفته و  مورد نظر مورد شناسایی قرار کارساز/نصب شده در ماشین دستگاه عامل: سامانهشناسایی دستگاه در

 درایورهای مورد نیاز نصب شود. 

 سامانهاه در . در صورتی که دستگسامانهبرای نمایش سالم بودن  سامانهخود آزمون اجراء برنامه  اولیه: آزمون 

 ن کرد.آتوان اقدام به انتقال آزمایشی داده بر روی می آزمونعامل تعریف شده باشد، به عنوان مکمل این 

  معرفیTape افزار نرم عامل و نصبسامانه در سامانه تهیه پشتیبان با فرض معرفی  :تهیه پشتیبانافزار در نرم

که امکان استفاده  افزار تعریف و شناسایی شده به گونه اینصب شده در این نرمپشتیبان  سامانه تهیه، تهیه پشتیبان

در  مشی تهیه پشتیبانی برای خطگونه تعریفافزار فراهم شود. باید توجه داشت که در این مرحله هیچاز آن در نرم

 شود. افزار انجام میاز طریق نرمسامانه وی اجرای آزمایشی خواندن و نوشتن بر ر آزمونشود. تنها افزار انجام نمینرم

 ن. در این آدر تهیه پشتیبان عامل و معرفی سیستم سامانه افزار مورد نظر بر روی نصب نرم افزار خاص:نصب نرم

 امانهسگیرد. آزمایش اجرای خواندن و نوشتن بر روی انجام نمی مشیخطبندی و تعریف گونه پیکرهمرحله هیچ

 شود. در این مرحله انجام می تهیه پشتیبان

 شود، کلیه این ها میمشیخطبا توجه به مستندات مکتوب مشتری که شامل تعریف  افزار:پیکربندی نرم

نیز در  تیبانتهیه پش سامانهگیرد. در صورت نیاز معرفی قرار می آزمونافزار تعریف شده و مورد ها در نرممشیخط

ر شود. با توجه به متغیش انجام مینیز در این بخ Library arrayو یا  Virtual libraryشود. تعریف افزار انجام مینرم

تخصص مورد مبودن حجم کار مبلغ مورد نیاز با توافق طرفین و با توجه به ساعات کارکرد و جدول تعرفه نیروی 

 شود.نیاز تعیین می

 ساخت شبکهزیرفهرست بهای نرخ بستر  (5-5

الب جداول قشبکه، فهرست بهای ارائه خدمات در  زیرساختبا توجه به گستردگی و تعدد خدمات کارشناسی مرتبط با امور 

 ده است. بندی شادامه دسته متعددی در

 )بسترسازی( ساخت شبکهیرنرخ خدمات بستر ز یفهرست بها (5-5-1

 آمده است. 1-5( در جدول شماره )بسترسازی ساخت شبکهیرنرخ خدمات بستر ز یفهرست بها

 (یبسترساز) شبکه رساختیز بستر خدمات نرخ یبها فهرست: 1-5جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 ترانک Bonding شامل 726،000 متر مترسانتی 12نصب ترانکینگ فلزی تا اندازه  1

  581،000 متر مترسانتی 12نصب ترانکینگ غیرفلزی تا اندازه  2

  ترانک Bondingشامل  654،000 متر مترسانتی 12 نصب ترانکینگ فلزی باالتر از 3

  658،000 متر مترسانتی 12نصب ترانکینگ غیرفلزی باالتر از  4
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 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

شه اتصاالت گو مانندنصب اتصاالت ترانکینگ فلزی و پالستیکی ) 5

 ....(لگراند، 
 عدد

77،000 

 برای در اتصاالت فلزی

Bonding 20% شود.اضافه می 

6 
 3ه گذاری پالستیکی )داکت( بدون گوشه و زاویه تا اندازکانال

 مترسانتی
 متر

164،000 

با پیچ و رولپالک )برای حداقل 

 متر کمتر از آن توافقی( 100

7 
 5/3ه بدون گوشه و زاویه از انداز( گذاری پالستیکی )داکتکانال

 با باال مترسانتی
 متر

192،000 
 

 متر (PG21) مترمیلی 28تا اندازه  نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی 8

172،000 

و اتصال  *در شرایط عادی

)این مبلغ توسط بست اسپید 

 شامل هزینه بست نیست.( 

9 
 مترمیلی 47تا  36 اندازهاز  نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی

(PG29  تاPG36) 
 متر

192،000 
  ترانک Bondingشامل 

  240،000 متر (PG48) مترمیلی 60 اندازه نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی 10

  0 متر  مترمیلی 60 باالتر از نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی 11

  126،000 متر (PG21) مترمیلی28تا اندازه  PVC نصب لوله 12

  148،000 متر (PG36) مترمیلی 47 تا 28از اندازه  PVC لولهنصب  13

  210،000 متر (PG48) مترمیلی 60 تا 47از اندازه  PVC نصب لوله 14

  240،000 متر به باال( PG48) مترمیلی 60از اندازه  PVC نصب لوله 15

  210،000 متر (PG21) مترمیلی28تا  اتیلنپلینصب لوله  16

  287،000 متر (PG36) مترمیلی 47تا  28 از اندازه اتیلنپلینصب لوله  17

  367،000 متر (PG48) مترمیلی 60تا  47 از اندازه اتیلنپلینصب لوله  18

  417،000 متر به باال( PG48) مترمیلی 60از اندازه اتیلن پلینصب لوله  19

  341،000 متر متریسانت 10نصب سینی تا عرض  20

  389،000 متر متریسانت 20تا  10نصب سینی از عرض  21

  451،000 متر متریسانت 30 تا 20نصب سینی از عرض  22

  512،000 متر متریسانت 40تا  30نصب سینی از عرض  23

  577،000 متر باال به متریسانت 40نصب سینی از عرض  24

  172،000 عدد (نصب ساپورت )پیچ برای سینی دهبه دیوار 25

  توافقی عدد ....... ( نصب ساپورت )جوشکاری و 26

  148،000 عدد 10×10 نصب جعبه تقسیم پالستیکی 27

  220،000 عدد  15×15نصب جعبه فلزی  28

ها و در متر است. چنانچه نصب به صورت عمودی و یا بر روی پایپ رک 5/3تا  0* منظور از شرایط عادی، نصب در ارتفاع 

 شود. تعیین می یتوافققیمت به شکل های خاص صنعتی باشد، محدوده

 )سایر عملیات اجرایی( ساخت شبکهیرنرخ خدمات بستر ز یفهرست بها (5-5-2

 ده است.نشان داده ش 2-5در جدول شماره  )سایر عملیات اجرایی( ساخت شبکهیرنرخ خدمات بستر ز یفهرست بها
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 (ییاجرا اتیعمل ریسا) شبکه رساختیز بستر خدمات نرخ یبها فهرست: 2-5جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

( در دیوار مترسانتیمعمولی )تا قطر یک دیوار ارتباطی  کاریسوراخ 1

 گذاریلولهبا  مترسانتی 20تا 

 عدد
683،000 

اضافه قطر  متریبه ازاء هر سانت

 شود.ریال اضافه می 20%

( در دیوار مترسانتیتا قطر یک کاری ارتباطی دیوار معمولی )سوراخ 2

 گذاریلولهبا  مترسانتی 60تا 

 عدد
1،017،000 

اضافه قطر  متریبه ازاء هر سانت

 شود.ریال اضافه می 20%

 20( تا عمق مترسانتیارتباطی داخل بتون )تا قطر نیم  کاریسوراخ 3

 گذاریلولهبا  مترسانتی

 عدد

1،202،000 

اضافه  متریسانتنیم به ازاء هر 

 5و به ازای هر  %15 ،قطر

به قیمت  %20متر عمق، سانتی

 .شودیاضافه م

  1،202،000 عدد استفاده از تفنگ هیلتی و نصب میخ بدون لوازم  4

 متر  10محاسبه برای حداقل  593،000 متر و ترمیم  کاریگچتا  گذاریلوله برایبرش روی گچ  5

  1،718،000 عدد 20×20نصب دریچه بازدید  6

 کشی دیتاکابلنرخ خدمات  یفهرست بها (5-6

 آمده است. 3-5در جدول شماره  کشی دیتاکابلنرخ خدمات  یفهرست بها

 دیتا کشیکابل خدمات نرخ یبها فهرست: 3-5جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف 
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 شرایط کاری عادی در داخل ساختمان

  154،000 متر متر  1،000کشی تا کابل 1

  136،000 متر 5،000تا  1،000کشی از کابل 2

  126،000 متر متر به باال  5،000کشی از کابل 3
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 شرایط کاری عادی در داخل ساختمان 

  174،000 متر متر  1،000کشی تا کابل 1

  164،000 متر 5،000تا  1،000کشی از کابل 2

  154،000 متر متر به باال  5،000کشی از کابل 3
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 شرایط کاری عادی در داخل ساختمان

  185،000 متر متر  1،000کشی تا کابل 1

  179،000 متر 5،000تا  1،000کشی از کابل 2

  164،000 متر متر به باال  5،000از  کشیکابل 3

 فیبرنوریو تجهیزات کشی کابلنرخ خدمات  یفهرست بها (5-7

 آمده است. 4-5در جدول شماره  کشی فیبرنوریکابلنرخ خدمات تعرفه مربوط به 

 یبرنوریف کشیکابل خدمات نرخ یبها فهرست: 4-5جدول 

 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 1،167،000 سرکابل وبلوز تی 6برداری کابل مسلح برای سربندی در داخل ساختمان تا سازی و روکشآماده 1
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 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 1،284،000 سر کابل ز تیوبلو 6برداری کابل مسلح برای سربندی در داخل ساختمان بیش از سازی و روکشآماده 2

قطر( برای  مترمیلی 10تا  6برداری کابل غیر مسلح کانالی یا مینی کابل )با سازی و روکشآماده 3

 لوز تیوب 6سربندی در داخل ساختمان تا 
 900،000 سر کابل

قطر( برای  مترمیلی 10تا  6برداری کابل غیر مسلح کانالی یا مینی کابل )با سازی و روکشآماده 4

 لوز تیوب 6سربندی در داخل ساختمان بیش از 
 987،000 سر کابل

و موارد خاص داخل  ADSSو  OPGWهای خاص مانند برداری کابلسازی و روکشآماده 5

 ساختمان
 توافقی سر کابل

 809،000 کابلسر  اختمانبرای سربندی در داخل س Drop Cableبرداری برداری میکروکابل و سازی و روکشآماده 6

 1،457،000 اتصال (لاتصا 100کمتر از  یبرا) در داخل ساختمان Fusionروش ه ایجاد اتصال فیبرنوری ب 7

 1،346،000 اتصال (اتصال 100از  شیب یبرا) در داخل ساختمان Fusionروش ه ایجاد اتصال فیبرنوری ب 8

 1،457،000 اتصال (صالات 100کمتر از  یبرا) روش مکانیکی در داخل ساختمانه ایجاد اتصال فیبرنوری ب 9

 762،000 دستگاه  پنل فیبرنوری در داخل رکنصب فیزیکی پچ 10

 900،000 کاست نصب فیزیکی سینی )کاست( فیبرنوری  11

 249،000 تار ( کمتر ایتار  12 یبراداخل ساختمان )آرایش تارهای نوری داخل کاست  12

 229،000 تار ( تار 12از  شیب یبراداخل ساختمان )آرایش تارهای نوری داخل کاست  13

 229،000 نپیگ تیل جعبه اتصال فیبرنوری در نصب و آرایش هر پیگتیل در هر پچ پنل و یا  14

ر پچ کورد هر مت یبه ازا) پنل و تجهیزاتپنل یا بین پچنصب و آرایش هر پچ کورد بین دو پچ 15

 داخل یا خارج ساختمان اضافه می شود.(  یکشمتر کابل کی
 229،000 کانکتور

 4،944،000 فریم پورت طرح زیمنس  90تا  ODF/OCDFنصب فیزیکی  16

 24تا ) CDبا ارائه گزارش بر روی  OTDRآزمون یک سویه مسیر ارتباطی فیبرنوری بوسیله  17

 ( اتصال
 1،781،000 لینک

تا  25 نیب) CDبا ارائه گزارش بر روی  OTDRآزمون یک سویه مسیر ارتباطی فیبرنوری بوسیله  18

 ( اتصال 100
 1،648،000 لینک

 یبرا) CDبا ارائه گزارش بر روی  OTDRآزمون یک سویه مسیر ارتباطی فیبرنوری بوسیله  19

 ( اتصال 100از  شتریب
 1،594،000 لینک

 عیب یابی و یا برای CDبا ارائه گزارش بر روی  OTDRآزمون مسیر ارتباطی فیبرنوری بوسیله  20

 ( دونفر/ساعت کارشناس ارشد شبکه نهیبه اضافه هز)
 1،528،000 نوبت

 نهیه هزبه اضاف) با ارائه گزارش مکتوب دستی OLTSآزمون مسیر ارتباطی فیبرنوری بوسیله  21

 ( شبکهدونفر/ساعت کارشناس ارشد 
 900،000 لینک

از  های فیبرنوری با استفادهبررسی با میکروسکوپ تشخیص و تمیزکاری انواع کانکتور 22

ناس ارشد دونفر/ساعت کارش نهیبه اضافه هز)های الزم های مدل کلیک و دیگر روشکنندهتمیز

 ( شبکه

 537،000 کانکتور

 1،256،000 سرکابل وبلوز تی 6در خارج ساختمان تا  برداری کابل مسلح برای سربندیسازی و روکشآماده 23

 1،382،000 سرکابل ز تیوبلو 6برداری کابل مسلح برای سربندی در خارج ساختمان بیش از سازی و روکشآماده 24

قطر( برای  مترمیلی 10تا  6برداری کابل غیر مسلح کانالی یا مینی کابل )با سازی و روکشآماده 25

 لوز تیوب 6سربندی در خارج ساختمان تا 
 1،078،000 سرکابل

قطر( برای  مترمیلی 10تا  6برداری کابل غیر مسلح کانالی یا مینی کابل )با سازی و روکشآماده 26

  لوز تیوب 6سربندی در خارج ساختمان بیش از 
 1،185،000 سرکابل
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 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

و موارد خاص خارج  ADSSو  OPGWهای خاص مانند برداری کابلسازی و روکشآماده 27

 ساختمان
 توافقی سر کابل

 900،000 سر کابل برای سربندی در خارج ساختمان Drop Cableبرداری میکروکابل و سازی و روکشآماده 28

 1،942،000 اتصال اتصال 100در خارج ساختمان برای کمتر از  Fusionایجاد اتصال فیبرنوری بروش  29

 1،796،000 اتصال اتصال 100در خارج ساختمان برای بیش از  Fusionایجاد اتصال فیبرنوری بروش  30

 1،942،000 اتصال اتصال 100ایجاد اتصال فیبرنوری بروش مکانیکی در خارج ساختمان برای کمتر از  31

 952،000 دستگاه خارج ساختمان پنل فیبرنوری در داخل کابینتنصب فیزیکی پچ 32

 1،346،000 کاست نصب فیزیکی سینی )کاست( فیبرنوری در خارج ساختمان 33

 229،000 تار داخل ساختمانآرایش تارهای نوری داخل کاست  34

 246،000 تار خارج ساختمانآرایش تارهای نوری داخل کاست  35

 24،140،000 مفصل بندی کامل مفصل فیبرنوری سازی و نصب و آبآماده 36

ه هزینه ها ب %20جعبه،  10)کمتر از  رشته 16سازی و نصب و جعبه فیبرنوری تا ظرفیت آماده 37

 اضافه می شود( 
 40،244،000 جعبه

به  %20 جعبه، 10)کمتر از  رشته 48تا  24سازی و نصب و جعبه فیبرنوری با ظرفیت آماده 38

 شود.(هزینه ها اضافه می
 44،267،000 جعبه

اری تا حوضچه یا ذگفیبرنوری شامل حمل کابینت و پایه، حفاری، نصب پایه، لولهنصب کابینت  39

 رو، نصب و فیکس کردن کابینتپیاده
 توافقی کابینت

ی و متر بدون ماشین آالت حفارسانتی 80متر و عمق سانتی 30حفاری سواره رو به عرض  40

 ریزی، پرکاری، کامپکت و آسفالت مسیرماسه
 6،465،000 متر

ریزی، پرکاری، متر و ماسهسانتی 50متر و عمق تا سانتی 13حفاری با ترنچر به عرض کمتر از  41

 کامپکت و آسفالت مسیر
 1،796،000 متر

 359،000 متر نصب هر نوع داکت یا میکروداکت درون کانال 42

 22،454،000 دستگاه ها مانند جوی و جدول و مواردی از این قبیل عبور از موانع در خیابان 43

 270،000 متر های موجود نصب هر گونه سابداکت درون داکت 44

متر سانتی 60نصب حوضچه پیش ساخته کامپوزیت یا پلیمری کوچک با عمق و دریچه حدود  45

 شامل حفاری و نصب و بتن ریزی و آسفالت 
 17،964،000 عدد

 توافقی عدد ریزی و آسفالت حفاری و نصب و بتننصب حوضچه بزرگ استاندارد مخابراتی شامل  46

 10،777،000 دستگاه های موجود و یا ساختمان برای ورود به آنسوراخکاری حوضچه 47

 224،000 متر (ترم 500حداقل هزینه )متر  1،000کشی کابل داخل ساختمان در داخل ساختمان تا کابل 48

 204،000 متر متر  1،000کشی کابل داخل ساختمان در داخل ساختمان بیش از کابل 49

 297،000 متر (ترم 500حداقل هزینه ) متر 5،000کشی بر روی سینی و در کانال های آدم رو تا کابل 50

 270،000 متر متر 5،000کشی بر روی سینی و در کانال های آدم رو بیش از کابل 51

 توافقی متر در محیط صنعتی Pipe Rackکشی بر روی سینی و بر روی کابل 52

 261،000 متر (متر 500حداقل هزینه ) متر 5،000کشی درون داکت و سابداکت تا کابل 53

 234،000 متر متر 5،000کشی درون داکت و سابداکت بیش از کابل 54

 164،000 متر (متر 1،500حداقل هزینه ) متر 5،000تا و  مترمیلی 8سایز  تاشوت میکروکابل  55

 148،000 متر متر 5،000بیش از و  مترمیلی 8سایز  تاشوت میکروکابل  56
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 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 توافقی متر اندازه خای مختلفبا  OPGWو  ADSSکشی هوایی کابل 57

حداقل ) متر 500تا  مترمیلی 4در  2حدود  اندازهدر داخل ساختمان با  Drop Cableکشی کابل 58

 (متر 150هزینه 
 224،000 متر

 204،000 متر متر 500بیش از  مترمیلی 4در  2حدود  اندازهدر داخل ساختمان با  Drop Cableکشی کابل 59

 ترم 1،000تا  مترمیلی 4در  2حدود  اندازهدر خارج ساختمان با  Drop Cableکشی کابل 60

 (متر 300حداقل هزینه )
 261،000 متر

 234،000 متر متر 1،000بیش از  مترمیلی 4در  2حدود  اندازهدر خارج ساختمان با  Drop Cableکشی کابل 61

 نصب اتصاالتنرخ خدمات  یفهرست بها (5-8

 نشان داده شده است. 5-5نصب اتصاالت در جدول شماره نرخ خدمات  یفهرست بها

 اتصاالت نصب خدمات نرخ یبها فهرست: 5-5جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف 
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  93،000 عدد Cat.5eنری )پالگ(  RJ-45نصب  1

 استونکیمادگی )کانکشن ماجول یا  RJ-45نصب  2

 Cat.5eجک( 
  220،000 عدد

  172،000 عدد (STP Cat.5eیا  Cat.6نری )پالگ  RJ-45نصب  3

 استونکیمادگی )کانکشن ماجول یا  RJ-45نصب  4

 STP Cat.5eیا  Cat.6جک( 
  281،000 عدد

یا  STP Cat.6یا  Cat.6Aنری )پالگ  RJ-45نصب  5

Cat7) 
  220،000 عدد

 استونکیمادگی )کانکشن ماجول یا  RJ-45نصب  6

 Cat7یا  STP Cat.6یا  Cat.6Aجک( 
  341،000 عدد

  توافقی عدد (Cat7یا  Cat.6Aنری )پالگ  TERAیا  GG-45نصب  7

 مادگی )کانکشن ماجول یا TERAیا  GG-45نصب  8

 Cat7یا  Cat.6Aجک(  استونکی
  توافقی عدد

  71،000 عدد (Keystoneنصب پریز دیتا روکار )بدون نصب  9

  113،000 عدد (BackBox + Faceplateنصب پایه پریز یا قاب پشتی ) 10

ی
ند

رب
 س

ب و
ص

ن
 

P
a

tc
h

 P
a

n
el

 

 Cat5e UTPپورت  24دارای  Patch Panelنصب و پانچ  1

 Loadedصورت ه ب
در صورتی که تعداد  6،186،000 عدد

 24ها غیر از تروپ

...( 96، 48، 12باشد )

نرخ نصب بر مبنای 

برای  Unloadedنصب 

 عالوه تعداده ب Unitهر 

Keystone  ها با فناوری

محاسبه  مربوط

 شود.می

 Cat5e STPپورت  24دارای  Patch Panelنصب و پانچ  2

 Loadedصورت ه ب
 7،736،000 عدد

 Cat6 UTPپورت  24دارای  Patch Panelنصب و پانچ  3

 Loadedصورت به 
 7،736،000 عدد

 Cat6e STPپورت  24دارای  Patch Panelنصب و پانچ  4

 Loadedصورت ه ب
 9،273،000 عدد

 رک، به صورتدر  Patch Panelنصب فیزیکی  5
Unloaded 

 775،000 عدد



 

 1401سال  - تخصصی انفورماتیک-تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی

 1401خرداد  -( 1 هی)اصالح 1نسخه 

 

44 
 

 (Rackرک ) نرخ خدمات (5-9

 نرخ انواع خدمات مربوط به رک در این بخش آمده است.

