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 مقدمه .1
ماده دوازده قانون پدیدآورندگان نرم افزار مبنی بر سااااماندهی           در در اجرای وظایف محوله   ای کشاااور  ساااازمان نظام صااانفی رایانه     

شی بازار تجاری رایانه ونظم شور و همچنین اختیارات قانونی مط ای بخ صنفی       65ماده  12رح در بند ک سازمان نظام  شکیل  آئین نامه ت

 از سااال    گذاری خدمات حوزه فناوری اطالعات وارتباطاتبا موضااوت تعیین مبانی قیمتمصااوه هی ت محترم دولت  ای کشااور رایانه

اقدام به کشااف قیمت خدمات     طی یك فرآیند علمی  مبتنی بر ساانجک کارشااناساای  بررساای میدانی و در برخی موارد عر  1389

تالش   لیکن امروز با همکاری و. شد و در نهایت منتشر   گذارینوت خدمت شناسایی و قیمت   341 ده است. در اولین نسخه تعرفه ها  نمو

ستانی ب های مختلف نظامفعالین این صنعت  و متخصصین رسته        ویژه اعضای محترم کمیسیون ساماندهی بازار شورای مرکزی      ه های ا

ابتدای سال    دردر جلسه شورای مرکزی   و تهیه گردیده   بخک  7در  تعرفه شده است   خدمت که دارای فهرست نسخه حاوی   ششمین  

 به تصویب رسیده است و از آن تاریخ قابل اجرا می باشد. 1395

 1395 سال در تیه فعالینرخ پاتعرفه  .2

می باشااد. در این بخک هد    1395مبنای تمام محاساابات  حقوپ پایه اعالم شااده از سااوی وزارت کار و امور اجتماعی برای سااال   

محاسبه نرخ پایه یك نفرساعت کار انجام شده تحت پوشک یك واحد صنفی با احتساه سربارهای مستقیم حقوپ و دستمزد روی نرخ          

بخک های بعدی براسااات تخصااش و شاارای  کاری از روی این نرخ پایه  نرخ کارشااناساای   پایه حقوپ یك کارگر ساااده می باشااد. در

 .محاسبه خواهد گردید

 حقوق محاسبه نرخ هزینه پایه. 1-2

سهم کارفرما و             ستقیما در ارتباط با حقوپ معنی پیدا می کنند. از جمله به بیمه  ست که م شامل کلیه مبالغی ا ستقیم حقوپ  سربار م

 1395بیمه بیکاری یا ساانوات خدمت می توان اشاااره نمود. در جدول های تیل تاسیر سااربارهای مسااتقیم بر نرخ پایه حقوپ در سااال 

 .هزینه یك نفر ساعت کار با احتساه سربارهای مستقیم استخراج گردیده است محاسبه و در نتیجه نرخ پایه

ضیح:   صویب مجدد رقم متفاوتی از            تو صورت ت ست در ست. بدیهی ا شورای عالی کار تنظیم گردیده ا صوبه  سکن مطابق م رقم حق م

 سوی این شورا یا هیات وزیران  نرخ پایه محاسبه شده در تعرفه اصالح خواهد گردید.
 . هزینه های سربار مستقیم بر نرخ پایه حقوپ )ریال(1لجدو

 ساالنه ماهانه روزانه پارامترها

 97،459،920 8،121،660 270،722 حداقل مزد

 4،800،000 400،000 مبلغ ثابت مسکنحق 

 13،200،000 1،100،000 مبلغ ثابت خواروبار(بن کمك هزینه اقالم مصرفی خانوار )

 19،491،984 1،624،332 روز حقوق 6معادل  )میانگین دارای دو فرزند(حق عائله مندی 

 3،600،000 300،000 10،000 پایه سنواتی

 16،243،320 1،353،610 دو دوازدهم عیدی و پاداش

 8،121،660 676،805 یک دوازدهم سنوات خدمت

 162،916،884 13،576،407   حداقل هزینه پرداختی

 
 زمان کارکرد سربار . 2جدول

 )ساعت( سربار زمان کارکرد

 جمع کار روزانه ساعت یروز کار پارامتر

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

 191 7.33 26 (7:20)روز *  یاستحقاق یمرخص کسر

 176 7.33 24 (7:20ل غیرجمعه درسال )روز * یتعداد روز تعط

 1،927 طول سالجمع ساعت خالش کار در 

532،84 هزینه پایه دستمزد یك ساعت  
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 سربارهای عمومی و ستادی. 3جدول

 سایر سربارهای عمومی

 جمع ضریب پارامتر

 101،438 1.20 ضریب اتال  محاسبه غیر تمام وقت )ساعتی( *

 197،804 1+  0.62+  0.33 ضریب باال سری )سربار عملیاتی+ سربار غیر عملیاتی( **

 263،079 1.33 ضریب سربار سود و قرارداد ***

 263،000 نرخ هزینه پایه )معادل حداقل حقوق قانون کار( به ازای هر نفر ساعت

ساات محاسابه   باا توجاه باه ایان کاه تماامی محاسابات ایان نارخ ناماه بار ا           * ضریب اتالف محاسبه غیر تمام وقت )ساعتی(: 

در محاسابات ساربار اجارای کاار پااره وقات و ماوردی باه نسابت محاسابات ماهاناه تماام وقات  ضاریب                نرخ نفر ساعت می باشاد  

 . ه استدیبرآورد گرد 20%

 ایاان نااوت سااربار شااامل هزینااه هااایی اساات کااه بصااورت معمااول در اجاارای یااك کااار مصاار   ** ضررریب سررربار عملیرراتی: 

ابازار  پاذیرایی و ایااه و تهااه اشااره کارد. براساات بررسای          می شوند. از جمله می تاوان باه هزیناه فضاا  تجهیازات و اساتهال        

 برآورد گردیده است. %62های به عمل آمده و استعالم های صورت گرفته  میانگین سرانه سربارهای عملیاتی تکر شده 

ا هار  ساربارهای اشااره شاده در مباحال قبلای  مساتقیم باه اجارای کاار مرباوط مای شادند. اما             ** ضریب سربار غیر عملیاتی: 

ساات کااه باادون آنهااا شاااکله اصاالی واحااد صاانفی از دساات ماای رود و باادون آن  ا واحااد صاانفی دارای انااوات دیگااری از هزینااه هااا

هزیناه هااا  پاارو ه بااه ساارانجام نماای رسااد. از جملااه ماای تاوان بااه هزینااه هااای اداری تشااکیالتی و بازاریااابی فااروش اشاااره نمااود.   

  در ایاان بخااک قاارار ماای گیاارد. براسااات بررساای هااای بااه عماال آمااده و  عمومااا سااربار هزینااه هااای سااتادی یااك واحااد صاانفی

اسااتعالم هااای صااورت گرفتااه  میااانگین ساارانه سااربارهای غیاار عملیاااتی در واحاادهای صاانفی ارائااه دهنااده خاادمات ناارم افاازاری  

 برآورد گردیده است.  33%

ار ناشای از بیماه  مالیاات و ساود ماورد        بایاد سارب  کاار انجاام شاده   بارای محاسابه قیمات    *** ضریب سربار سرود و قررارداد:   

براباار   1.01*1.05*80/100 انتظااار را نیااز لحاااک نمودکااه بااا توجااه بااه مااوارد تکاار شااده ی