 یپس از فروش رک دیوار نرخ خدمات (5-9-1

 آمده است. 6-5در جدول شماره  یپس از فروش رک دیوار نرخ خدمات

 یدیوار رک فروش از پس خدمات نرخ :6-5جدول 

 توضیحات قیمت عنوان خدمت ردیف

  6U 3،351،000تا  4Uرک دیواری فیزیکی نصب  1

  12U 5،606،000تا  7Uرک دیواری فیزیکی نصب  2

  768،000 نصب سینی کوچک 3

  3U 439،000و  2Uو U 1نصب بلنک پنل 4

  768،000 نگهدارنده کابلنصب  5

  768،000 نصب الیت پنل 6

  3U 1،484،000نصب فیزیکی تجهیزات اکتیو تا  7

  2،914،000 ننصب/ افزایش ف 8

  2،252،000 جابجائی و تنظیم یک جفت ریل 9

  1،484،000 ایشیشهتعویض درب   10

  439،000 تعویض درب با لوالی متحرک  11

  1،043،000 لوالی ثابتدرب با تعویض   12

  879،000 جابجائی پنل ثابت و متحرک  13

  439،000 موئی غبارگیرتعویض   14

  768،000 تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره  15

  439،000 تعویض استاپر مغناطیسی  16

  768،000 تعویض لوالی فنری  17

  439،000 وصل سیم ارت به بدنه  18

  439،000 ارت پاور رک آزمون  19

  PDU 879،000 آزمون 20

  PDU 1،484،000تعمیر  21

  PDU 439،000تعویض فیوز  22

  2،914،000 اندازی رک هوشمندآموزش و راه 23

 مترسانتی 60تا عمق  1،540،000 نصب سینی ثابت به چهار ریل 24

 مترسانتی 60تا عمق  2،142،000 نصب سینی ثابت به شش ریل 25

  2،142،000 نصب سینی متحرک 26

  3U 439،000و  1U، 2U نصب بلنک پنل 27

  6U 768،000تا  4Uنصب بلنک پنل 28
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 توضیحات قیمت عنوان خدمت ردیف

  Unloaded 439،000نصب پچ پنل  29

  768،000 نصب نگهدارنده کابل 30

  768،000 نصب الیت پنل 31

  550،000 نصب پنل مانیتور 32

  550،000 نصب پنل موئی 33

  1،484،000 نصب سینی فن 34

  PDU 768،000نصب  35

  3U 1،098،000در رک تا  Device نصب هر  36

متعارف و تجهیزات  Rack Mount کارسازنصب فیزیکی  37

 UPS-Rackmount 7،363،000مشابه دارای ریل و 

ها کارسازجدول کلی نصب 

 در جدول مربوط

  1،484،000 نصب سویچ بدون وجود رک )بر روی دیوار و ...(  38

  توافقی ها در رک کابلآرایش  39

 .استهای اعالم شده کمتر از هزینه %30هزینه باز کردن تجهیزات جدول فوق، تبصره: 

 ایستادهپس از فروش رک  نرخ خدمات (5-9-2

 نشان داده شده است. 7-5ایستاده در جدول شماره پس از فروش رک  خدماتنرخ 

 ستادهیا رک فروش از پس خدمات: نرخ 7-5جدول 

 توضیحات قیمت عنوان خدمت ردیف

  2،142،000 بررسی فن معیوب 1

  2،691،000 بررسی و تعمیر یا تعویض فن معیوب  2

  2،914،000 افزایش فن نصب/ 3

  2،142،000 ایشیشهتعویض در  4

  768،000 با لوالی متحرک )فنری(  - درتعویض  5

  1،484،000 با لوالی ثابت  - در تعویض 6

  1،484،000 و تکه با لوالی متحرک د -تعویض در  7

  439،000 موئی غبارگیرتعویض  8

  768،000 تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره  9

  2،142،000 تعویض قفل الکترونیک پین کد 10

  1،484،000 تعویض قفل زیمنسی 11

  768،000 رک تعویض فیلتر 12

  439،000 تعویض استاپر مغناطیسی 13

  439،000 رک  چرخ/پایهنصب هر  14

  1،484،000 رک )با تجهیزات داخل( چرخ/پایهتعویض هر  15

  2،142،000 جابجائی و تنظیم یک جفت ریل 16

  768،000 تعویض لوالی فنری 17
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 توضیحات قیمت عنوان خدمت ردیف

  2،142،000 هوشمند  بررسی سامانه 18

  2،914،000 (سامانه هوشمند )بدون احتساب تجهیزاتبررسی و تعویض  19

  RF 2،142،000بررسی در کنترل از راه دور  20

  PDU 2،914،000تعمیر  21

  PDU 439،000تعویض فیوز  22

  4،370،000 اندازی رک هوشمندآموزش و راه 23

  32U 1،484،000تا  14Uرک فیزیکی نصب  24

  47U 3،682،000تا  35Uرک فیزیکی نصب  25

  توافقی ها در رک آرایش کابل 26

 کشی برای تجهیزات شبکهتعرفه نرخ برق (5-10

 آمده است. 8-5در جدول شماره  کشی برای تجهیزات شبکهنرخ برقتعرفه 

 شبکه زاتیتجه یبرا یکشبرق نرخ: تعرفه 8-5جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 متر 3×5/2برق  کشیکابل 1

محاسبه بر 

اساس 

فهرست بهای 

تاسیسات برق 

 همان سال 

 متر 1،000کشی حداقل کابل

  متر متر  10،000فوق تا  کشیکابل 2

  متر 25،000متر تا  10،000از  کشیکابل 3

  متر متر به باال 25،000از  کشیکابل 4

  متر 4×6برق  کشیکابل 5

  متر 4×10برق  کشیکابل 6

  متر 4×16برق  کشیکابل 7

  متر 1×35برق  کشیکابل 8

  عدد نصب پریز برق روکار یا توکار  9

  عدد نصب پایه پریز برق روکار  10

  عدد نصب پایه پریز برق توکار 11

  عدد و پریز( سامانهنصب فیوز رو کارتکی )کنار  12

  عدد نصب جعبه فیوز 13

14 
دازه تا انرق کوچک دیواری روکار یا توکار )نصب تابلو ب

15×20) 
 کاری )توکار(بدون حفاری و گچ عدد

 کاری )توکار(بدون حفاری و گچ عدد 10×10نصب جعبه تقسیم برق  15

  عدد بزرگ ابعادنصب تابلو برق با  16

 بعد از بازدید   نصب تابلو برق سلولی 17

 دستگاه 5KVAتا قدرت  UPSنصب  18
ها وآماده نصب در بدون باطری

 محل
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 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 عدد 10KVAتا قدرت   5KVA از UPSنصب  19

 کارشناس

شبکه درجه 

1 

توافقی بر اساس شرایط محیط 

 پروژه 

 حلقه  نظارت بر چاه ارت  20

محاسبه بر 

اساس 

فهرست بهای 

تاسیسات برق 

 ان سالهم

 

 یابی شبکهو عیب آزمونتعرفه نرخ  (5-11

 نشان داده شده است. 9-5در جدول شماره  یابی شبکهو عیب آزمونتعرفه نرخ 

 شبکه یابیبیع و آزمون نرخ تعرفه: 9-5جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 71،000 لینک نود 100( تا CDآزمون مسیر اتصال مسی )ارائه گزارش روی  1

به ازاء هر لینک به اضاقه هزینه دو نفر 

 ساعت کارشناس ارشد شبکه

تا  100( از CDآزمون مسیر اتصال مسی )ارائه گزارش روی  2

 نود 500
 59،000 لینک

 نود 500( از CDآزمون مسیر اتصال مسی )ارائه گزارش روی  3

 به باال
 49،000 لینک

بر مبنای فاکتور دفتر خدمات فنی یا   لینک ارائه گزارش آزمون هر برگ سیاه و سفید  4

  لینک ارائه گزارش آزمون هر برگ رنگی  5 چاپبه عالوه هزینه  A4هزینه کاغذ 

6 
مسیر اتصال فیبرنوری با ( Certifyerتصدیق کننده )آزمون 

 )ارائهو بر اساس استاندارد انتخاب شده گر دستگاه آزمون

  (CDگزارش روی 

 471،000 لینک

ن چاپ بدو DTX-1800با دستگاه فلوک 

لینک به اضافه  10روی کاغذ حداقل 

ارشد هزینه دو نفر ساعت کارشناس 

 شبکه

7 

مسیر اتصال فیبرنوری با ( Certifyerتصدیق کننده )آزمون 

 )ارائهو بر اساس استاندارد انتخاب شده گر دستگاه آزمون

  (CDگزارش روی 

 1،780،000 تار

-DSXیا   DSX-5000با دستگاه فلوک 

 10بدون چاپ روی کاغذ حداقل  8000

لینک به اضافه هزینه دو نفر ساعت 

 شبکهارشد کارشناس 

  توافقی دستگاه تشخیص محل شکستگی 8

 شبکه مستندسازیتعرفه نرخ  (5-12

 آمده است. 10-5در جدول شماره  شبکه مستندسازینرخ تعرفه 
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 شبکه یمستندساز نرخ: تعرفه 10-5جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

1 

کشی بخش تهیه نقشه و مستندات شبکه ساختار کابل
Passive 

 سگمنت/طبقه

نفر ساعت 

کارشناس 

درجه شبکه 

1 

کشی شامل مسیر داکت، لوله و کابل

 اتاقها و مسی و فیبر نوری و محل رک

 تجهیزات بروی نقشه پالن

2 

تهیه نقشه و مستندات شبکه ساختار تجهیزات بخش 
Active 

 سگمنت

نفر ساعت 

 کارشناس

درجه  شبکه

1 

شامل ارتباطات و تنظیمات مربوط به 

ه ها و ... تعاریف مربوط بسوئیچ روترها و

اینترنت و اینترانت و سطوح دسترسی 

 کاربران

3 

 سگمنت/طبقه تهیه نقشه و مستندات برق

نفر ساعت 

کارشناس 

درجه شبکه 

1 

کشی شامل مسیر داکت، لوله و کابل

برق و محل تابلوها و تجهیزات بر روی 

 نقشه پالن

4 

 سگمنت/طبقه تهیه نقشه و مستندات مخابرات

نفر ساعت 

کارشناس 

شبکه درجه 

1 

کشی شامل مسیر داکت، لوله و کابل

ها و تجهیزات بر MDFتلفن و محل 

 روی نقشه پالن

5 

 رک تهیه نقشه نمای رک ایستاده یا دیواری

نفر ساعت 

کارشناس 

شبکه درجه 

1 

 

ها و پنلها، پریزها، پچزنی و کدبندی کابلبرچسب 6

 تجهیزات شبکه
  210،000 دستگاه

 کشی مجددتعرفه نرخ کابل (5-13

 آمده است. 11-5در جدول شماره  کشی مجددنرخ کابلتعرفه 

 مجدد یکشکابل نرخ: تعرفه 11-5جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

    Cat5eکشیابلک %35 متر های شبکه اجرا شده از قبلآوری کابلجمع 1

2 
 متر آوری داکت با باز کردن پیچ و رولپالکجمع

نصب داکت تا  35%

 متریسانت 3اندازه 

های داکت کلیه اندازه

 سایر موارد توافقی؛ پالستیکی

3 
 متر گسترش شبکهبرای های موجود باز و بسته کردن داکت

نصب داکت تا  50% 

 متریسانت 3اندازه 

داکت های کلیه اندازه

 سایر موارد توافقی؛ پالستیکی

ز های کشیده شده اگذاری کابلپیدا کردن سرکابل و شماره 4

 قبل
 312،000 لینک

و نصب نمراتور  آزمونبا 

 پالستیکی
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 تعرفه نرخ مخابرات (5-14

 نشان داده شده است. 12-5ی در جدول شماره مخابراتخدمات نرخ تعرفه 

 یمخابراتخدمات  نرخ: تعرفه 12-5جدول 

 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 متر متر 500باالی  زوج 10نصب کابل مخابراتی تا  1

محاسبه بر اساس فهرست 

بهای تاسیسات برق/الکتریک 

 همان سال

 متر متر 500زوج باالی  20نصب کابل مخابراتی )تلفن( تا  2

 متر متر 100زوج باالی  50تا  20از  مخابراتی )تلفن(نصب کابل  3

 متر متر 100باالی زوج  100زوج تا  50نصب کابل مخابراتی )تلفن( از  4

 متر زوج به باال 100نصب کابل مخابراتی )تلفن( از  5

 دستگاه زوج )کروز( به ازای هر باکس 100نصب ترمینال مخابراتی  6

 زوج نصب زوج مخابراتی در داخل ترمینال و ....  7

 عدد نصب پریز تلفن  8

  سیمهای بیاندازی و پشتیبانی و خدمات شبکه، راهتعرفه نرخ نصب (5-15

 آمده است. 13-5در جدول شماره  (Wireless)سیم بی هایاندازی و پشتیبانی و خدمات شبکهنصب، راهخدمات تعرفه نرخ 

 میسیب یهاشبکه خدمات و یبانیپشت و یاندازراه نصب، نرخ تعرفه: 13-5جدول 

 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 50،400،000 لینک متر 21کابل تا ارتفاع  باباالی دکل طرف  نتن و رادیو دوآنصب  1

 25،200،000 لینک متر 21 ت دو طرف باالی دکل تا ارتفاعایافسکانفیک و الین 2

 60،480،000 لینک متر 39با کابل تا ارتفاع دو طرف نتن و رادیو باالی دکل آنصب  3

 30،240،000 لینک متر 39افسایت دو طرف باالی دکل تا ارتفاع کانفیک و الین 4

 70،560،000 لینک متر 57باالی دکل با کابل تا ارتفاع دو طرف رادیو  نتن وآنصب  5

 35،280،000 لینک متر 57افسایت دو طرف باالی دکل تا ارتفاع کانفیک و الین 6

 80،640،000 لینک متر 75رادیو دو طرف باالی دکل با کابل تا ارتفاع  نتن وآنصب  7

 40،320،000 لینک متر 75سایت دو طرف باالی دکل تا ارتفاع افکانفیک و الین 8

 40،320،000 لینک دو طرف با کابل و نصب لولهلوله رادیو باالی  نصب آنتن و  9

باند و  اکثر پهنایآف سایت آنتن باالی لوله دو طرف روی پشت بام با حدالین کانفیک و 10

 زی یک لینکانداراه
 16،800،000 لینک

 25،200،000 نقطه هر نقطه GPSسنجی با نمودار ( امکانSite Surveyسایت سروی ) 11

ها ریبرای تنظیمات مها G 45 G 35 G 25هایی مهاری سه پایه کامل دکل آچارکشی بار یک 12

اطمینان  های دکل،هزدید از بیس و نگهدارندبا ،بازدید چراغ خطر ،ل عمودی بودندکل، کنتر

 سازی و مشکالت ایجاد شدهرد بازارش کار و اعالم موازاز استحکام دکل با گ

 1،764،000 متر

برای تنظیمات  G 45 G 35 G 25پایه  چهارهایی مهاری دکلآچارکشی کامل  بار یک 13

 های دکل،هندزدید از بیس و نگهداربا ،بازدید چراغ خطر ،ل عمودی بودنها دکل، کنترمهاری

 اد شدهسازی و مشکالت ایجرد بازارش کار و اعالم موازاطمینان از استحکام دکل با گ

 2،352،000 متر
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 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 25،200،000 دستگاه متر 21کابل تا ارتفاع  الی دکل باسازی تجهیزات از باپیاده 14

 30،240،000 دستگاه متر 39تا  متر 21 کابل از ارتفاع سازی تجهیزات از باالی دکل باپیاده 15

 35،280،000 دستگاه متر 57متر تا  39سازی تجهیزات از باالی دکل با کابل از ارتفاع پیاده 16

 40،320،000 دستگاه متر 75متر تا  57باالی دکل با کابل از ارتفاع سازی تجهیزات از پیاده 17

های نتنسایت سروی و ارایه طرح شامل شناخت محیط فرکانسی و اعالم مشخصات رادیو و آ 18

آزاد و توپولوژی  های مورد نیاز باند فرکانسیمورد نیاز و باند فرکانسی و اعالم مشخصات آنتن

 سیم خارج از ساختمانهای بیشبکهشبکه و راهکار اجرای 

 29،400،000 لینک

 ومورد نیاز ( AP)های پوینتاکسس محیط مشتری و اعالم تعدادبررسی  و یسایت سرو  19

 سیم داخل ساختمانهای بیبرای شبکه ببه صورت مکتو اجرا راهکار
 5،880،000 دستگاه

ایید هر تمحاسبات با م دکل مورد نیاز بر اساس سایت سروی و دفتر عبرآورد میزان و نو 20

 الزم و اعالم به مشتریمهندس سازه و با تایید نصب 
 123،200،000 نقطه

 19،600،000 دستگاه نظارت فنی بر اجرای دکل و تایید کیفیت و مشخصات دکل 21

 (Radio ،MAC ،IP ،Gateway)مانند: ها تنظیمات عمومی رادیو 22

 دستگاه

 

  شامل فیلترینگ و کدینگ Securityتنظیمات  23

  Routingتنظیمات  24

  VLANتنظیمات  25

  Rate limitingتنظیمات  26

  های داخل ساختمانبرای شبکه WDS اندازیراهتنظیمات و  27

  های خارج ساختمانبرای شبکه WDS اندازیراهتنظیمات و  28

  پورت/رادیو E1های اندازی پورتراهتنظیمات و  29

 15،232،000 لینک های مربوط و ارایه گزارش وضعیتافزارآزمون پهنای باند با نرم 30

31 
 دستگاه سیم داخلهای بیدر شبکه Roamingاندازی تنظیمات و راه

-اساس نفر بر

ساعت کارشناس 

 ارشد شبکه

  دستگاه سیم خارجهای بیدر شبکه Roamingاندازی تنظیمات و راه 32

  سیم داخل ساختمانهای بیبرای شبکه Meshاندازی راه تنظیمات و 33

  سیم خارج ساختمانهای بیبرای شبکه Meshاندازی راه تنظیمات و 34

  دستگاه اتصال رادیوها به شبکه داخلی و تنظیمات مربوط 35

 6،824،000 دستگاه کدر ر Device Unitنصب داخل ساختمان  35

 906،000 دستگاه سیمی بیهااندازی کارتنصب و راه 36

ینت پواکسس 20با ظرفیت مدیریت تا  Localتنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلر مدیریت  37

 ها و تنظیمات شبکه مشتری بر کنترلرکشیو اعمال خط
 15،918،000 دستگاه

ینت پواکسس 50با ظرفیت مدیریت تا  Localتنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلر مدیریت  38

 ها و تنظیمات شبکه مشتری بر کنترلرکشیو اعمال خط
 29،564،000 دستگاه

 100با ظرفیت مدیریت تا  Localتنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلر مدیریت  39

 شبکه مشتری بر کنترلرها و تنظیمات کشیینت و اعمال خطپواکسس
 43،209،000 دستگاه
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40 

 100بیش از با ظرفیت مدیریت  Localتنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلر مدیریت 

 ها و تنظیمات شبکه مشتری بر کنترلرکشیینت و اعمال خطپواکسس
 دستگاه

83،395،000 

ریال + مبلغ 

ریال  3،319،000

اکسس پونت مازاد 

دستگاه و  100

 شبکهمتصل به 

  دستگاه ها Service Applianceمانند  Globalتنظیمات عمومی و اختصاصی تجهیزات مدیریت  41

 سیمهای بیکهباندازی، پشتیبانی و خدمات شنصب، راهخدمات تعرفه نرخ  (5-16

شده  نشان داده 14-5در جدول شماره  سیمهای بیاندازی، پشتیبانی و خدمات شکبهنصب، راهخدمات تعرفه نرخ مربوط به 

 است.

 میسیب یهاو خدمات شکبه یبانیپشت ،یاندازنصب، راه: تعرفه نرخ خدمات 14-5جدول 

 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 3،838،100 متر متری با نصب سر دکل 21سه پایه مثلثی تا ارتفاع  G45نصب دکل  1

 3،683،400 متر متر 21سه پایه مثلثی تا ارتفاع  G45نصب دکل  2

 4،604،600 متر          کلدمتری با نصب سر  39مترتا  21از ارتفاع سه پایه مثلثی  G45نصب دکل  3

 5،525،800 متر کل           با نصب سر دمتر  57تا متر  39سه پایه مثلثی از ارتفاع  G45نصب دکل  4

 6،447،000 متر  کلبا نصب سر دمتر  75متر تا  57سه پایه مثلثی از ارتفاع  G45نصب دکل  5

 5،880،000 دستگاه تنظیم و تراز کردن آنسه پایه مثلثی،  G45نصب بیس دکل  6

 2،557،800 متر متری با پیاده سر دکل 21سه پایه مثلثی تا ارتفاع  G45پیاده دکل  7

 3،087،000 متر  دکلر سبا پیاده  متر 39تا  متر 21از ارتفاع سه پایه مثلثی  G45پیاده دکل  8

 3،616،200 متر سر دکل متر با پیاده 57متر تا  39سه پایه مثلثی از ارتفاع  G45پیاده دکل  9

 4،145،400 متر سر دکل متر با پیاده 75متر تا  57سه پایه مثلثی از ارتفاع  G45پیاده دکل  10

 5،115،600 متر با نصب سر دکل متر 21ع تا ارتفا مربعیچهار پایه  G45نصب دکل  11

 6،139،000 متر ر دکلمتر با نصب س 39تا  متر 21از ارتفاع چهار پایه مربعی  G45نصب دکل  12

 7،162،400 متر ر دکلسمتر، با نصب  57متر تا  39چهار پایه مربعی از ارتفاع  G45نصب دکل  13

 8،185،800 متر ر دکلسمتر، با نصب  75متر تا  57چهار پایه مربعی از ارتفاع  G45نصب دکل  14

 7،840،000 دستگاه تنظیم و تراز کردن آنچهار پایه مربعی،  G45نصب بیس دکل  15

 3،410،400 متر متر با سر دکل 21چهار پایه مربعی تا ارتفاع  G45پیاده دکل  16

 4،093،600 متر متر با سر دکل 39ارتفاع تا چهار پایه مربعی  G45پیاده دکل  17

 4،776،800 متر با سر دکلمتر  57ارتفاع تا چهار پایه مربعی  G45پیاده دکل  18

 5،460،000 متر متر با سر دکل 75ارتفاع تا چهار پایه مربعی  G45پیاده دکل  19

 10،192،000 دستگاه متر 21پای دکل تا ارتفاع  اتصاالت مورد نیاز و سیم مسی تا نصب برقگیر با 20

 15،288،000 دستگاه متر 39متر تا  21مسی تا پای دکل از ارتفاع و سیم اتصاالت  نصب برقگیر با 21

 25،480،000 دستگاه متر 57متر تا  39نصب برقگیر با اتصاالت و سیم مسی تا پای دکل از ارتفاع  22
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 25،480،000 دستگاه متر 75متر تا  57سیم مسی تا پای دکل از ارتفاع نصب برقگیر با اتصاالت و  23

 7،134،400 دستگاه متر 21باالی دکل تا ارتفاع  و سیم مسی از اتصاالت پیاده برقگیر با 24

 10،701،600 دستگاه متر 39تا  متر 21باالی دکل از ارتفاع  و سیم مسی ازاتصاالت  پیاده برقگیر با 25

 14،268،800 دستگاه متر 57تا  متر 39برقگیر با اتصاالت و سیم مسی از باالی دکل از ارتفاع پیاده  26

 17،836،000 دستگاه متر 75تا  متر 57پیاده برقگیر با اتصاالت و سیم مسی از باالی دکل از ارتفاع  27

 7،644،000 دستگاه متر 21نصب چراغ خطر با اتصاالت مورد نیاز باالی دکل تا ارتفاع  28

 12،740،000 دستگاه متر 39 متر تا 21نصب چراغ خطر با اتصاالت مورد نیاز باالی دکل از ارتفاع  29

 17،836،000 دستگاه متر 57 متر تا 39نصب چراغ خطر با اتصاالت مورد نیاز باالی دکل از ارتفاع  30

 22،932،000 دستگاه متر 75متر تا  57نصب چراغ خطر با اتصاالت مورد نیاز باالی دکل از ارتفاع  31

 5،350،800 دستگاه متر 21از باالی دکل تا ارتفاع اتصاالت  چراغ خطر باپیاده  32

 8،918،000 دستگاه ترم 39متر تا  21اتصاالت از باالی دکل از ارتفاع  پیاده چراغ خطر با 33

 12،485،200 دستگاه رمت 57تا متر  39پیاده چراغ خطر با اتصاالت از باالی دکل از ارتفاع  34

 16،025،400 دستگاه ترم 75متر تا  57پیاده چراغ خطر با اتصاالت از باالی دکل از ارتفاع  35

ن، سازه ساختماعدد میله به  4، جوشکاری تخریب نقطه نگهدارنده دکلاجرت  36

 محل تخریب شدهایزوگام و فندانسیون تا سطح پشت بام اجرای 
 27،300،000 عدد

رول  آرماتور یا قالب و با متریسانت 50ارتفاع  60*60*60فندانسیون اجرای  37

 بولت با مصالح و حمل باالی پشت بام
 32،760،000 عدد

 نکات:

 است. کارفرماعهده ر هزینه ارسال دکل تا محل نصب ب  

  شود.تعیین می توافقیبه صورت های خاص نصب دکلهزینه 

  شود.تعیین می توافقیبه صورت متر  39ارتفاع بیش از با های نصب دکلهزینه 

 سازیی ذخیرههاسامانهخدمات تعرفه نرخ  (5-17

 شده است. نشان داده 15-5در جدول شماره  سازیی ذخیرههاسامانهخدمات مربوط به تعرفه نرخ 

 سازیی ذخیرههاسامانهخدمات تعرفه نرخ : 15-5جدول 

 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 13،847،000 نوبت سازیذخیره سامانه نظارتیافزارهای اندازی نرمراه 1

 13،847،000 نوبت Fabricشبکه  نظارتیافزارهای اندازی نرمراه 2

 17،309،000 نوبت Fiber Channel SAN Switchی اندازسازی و راهبندی، پیادهنصب، پیکر 3

سازی به منظور اتصال به شبکه ذخیرهبرای ی مورد نظر هاسامانهبررسی وضعیت  4

 ، حجم داده و میزان رشدIOPSشناخت اهمیت، اولویت، 

 1کارشناس درجه  نفر/ساعت

 افزارسخت

 شبکه کارشناس ارشد نفر/ساعت سازیذخیره سامانهطراحی  5

 شبکه کارشناس ارشد نفر/ساعت Fabricطراحی شبکه  6
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ندی بر ب؛ شامل پیکرسازیذخیره سامانهسازی پیادهبرای ارائه خدمات کارشناسی  7

 با های تهیه شده توسط کارفرما، ارتباطLicense، اعمال Best Practiceاساس 

 کارهای امنیتی طراحی شدهسازی راهسامانه مجازی در صورت لزوم، پیاده

 شبکه کارشناس ارشد نفر/ساعت

 کارسازهاو  دادهاندازی پردازش راهو تعرفه نرخ نصب  (5-18

 آمده است. 16-5در جدول شماره  کارسازهاو  دادهاندازی پردازش راهو نصب خدمات تعرفه نرخ 

 کارسازها و داده پردازش یاندازراهو  نصب نرخ تعرفه: 16-5جدول 

 یا 1کوچک ) عنوان خدمت ردیف

 پردازنده( 2

 4متوسط )بیش از 

 پرازنده(

 (Bladeسازمانی )سروهای 

 6،588،000 1،600،000 رایگان کارسازبررسی اولیه محل استقرار   1

  0  کارسازافزاری نصب سخت  2

 T2 + 1 E2*N 2 2،373،000 2،373،000 رک  3

 - رایگان رایگان رومیزی  4

5  Wiring 1،600،000 1،600،000 6،588،000 

 T1 + 0.5 T1*N 1 2،566،000 2،566،000 اولیه آزمون  6

 E2 + 0.5 E2*N 1 2،566،000 2،566،000 )*(و حافظه  Raid پیکربندی  7

 - 0 0 سامانه عامل )**(نصب حداقل   8

 E2 * N 1 2،904،000 2،904،000 عامل ویندوز انهسامنصب  -6-1 9

 E2 * N 1 4،844،000 4،844،000 (های عاملسامانهسایر )سایر موارد  -6-2 10

 نکات:

  )*( از طرف کارفرما راهبردهامنوط به اعالم )**( رای نصب به عهده و درایورهای مورد لزوم بعامل  سامانهتهیه ؛

 .استکارفرما 

 جدول ضریب شغلی:اساس  برمبالغ 

 E1 ارشد: کارشناس 

 E2 1درجه : کارشناس 

 T2 درجه دوشبکه : تکنسین 

 T1 درجه یکشبکه : تکنسین 

 N تعداد :Bladeها 

 تعرفه نرخ خدمات بازیابی اطالعات (5-19

 آمده است. 17-5تعرفه نرخ خدمات مربوط به بازیابی اطالعات در جدول شماره 
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 اطالعات یابیباز خدمات نرخ تعرفه: 17-5جدول 

 قیمت واحد خدمتعنوان  ردیف

 توافقی دستگاه  SAN Storageهارد یا 6کلیه موارد بیش از  1

 9،813،000 دستگاه GB  500تا هارد به ظرفیت  NVRیا DVRافزاری اطالعات هارد بازیابی نرم 2

 15،699،000 دستگاه TB  1تا  GB  500از هارد به ظرفیت  NVRیا DVRافزاری اطالعات هارد بازیابی نرم 3

 27،476،000 دستگاه TB  2ات TB  1از هارد به ظرفیت بیش از  NVRیا DVRافزاری اطالعات هارد بازیابی نرم 4

 42،983،000 دستگاه TB  4تا TB  2از هارد به ظرفیت بیش از  NVRیا DVRافزاری اطالعات هارد بازیابی نرم 5

 62،801،000 دستگاه TB  6تا TB  4از هارد به ظرفیت بیش از  NVRیا DVRافزاری اطالعات هارد بازیابی نرم 6

 86،349،000 دستگاه TB  8تا TB  6از هارد به ظرفیت بیش از  NVRیا DVRافزاری اطالعات هارد بازیابی نرم 7

 102،051،000 دستگاه TB  10تا TB  8از هارد به ظرفیت بیش از  NVRیا DVRافزاری اطالعات هارد بازیابی نرم 8

 توافقی دستگاه TB  10از هارد به ظرفیت بیش از  NVRیا DVRافزاری اطالعات هارد بازیابی نرم 9

هزینه  %10 دستگاه )کارشناسی( NVRو  DVRسنجی بازیابی اطالعات هارد کنترل اولیه برای امکان 10

 بازیابی

 نکات:

  اگرRAID  یا هاردDVR وNVR   بازیابی  مشتری بازیابی را نیز درخواست کند، فقط هزینهقابل بازیابی بوده و

 شود.دریافت شده و هزینه کارشناسی دریافت نمی

 های بازیابی شده را قبل از تحویل امضا و تائید خواهد کرد.مشتری فایل 

 ی افزاری، جراحی هارد، بازیابکاری، ایرادات سختهایموارد مربوط به هزینه کارشناسی هارد ایستگاه

و محاسبه  یافزارسختتعرفه خدمات بر مبنای ، و انواع حافظه کندکه رمز صحیح کار نمی  Bitlockerافزار،باج

 اعالم خواهد شد.

 های مدار بسته(تعرفه نرخ حفاظت فیزیکی )دوربین (5-20

 ست.انشان داده شده  18-5های مدار بسته( در جدول شماره تعرفه نرخ خدمات مربوط به حفاظت فیزیکی )دوربین

 (بسته مدار یهانیدورب) یکیزیف حفاظت نرخ تعرفه: 18-5جدول 

 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 3،055،000 دستگاه متر( * 3)تا ارتفاع  و تنظیم زوایانصب فیزیکی دوربین ثابت  1

ابت ب -متر 3 تر ازدوربین ثابت از هر نوع داخل ساختمانی )باالنصب فیزیکی و تنظیم زوایا  2

 *** (هر متر اضافه

 متر

768،000 

 3،818،000 دستگاه ر نوع( **هافزاری دوربین ثابت از هر نوع داخل ساختمانی )از اندازی و تنظیمات نرمراه 3

 5،724،000 دستگاه *( متر 6نصب فیزیکی دوربین ثابت از هر نوع خارج ساختمانی )تا ارتفاع  4

 4،590،000 دستگاه ( **متر 6اندازی و تنظیم دوربین ثابت از هر نوع خارج ساختمانی )تا ارتفاع راه 5

 3باالتر از  -اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین ثابت از هر نوع در ارتفاع  6

 فه ***بابت هر متر اضا -متر 

 متر

1،911،000 

)تا ارتفاع  PTZدار اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوع چرخشی زوم 7

 متر( 6

 دستگاه

1،911،000 
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 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 6،682،000 دستگاه Speed Domeدار اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوع چرخشی زوم 8

 957،000 دستگاه .()تحت شبکه و غیره. افزاری دوربیناضافه قیمت بابت اعمال تنظیمات تخصصی نرم 9

 5،724،000 عدد (Housing + Bracketنصب کاور و پایه استاندارد دوربین ) 10

 2،670،000 عدد نصب هرگونه دستک تا اندازه یک و نیم متری برای نصب دوربین 11

هزینه  50% دستگاه آوری تجهیزاتجمع 12

 نصب

 5،724،000 دستگاه مراه هارد داخلیه مدیریت دوربین بهنصب فیزیکی دستگاه ضبط و  13

 1،144،000 کانال (بابت هر کانال فعال) افزاری دستگاه ضبط و مدیریت دوربینتنظیم نرم 14

، حفاظ افزارهای شمارش، تشخیص چهرهانجام تنظیمات پیشرفته پردازش تصویر )شامل نرم 15

 (جابجایی، تشخیص فقدان یا افزونه و غیره...خوان، تشخیص حرکت و مجازی، پالک

کارشناس شبکه  نفر/ساعت

 1درجه 

 9،158،000 دستگاه سازی خارجی و انجام تنظیمات الزم ****اندازی دستگاه ذخیرهنصب و راه 16

 5،724،000 نسخه افزار نظارت و مدیریت تصویرنصب و تنظیم نسخه کارخواه نرم 17

 توافقی سری انتقال تصویرانجام تنظیمات  18

ها، مسیرهای ارتباطی، طراحی سامانه دوربین مداربسته )شامل تهیه نقشه جاگذاری دوربین 19

 لیست تجهیزات و خدمات و راهکارهای مدیریت نظارت تصویری(

کارشناس شبکه  نفر/ساعت

 1درجه 

 توافقی   آموزش کاربری و مدیریت سامانه 20

 3،818،000 عدد ترم 6، خارج از ساختمان و تا ارتفاع (IR)اندازی پروژکتوردید در شب نصب و راه 21

ی و اندازی ملزومات دوربین شامل میکروفون اسپیکر، حافظه داخلی، ورودنصب و راه 22

 های متعدد آالرم و...خروجی

 عدد

3،055،000 

 نکات:

 (* ) دوربین بهمراه خود دوربین است.نصب فیزیکی شامل قیمت پایه استاندارد 

 (** )و سایر  افزاری هر دوربین شامل انجام تنظیمات لنز و زاویه همچنین فوکوساندازی و تنظیمات نرمراه

اضافه بها به  تحت عنوان IPهای خاص ارتفاع، یا انجام تنظیمات اندازی دوربینافزاری است. هزینه راهتنظیمات نرم

 شود.این قیمت )قیمت پایه( اضافه می

 (*** ) ن نصب تجهیزات های خاص و همچنیمتر( و مکآن 6هزینه تامین یا اجاره تجهیزات کار در ارتفاع )باالتر از

قی تعیین تواف های سخت شامل تعرفه فوق نبوده و به صورتبا شرایط ویژه مانند دوربین با قاب ضد انفجار و محیط

 شود.می

 (**** )ا دستگاه ساز خارجی شامل انجام کلیه تنظیمات الزم برای همخوانی بذخیره سامانهاندازی نصب و راه

 ضبط و مدیریت تصاویر دوربین است.

افقی بین انجام هرگونه امور خدماتی اضافه در حوزه حفاظت فیزیکی، که در جدول فوق ذکر نشده، به صورت تو تبصره:

 گیرد.پیمانکار و کارفرما صورت می

 RFIDتعرفه خدمات  (5-21

 است. 19-5مطابق جدول شماره  RFID در حوزه تعرفه خدمات
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 RFID خدمات تعرفه: 19-5جدول 

 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 شناسایی و طراحی فرآیندها -بخش اول 

تغییر  وبررسی فرآیندهای موجود درسازمان، تهیه مستندات مربوط به فرآیندها  1

 هادرراستای بهبود آن
 شبکه ارشدکارشناس  نفر/ساعت

ن موجود و رایج درایافزارهای اساس نرم های سایت برتهیه و تنظیم نقشه 2

 خصوص
 شبکه ارشدکارشناس  نفر/ساعت

 آزمایش و بررسی محیطی -بخش دوم 

های محیطی در مناطق بازرسی آزمونارزیابی، شناسایی و اجرای  3

(Interrogation Zoneبراساس فرآیندها ) 
 توافقی دستگاه

 Wave(، تولید کننده موج )Spectrum Analyzerاستفاده از طیف سنج ) 4

Generatorی دو قطبی درمحیطهاآنتن( و 
 توافقی دستگاه

 توافقی سری محیطی آزمون هایتهیه مستندات مربوط به آزمای 5

 (Pilotنمونه عملیاتی ) سازیپیاده -بخش سوم 

های محیطی آزموناساس  آزمایشی نمونه عملیاتی در سایت بر سازیپیادهاجرا و  6

 صورت گرفته
 توافقی دستگاه

 اندازینصب و راه -بخش چهارم 

 1درجه شبکه کارشناس  نفر/ساعت شناسایی و جانمایی تگ در سطوح مختلف )کاال، جعبه، پالت، کانتینر( 7

 توافقی عدد نصب تگ 8

 11،395،000 عدد خواندادهنصب  9

 2درجه شبکه کارشناس  نفر/ساعت خواندادهافزاری بندی و نصب نرمپیکر 10

 49،625،000 عدد در محیط هاآنتنجایابی و نصب  11

 افزارسازی میانپیاده -بخش پنجم 

 شبکه ارشدکارشناس  نفر/ساعت افزارطراحی، نصب و اجرای میان 12

 شبکه کارشناس ارشد نفر/ساعت هلد و غیره..(خوان )هندافزار دادهو تهیه نرمطراحی  13

 شبکه کارشناس ارشد نفر/ساعت خواندادهسازی الیسنس دستگاه نصب و فعال 14

 و رفع اشکال یابیعیب -بخش ششم 

 1درجه شبکه کارشناس  نفر/ساعت سامانه یابیعیب 15

 1درجه شبکه کارشناس  نفر/ساعت آنتن یابیعیب 16

 1درجه شبکه کارشناس  نفر/ساعت افزارمیان یابیعیب 17

 1درجه شبکه کارشناس  نفر/ساعت (اسکنرهای مشابه ای )هندهلد وماشهیابی تجهیزات عیب 18

 سازیتعرفه نرخ خدمات مجازی (5-22

 نشان داده شده است. 20-5در جدول شماره  سازیمجازیمرتبط با تعرفه نرخ خدمات 
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 یسازیمجاز خدمات نرخ تعرفه: 20-5جدول 

 مبلغ واحد عنوان خدمت ردیف

 توافقی عدد Hypervisorنصب هاست برای افزاری سخت زیرساخت سازیآماده 1

 توافقی عدد ه(و غیر Oracleیا  Hyper-vیا  VMWare Esxi)اعم از  Hypervisorنصب  2

 توافقی عدد شامل تنظیمات و تخصیص منابع() VMنصب  3

 توافقی عدد تحت ویندوز و تنظیمات اولیه Virtual Centerنصب  4

 توافقی عدد Linux/Unixتحت  Virtual Centerنصب  5

 توافقی عدد iSCSIمجازی و تنظیمات  SAN Storageنصب  6

 توافقی عدد Virtual Appliance Storageنصب  7

 توافقی عدد HA برای Hypervisorکالسترینگ  8

 توافقی عدد فیزیکی SAN Storage پیکربندینصب و  9

 توافقی عدد SAN Switch: Fiber Channel پیکربندینصب و  10

 توافقی عدد کارسازو غیره بر روی  Fiber Channelاعم از  HBAنصب کارت  11

 توافقی عدد Virtual Switch پیکربندینصب و  12

 توافقی عدد Nexus 1000نصب و پیکربندی سوییچ مجازی  13

 توافقی عدد ی فیزیکی به ماشین مجازی و پیکربندی هاسامانهتبدیل  14

 تعرفه نرخ خدمات متفرقه (5-23

 نشان داده شده است. 21-5متفرقه در جدول شماره تعرفه نرخ خدمات 

 : تعرفه نرخ خدمات متفرقه21-5جدول 

 مبلغ واحد عنوان خدمت ردیف

و  Accountingو  IIS ،CA ،WSUS ،Mailخدمات یا هر یک از  کارسازیاب نصب ویروس 1

 اندازیراهالزم برای با حداقل تنظیمات  ،مشابهخدمات 

 نوبت

10،207،000 

شامل کارساز، بر روی هر  Subnetبر اساس یک  یساختزیرخدمات نصب و تنظیم  2

 )نصب شده( آمادهویندوز سامانه عامل بر روی  IPو  Wins ،DHCP ،DNS تنظیمات

 نوبت

4،711،000 

 7،066،000 نوبت های عاملبر روی سایر سیستم 2و  1های ردیف 3

 انجام کاری وایستگاه 10تا کارساز بر روی  یا ...( ADSLگذاری اینترنت ) به اشتراک 4

 و الزم مربوط هایتنظیم

 عدد

7،066،000 

 591،000 عدد IPعامل و تنظیم  سامانهنصب کارت شبکه و شناسائی به  5

 787،000 عدد دوزجز وینه ب هایسیستم عاملهمه افزاری تحت افزاری یا نرمسخت Print Serverنصب  6

 591،000 دستگاه رایانهگذاری متعارف فایل یا چاپگر تحت ویندوز بر روی هر به اشتراک 7

 1،375،000 عدد شبکهمتصل به ، پالتر و موارد مشابه چاپگراندازی تحت شبکه نصب و راه 8

 787،000 عدد Workgroupاستفاده در شبکه سامانه عامل نصب شده، برای اندازی ایستگاه کاری با راه 9
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 VoIP یهاسامانه یاندازخدمات راهتعرفه  (5-24

شده  نشان داده 22-5در جدول شماره  VoIP یهاسامانهافزاری و سخت یافزارنرم یاندازراهمرتبط با تعرفه نرخ خدمات 

 است.

 VoIPهای سامانهافزاری اندازی نرمراه خدمات نرخ تعرفه: 22-5جدول 

 مبلغ واحد عنوان خدمت ردیف

  افزاریهای سختIP-PBXنصب و پیکربندی و انجام تنظیمات اولیه مربوط به  :1گروه 

 57،720،000 دستگاه شامل موارد زیر:  ،1انجام تنظیمات مربوط به گروه  1

 عت و امکانات اولیه(ها، تاریخ و سا)نظیر رنج داخلی در شبکه و تنظیمات پایه افزاریسخت IP-PBX نصب و استقرار 1-1

 و تنظیمات کامل آن  SIP BASEهای داخلی درون شبکه بر روی مرکز تلفن و گوشی 6اندازی حداکثر راه 2-1

 خط شهری  4اندازی حداکثر راه 3-1

 تنظیمات امنیتی فایروال 4-1

 در حد عرف تعداد خطوط 3انجام کلیه تنظیمات مربوط به تماس ورودی و خروجی گروه  5-1

  افزاریهای نرم IP-PBX نصب و پیکربندی و انجام تنظیمات اولیه مربوط به: 2گروه 

 86،580،000 دستگاه شامل موارد زیر:، 2تنظیمات مربوط به گروه انجام  2

 دید یا موجود ج کارسازسیسکو بر روی   CUCMو Elastix ، Issabel متن باز مانند VoIPافزاری مراکز تلفن نرم نصب و پیکربندی 1-2

 نات اولیه(ها، تاریخ، ساعت و امکاداخلی)نظیر رنج  وی یا کارت و تنظیمات پایهو گیت کارسازبه همراه نصب فیزیکی  2-2

 و تنظیمات کامل آن SIP BASEهای داخلی درون شبکه بر روی مرکز تلفن و گوشی 6اندازی حداکثر راه 3-2

 خط شهری 4اندازی حداکثر راه 4-2

 تنظیمات امنیتی فایروالتعیین  5-2

 در حد عرف تعداد خطوط 3گروه انجام کلیه تنظیمات مربوط به تماس ورودی و خروجی  6-2

  IPX PBXعامل  سامانهنصب برای  کارسازاندازی و نصب فیزیکی راه 7-2

 VoIPاندازی و نصب فیزیکی فایروال راه 8-2

 VMware ESXIها مبتنی بر کارسازسازی مجازی 9-2

 2و  1های در گروه: توسعه، نصب و اجرای تنظیمات 3گروه 

3 
  SIP، اعم از اندازی و تنظیمات یک داخلی درون شبکهداخلی درون شبکه )به ازای ایجاد، راه

 (IAXو 
 1،443،000 داخلی

4 
و   SIPاعم از اندازی و تنظیمات یک داخلی برون شبکهداخلی برون شبکه )به ازای ایجاد، راه

IAX) 
 2،021،000 داخلی

5 
ط آنالوگ افزار وانجام تنظیمات حداکثر چهار خترانک آنالوگ )به ازای ایجاد، نصب سخت

FXO  یاFXS) 
 8،658،000 دو زوج

 1،443،000 گروه های کاری )مدیریت، اداری، مالی و ...(تعریف و تنظیم گروه 6

 5،772،000 گروه های ورودی بین کاربرانمدیریت، انتقال و توزیع تماس 7

 1،443،000 منو تلفن گویای هوشمند )امکان ایجاد منو و زیر منو چندالیه( 8

 1،443،000 نصب )تاریخ و ساعت تحت شبکه( SNTPتنظیمات سرویس 9

 5،772،000 گروه گیریگیری و تعریف مدل های مختلف شمارهمدیریت مجوزهای شماره 10

 1،443،000 موزیک موزیک انتظار و پیشواز 11
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 مبلغ واحد عنوان خدمت ردیف

 گیری از امکانات بیشترخدمات و انجام تنظیمات اضافه برای بهره -4گروه

12 
 SIPال، اعم از اندازی و انجام تنظیمات یک ترانک دیجیتترانک دیجیتال )به ازای ایجاد، راه

 (IAXو   E1و
 ترانک

14،430،000 

13 
دایت و ه Time conditionچند زمانی )به ازای ایجاد و تنظیم یک سامانه چند زمانی یا 

 تماس به سمت آن 
 شیفت کاری

5،772،000 

 8،658،000 دستگاه های مورد نیاز( شبرای دریافت و ارسال آن و آموز IP-PBX اندازی فکس روی)راهفکس  14

15 External Storage 4،329،000 دستگاه ها در حافظه تحت شبکه()تنظیم مرکز تلفن برای ذخیره فایل 

 7،215،000 ساعت یک ساعت آموزش استفاده از مرکز تلفن و امکانات آن(آموزش )به ازای  16

17 
اب و یابی در محل کارفرما( بدون محاسبه ایاب و ذهیابی )به ازای یک ساعت عیبعیب

 خوراک
 ساعت

8،658،000 

 10،101،000 شعبه های ورودی و خروجی برای ارتباطات بین شعبانجام تنظیمات مسیردهی تماس 18

 3،464،000 داخلی ایجاد داخلی برای تماس تصویری )درون شبکه یا برون شبکه( 19

 7،215،000 دستگاه سامانه انتظار در صف مکالمات 20

21 
 IVRتلفن گویای هوشمند با قابلیت تفکیک تماس بر اساس کد ورودی تماس گیرنده 

 )سامانه پاسخگویی منشی دیجیتال(
 دستگاه

4،329،000 

 7،215،000 دستگاه ها و مکالمات ورودی و خروجیتماسضبط  22

 توافقی نصب سنجی نظر سامانه اندازیراه 23

 توافقی دستگاه های مختلفتعریف مدیران و کاربران با دسترسی 24

 2،170،000 خط ()مرکز تلفن سانترال PBXانجام تنظیمات هدایت تماس در اتصال به مراکز قدیمی  25

 توافقی نصب گیریپشتیبان 26

 توافقی نصب گیریگزارش 27

 توافقی توافقی VoIPارائه مشاوره مهاجرت از سانترال به  28

 2،886،000 پورت ATAتوسط دستگاه  POSتلفن آنالوگ و فکس یا  اندازیراه 29

 توافقی دستگاه جداگانه صورته ب VoIPافزارهای مرتبط به های مرتبط با نرمکارسازو تنظیمات  اندازیراه 30

 توافقی دستگاه به درخواست مشتری در صورت نیاز VLANتنظیمات و تغییرات در  31
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 تعرفه خدمات مرکز داده  (6 فصل

 مقدمه (6-1

همچنین  ومختلف حوزه فناوری اطالعات های بخشهای ای از فعالیتمجموعه (Data Center)به اینکه مراکز داده با توجه 

ی شود، تهیه تمامی مرتبط مانند سازه و ساختمان، برق، تأسیسات، اعالم و اطفاء حریق و دیگر موارد را شامل مهای بخشسایر 

ها سایر بخش. شده استدر این فصل بسنده  مطرح شدههای درحال بررسی همه جانبه بوده و در این نسخه به ذکر موارد تعرفه

 های آتی به تعرفه این بخش اضافه خواهد شد.در نگارش متعاقباًهم 

ارائه شده در  دهد )بر اساس مدلها تخصص فردی که آن را انجام میای باید بر اساس تعرفههای توسعههزینه پروژه :1نکته 
 و عناوین شغلی احصا شده در پیوست الف(، برآورد و مشخص شوند.  2فصل 

 ف مرکز دادهتعری (6-2

فناورانه به همراه یرنیکال و ارتباطات فناورانه و غهای معاری، الکتریکال، مکاای از زیرساختیکپارچه مجموعهبه  مرکز داده

ها، نیاز سازمان دخدمات مورشود که گفته میهای عامل و خدمات کاربردی و روندهای مدیریتی و اجرایی سامانهخدمات، 

ازشی، ارتباطی، و همچنین خدمات ارزش افزوده را بر اساس نیاز پرد هاوبگاههای کاربردی، ها، برنامهها، اشخاص، سکوشرکت

 .دهدکنندگان، ارائه میو سایر خدمات مورد نظر مصرف خدمات واسطذخیره سازی، 

 مختلفی است. های دستهاز منظرهای مختلف، دارای مراکز داده 

 از منظر نوع استفاده: 

  تجاریمراکز دادۀ  

  تحقیقاتیمراکز دادۀ  

  تفریحیمراکز دادۀ 

  نظامیمراکز دادۀ 
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 از منظر اندازه:

  میکرومراکز دادۀ  

  کوچکمراکز دادۀ 

  متوسطمراکز دادۀ 

  بزرگمراکز دادۀ 

  خیلی بزرگمراکز دادۀ 

 از منظر مکانی:

  محلیمراکز دادۀ 

  استانی مراکز دادۀ 

  کشوری مراکز دادۀ 

 ایمنطقه مراکز دادۀ 

  ایقارهمراکز دادۀ 

 :خدمتاز منظر ارایه 

  مخابراتیمراکز دادۀ 

  بانکیمراکز دادۀ 

  گیمینگمراکز دادۀ 

  یهوشمند صنعتمراکز دادۀ 

 از منظر نوع طراحی:

  یکپارچه مراکز دادۀ 

  ماژوالرمراکز دادۀ 

  استانداردمراکز دادۀ 

  حملقابلمراکز دادۀ 

  لبه مراکز دادۀ 

 طراحی و ساخت مراکز دادهاستانداردهای  (6-3

گیرند. برداری قرار میو مورد بهرهشده المللی طراحی، ساخته مراکز داده در جهان معموالً بر اساس یکی از استانداردهای بین

 شود. در حوزه مراکز داده ارائه میشناخته شده المللی چهار استاندارد بین ازدر ادامه مختصری 

  U.I.Tاستاندارد  (6-3-1

بود. این استاندارد  (.Uptime Institute Inc) تایممحصول موسسسه آپارائه کرد، بندی مراکز داده را استاندارد که سطحاولین 

یک مبنای عینی برای مقایسه عملکرد، ظرفیت و انتظار )یا عملکرد( یک توپولوژی طراحی « استاندارد توپولوژی»به نام 

 دهد. ارائه می ،مراکز دادهیا مقایسه گروهی از  کز دادهمرادر برابر سایر را  مرکزدادهزیرساختی 
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ظرفیت  ء،زابر اساس میزان افزایش اجمراکز داده و های بندی توپولوژی زیرساختبرای تشخیص چهار طبقه این استاندارد

ین انطباق با تعاریف تعیتأیید عملکرد برای آزمون بر تعاریف چهار پایه و که  کندمیتعریف  ی راضوابط، خالی و مسیرهای توزیع

 .تمرکز دارد

  TIA942استاندارد  (6-3-2

رای بکه ( است Telecommunications Industry Associationیا  TIAاین استاندارد محصول انجمن صنعت مخابرات امریکا )

استاندارد این تشر شده منآخرین نسخه  ،2017ویرایش  TIA942-Bد. استاندارد شمیالدی منتشر  2005اولین بار در سال 

رتباطات کابلی اهای ارتباطی و شد. این استاندارد بر روی زیرساخت سال جاری منتشر خواهد درنیز آن  2019است و ویرایش 

 در مرکز داده متمرکز است.

  BICSI 002استاندارد  (6-3-3

 Building Industry Consulting Service)صنعت ساختمان  یالمللینخدمات مشاوره باین استاندارد محصول بنیاد 

International  یاBICSI استاندارد شد. میالدی منتشر  2010( است و اولین بار در سالBICSI 002 2019 ن نسخه جدیدتری

ن مدیریت های الکتریکال و مکانیال و همچنیهای تفصیلی در زیرساختروی نگرش این استاندارد بوده که برمنتشر شده 

 برداری و نگهداری در مراکز داده، تمرکز دارد. بهره

 استاندارد رد مستقل بخش کی، عالوه بر اختصاص بر روی نحوه نگهداری مراکز داده با توجه به تمرکز موسسهاین  نیهمچن

BICSI 002:2019 نام مراکز داده را به یو نگهدار یبرداربهره یبرا یاختصاص استاندارد از یدی، نسخه جد BICSI 009  منتشر

 .ده استکر

  EN 50600مجموعه استانداردهای  (6-3-4

ته استاندارد محصول مشترک موسسه کمیشود که را شامل می ها درحوزه مراکز دادهاستانداردای از د، مجموعهرااین استاند

است.  (ETSI)( و موسسه استاندارد ارتباطات اروپا CENELEC(، کمیته اروپایی استانداردسازی الکتروتکنیک )CENاروپا )

است.  استانداردمجموعه مراکز داده، وجه تمایز این ( Lifecycle)چرخ اختصاص استاندارد به هر یک از مراحل زیست

 های مختلف این استاندارد به شرح زیر است:قشمت

 این مجموعه استاندارد مربوط به تعاریف عمومی است. استانداردهای این قسمت به شرح زیر است:اول قسمت 

  استانداردEN 50600-1  جنبه های عمومی طراحی و مشخصاتبا عنوان 

انرژی،  ایههای فیزیکی مسائل ساختاری مربوط به ساختمان، تا اندازجنبهاین مجموعه استاندارد مربوط به  دومقسمت 

 است. استانداردهای این قسمت به شرح زیر است: های امنیتیکشی و جنبهکابل

  استانداردEN 50600-2-1  ساز ساختمانوساختبا عنوان  

  استانداردEN 50600-2-2  توزیع قدرتبا عنوان  

  استانداردEN 50600-2-3  زیستکنترل محیطبا عنوان  

  استانداردEN 50600-2-4  ارتباطات مخابراتی کشیزیرساخت کابلبا عنوان  



 

 1401سال  - تخصصی انفورماتیک-تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی

 1401خرداد  -( 1 هی)اصالح 1نسخه 

 

63 
 

  استانداردEN 50600-2-5  های امنیتیسامانهبا عنوان  

 رح زیر است:شمدیریتی مرکز داده است. استانداردهای این قسمت به های جنبهوم این مجموعه استاندارد مربوط به قسمت س

  استانداردEN 50600-3-1  ملیاتیمدیریت و اطالعات ععنوان با  

 پذیرهای تجدیدصرف انرژی و انرژی، م KPIمانندمرکز داده های کارآیی جنبه قسمت سوم این مجموعه استاندارد مربوط به

 ت:شد. استانداردهای این قسمت به شرح زیر اسمجموعه استاندارد اضافه این میالدی به  2012که در سال است 

  استانداردEN 50600-4-1  های عملکرد کلیدیی برای شاخصبررسی و الزامات کلبا عنوان  

  استانداردEN 50600-4-2  تقدر اثربخشی استفاده ازبا عنوان 

 د استاندارEN 50600-4-3  پذیرفاکتور انرژی تجدیدبا عنوان  

 ISO/IEC 22237مجموعه استانداردهای  (6-3-5

داری برای پای» با عنوان) ISO/IEC JTC1/SC39 که توسط کمیته فرعیاست حوزه مراکز داده  دراستاندارد نیز مجموعه این 

رای هر یک استاندارد خاص بیک . بزرگترین حسن این مجموعه، اختصاص استشده تدوین ( «فناوری اطالعات و از طریق آن

به شرح زیر  ،«های مرکز دادهمکانات و زیرساختا -فناوری اطالعات »ها با عنوان های مراکز داده است. این بخشاز زیرساخت

 تدوین و منتشر شده است:

  استانداردISO/IEC TS 22237-1 - مفاهیم عمومی1 قسمت : 

  استاندارد ISO/IEC TS 22237-2- ساخت و ساز ساختمان2مت قس :  

  استانداردISO/IEC TS 22237-3 -  ع برق: توزی3قسمت 

  استانداردISO/IEC TS 22237-4 -  زیست: کنترل محیط4قسمت 

  استانداردISO/IEC TS 22237-5 -  کشی مخابراتیهای کابلت: زیرساخ5قسمت  

  استانداردISO/IEC TS 22237-6 -  های امنیتیسامانه: 6قسمت 

  استانداردISO/IEC TS 22237-7 - مدیریت و اطالعات عملیاتی7سمت ق : 

 ساختار مرکز داده (6-4

ها های مختلف و با نگرشالمللی، طراحی و ساخت مراکز داده دارای بخشبینر اساس دکترین، متدولوژی و استانداردهای ب

 . شوندبندی میتقسیمبه دو زیرساخت بحرانی و غیر بحرانی به شرح زیر  ،کلیطور به و  گوناگون بوده که از حیث ساختاری

 زیرساخت بحرانی  (6-4-1

 ست از: ا تایم، زیرساخت بحرانی مراکز داده عبارتبر اساس تعریف موسسه آپ

 اصلی و توزیع  تابلوهایدرت و های قدرت، برق بدون وقفه، برق اضطراری، توزیع قشامل سامانه :زیرساخت الکتریکال

 برق

 های تأمین و مدیریت ارتباطاتشامل تجهیزات ارتباطی، سامانه :زیرساخت ارتباطی 

 های تأمین، توزیع و مدیریت سرمایش سامانه : شاملزیرساخت سرمایش 
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 اء حریق شامل سامانه اعالم حریق، سامانه های اطفاء حریق و مدیریت اعالم و اطف :زیرساخت اعالم و اطفاء حریق 

 های فیبرنوری، مسی های تجهیزات پسیو شبکه، اکتیو شبکه، کابلزیرساختشامل  :زیرساخت اکتیو و پسیو شبکه

 و همچنین مدیریت اکتیو و پسیو شبکه

 دازش مبنا های عامل فیزیکی پردازش مبنا و عامل مجازی پرتجهیزات پردازشی، سامانهشامل  :زیرساخت پردازشی 

 زی ذخیره های عامل فیزیکی ذخیره مبنا و عامل مجاشامل تجهیزات ذخیره سازی، سامانه :ازیزیرساخت ذخیره س

 مبنا 

  ردد و تشامل تجهیزات کنترل تردد و دسترسی و سامانه های مدیریت کنترل  :کنترل تردد و دسترسیزیرساخت

 دسترسی 

 های بحرانی، های نظارت بر زیرساختهشامل تجهیزات مرکز عملیات امنیت، سامان :زیرساخت مرکز عملیات امنیت

بله با بحران های مرکز عملیات شبکه، مقاهای غیر بحرانی، مدیریت رخدادها و همچنین تجهیزات و سامانهزیرساخت

 و سامانه اطالع رسانی

  زیرساخت غیر بحرانی (6-4-2

 ست از:ا بر اساس تعریف موسسه آپ تایم زیرساخت غیر بحرانی مراکز داده عبارت

 های یوتیلیتی مرکز دادهشامل تجهیزات مکانیکی منصوب در بخش :زیرساخت مکانیکال 

 حرانی مراکز بغیر نیز شامل تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز برای ارایه خدمات زیرساخت های  :زیرساخت یوتیلیتی

  داده

 دهسازه، ساختمان و ابنیه بر اساس ارایه خدمات مورد نیاز مرکز دا شامل :زیرساخت سازه و ساختمان 

 از برای انجام ها و روندهای نظارتی و مدیریتی مورد نیتجهیزات، ملزومات، سامانهشامل  :زیرساخت حفاظت فیزیکی

 حفاظت فیزیکی از مرکز داده

 تأمین نور و  و مدیریتی مورد نیاز برایشامل تجهیزات، سامانه ها و روندهای نظارتی  :زیرساخت نور و روشنایی

 روشنایی مورد نیاز بر اساس استانداردهای مرکز داده

 ی مورد نیاز های نظارتی و مدیریتها، موتورها و سامانهها، جت فنتجهیزات، کانال: شامل زیرساخت تهویه مطبوع

 ادهتجهیزات و تأسیسات و همچنین کارکنان مرکز دبرای برای تأمین هوای تازه 

 د نیاز برای های نظارتی و مدیریتی مورها و سامانهها، جت فنشامل تجهیزات، کانال :زیرساخت تخلیه هوای راکد

 تخلیه هوای راکد مرکز داده

  حرانی مرکز بهای بحرانی و غیر های مدیریتی نظارت پایه بر زیرساختتجهیزات و سامانه : شاملمدیریتیزیرساخت

 داده 

  گ در کلیه های مدیریت پایه اخطار و پیجینشامل تجهیزات اخطار و پیجینگ، سامانه :پیجینگ اخطار وزیرساخت

 های مراکز داده و سایر روندهای خارج از مرکز دادهبخش

 (Ranking)بندی مرکز داده رده (6-5

های مختلفی در بندیهای بحرانی و غیر بحرانی، دارای ردهو زیرساخت (Redundancy)داده بسته به درجه افزونگی  مراکز

 هستند.  مرتبطاستانداردهای 
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بوده که  Tier( با عنوان Uptime Institute Tieringتایم )موسسه آپمربوط به بندی مراکز داده ترین و رایج ترین ردهاصلی

 در استانداردهای «Level»یر استانداردها دارای عناوین مختلفی مانند بندی در سابندی چهارگانه است. این دستهدارای تقسیم

TIA 942-B - 2017  وISO/IEC 22237  و«Class» ستانداردهای در ا BICSI 002:2019  وEN 50600  .است 

ی قابلیت دستیابی معنهای باالتر نه تنها به بندی مراکز داده این است که رده، نکته اساسی در ردهU.I.Tبر اساس استاندارد 

های م الزامات ردهداشت. در تمام موارد، رده باالتر، تما های ساخت بیشتری را نیز در پی خواهندبیشتر هستند، بلکه هزینه

بندی یک مرکز داده تر نیز شامل می شود؛ مگر اینکه به صورت مشخص در موارد استثنا ذکر شده باشد. برای ردهسطوح پایین

بندی سطوح افزونگی در تمامی رعایت شده باشد. از آنجا که برای طبقه U.I.Tها، باید الزامات استاندارد ز ردهدرهر کدام ا

یجاب کند بعضی اگیرد، ممکن است شرایط مورد استفاده قرار می« رده»های بحرانی و غیر بحرانی مرکز داده، مفهوم زیرساخت

 ر داشته باشند. های متفاوتی از برخی دیگها، ردهاز سامانه

باید برای  تر است، مرکز دادهای از سطح متوسط پایینبرای مثال، در جایی که قابلیت اطمینان به یک شرکت برق منطقه

د بود. البته های مکانیکال آن کافی خواهبرای زیرساخت 2 طراحی شده، در حالی که رده 3 های الکتریکال در ردهزیرساخت

  شود.ترین اجزاء آن مشخص میر اساس ضعیفرده کلی یک مرکز داده ب

 قیمت خدمات (6-6

کشی های کابلسامانهها و با توجه به اینکه خدمات ارائه شده در مراکز داده در عین مشابهت با خدمات ارائه شده در دیگر شبکه

و سایر  اختصاصیهای ، توپولوژی، ظرفیت/تراکم، پیچیدگیدقت/ظرافتدارای مقتضیات خاص از جمله یافته ساخت

ارائه شده،  گیرانه ویژه این مراکز هستند، جدول خدمات که در ذیلدر رعایت استانداردهای سختهای اجرای کار محدودیت

کند. فرمول بندی مرکز داده مشخص میمبلغ هر خدمت را با در نظر گرفتن ضریبی از خدمت پایه زیرساخت با توجه به رده

 قرار زیر است: پیشنهادی در این زمینه به

  1ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده (Tier 1 مبلغ پایه خدمت از جدول = )1.5 × همربوط 

  2ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده (Tier 2)  1= ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده (Tier 1 + )25% 

  3ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده (Tier 3) 1ز داده پایه رده = ارائه خدمت در مرک (Tier 1 + )50% 

  4ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده (Tier 4)  1= ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده (Tier 1 + )75% 

ارند و بسته به مقتضیات قرار ند 2ها در رده زیرسامانه، الزاماً همه (به عنوان مثال) 2الزم به ذکر است در یک مرکز داده رده 

تر یا پایین( 4ا ی 3ها با رده باالتر )زیرسامانهممکن است برخی و درخواست کارفرما، د و شرایط محیطی و بیرونی استاندار

 شود.محاسبه می سامانهبر مبنای ضریب رده همان زیر شوند. مبنای محاسبه خدمات هر زیرسامانه سازی پیاده

 اتاقتر قرار گیرد )پایین UIT 1مبنای محاسبه مبلغ خدمات مربوط به هر مرکز داده که از الزامات استاندارد رده  :1توضیح 

  شود.محاسبه می (Tier 1) 1تجهیزات و غیره...( برابر مبلغ خدمات مرکز داده پایه  اتاق، کارساز

روندهای  سایر ز داده غیرفعال طراحی شده و هزینهجداول ذیل و فرمول محاسبه خدمات مرکز داده برای مراک :2توضیح 

مرکز داده  داردسازیسازی و استانسازی، بازسازی و یا مدرنسازی، تازهمانند بهینهارائه خدمت، مربوط به مراکز داده در حال 

 شود.به صورت توافقی محاسبه می (Live)فعال 
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برای الخصوص در بخش خدمات مشاوره، طراحی و نظارت لیعجداول ذیل و فرمول محاسبه خدمات مرکز داده  :3توضیح 

به در موارد بسیار کوچکتر و یا بزرگتر طراحی شده و کیلووات برای هر رک  10رک و متوسط ظرفیت  30با تراکم مراکز داده 

 شود.صورت توافقی محاسبه می

 نرخ پایه خدمات مرکز داده (6-7

 بستر زیرساخت یافتهساختکشی کابل (6-7-1

 آمده است. 1-6در جدول شماره  بستر زیرساخت یافتهساختکشی کابلتعرفه خدمات 

 زیرساخت بستر یافتهتساخ کشیکابل: 1-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

  جدول زیرساختطبق  متر نصب انواع ترانکینگ صنعتی و خاص برای شرایط ویژه 1

  طبق جدول زیرساخت متر  داده مراکز و صنعتی هایمحیط برای خاص و صنعتی ترانکینگنصب انواع  2

  طبق جدول برق متر نصب انواع سینی، لدر، سبد کابل افقی 3

  طبق جدول برق متر نصب انواع سینی، لدر، سبد کابل عمودی 4

 دیتا کشیکابل (6-7-2

 آمده است. 2-6در جدول شماره  دیتا کشیکابلتعرفه خدمات 

 تاید یکشکابل: 2-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 مختلف هایبندیدرگروه مربوط استانداردهای با مسی سیم دیتا کشیکابل 1

  Cat5eو  Cat7 ،Cat6A ،Cat6 مانند

  زیرساختطبق جدول  متر

 مس دیتای اتصاالت نصب (6-7-3

 نشان داده شده است. 3-6در جدول  مس دیتای اتصاالت نصبتعرفه مربوط به خدمات 

 مس یتاید اتصاالت نصب: 3-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

  طبق جدول زیرساخت عدد RJ45 Secure & Industrial پالگ نصب 1

  طبق جدول زیرساخت عدد Secure & Industrial ماژول کانکشن نصب 2

 نوری فیبر دیتای اتصاالت نصب (6-7-4

 آمده است. 4-6در جدول شماره  نوری فیبر دیتای اتصاالت نصبتعرفه مربوط به خدمات 
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 ینور بریف یتاید اتصاالت نصب: 4-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

  طبق جدول زیرساخت عدد انجام خدمات مرتبط با ارتباطات فیبرنوری  1

 کانکتورها سایر نصب (6-7-5

 آمده است. 5-6در جدول شماره  کانکتورها سایر نصبتعرفه خدمات مربوط به 

 کانکتورها ریسا نصب: 5-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

  توافقی عدد مربوط استانداردهای با منطبق خاص موارد سایر 1

 نصب رک و اتاقک (6-7-6

 نشان داده شده است. 6-6در جدول  نصب رک و اتاقکتعرفه خدمات مربوط به 

 اتاقک و رک نصب: 6-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

  طبق جدول خدمات رک عدد نصب رک با طراحی اتاقک بسته 1

  طبق جدول خدمات رک عدد نصب رک با طراحی اتاق باز 2

  طبق جدول خدمات رک عدد نصب اتاقک و ارتباطات تجهیزات 3

  توافقی عدد های سقفی ثابت اتاقک سرد/گرمماژولنصب  4

  توافقی عدد های سقفی کشویی اتاقک سرد/گرمماژولنصب  5

  توافقی عدد نصب ماژول روشنایی سقف اتاقک سرد/گرم 6

  توافقی عدد اتاقک سرد/گرم متریسانتی 30نصب داکت سقفی  7

  توافقی عدد اتاقک سرد/گرم متریسانتی 60نصب داکت سقفی  8

  توافقی عدد اتاقک سرد/گرم متریسانتی 150نصب داکت سقفی  9

  توافقی عدد نصب درب تک لنگه مکانیکی اتاقک سرد/گرم 10

  توافقی عدد ای مکانیکی اتاقک سرد/گرمشیشهنصب درب کشویی فلزی/ 11

  توافقی عدد ای نیمه اتوماتیک اتاقک سرد/گرمشیشهنصب درب کشویی فلزی/ 12

  توافقی عدد شیشه ای اتاقک سرد/گرمنصب درب کشویی اتوماتیک فلزی/ 13

  توافقی عدد نصب پنل ثابت انتهایی اتاقک سرد/گرم 14

  توافقی دستگاه در ساختار اتاقک سرد/گرم In-Rowنصب فیزیکی کولر  15

 هوشمند مرکزی مدیریت یهاسامانه برای دیتا کشیکابل و برق کشیکابل (6-7-7

نشان  7-6در جدول شماره  هوشمند مرکزی مدیریت یهاسامانه برای دیتا کشیکابل و برق کشیکابلنرخ خدمات مربوط به 

 داده شده است.
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 هوشمند یمرکز تیریمد یهاسامانه یبرا تاید یکشکابل و برق یکشکابل: 7-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

  طبق جدول برق متر فشار ضعیف برق کشیکابل 1

  طبق جدول برق متر متر 10،000 متراژ تا کشیکابل 2

  طبق جدول برق متر متر 25،000 متراژ تا متر 10،000 متراژ از کشیکابل 3

  طبق جدول برق متر باال به 25،000 متراژ از کشیکابل 4

  طبق جدول برق متر خاص اعالن هایچراغ و اضطراری چراغ یهاسامانه برای کشیکابل 5

 ضد هایکابل از استفاده با حریق اعالن یهاسامانه برای کشیکابل 6

 سانتیگراد درجه 800 تا آتش برابر در مقاوم و حریق

  طبق جدول برق متر

  طبق جدول برق عدد  خاص و ویژه شرایط برای برق تابلوهای نصب 7

  طبق جدول برق عدد خاص شرایط با برق های پریز نصب 8

  طبق جدول برق عدد 5KVA قدرت تا آن ملحقات و UPS نصب 9

  طبق جدول برق عدد KVA 15 تا 5KVA قدرت از آن ملحقات و UPS نصب 10

  طبق جدول برق عدد 15KVA از باالتر هایتوان با هایUPS نصب 11

 شبکه به UPS کردن متصل و آن تنظیمات انجام و SNMP کارت نصب 12

 UPS برای هاآن پیکربندی و مدیریتی افزارهاینرم نصب و

  طبق جدول برق عدد

  توافقی عدد ژنراتور دیزل نصب 13

  طبق جدول برق عدد AC & DC برای Surge Protector نصب 14

  طبق جدول برق عدد ولتاژ ناگهانی هایجهش کردن فیلتر برای الکتریکی فیلترهای نصب 15

  توافقی متر آن آزمون و ارت چاه نصب 16

  طبق جدول برق عدد باتری نصب 17

  طبق جدول برق عدد باتری همراهه ب اضطراری هایچراغ مرکزی سامانه نصب 18

 حریق اعالن یهاسامانه (6-7-8

 بیان شده است. 8-6در جدول شماره  حریق اعالن یهاسامانهتعرفه خدمات مربوط به 

 قیحر اعالن یهاسامانه: 8-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

  توافقی عدد حریق اعالن مرکزی سامانه نصب 1

  توافقی عدد دود آشکارگر سنسورهای نصب 2

  توافقی عدد HVAC گرمایشی سرمایشی یهاسامانه خروجی ورودی مجاری سنسورهای نصب 3

  توافقی عدد برق تابلوهای خروجی و وردی هایکابل دمای و ولتاژ کنترل سنسورهای نصب 4

  توافقی عدد حریق اعالن هشداردهنده هایچراغ نصب 5

  توافقی عدد حریق هشداردهنده ادوات سایر نصب 6

 حریق اطفای یهاسامانه (6-7-9

 آمده است. 9-6در جدول شماره  حریق اطفای یهاسامانهتعرفه خدمات مربوط به 
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 های اطفای حریقسامانه: 9-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

  توافقی عدد مرکزی کنترل هایاتاق و داده مراکز برای حریق اطفای مرکزی سامانه نصب 1

  توافقی عدد کنترل قابل هوشمند اکسیدکربندی هایکنخاموش آتش نصب 2

  توافقی عدد کنترل قابل هوشمند هالون تخلیه هایکنخاموش آتش نصب 3

  توافقی عدد اکسیدکربندی هایکپسول نصب 4

  توافقی عدد ایقطره پاشآب هایکالهک نصب 5

  توافقی عدد مرکزی کنترل هایاتاق و داده مراکز برای حریق اطفای مرکزی سامانه نصب 6

 اضطراری روشنایی برق یهاسامانه نصب (6-7-10

 .ارائه شده است 10-6در جدول شماره  اضطراری روشنایی برق یهاسامانه نصبتعرفه مربوط به خدمات 

 یاضطرار ییروشنا برق یهاسامانه نصب: 10-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

  طبق جدول برق عدد اضطراری برق مرکزی سامانه نصب 1

  طبق جدول برق عدد داخلی باتری با اضطراری هایچراغ نصب 2

  طبق جدول برق عدد صلیا باتری تابلو از مرکزی تغذیه با باتری بدون اضطراری هایچراغ نصب 3

  طبق جدول برق متر اضطراری چراغ سامانه کشیکابل 4

 دسترسی کنترل یهاسامانه (6-7-11

 نشان داده شده است. 11-6در جدول شماره  دسترسی کنترل یهاسامانهتعرفه خدمات مرتبط با 

 یدسترس کنترل یهاسامانه: 11-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

  توافقی عدد سریال پورت همراهه ب دسترسی کنترل سامانه مرکزی کنترلر نصب 1

  توافقی عدد شبکه پورت همراهه ب دسترسی کنترل سامانه مرکزی کنترلر نصب 2

  توافقی عدد سیمبی شبکه پورت همراهه ب دسترسی کنترل سامانه مرکزی کنترلر نصب 3

  توافقی عدد (Biometric) انگشت اثر کنترلی ماژول نصب 4

  توافقی عدد چشم عنبیه یا شبکیه Eye Print کنترلی ماژول نصب 5

  توافقی عدد صوتی آناالیزر کنترلی ماژول نصب 6

  توافقی عدد چهره کنترلی ماژول نصب 7

  توافقی عدد (دست کل اثر هندسی، شکل) دست کنترلی ماژول نصب 8

  توافقی عدد امضاء نمونه کنترلی ماژول نصب 9

  توافقی عدد الکترونیکی هایقفل نصب 10

  توافقی عدد DNA تلفیقی هایماژول نصب 11

  توافقی عدد لیاص رکنترل سامانه به آن اتصال و مدیریتی افرارنرم نصب و پیکربندی 12
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 بصری کنترل یهاسامانه (6-7-12

 نشان داده شده است. 12-6در جدول شماره  بصری کنترل یهاسامانهتعرفه خدمات مربوط به 

 یبصر کنترل یهاسامانه: 12-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

  طبق جدول دوربین عدد کواکسیال سوکت با بسته مدار هایدوربین نصب 1

  طبق جدول دوربین عدد ایشبکه بسته مدار هایدوربین نصب 2

  طبق جدول دوربین عدد سیمبی ایشبکه بسته مدار هایدوربین نصب 3

  طبق جدول دوربین عدد NVR نصب 4

  طبق جدول دوربین عدد DVR نصب 5

  طبق جدول دوربین عدد شب در دید هایماژول نصب 6

  طبق جدول دوربین عدد (جوش و جنب و حرکات تشخیص) بصری مراقبت سنسورهای نصب 7

  طبق جدول دوربین عدد هادوربین برای حریق و انفجار ضد هایHousing نصب 8

  طبق جدول دوربین عدد  آب ضد هایعایق نصب 9

 انرژی کنترل یهاسامانه (6-7-13

 آمده است. 13-6در جدول شماره  انرژی کنترل یهاسامانهتعرفه خدمات مربوط به 

 یانرژ کنترل یهاسامانه: 13-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد خدمتعنوان  ردیف

  توافقی عدد انرژی کنترل مرکزی سامانه نصب 1

  توافقی عدد (المپ هر ازای به) روشنایی سامانه برای انرژی کنترل هایماژول نصب 2

  توافقی عدد (میعمو) ولت V 220 برق بر مبتنی یهاسامانه برای انرژی کنترل هایماژول نصب 3

  توافقی عدد (میعمو) ولت V 380 برق بر مبتنی یهاسامانه برای انرژی کنترل هایماژول نصب 4

  توافقی عدد انرژی کنترل سامانه افزارینرم پیکربندی و نصب 5

  توافقی عدد یمرکز شبکه به آن اتصال و انرژی کنترل سامانه افزاریسخت پیکربندی و نصب 6

  توافقی عدد  سنتی یهاسامانه برای IP هایماژول نصب 7

 کاذب سقف و کف یهاسامانه (6-7-14

 آمده است. 14-6در جدول شماره  کاذب سقف و کف یهاسامانهتعرفه خدمات مربوط به 

 کاذب سقف و کف یهاسامانه: 14-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

  توافقی متر معمولی کاذب کف سازیپیاده و نصب 1

  توافقی متر حریق ضد کاذب کف سازیپیاده و نصب 2

  توافقی متر کاذب کف روی بر آب ضد هایعایق نصب 3
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 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

  فهرست بهای ابنیه متر مربع سقف کاذب سازیپیادهنصب و  4

  توافقی متر مربع/نیوتن عامل بر روی سقفهای پدافند غیرروش سازیپیاده 5

 سنجرطوبت یهاسامانه (6-7-15

 ارائه شده است. 15-6در جدول شماره  سنجرطوبت یهاسامانهتعرفه خدمات مربوط به 

 سنجرطوبت یهاسامانه: 15-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

  توافقی عدد عمومی سنجرطوبت ماژول نصب 1

  توافقی عدد کف در آب به حساس سنسورهای ماژول نصب 2

  توافقی عدد هارک در آب به حساس سنسورهای نصب 3

  توافقی عدد  گرمایشی و برودتی سامانه هایلوله ترکیدگی تشخیص ماژول نصب 4

 یرو بر داده مراکز سازیخنک برای آبرسانی هایلوله ترکیدگی تشخیص ماژول نصب 5

 دهندگان خدماتارائه

  توافقی عدد

  توافقی عدد  رطوبت کنترل سامانه افزارینرم پیکربندی و نصب 6

  توافقی عدد آن افزارنرم همراهه ب رطوبت میزان هشداردهنده سامانه نصب 7

 برودتی یهاسامانه (6-7-16

 نشان داده شده است. 16-6در جدول شماره  برودتی یهاسامانهتعرفه خدمات مربوط به 

 یبرودت یهاسامانه: 16-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

  توافقی عدد جذبی چیلر برودتی یهاسامانه نصب 1

  توافقی عدد تراکمی چیلر برودتی یهاسامانه نصب 2

  توافقی متر  کشیکانال 3

  توافقی عدد چیلر انواع کنندهخنک یهاسامانه کنترلی هایماژول نصب 4

  طبق جدول مکانیک متر مسی کشیلوله 5

  طبق جدول مکانیک متر درین کشیلوله 6

  توافقی عدد گازی کولرهای اساس بر برودتی یهاسامانه نصب 7

  توافقی عدد گازی کولر انواع کنندهخنک یهاسامانه کنترلی هایماژول نصب 8

 امانهس به آن اتصال و کنندهخنک سامانه مدیریتی ارزافنرم نصب و پیکربندی 9

 اصلی کنترلر

  توافقی عدد

 فیزیکی و پیرامونی حفاظت (6-7-17

 آمده است. 17-6در جدول شماره  فیزیکی و پیرامونی حفاظتتعرفه خدمات مربوط به 
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 یکیزیف و یرامونیپ حفاظت: 17-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

  توافقی متر داده مراکز فیزیکی حفاظت برای بیرونی حصار نصب 1

  توافقی متر الکتریکی سامانه به مجهز بیرونی حصار نصب 2

  توافقی - موارد سایر برای انفجار ضد تجهیزات نصب 3

 بندیحریق و عایق ضد هایرنگ و هاپنل (6-7-18

 است. نشان داده شده 18-6در جدول شماره  بندیحریق و عایق ضد هایرنگ و هاپنلتعرفه خدمات مرتبط با 

 یبندقیعا و قیحر ضد یهارنگ و هاپنل: 18-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

  توافقی متر دیوارها برای حریق ضد هایپنل نصب 1

  طبق جدول مکانیک متر های صوتی و رطوبتینصب عایق 2

  طبق جدول مکانیک متر های الکتریکی و مغناطیسینصب عایق 3

  فهرست بهای ابنیه  متر ها پوشنصب دیوار 4

 و سوزیآتش المللیبین استانداردهای طبق خاص مراکز و اتاق کاریرنگ 5

 ساعت 3 تا مقاومت و گرادسانتی 475 حرارت درجه تا حریق ضد موارد

  توافقی متر

 BMSو  EMS ،RMS مدیریت هوشمند سامانه فعال قطعات (6-7-19

ان داده شده نش 19-6در جدول شماره  BMSو  EMS ،RMSمدیریت  هوشمند سامانه فعال تعرفه خدمات مرتبط با قطعات

 است.

 BMS و EMS، RMS تیریمد هوشمند سامانه فعال قطعات: 19-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

  توافقی عدد BMS اصلی کنترلر نصب 1

  توافقی عدد یکپارچه مدیریت سامانه افزارینرم پیکربندی 2

  توافقی عدد سامانه برروی مختلف هایماژول نصب 3

  توافقی عدد BMS سامانه برای LCD مرکزی کنترل پنل نصب 4

  توافقی عدد دور هایایستگاه ایستگاه برروی مدیریتی افزارنرم نصب 5

  توافقی عدد  KNX و EIB، Insta Bus نظیر مختلف هایپروتکل دهندهتطبیق ماژول نصب 6

  توافقی عدد کنترلر برای سیمبی هایماژول نصب 7

 مستندسازی (6-7-20

 است. 20-6تعرفه خدمات مرتبط با مستندسازی به شرح جدول شماره 
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 : مستندسازی20-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

  توافقی عدد های شبکهپنلها، پریزها و پچزنی و کدبندی کابلبرچسب 1

  توافقی سری هاسامانهساختمانی و هر یک از زیرتهیه نقشه شماتیک  2

  توافقی سری تهیه مستندات ارتباطی شامل دیاگرام تجهیزات فعال 3

 (عاملهای پدافند غیرروش سازیپیادهسازی )مقاوم (6-7-21

 داده شده است. نشان 21-6( در جدول شماره عاملهای پدافند غیرسازی روشسازی )پیادهتعرفه خدمات مربوط به مقاوم

 (رعاملیغ پدافند یهاروش یسازادهیپ) یسازمقاوم: 21-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

  توافقی سری ها(سامانهاز زیر غیرعامل )هر یکهای پدافند روش سازیپیاده 1

 مشاوره، طراحی و نظارت (6-7-22

 نشان داده شده است. 22-6در جدول شماره  مشاوره، طراحی و نظارتتعرفه مربوط به خدمات 

 نظارت و یطراح مشاوره،: 22-6جدول 

 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

  مبلغ تجهیزات و خدمات %10 سری مرکز داده  هاسامانههر یک از زیر  تفصیلی خدمات طراحی 1

  و خدمات مبلغ تجهیزات %10 سری هاسامانههر یک از زیر  سازیپیادهخدمات نظارت بر  2

  توافقی سری اده دیابی و شرایط محیطی و موارد دیگر در مرکز خدمات مشاوره مکان 3
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 تعرفه نرخ خدمات امنیت (7 فصل

 اطالعات فناوری

 مقدمه (7-1

 در این فصل آمده است. اطالعاتفناوری امنیت در حوزه نرخ خدمات تعرفه 

ارائه شده در  دهد )بر اساس مدلها تخصص فردی که آن را انجام میای باید بر اساس تعرفههای توسعههزینه پروژه :1نکته 
 پیوست الف(، برآورد و مشخص شوند.و عناوین شغلی احصا شده در  2فصل 

تواند بر اساس تواند )تا انتشار نسخه بعدی این سند(، میذکر شده، می« توافقی»مواردی که تعرفه آن با عنوان  :2نکته 
 ، برآورد شود.)در صورت وجود( ریزیفهرست بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه

 وری اطالعاتاخدمات امنیت فنبندی دسته (7-2

  .شودمیتعریف  ییهاتیفعال هبرای هر گرو وشده بندی تقسیم، به شرح زیر، گروه 11در وری اطالعات اخدمات امنیت فن

 امنیت زیرساخت 

 سازی مدیریت تایید هویتپیاده 

 شناسایی و کاهش حمالت شبکه 

 خدمات امنیت ارتباطات 

 های مدیریت امنیت اطالعاتسامانه 

 ( طراحی مرکز عملیات امنیتSOC) 

  امنیت در نقاط انتهایی 
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 سامانهت خدما DLP 

 پیکربندی پیشرفته امنیت 

 های نوینامنیت در فناوری 

 خدمات عمومی و مشترک 

 خدمات امنیت زیرساخت یهنرخ پا (7-3

 ان داده شده است.نش 1-7در جدول  خدمات امنیت زیرساخت یهپاتعرفه 

 رساختیز تیخدمات امن هینرخ پا: 1-7جدول 

 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 امنیتکارشناس ارشد  ارتقاءامنیت شبکه مبتنی بر تغییر توپولوژی 1

 امنیتکارشناس ارشد  (NATپیکربندی ترجمه آدرس ) 2

 امنیتکارشناس ارشد  (ACLپیکربندی لیستهای دسترسی ) 3

 امنیتکارشناس ارشد  سازیایمنهای دستورالعملبر اساس  IPپیکربندی مسیریابی  4

 امنیتکارشناس ارشد  Object Groupsپیکربندی  5

 امنیتکارشناس ارشد  (VLANمجازی ) هایشبکهپیکربندی  6

 امنیتکارشناس ارشد  پیکربندی فیلترینگ بر تجهیزات خاص 7

 امنیتکارشناس ارشد  Failoverپیکربندی  8

 امنیتکارشناس ارشد  پیکربندی فایروال شفاف الیه دو 9

 امنیتکارشناس ارشد  Modular Policy Frameworkپیکربندی  10

 امنیتکارشناس ارشد  Application-Aware Inspectionپیکربندی  11

 امنیتکارشناس ارشد  پیکربندی راه حل های دسترس پذیری باال 12

 امنیتکارشناس ارشد  QoS مشیخطپیکربندی  13

 1امنیت درجه  مدیر Cloudهای پیکربندی 14

 1امنیت درجه  مدیر Private and Public Cloudهای پیکربندی 15

 کارشناس ارشد امنیت Virtualingپیکربندی  16

 1امنیت درجه  مدیر BYODپیکربندی امنیتی تجهیزات  17

 کارشناس ارشد امنیت Problem Managementپیکربندی  18

 1امنیت درجه  مدیر کارویت کسبتداوم امنهای حلراهپیکربندی  19

 1امنیت درجه  مدیر های امنیتیمقابله با فاجعههای حلراهپیکربندی  20

 کارشناس ارشد امنیت (IoTاینترنت اشیاء )پیکربندی  21

 1امنیت درجه  مدیر سازییکپارچه هایحلراهپیکربندی  22

 مدیریت تایید هویت سازیپیاده (7-4

 نشان داده شده است. 2-7سازی مدیریت تایید هویت، در جدول شماره تعرفه مربوط به خدمات پیاده
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 تایید هویت تیریاجرا مد: تعرفه 2-7جدول 

 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 امنیتکارشناس ارشد  RADIUS and TACACSهای امنیتی +پیکربندی پروتکل 1

 امنیتکارشناس ارشد  LDAPپیکربندی  2

 امنیتکارشناس ارشد  Certificate-based Authenticationپیکربندی  3

 امنیتکارشناس ارشد  Proxy Authenticationپیکربندی  4

 امنیتکارشناس ارشد  802.1xپیکربندی  5

 ارشد امنیتکارشناس  پیکربندی موارد پیشرفته مدیریت هویت  6

 1امنیت درجه کارشناس  یندوزیاحراز اصالت دوعامله کاربران و 7

 امنیتکارشناس ارشد  NAC Frameworkپیکربندی  8

 امنیتکارشناس ارشد  طرح کنترل و مدیریت امنیت 9

 امنیتکارشناس ارشد   Protocol Authenticationموارد امنیت طرح مسیریابی یاجرا 10

 امنیتکارشناس ارشد  طرح کنترل هایمشیخطپیکربندی  11

 امنیتکارشناس ارشد  Management Protectionو  CP Protectionپیکربندی  12

 امنیتکارشناس ارشد  Broadcast Control and Switchport Securityپیکربندی  13

)شامل: CPU Protection Mechanisms ) مازاد پیکربندی 14

Options Drop  وLogging Interval) 
 امنیتکارشناس ارشد 

 امنیتکارشناس ارشد  ضروریغیر خدماتفعال کردن( )غیر حذف 15

 امنیتکارشناس ارشد   SNMPو  AAA ،NTP ،Syslog پیکربندی 16

، Telnet ،HTTP ،Service Authentication/FTP پیکربندی 17

SSH ،Control Device Access  وPrivilege levels 
 امنیتکارشناس ارشد 

 امنیتکارشناس ارشد  پیکربندی مدیریت و امنیت تجهیزات 18

 شناسایی و کاهش حمالت شبکه (7-5

 است. آمده 3-7در جدول  شناسایی و کاهش حمالت شبکهتعرفه خدمات مربوط به 

 و کاهش حمالت شبکه ییشناسا: تعرفه خدمات 3-7جدول 

 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

  1امنیت درجه مدیر  Fragmentationشناسایی و محافظت در برابر حمالت  1

  1امنیت درجه مدیر  Malicious IP Option Usageشناسایی و محافظت در برابر  2

  1امنیت درجه مدیر  Network Reconnaissanceشناسایی و محافظت در برابر حمالت  3

  1امنیت درجه مدیر  IP Spoofingشناسایی و محافظت در برابر حمالت  4

  1امنیت درجه مدیر  MAC Spoofingشناسایی و محافظت در برابر حمالت  5

  1امنیت درجه مدیر  ARP Spoofingشناسایی و محافظت در برابر حمالت  6

  1امنیت درجه مدیر  Denial of Service/DoSشناسایی و محافظت در برابر حمالت  7

  1امنیت درجه مدیر  Distributed Denial of Service/DDoSشناسایی و محافظت در برابر حمالت  8

  1امنیت درجه مدیر  Man-in-the-Middle /MiMشناسایی و محافظت در برابر حمالت  9
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 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

  1امنیت درجه مدیر  Port Redirectionشناسایی و محافظت در برابر حمالت  10

  1امنیت درجه مدیر  DHCPشناسایی و محافظت در برابر حمالت  11

  1امنیت درجه مدیر  DNSشناسایی و محافظت در برابر حمالت  12

  1امنیت درجه مدیر   Smurfشناسایی و محافظت در برابر حمالت  13

  1امنیت درجه مدیر  SYNشناسایی و محافظت در برابر حمالت  14

  1امنیت درجه مدیر  MAC Floodingشناسایی و محافظت در برابر حمالت  15

  1امنیت درجه مدیر  VLAN Hoppingشناسایی و محافظت در برابر حمالت  16

  1امنیت درجه مدیر  مختلف 3 و 2شناسایی و محافظت در برابر حمالت الیه  17

 1امنیت درجه مدیر  Flood Attackکارهای جلوگیری از انواع پیکربندی راه 18

 1امنیت درجه مدیر  Anti-Malwareپیکربندی راهکارهای مختلف  19

 1امنیت درجه مدیر  Anti-Phishingپیکربندی راهکارهای مختلف  20

 1امنیت درجه مدیر  Injectionپیکربندی راهکارهای جلوگیری از انواع  21

 ارتباطات خدمات امنیت (7-6

 نرخ خدمات مختلف مربوط به امنیت ارتباطات در این بخش توضیح داده شده است.

 (HSM) افزاریسخت امن یهاماژول (7-6-1

 بیان شده است. 4-7در جدول  افزاریسخت امن یهاماژولتعرفه نصب و پیکربندی 

 افزاریامن سخت یهاماژول: تعرفه نصب و پیکربندی 4-7جدول 

 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 امنیت ارشد مشاور مراه نیازسنجی ه شناخت محیطی و زیرساخت به 1

 امنیت ارشد کارشناس یعموم دیکل رساختیز به اتصال براینصب و پیکربندی  2

 1کارشناس امنیت درجه  HSM Firmwareرسانی روزبه 3

 امنیت ارشد کارشناس یبانک چیسوئ به اتصال برای یکربندیپ و نصب 4

 (راهکارهای استفاده از توکن و کارت هوشمند) تجهیزات رمز (7-6-2

 ده است.شنشان داده  5-7( در جدول راهکارهای استفاده از توکن و کارت هوشمند) تجهیزات رمزتعرفه خدمات مربوط به 

 استفاده از توکن و کارت هوشمند( یتجهیزات رمز )راهکارها: تعرفه 5-7جدول 

 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 1امنیت درجه کارشناس  رمز افزاری برای سهولت اجرای الزامات امنیت مبتنی برهای نرمتهیه بسته 1

 1امنیت درجه کارشناس  کروسافتیما یگواه مرکزخدمت  یاندازراه 2

 1امنیت درجه کارشناس  Terminal Serviceاحراز هویت دوعاملی در 3

 1امنیت درجه کارشناس  S/MIMEسازی ایمیل براساس امن 4
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 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 1امنیت درجه کارشناس  دوطرفه در برنامه تحت وب SSLایجاد  5

 1امنیت درجه کارشناس  Officeرمزنگاری مستندات برنامه  6

 1امنیت درجه کارشناس  SharePointر احراز اصالت دوعامله. استفاده از امضای دیجیتال و رمزنگاری مستندات د 7

 1امنیت درجه کارشناس  سیم مبتنی بر گواهینامهسازی شبکه بیامن 8

 1امنیت درجه کارشناس  های دیسکرمزنگاری داده 9

 1امنیت درجه کارشناس  دو طرفه SSLسرویس با سازی وبامن 10

 منیتا-مشاور ارشد طراحی اپلت کارت هوشمند 11

 (PKI Center) یعموم یدکل یرساختمرکز ز (7-6-3

 ست.اارائه شده  6-7در جدول  (PKI Center) یعموم یدکل یرساختمرکز زاندازی تعرفه مربوط به طراحی و راه

 (PKI Center) یعموم دیکل رساختیمرکز ز: تعرفه خدمات 6-7جدول 

 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 امنیت ارشد مشاور یکیترونالک گواهی صدور میانی مرکز مجوز دریافتبرای  مستندات تدوین و مشاوره 1

 امنیت ارشد کارشناس یکشور شهیر مرکز از مجوز با یانیم مرکز یاندازراه 2

 امنیت ارشد کارشناس VAو  CAشامل  یدرون سازمان شهیر مرکز یاندازراه 3

 امنیت ارشد کارشناس VAو  CAشامل  یسازمان درون یانیم مرکز یاندازهرا 4

 امنیت مشاور ارشد (CP) شهیر یبرا یباالدست اسناد نیتدو 5

 امنیت مشاور ارشد (CPS) یانیم مرکز یبرا یباالدست اسناد نیتدو 6

 امنیت ارشد کارشناس (SA) اسناد امضای مرکز اندازیراه 7

 امنیت ارشد کارشناس (TSA) زمانی مهر صدور مرکز اندازیراه 8

 کارشناس ارشد امنیت  افزار(نمودن نرم PKEهای کاربردی به زیرساخت کلید عمومی )تجهیز برنامه 9

 پذیری و آزمون نفوذ ارزیابی آسیب (7-6-4

 ده است.شنشان داده  7-7در جدول  (Penetration Test) پذیری و آزمون نفوذارزیابی آسیبتعرفه خدمات مربوط به 

 و آزمون نفوذ یریپذبیآس یابیارز: تعرفه 7-7جدول 

 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 1کارشناس امنیت درجه افزارآزمون جعبه سفید نرم 1

 2 کارشناس امنیت درجه افزار با استفاده از ابزارهای ارزیابیآزمون جعبه سیاه نرم 2

 کارشناس ارشد امنیت افزار تخصصیآزمون جعبه سیاه نرم 3

 کارشناس ارشد امنیت افزارآزمون جعبه خاکستری نرم 4

 کارشناس ارشد امنیت بازبینی کد 5

 1 کارشناس امنیت درجه های کامپیوتریسفید شبکهآزمون جعبه  6

 2کارشناس امنیت درجه  های کامپیوتری با استفاده از ابزارهای ارزیابیآزمون جعبه سیاه شبکه 7

 کارشناس ارشد امنیت های کامپیوتری آزمون جعبه سیاه تخصصی شبکه 8
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 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 امنیتکارشناس ارشد  های کامپیوتریآزمون جعبه خاکستری شبکه 9

 کارشناس ارشد امنیت آزمون ارزیابی تجهیزات و بستر اینترنت اشیاء 10

 همراه و غیر وب است.های کاربردی تحت وب، تلفنافزار، برنامهنرمدر جدول فوق، منظور از 

 تهای دیواره آتش و مدیریت یکپارچه تهدیداسامانه (7-6-5

در جدول  (UTM) ( و مدیریت یکپارچه تهدیداتFirewall) دیواره آتشهای سامانهاندازی تعرفه مربوط به خدمات نصب و راه

 نشان داده شده است. 7-8

 داتیتهد کپارچهی تیریآتش و مد وارهید یهاسامانهاندازی : تعرفه خدمات نصب و راه8-7جدول 

 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 1کارشناس امنیت درجه  مدیریت یکپارچه تهدیدات  سامانهطراحی امنیت مبتنی بر  1

 2کارشناس امنیت درجه  نصب فیزیکی  2

 2کارشناس امنیت درجه  افزارینصب و پیکربندی نرم 3

 کارشناس ارشد امنیت  ()پیشرفتهUTM های امنیتی سازمان در مشیسازی خطتدوین و پیاده ،تحلیل 4

 1کارشناس امنیت درجه  UTMها و امکانات سازی قابلیتسفارشی 5

 2کارشناس امنیت درجه  رخدادهای امنیت شبکهاندازی تجهیزات ثبت و تحلیل راهنصب و   6

 2کارشناس امنیت درجه  (IPSو  IDSاندازی تجهیزات امنیتی مقابله با رخنه )نصب و راه  7

 2کارشناس امنیت درجه  (VPNاندازی تجهیزات شبکه مجازی خصوصی )نصب و راه  8

 )شبکه خصوصی مجازی( VPNاجرا شبکه امن با استفاده از  (7-6-6

 آمده است. 9-7، در جدول شماره )شبکه خصوصی مجازی( VPNشبکه امن با استفاده از  یاجراتعرفه مربوط به خدمات 

 (یمجاز یشبکه خصوص)  VPNاجرا شبکه امن با استفاده از: 9-7جدول 

 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 کارشناس ارشد امنیت های خصوصیهای زیرساختی سازمان در حوزه شبکهشناخت نیازمندی 1

  1کارشناس امنیت درجه  های خصوصیشبکه سازیپیادهطراحی و  2

 1کارشناس امنیت درجه  های خصوصیامنیتی شبکهارزیابی  3

 کارشناس ارشد امنیت های خصوصیهای شبکهمشاوره و نظارت در اجرای پروژه 4

 امنیت تکنسین محلی هایشبکهبین  IPSecپیکربندی  5

 تکنسین امنیت  SSL VPNپیکربندی  6

 تکنسین امنیت DMVPN پیکربندی 7

 1امنیت درجه کارشناس  Group Encrypted Transport VPNپیکربندی  8

 1امنیت درجه کارشناس  Easy VPNپیکربندی  9

 امنیتکارشناس ارشد  CA PKIپیکربندی  10

 1امنیت درجه کارشناس  Remote Access VPNپیکربندی  11
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 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 تکنسین امنیت Unity Clientپیکربندی  12

 تکنسین امنیت Clientless WebVPNپیکربندی  13

 تکنسین امنیت AnyConnect VPNپیکربندی  14

 امنیتکارشناس ارشد  XAuth, Split-Tunnel, RRI, NAT-Tپیکربندی  15

 امنیت کارشناس ارشد (VPNخصوصی مجازی ) هایشبکهبرای  QoSپیکربندی  16

 تکنسین امنیت GRE, mGREپیکربندی  17

 تکنسین امنیت L2TPپیکربندی  18

 امنیتکارشناس ارشد  Advanced VPN Features -خصوصی مجازی  هایشبکهپیکربندی موارد پیشرفته  19

 1امنیت درجه کارشناس  احراز هویت دوعاملی کاربران راه دور 20

 1امنیت درجه کارشناس  خصوصی هایشبکهنگهداری و پشتیبانی  21

 های شبکههش تهدیدمنظور کاه ب IPSپیکربندی  (7-6-7

 ارائه شده است. 10-7، در جدول شماره های شبکههش تهدیدکابا هدف  IPSپیکربندی تعرهف خدمات مربوط به 

 شبکه یدهایبه منظور کاهش تهد IPS یکربندیپ: تعرفه 10-7جدول 

 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 کارشناس ارشد امنیت IPS/IDS استفاده از تجهیزاتبررسی الزام سازمان برای  1

 کارشناس ارشد امنیت در شبکه سازمان IPS/IDSسازی پیاده LOMارائه « طراحی» شناخت 2

 کارشناس ارشد امنیت بومی مبتنی بر محصوالت خارجی و IPS/IDS ارزیابی امنیتی و عملکرد تجهیزات 3

 امنیتکارشناس ارشد  IPS Sensor Applianceپیکربندی  4

 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Applianceمقداردهی اولیه  5

 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Appliance Managementپیکربندی  6

 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Applianceپیکربندی حسگرهای مجازی در  7

 امنیتکارشناس ارشد  امنیتی هایمشیخطپیکربندی  8

 امنیتکارشناس ارشد  Promiscuous and Inline Monitoring on the Sensor Applianceپیکربندی  9

 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Applianceامضاء بر  سازیبهینهپیکربندی و  10

 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Applianceبر  Custom Signaturesپیکربندی  11

 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Applianceر پیکربندی بالک کردن د 12

 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Appliance بر TCP Resetsپیکربندی  13

 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Applianceبر  Rate Limitingپیکربندی  14

 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Applianceبر  Signature Enginesپیکربندی  15

 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Applianceدر پیکربندی  IDMبکارگیری  16

 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Applianceبر  Event Actionپیکربندی  17

 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Applianceبر  Event Monitoring پیکربندی 18

 امنیتکارشناس ارشد  Advanced Features on the Sensor Applianceپیکربندی  19

 امنیتکارشناس ارشد  مجاز(رود غیرو-پیشگیری از تعدی سامانه) IPS سازیبهینهپیکربندی و  20
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 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 امنیتکارشناس ارشد  هاچیبر سوی SPAN & RSPANپیکربندی  21

 1کارشناس امنیت درجه  IPS/IDS نگهداری و پشتیانی از تجهیزات 22

 WAF (Web Application Firewall)سیستم  (7-6-8

 است. 11-7مطابق جدول  WAFسیستم اندازی و تعرفه خدمات مربوط به نصب، راه

 WAF: تعرفه خدمات مرتبط با 11-7جدول 

 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 تکنسین نصب فیزیکی  1

 1کارشناس امنیت درجه  افزارینصب و پیکربندی نرم 2

 کارشناس فنی امنیت WAFمجموعه قوانین  (Tuningتنظیم ) 3

 کارشناس ارشد امنیت WAFروزرسانی مجموعه قوانین به 4

 کارشناس ارشد امنیت ه()پیشرفت WAFامنیتی سازمان در  هایمشیسازی خطپیادهتحلیل و تدوین و  5

 کارشناس ارشد امنیت WAFها و امکانات سازی قابلیتسفارشی 6

 کارشناس ارشد امنیت های امنیت شبکهاندازی تجهیزات ثبت و تحلیل رخدادراهنصب و  7

 کارشناس ارشد امنیت حمالت و ارائه راهکارهایی امنیتی)سوابق( تحلیل الگ  8

 های مخابراتیسازی شبکهامن (7-6-9

 است. 21-7های مخابراتی، مطابق جدول سازی شبکهتعرفه خدمات مربوط به امن

 WAF: تعرفه خدمات مرتبط با 12-7جدول 

 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 1 کارشناس ارشد امنیت درجه های تلفن همراه*در شبکه RANارزیابی امنیتی بخش  1

 1 امنیت درجهکارشناس ارشد  اههای تلفن همرشبکه در RANپذیری و نفوذ به بخش آزمون آسیب 2

 1 کارشناس ارشد امنیت درجه های تلفن همراه( در شبکهCS-Core) Signalingبخش ابی امنیتی ارزی 3

 1 کارشناس ارشد امنیت درجه اههای تلفن همردر شبکه CS-Coreپذیری و نفوذ به آزمون آسیب 4

 امنیت کارشناس ارشد های تلفن همراهدر شبکه PS-Coreارزیابی امنیتی بخش  5

 کارشناس ارشد امنیت (VASارزش افزوده ) خدماتارزیابی امنیتی  6

 1 کارشناس ارشد امنیت درجه های تلفن همراه*در شبکه RANسازی بخش امن 7

 1 کارشناس ارشد امنیت درجه ههای تلفن همراه( در شبکCS-Core) Signalingسازی بخش امن 8

 کارشناس ارشد امنیت های تلفن همراهدر شبکه PS-Coreسازی بخش امن 9

 کارشناس ارشد امنیت (VASارزش افزوده ) خدماتسازی امن 10

 .است( 5Gتا  3G)از  GSM های مختلف، شامل نسل«های تلفن همراهشبکه»در جدول فوق، منظور از 
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 های مدیریت امنیت اطالعاتسامانه (7-7

 آمده است. 13-7، در جدول های مدیریت امنیت اطالعاتسامانهسازی و نظارت تعرفه مربوط به مشاوره، طراحی، پیاده

 اطالعات تیامن تیریمد یهاسامانه: تعرفه خدمات مربوط به 13-7جدول 

 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 مشاور ارشد امنیت امنیت سازمانی راهبردهایتدوین  1

 1درجه  – مشاور امنیت تدوین طرح جامع امنیت 2

 1درجه  – مشاور امنیت طراحی چارت سازمانی واحد متولی امنیت  3

 1کارشناس امنیت درجه  های امنیتیها و فرممشاوره در زمینه طراحی فرآیندها، روال 4

 1درجه  – مشاور امنیت ISMS سامانهمشاوره در زمینه طراحی  5

 1درجه  – مشاور امنیت ISMS سامانهسازی مشاوره در زمینه پیاده 6

 1درجه  – مشاور امنیت ISMS سامانهسازی و اجرای نظارت بر طراحی و پیاده 9

 2درجه  تیکارشناس امن های مصاحبه، شناسایی و جمع آوری اطالعاتتنظیم فرم 10

 کارشناس ارشد امنیت گذاریگذاری و ارزشهای نامها و روالفرمطراحی  12

 2درجه  تیکارشناس امن هاشناسائی مخاطرات امنیتی و لطمات آن 13

 1درجه  تیکارشناس امن تعیین متدولوژی ارزیابی ریسک و ارزیابی مخاطرات 14

 2درجه  - تیامن ریمد فنیهای امنیتی کنترلتهیه و تدوین راهکارهای بهبود و  15

 1درجه  - تیکارشناس امن SOAتدوین مستند  16

 1درجه  - تیکارشناس امن ( Risk Treatmentتدوین طرح رفع و مقابله با مخاطرات ) 17

ی های الزم براو شناسائی کنترل (Gap Analysis) تحلیل شکافانجام  18

 رفع مخاطرات امینتی شناسائی شده
 1درجه  - تیکارشناس امن

 1درجه  - تیکارشناس امن رسانیهای آموزشی و آگاهیطراحی و تدوین برنامه 19

 1درجه  - تیکارشناس امن یهای بررسی اثربخشهای بازنگری و کنترلسازی رویهتدوین و پیاده 20

 1 رجهد -امنیت مشاور  تدوین چارت سازمانی کمیته امنیت اطالعات 21

بادل های امنیتی در حوزه امنیت ارتباطات و تها و روالمشیخطتدوین  22

 اطالعات
 1درجه  - تیکارشناس امن

 2درجه  - تیکارشناس امن سازیها و مستندتهیه و طراحی فرم 23

 1درجه  - تیکارشناس امن های مربوطانجام مصاحبه و تکمیل فرم 24

 1درجه  - تیکارشناس امن انجام ممیزی 25

 1درجه  – مشاور امنیت CSIRTمشاوره و نظارت  26

 1درجه  - تیامن ریمد CSIRTسازی طراحی و پیاده 27

 کارشناس ارشد امنیت  CSIRTراهبری  28

 1 رجهد -امنیت مشاور  ISMSمشاوره نگهداری و بهبود سیستم  29

سازی و ممیزی مشاوره در خصوص نیازسنجی، طراحی، پیاده 30

 و ...( PCI DSS ،NISTاستانداردهای امنیتی خاص )مانند 
 1 رجهد -امنیت مشاور 
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 (SOCطراحی مرکز عملیات امنیت ) (7-8

 است. 14-7به شرح جدول  طراحی مرکز عملیات امنیتتعرفه خدمات مربوط به 

 تیامن اتیمرکز عمل یطراح: تعرفه خدمات 14-7جدول 

 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 1 مدیر امنیت درجه SOCپیشنهاد و اجرای صفر تا صد راهکار  1

 1 مدیر امنیت درجه ژهو نحوه تعریف پرو RFPها در قالب تعریف نیازمندیخصوص  خدمات مشاوره در 2

 1 مدیر امنیت درجه SOC  پروژهخدمات نظارت بر  3

 1 مدیر امنیت درجه یش سطح بلوغافزا به منظورخدمات ارزیابی بلوغ مراکز عملیات امنیت و ارائه راهکار  4

 1 مدیر امنیت درجه (Use Caseمورد کاربر ) سازیخدمات طرحی و پیاده 5

 1 مدیر امنیت درجه اهیخدمات تحلیلی و آزمایشگ 6

 1 مدیر امنیت درجه به طور جداگانهSOC  هایشناخت شبکه و نیازمندیاجرای فاز  7

 1 مدیر امنیت درجه سازیو امن)سوابق( آوری الگ شامل نصب حسگر، جمع SOCنیاز اجرای پروژه پیش 8

 1 مدیر امنیت درجه خدمتبه عنوان  SOCارائه خدمات  9

 1 مدیر امنیت درجه (SIEM)فناوری نصب و اجرای  10

 کارشناس ارشد امنیت SOC هایی مرکزتعریف و اجرای فرآیند 11

 کارشناس ارشد امنیت و تخصص راهبری SOCآموزش درون مرکز  12

 صنعتی مرکز عملیات امنیت (7-8-1

 ه است.ارائه شد 15-7( صنعتی در جدول SOCتعرفه خدمات مربوط به طراحی مرکز عملیات امنیت )

 یصنعت تیامن اتیمرکز عمل: تعرفه خدمات مربوط به 15-7جدول 

 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 کارشناس ارشد امنیت فیزیکی و پیرامونی ،بازرسی امنیت محیطی 1

 کارشناس ارشد امنیت ساخت صنعتیهای امنیتی در زیرمشیخطارزیابی  2

 کارشناس ارشد امنیت کنترل صنعتی های ها و سامانهنفوذ شبکه آزمون 3

 کارشناس ارشد امنیت های کنترل صنعتیسامانهسازی امن 4

 کارشناس ارشد امنیت طراحی معماری دفاع در عمق شبکه صنعتی  5

 کارشناس ارشد امنیت های صنعتیساختامنیت در زیر راهبردی و تدوین طراح 6

 کارشناس ارشد امنیت طراحی مرکز عملیات امنیت صنعتی 7

 1کارشناس امنیت درجه  و راهبری مرکز عملیات امنیت صنعتی سازیپیاده 8

  امنیت در نقاط انتهایی (7-9

 است. 16-7، به شرح جدول (EndPoint Security) امنیت در نقاط انتهاییتعرفه خدمات 
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 ییدر نقاط انتها تیامن: تعرفه خدمات 16-7جدول 

 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 2درجه  -کارشناس امنیت  بازدید از شرایط و تنظیمات محصول 1

 2رجه د -کارشناس امنیت  زیدر سکوی غیرویندوکننده خدمت دریافت/دهندهارائهرسانی روزهنصب/ب 2

 2رجه د -کارشناس امنیت  در سکوی ویندوزیکننده دریافت/دهندهارائهرسانی روزهنصب/ب 3

 2رجه د -کارشناس امنیت  رسانی کنسول مدیریتی/کارگزار ضدبدافزار روزهنصب/ب 4

 2رجه د -کارشناس امنیت  از طریق کنسول مدیریتی کارسازرسانی بر روی روزهنصب/ب 5

 2رجه د -امنیت کارشناس  از طریق کنسول مدیریتی کارخواهرسانی بر روی روزهنصب/ب 6

 2رجه د -کارشناس امنیت  وزیاز آلودگی و تهدیدات در سکوی غیر ویندکارساز/کارخواه پاکسازی  7

 2رجه د -کارشناس امنیت  از آلودگی و تهدیدات در سکوی ویندوزی پاکسازی کارساز/کارخواه 8

 2رجه د -کارشناس امنیت  حذف ضدبدافزار قبلی از طریق کنسول مدیریتی 9

 2رجه د -کارشناس امنیت  حذف ضدبدافزار قبلی از کامپیوترها به طور مستقیم 10

 1درجه  -کارشناس امنیت  سازی کنسول مدیریتیسفارشی 11

 DLPخدمات سیستم  (7-10

 ست.انشان داده شده  17-7در جدول شماره  DLPخدمات سیستم تعرفه نرخ 

 DLPخدمات سیستم : تعرفه 17-7جدول 

 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 کارشناس ارشد امنیت DLPهای سامانهسازی مشاوره و نظارت در اجرا و پیاده 1

 کارشناس ارشد امنیت تحلیل شبکه و طراحی منطقی جانمایی در شبکه 2

 کارشناس ارشد امنیت عامل ویندوز هایسامانهبرای  -DLPهای کارسازافزاری افزاری و نرمنصب سخت 3

و  Linuxهای عامل سامانهبرای  -DLPهای کارسازافزاری افزاری و نرمنصب سخت 4
MacOS 

 1کارشناس امنیت درجه 

 iOSرای کنترل تجهزیات موبایل ب -DLPهای کارسازافزاری افزاری و نرمسختنصب  5

 Androidو 
  1کارشناس امنیت درجه 

 2کارشناس امنیت درجه  ویندوزی هایکارخواهافزاری برای پیکربندی نرم 6

 1کارشناس امنیت درجه  MacOSو  Linuxهای کارخواهافزاری برای پیکربندی نرم 7

و  iOS های عاملنلفن همراه )سامانه هایکارخواهافزاری برای پیکربندی نرم 8

Android) 
 1کارشناس امنیت درجه 

 امنیتارشد کارشناس  قوانین و تعیین سطوح کنترلی و دسترسیایجاد  9

 1مدیر امنیت درجه  DLPهای امنیتی سازمان در مشیخطسازی تحلیل و تدوین و پیاده 10

 1مدیر امنیت درجه  های قوانینو بررسی نقض هاتحلیل گزارش 11

 1امنیت درجه مدیر  هاها بر اساس گزارشسازی قوانین و دسترسیپیاده 12

 امنیتارشد کارشناس  DLPها و امکانات سازی قابلیتسفارشی 13

 1مدیر امنیت درجه  های جرائمبررسی جرائم و تهیه گزارش رخداد 14

 2کارشناس امنیت درجه  سامانهسازی، تدوین گزارش و کاربری اندازی، پیادهآموزش نصب و راه 15
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 پیکربندی پیشرفته امنیت (7-11

 نشان داده شده است. 18-7در جدول  پیکربندی پیشرفته امنیتتعرفه خدمات مربوط به 

 تیامن شرفتهیپ یکربندیپ: تعرفه 18-7جدول 

 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 1درجه  -امنیت مدیر  ایبرای مقابله با حمالت شبکه Migrationفنون پیکربندی  1

 امنیتکارشناس ارشد  هاPacketگذاری عالمتفنون پیکربندی  2

 امنیتکارشناس ارشد  (RFC2827/3704و  RFC1918/3330 )مانند های امنیتیRFC یاجرا 3

 امنیتکارشناس ارشد  Sink Holeو  Black Holeکارهای پیکربندی راه 4

 امنیتکارشناس ارشد  RTBH-Remote Triggered Black Holeپیکربندی فیلترینگ  5

 امنیتکارشناس ارشد  (Access-Lists)یا  پیکربندی فیلترینگ ترافیک با استفاده از لیست دسترسی 6

 امنیتکارشناس ارشد  (TCP)استراق سمع  TCP Interceptپیکربندی  7

 امنیتکارشناس ارشد  Unicast Reverse Path Forwarding - uRPFپیکربندی  8

 امنیتکارشناس ارشد  (Committed Access Rate) CARپیکربندی  9

 امنیتکارشناس ارشد  Network Based Application Recognition - NBARپیکربندی  10

 امنیتکارشناس ارشد  NetFlowپیکربندی پروتکل  11

 1درجه  -امنیت مدیر  Anti-Spoofing پیکربندی راهکارهای 12

 1رجه د -امنیت مدیر  Packetپیکربندی ردیابی و استفاده از ردیابی  13

 1رجه د -امنیت مدیر  پیکربندی کنترل ترافیک عبوری و مدیریت تراکم 14

 1رجه د -امنیت مدیر  General Data Protection Regulationاجرا راهکارهای  15

 1درجه  -امنیت مدیر  Data Privacy Programاجرا راهکارهای  16

 1رجه د -امنیت مدیر  (Software Development Life Cycle)یا   SDLCاجرا راهکارهای 17

 1رجه د -امنیت مدیر  Intelligence Protectionاجرا راهکارهای  18

 های نوینامنیت در فناوری (7-12

 نشان داده شده است. 19-7های نوین در جدول تعرفه خدمات مربوط به امنیت در فناوری

 تیامن شرفتهیپ یکربندیپ: تعرفه 19-7جدول 

 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 1درجه  - مشاور امنیت ظارت نمشاوره/ -( IoTاینترنت اشیاء )امنیت  1

 1رجه د -امنیت مدیر  طراحی-اینترنت اشیاءامنیت  2

 کارشناس ارشد امنیت  اینترنت اشیاء پلتفورم سازیاجرای راهکارهای امن 3

 کارشناس ارشد امنیت سازی تجهیزات اینترنت اشیاءاجرای راهکارهای امن 4

 1رجه د -امنیت مدیر  (Big Dataهای کالن داده )سازی سامانهاجرای راهکارهای امن 5
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 نرخ پایه خدمات عمومی و مشترک (7-13

 .است 20-7امنیت اطالعات به شرح جدول تعرفه خدمات عمومی و مشترک در حوزه 

 : نرخ پایه خدمات عمومی و مشترک20-7جدول 

 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 امنیت کارشناس ارشد خدمات مشاوره 1

 امنیت کارشناس ارشد خدمات نظارت 2

 امنیت ارشد کارشناس خدمات مدیریت و مدیریت پروژه 3

 امنیت کارشناس ارشد خدمات پشتیبانی 4
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 مشاورهتعرفه نرخ خدمات  (8 فصل

 مقدمه (8-1

 ای آمده است. خدمات مشاورهمربوط به ارائه در این فصل نرخ تعرفه 

 اینرخ ارائه خدمات مشاوره (8-2

)بر اساس مدل ارائه شده مشاور ها باید بر اساس تخصص ساعت، تعرفه-ای بر اساس نفرمشاورهبرای محاسبه هزینه خدمات 

 الف( برآورد و مشخص شوند. )و عناوین شغلی نمونه احصا شده در پیوست  2در فصل 

 ایو مشاوره افزارینرمهای هزینه نظارت بر پروژه (8-3

مبلغ قرارداد  %20 تا %15 یمبنا بر ،ایو مشاوره یافزارنرم یهاپروژه بر نظارتخدمات  (یقراردادها متیق یمبنا ای) تعرفه

 شود.میمحاسبه  یاصل
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 پیوست الف: تعریف عناوین شغلی

 مقدمه( 1-الف

بر اساس مفاد فصل قبلی، تعریف مشاغل در حوزه فناوری اطالعات در این فصل ذکر شده است. توجه شود که در تعریف 

 است. قابل جایگزینی با تجربه مفید و موثر باالتر« حداقل مدرک تحصیلی»تمامی عناوین شعلی، 

 افزارنرمعناوین شغلی حوزه ( 2-الف

 افزار در جدول زیر آمده است.عناوین شغلی حوزه نرم

 افزارنرمدر حوزه  یشغل نیعناو

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرک 

 تحصیلی 

حداقل سابقه 

 کاری

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد مدیر پروژه افزارنرممدیر پروژه ارشد 

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  مدیر پروژه  1درجه  افزارمدیر پروژه نرم

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  مدیر پروژه 2درجه  افزارمدیر پروژه نرم

 سال 15 تا 10 کارشناسی ارشد ارشد مشاور افزارنرممشاور ارشد 

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  مشاور  1درجه  افزارمشاور نرم

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  مشاور 2درجه  افزارمشاور نرم

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  مدیر فنی مدیر پشتیبانی

 تا سه سال کارشناسی 2درجه  مدیر فنی مدیر خدمات پس از فروش

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  مدیر فنی افزارنرم-مدیر کیفیت

 سال 10تا  6 کارشناسی 1درجه  مدیر فنی راهبر پایگاه داده

 سال 10تا  6 کارشناسی ارشد تحلیلگر/معمار گر ارشدتحلیل

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  تحلیلگر/معمار 1گر درجه تحلیل

 سال 15تا  10 ارشدکارشناسی  ارشد تحلیلگر/معمار افزارمعمار ارشد نرم

 سال 10تا  6 کارشناسی 1درجه  تحلیلگر/معمار افزارمعمار درجه یک نرم

 سال 10تا  6 کارشناسی ارشد برنامه نویس نویس ارشدبرنامه

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  برنامه نویس 1نویس درجه برنامه

 سالتا سه  کارشناسی 2درجه  برنامه نویس 2نویس درجه برنامه

 سال 10تا  6 کارشناسی ارشد ارشد طراح افزارطراح ارشد نرم

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  طراح افزارطراح نرم

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس افزارنرممسئول سایت/کارگاه 

 تا سه سال کارشناسی 2درجه  کارشناس افزارنرمکارشناس آموزش 

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس افزارنرمکارشناس تضمین کیفیت 
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 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرک 

 تحصیلی 

حداقل سابقه 

 کاری

 تا سه سال کارشناسی 2درجه  کارشناس افزارکارشناس تولید نرم

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  کارشناس کارشناس پیکربندی

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  کارشناس 1کارشناس کنترل پروژه درجه 

کارشناس پشتیبانی فنی/راهبری 

 1افزار درجه نرم
 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  کارشناس

کارشناس پشتیبانی فنی/راهبری 

 2افزار درجه نرم
 تا سه سال کارشناسی 2درجه  کارشناس

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  کارشناس 1کارشناس استقرار درجه 

 تا سه سال کارشناسی 2درجه  کارشناس 2کارشناس استقرار درجه 

 سال 6تا  3 کارشناسی ارشد کارشناس افزارنرمون آزمطراح 

 تا سه سال کارشناسی 2درجه  کارشناس گرآزمون

 تا سه سال کارشناسی 3درجه  کارشناس کارشناس مستندسازی

 سال 10تا  6 کارشناسی ارشد ارشد کارشناس کارشناس پایگاه داده ارشد

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  کارشناس 1کارشناس پایگاه داده درجه 

 تا سه سال کارشناسی 2درجه  تکنسین تکنسین عملیات

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  کارشناس 1درجه  سامانهمهندس 

 سال 10تا  6 کارشناسی ارشد کارشناس  سامانهمهندس ارشد 

 سال 15تا  10 کارشناسی ارشد مدیر فنی راهبر ارشد پایگاه داده 

 

 شغلی حوزه معماری سازمانیعناوین ( 3-الف

 عناوین شغلی حوزه معماری سازمانی در جدول زیر آمده است.

 حوزه معماری سازمانی یشغل نیعناو

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرک 

 تحصیلی 

حداقل سابقه 

 کاری

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد مدیر پروژه مدیر پروژه ارشد معماری سازمانی

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  مدیر پروژه 1پروژه معماری سازمانی درجه مدیر 

 سال 10تا  6 کارشناسی 2درجه  مدیر پروژه 2مدیر پروژه معماری سازمانی درجه 

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد مشاور وکارمشاور )خبره( ارشد کسب

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  مشاور 1وکار درجه مشاور )خبره( کسب

 سال 10تا  6 کارشناسی ارشد ارشد گر/معمارتحلیل معمار ارشد )مدیر فنی(

 سال 10تا  6 کارشناسی ارشد ارشد گر/معمارتحلیل (Domain Architectمعمار دامنه )

 سال 10تا  6 کارشناسی 1درجه  گر/معمارتحلیل (Solution Architectمعمار راهکار )

 سال 10تا  6 کارشناسی 1درجه  گر/معمارتحلیل 1درجه  وکارمعمار کسب
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 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرک 

 تحصیلی 

حداقل سابقه 

 کاری

 سال 10تا  6 کارشناسی 1درجه  گر/معمارتحلیل 1درجه  سامانهمعمار 

 سال 10تا  6 کارشناسی 1درجه  گر/معمارتحلیل 1معمار داده درجه 

 سال 10تا  6 کارشناسی 1درجه  گر/معمارتحلیل 1معمار فناوری درجه 

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  گر/معمارتحلیل 2وکار درجه کسبگر تحلیل

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  گر/معمارتحلیل 2درجه  سامانهگر تحلیل

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  گر/معمارتحلیل 2گر داده درجه تحلیل

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  تحلیلگر/معمار 2گر فناوری درجه تحلیل

 تا سه سال کارشناسی 3درجه  تحلیلگر/معمار 3وکار درجه گر کسبتحلیل

 تا سه سال کارشناسی 3درجه  تحلیلگر/معمار 3درجه  سامانهگر تحلیل

 تا سه سال کارشناسی 3درجه  تحلیلگر/معمار 3گر داده درجه تحلیل

 تا سه سال کارشناسی 3درجه  تحلیلگر/معمار 3درجه  فناوریگر تحلیل

 سال 10تا  6 کارشناسی 1درجه  مدیر فنی مدیر تضمین کیفیت

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس کارشناس تضمین کیفیت

 تا سه سال کارشناسی 3درجه  کارشناس کارشناس پیکربندی

 تا سه سال کارشناسی 3درجه  کارشناس کارشناس مستندسازی

 تا سه سال کارشناسی 3درجه  تکنسین متخصص ابزار معماری

 

 امنیت( عناوین شغلی حوزه 4-الف

 عناوین شغلی حوزه امنیت در جدول زیر آمده است.

 عناوین شغلی در حوزه امنیت

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرک 

 تحصیلی 

حداقل سابقه 

 کاری

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد مدیر پروژه امنیت مدیر پروژه ارشد

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  مدیر پروژه  1درجه  پروژه امنیتمدیر 

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  مدیر پروژه 2مدیر پروژه امنیت درجه 

 سال 15تا  10 کارشناسی ارشد ارشد مشاور امنیتمشاور ارشد 

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  مشاور 1درجه  مشاور امنیت

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  مشاور  2درجه  مشاور امنیت

 سال 10تا  6 کارشناسی 1درجه  مدیر فنی 1مدیر امنیت درجه 

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  مدیر فنی 2مدیر امنیت درجه 

 سال 15تا  10 کارشناسی ارشد ارشد کارشناس کارشناس ارشد امنیت 

 سال 10 تا 6 کارشناسی 1درجه  کارشناس 1کارشناس امنیت درجه 

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس 2کارشناس امنیت درجه 
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 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرک 

 تحصیلی 

حداقل سابقه 

 کاری

 سال  6تا  3 کارشناسی 2درجه  تکنسین  تکنسین

 

 ( عناوین شغلی حوزه شبکه/ارتباطات5-الف

 عناوین شغلی حوزه شبکه/ارتباطات در جدول زیر آمده است.

 شبکه و ارتباطاتدر حوزه  یشغل نیعناو

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرک 

 تحصیلی 

حداقل سابقه 

 کاری

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد مدیر پروژه شبکه/ارتباطاتمدیر پروژه ارشد 

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  مدیر پروژه  1درجه  مدیر پروژه شبکه/ارتباطات

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  مدیر پروژه 2درجه  شبکه/ارتباطاتمدیر پروژه 

 سال 15تا  10 کارشناسی ارشد ارشد مشاور شبکه/ارتباطاتمشاور ارشد 

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  مشاور 1درجه  مشاور شبکه/ارتباطات

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  مشاور 2 درجه شبکه/ارتباطاتمشاور 

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  مدیر فنی شبکه/ارتباطات -مدیر کیفیت 

 سال 10تا  6 کارشناسی 1درجه  مدیر فنی شبکه/ارتباطات - کارسازراهبر 

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  مدیر فنی 1درجه  مدیر فنی شبکه/ارتباطات

 تا سه سال کاردانی 2درجه  مدیر فنی 2درجه  مدیر فنی شبکه/ارتباطات

 سال 10تا  6 کارشناسی ارشد ارشد طراح طراح ارشد شبکه/ارتباطات

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  طراح شبکه/ارتباطات -طراح شبکه

 تا سه سال کارشناسی 2درجه  کارشناس شبکه/ارتباطات -کارشناس آموزش

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس شبکه/ارتباطات -کارشناس تضمین کیفیت 

 سال 6تا  3 کارشناسی ارشد کارشناس شبکه/ارتباطات - طراح آزمون

 سال 6تا  3 کاردانی 1درجه  تکنسین 1تکنسین شبکه درجه 

 تا سه سال کاردانی 2درجه  تکنسین 2درجه تکنسین شبکه 

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  کارشناس شبکه/ارتباطات -کارشناس مسئول سایت 

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  کارشناس 2درجه  کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

 تا سه سال کاردانی 2درجه  کارشناس 2درجه  کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

 تا سه سال کاردانی 1درجه  تکنسین تکنسین پشتیبانی/عملیات/شبکه

 ریزی و کنترل پروژه شبکهکارشناس برنامه

 1درجه 
 تا سه سال کارشناسی 1درجه  کارشناس

 شبکهریزی و کنترل پروژه کارشناس برنامه

 2درجه 
 تا سه سال کاردانی 2درجه  کارشناس
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 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرک 

 تحصیلی 

حداقل سابقه 

 کاری

کارشناس ارشد 

 سازی/پردازشی/رایانش ابریشبکه/ذخیره
 سال 6تا  3 کارشناسی ارشد کارشناس

سازی/پردازشی/رایانش کارشناس شبکه/ذخیره

 1ابری درجه 
 تا سه سال کارشناسی 1درجه  کارشناس

سازی/پردازشی/رایانش کارشناس شبکه/ذخیره

 2ابری درجه 
 سال 6تا  3 کاردانی 2درجه  کارشناس

 سال 10تا  6 کارشناسی ارشد ارشد کارشناس وکار کارشناس ارشد کسب

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  کارشناس وکار کسب 1کارشناس درجه 

 سال 15تا  10 کارشناسی ارشد ارشد ناظر ناظر درجه ارشد

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  ناظر 1ناظر درجه 

 تا سه سال کاردانی 2درجه  ناظر کمک ناظر 

 

 افزارسختعناوین شغلی حوزه ( 6-الف

 افزار در جدول زیر آمده است.عناوین شغلی حوزه سخت

 افزارسختحوزه  یشغل نیعناو

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرک 

 تحصیلی 

حداقل سابقه 

 کاری

 سال 10تا  6 کارشناسی ارشد کارشناس ارشد افزارسختکارشناس 

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  کارشناس 1درجه  افزارسختکارشناس 

 

 مرکز داده عناوین شغلی حوزه( 7-الف

 عناوین شغلی حوزه مرکز داده در جدول زیر آمده است.

 عناوین شغلی مرکز داده

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرک 

 تحصیلی 

سابقه  حداقل

 کاری

 سال 15بیش از  دکترا ارشد مدیر پروژه داده مرکز یزیمم پروژه یعال ریمد

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد ارشد مدیر پروژه داده مرکز یزیمم پروژه ارشد ریمد

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  مدیر پروژه 1 درجه داده مرکز یزیمم پروژه ریمد

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  مدیر پروژه 2 درجه داده مرکز یزیمم پروژه ریمد

 سال 6تا  3 کارشناسی 3درجه  مدیر پروژه 3 درجه داده مرکز یزیمم پروژه ریمد

 سال 15بیش از  دکترا ارشد مشاور داده مرکز یزیمم یعال مشاور
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 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرک 

 تحصیلی 

سابقه  حداقل

 کاری

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد ارشد مشاور داده مرکز یزیمم ارشد مشاور

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  مشاور 1 درجه داده مرکز یزیمم مشاور

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  مشاور 2 درجه داده مرکز یزیمم مشاور

 سال 6تا  3 کارشناسی 3درجه  مشاور 3 درجه داده مرکز یزیمم مشاور

 سال 15 از شیب دکترا ارشد یفن ریمد داده مرکز یزیمم یفن یعال ریمد

 سال 15 از شیب ارشد یکارشناس ارشد یفن ریمد داده مرکز یزیمم یفن ارشد ریمد

 سال 15 تا 10 یکارشناس 1 درجه یفن ریمد 1 درجه داده مرکز یزیمم یفن ریمد

 سال  10تا  6 یکارشناس 2 درجه یفن ریمد 2 درجه داده مرکز یزیمم یفن ریمد

 سال 6 تا 3 یکارشناس 3 درجه یفن ریمد 3 درجه داده مرکز یزیمم یفن ریمد

 سال 15 از شیب دکترا ارشد یفن ریمد داده مرکز یزیمم یسازمدیر عالی استاندارد

 سال 15 از شیب ارشد یکارشناس ارشد یفن ریمد داده مرکز یزیمم یسازمدیر ارشد استاندارد

 سال 15 تا 10 یکارشناس 1 درجه یفن ریمد 1درجه  داده مرکز یزیمماستانداردسازی  ریمد

 سال  10تا  6 یکارشناس 2 درجه یفن ریمد 2درجه  مدیر استانداردسازی ممیزی مرکز داده

 سال 6 تا 3 یکارشناس 3 درجه یفن ریمد 3 درجه مدیر استانداردسازی ممیزی مرکز داده

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد ارشد مدیر فنی طراح ارشد ممیزی مرکز داده

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  مدیر فنی 1درجه  مرکز دادهطراح ممیزی 

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  مدیر فنی 2درجه  طراح ممیزی مرکز داده

 سال 6تا  3 کارشناسی 3درجه  مدیر فنی 3درجه  طراح ممیزی مرکز داده

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد ارشد مدیر فنی مدیر ارشد آزمون ممیزی مرکز داده

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  مدیر فنی 1درجه  مدیر آزمون ممیزی مرکز داده

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  مدیر فنی 2درجه  مدیر آزمون ممیزی مرکز داده

 سال 6تا  3 کارشناسی 3درجه  مدیر فنی 3درجه  مدیر آزمون ممیزی مرکز داده

تغییرات ممیزی مدیر ارشد پیکربندی و کنترل 

 مرکز داده

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد ارشد معمار/گرتحلیل

مدیر پیکربندی و کنترل تغییرات ممیزی مرکز 

 1درجه  داده

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  معمار/گرتحلیل

مدیر پیکربندی و کنترل تغییرات ممیزی مرکز 

 2درجه  داده

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  معمار/گرتحلیل

مدیر پیکربندی و کنترل تغییرات ممیزی مرکز 

 3درجه  داده

 سال 6تا  3 کارشناسی 3درجه  معمار/گرتحلیل

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد ارشد معمار/گرتحلیل ارشد ممیزی مرکز داده گرتحلیل

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  معمار/گرتحلیل 1درجه  ممیزی مرکز داده گرتحلیل

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  معمار/گرتحلیل 2درجه  ممیزی مرکز داده گرتحلیل

 سال 6تا  3 کارشناسی 3درجه  معمار/گرتحلیل 3درجه  ممیزی مرکز داده گرتحلیل

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد ارشد معمار/گرتحلیل ارشد ممیزی زیرساخت مرکز داده گرتحلیل
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 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرک 

 تحصیلی 

سابقه  حداقل

 کاری

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  معمار/گرتحلیل 1درجه  ممیزی زیرساخت مرکز داده گرتحلیل

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  معمار/گرتحلیل 2درجه  ممیزی زیرساخت مرکز داده گرتحلیل

 سال 6تا  3 کارشناسی 3درجه  معمار/گرتحلیل 3درجه  داده مرکز رساختیز یزیمم گرتحلیل

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد ارشد معمار/گرتحلیل مرکز داده یزیارشد آزمون مم گرتحلیل

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  معمار/گرتحلیل 1درجه  مرکز داده یزیآزمون مم گرتحلیل

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  معمار/گرتحلیل 2درجه  مرکز داده یزیآزمون مم گرتحلیل

 سال 6تا  3 کارشناسی 3درجه  معمار/گرتحلیل 3درجه  مرکز داده یزیآزمون مم گرتحلیل

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد ارشد کارشناس داده مرکز یزیمم پروژه کنترل ارشد کارشناس

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  کارشناس 1 درجه داده مرکز یزیمم پروژه کنترل کارشناس

 درجه داده مرکز یزیمم پروژه کنترل کارشناس

2 

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  کارشناس

 درجه داده مرکز یزیمم پروژه کنترل کارشناس

3 

 سال 6تا  3 کارشناسی 3درجه  کارشناس

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد ارشد کارشناس داده مرکز یزیمم پروژه سکیر ارشد کارشناس

 درجه داده مرکز یزیمم پروژه مخاطره کارشناس

1 

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  کارشناس

     

 درجه داده مرکز یزیمم پروژه مخاطره کارشناس

2 

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  کارشناس

 درجه داده مرکز یزیمم پروژه مخاطره کارشناس

3 

 سال 6تا  3 کارشناسی 3درجه  کارشناس

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد ارشد طراح داده مرکز یزیمم آزمون ارشد طراح

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  طراح 1 درجه داده مرکز یزیمم آزمون طراح

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  طراح 2 درجه داده مرکز یزیمم آزمون طراح

 سال 6تا  3 کارشناسی 3درجه  طراح 3 درجه داده مرکز یزیمم آزمون طراح

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد ارشد طراح داده مرکز یزیمم هایبازبینهارشد  طراح

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  طراح داده 1درجه  مرکز یزیمم هایبازبینه طراح

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  طراح 2درجه  داده مرکز یزیمم هایبازبینه طراح

 سال 6تا  3 کارشناسی 3درجه  طراح 3درجه  داده مرکز یزیمم هایبازبینه طراح

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد ارشد کارشناس داده مرکز یزیمم آزمون یاجرا ارشد کارشناس

 درجه داده مرکز یزیمم آزمون یاجرا کارشناس

1 

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  کارشناس

 درجه داده مرکز یزیمم آزمون یاجرا کارشناس

2 

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  کارشناس
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 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرک 

 تحصیلی 

سابقه  حداقل

 کاری

 درجه داده مرکز یزیمم آزمون یاجرا کارشناس

3 

 سال 6تا  3 کارشناسی 3درجه  کارشناس

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد ارشد کارشناس مرکز داده اندازیراهارشد نصب و  کارشناس

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  کارشناس 1درجه  مرکز داده اندازیراهنصب و  کارشناس

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  کارشناس 2درجه  مرکز داده اندازیراهنصب و  کارشناس

 سال 6تا  3 کارشناسی 3درجه  کارشناس 3درجه  مرکز داده اندازیراهنصب و  کارشناس

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد ارشد کارشناس داده مرکز یکربندیپ ارشد کارشناس

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  کارشناس 1 درجه داده مرکز یکربندیپ کارشناس

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  کارشناس 2 درجه داده مرکز یکربندیپ کارشناس

 سال 6تا  3 کارشناسی 3درجه  کارشناس 3 درجه داده مرکز یکربندیپ کارشناس

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد ارشد کارشناس داده مرکز یبحران رساختیز ارشد کارشناس

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  کارشناس 1 درجه داده مرکز یبحران رساختیز کارشناس

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  کارشناس 2 درجه داده مرکز یبحران رساختیز کارشناس

 سال 6تا  3 کارشناسی 3درجه  کارشناس 3 درجه داده مرکز یبحران رساختیز کارشناس

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد ارشد کارشناس داده مرکز یربحرانیغ رساختیز ارشد کارشناس

 درجه داده مرکز یربحرانیغ رساختیز کارشناس

1 

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  کارشناس

 درجه داده مرکز یربحرانیغ رساختیز کارشناس

2 

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  کارشناس

 درجه داده مرکز یربحرانیغ رساختیز کارشناس

3 

 سال 6تا  3 کارشناسی 3درجه  کارشناس

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد ارشد کارشناس داده مرکز املعریپدافندغ ارشد کارشناس

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  کارشناس 1 درجه داده مرکز املعریپدافندغ کارشناس

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  کارشناس 2 درجه داده مرکز املعریپدافندغ کارشناس

 سال 6تا  3 کارشناسی 3درجه  کارشناس 3 درجه داده مرکز املعریپدافندغ کارشناس

 مرکز یزیمم یساز کپارچهی ارشد کارشناس

 داده

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد ارشد کارشناس

 داده مرکز یزیمم یساز کپارچهی کارشناس

 1 درجه

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  کارشناس

 داده مرکز یزیمم یساز کپارچهی کارشناس

 2 درجه

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  کارشناس

 داده مرکز یزیمم یساز کپارچهی کارشناس

 3 درجه

 سال 6تا  3 کارشناسی 3درجه  کارشناس

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد ارشد کارشناس داده مرکز یزیمم تیفیک کنترل ارشد کارشناس
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 تحصیلی 
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 کاری

 درجه داده مرکز یزیمم تیفیک کنترل کارشناس

1 

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  کارشناس

درجه  کارشناس کنترل کیفیت ممیزی مرکز داده

2 

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  کارشناس

درجه  کارشناس کنترل کیفیت ممیزی مرکز داده

3 

 سال 6تا  3 کارشناسی 3درجه  کارشناس

کارشناس ارشد مستندسازی پروژه ممیزی مرکز 

 داده

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد ارشد کارشناس

 کارشناس مستندسازی پروژه ممیزی مرکز داده

 1درجه 

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  کارشناس

 کارشناس مستندسازی پروژه ممیزی مرکز داده

 2درجه 

 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  کارشناس

 کارشناس مستندسازی پروژه ممیزی مرکز داده

 3درجه 

 سال 6تا  3 کارشناسی 3درجه  کارشناس

 

 سایر( 8-الف

 در جدول زیر آمده است.مرتبط در حوزه فناوری اطالعاتی سایر عناوین شغلی 

 یشغل نیعناوسایر 

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرک 

 تحصیلی 

حداقل سابقه 

 کاری

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس نگارگر )کارشناس گرافیک کامپیوتری(

 سال 6تا  3 دیپلم 1درجه  تکنسین 1اپراتور درجه 

 تا سه سال دیپلم 2درجه  تکنسین 2اپراتور درجه 

 سال 6تا  3 کارشناسی ارشد ارشد کارشناس کارشناس ارشد تاسیسات برق/مکانیک

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  کارشناس کارشناس تاسیسات برق/مکانیک

 تا سه سال کاردانی 2درجه  تکنسین تکنسین تاسیسات برق/مکانیک

 

  



 

 1401سال  - تخصصی انفورماتیک-تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی
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 افزارمحاسبه هزینه پشتیبانی نرممثال پیوست ب: 

 مقدمه( 1-ب

 افزار، توضیح داده شده است.نرمهای پشتیبانی یک در این پیوست مثالی برای برآورد هزینه، 3بر اساس مفاد فصل 

 نحوه محاسبه ( 2-ب

  های خرید )یا توسعه بر اساس توافقات کارفرما و پیمانکار و هزینه: (4-2-3بخش )بند الف،  پایه پشتیبانیمبلغ

 برآورد شده ریال 500،000،000 پشتیبانی ، مبلغ پایه%35تا  %25افزار( و پس از توافق و اعمال یکی از ضرایب نرم

 .(1-3جدول شماره )طبق  است

 یلیدهد به دالکارفرما ترجیح می(: 4-2-3)بند پ، بخش  افزارنحوه دسترسی برای انجام پشتیبانی نرم، 

ارائه خدمات به منظور به پیمانکار را افزار موضوع قرارداد پشتیبانی به نرمهیچ امکان دسترسی ریموت )راه دور( 

به کل مبلغ ریال(  400،000،000ی )یعنی مبلغ پایه پشتیبان %80 ،2-3جدول  ندهد. بر اساسپشتیبانی ارائه 

 است. ریال 900،000،000 شود. جمع مبلغ پشتیبانی تا کنونافزایش میپشتیبانی 

 10یک نفر برای )یعنی « نیمه اختصاصی»کارفرما گزینه  (:4-2-3افزار )بند ت، بخش انواع پشتیبانی نرم 

ریال( به کل مبلغ  50،000،000پشتیبانی )یعنی  مبلغ پایه %10 ،3-3. بر اساس جدول کندیکارفرما( را انتخاب م

 است. ریال 950،000،000 شود. جمع مبلغ پشتیبانی تا کنونپشتیبانی افزایش می

  ساعت  12تا  6خطاهای حاد ظرف مدت  کارفرما تمایل دارد (:4-2-3)بند ث، بخش ضریب سطح خدمت

ریال( به کل مبلغ  250،000،000یبانی )یعنی مبلغ پایه پشت %50 ،4-3کار رفع شوند. بر اساس جدول توسط پیمان

 است. ریال 1،200،000،000 شود. جمع مبلغ پشتیبانی تا کنونپشتیبانی افزایش می

  روز  15تا  10حاد ظرف مدت کارفرما تمایل دارد خطاهای غیر (:4-2-3ضریب سطح خدمت )بند ث، بخش

ریال( به  125،000،000پشتیبانی )یعنی  مبلغ پایه %25 ،4-3رفع شوند. بر اساس جدول توسط پیمانکار  کاری

 است. ریال 1،325،000،000 شود. جمع مبلغ پشتیبانی تا کنونکل مبلغ پشتیبانی افزایش می

  پیمانکار عالوه بر کارفرما حسب نیازهای خود درخواست دارد  (:4-2-3روزهای ارائه خدمت )بند ج، بخش

. بر شنبه هم خدمات پشتیبانی دریافت کند، در روز پنجرشنبه(چهاساعت کاری از شنبه تا  9روزهای کاری هفته )

شود. ریال( به کل مبلغ پشتیبانی افزایش می 100،000،000 مبلغ پایه پشتیبانی )یعنی %20 5-3اساس جدول 

 است. یالر 1،425،000،000 جمع مبلغ پشتیبانی تا کنون

 وکاری کارفرما، نیاز است تا پیمانکار عالوه ماهیت کسببه دلیل  (:4-2-3، بخش چافزار )بند محیط نصب نرم

 %20 ،6-3بر اساس جدول د. پشتیبان کارفرما هم پشتیبانی کن سایتبر سایت اصلی، از یک سایت تستی و یک 

مبلغ پایه پشتیبانی  %30و آزمایشی بانی از سایت ریال( برای پشتی 100،000،000مبلغ پایه پشتیبانی )یعنی 

شود. جمع مبلغ افزایش می ریال( برای پشتیبانی سایت پشتیبان به کل مبلغ پشتیبانی 150،000،000)یعنی 

 است. ریال 1،675،000،000 پشتیبانی تا کنون
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 کارفرما نیاز به یک راهبر مازاد برای راهبری  (:4-2-3افزار )بند چ، بخش تعداد نفرات راهبر و کاربر مازاد نرم

ریال( به  50،000،000یعنی مبلغ پایه پشتیبانی ) %10 ،7-3کند. بر اساس جدول اضا میافزار از پیمانکار تقنرم

 است.  ریال 1،725،000،000 شود. جمع مبلغ پشتیبانی تا کنونکل مبلغ پشتیبانی افزایش می

  تواند با توافق طرفین مشخص شود.در صورت نیاز می (:4-2-3نصب مجدد )بند ح، بخش 

  :)محاسبه و  2بر اساس عنوان شغلی مورد نیاز و طبق جداول فصلسایر نیروهای راهبری )مانند زیرساخت

 شود.اعالم می


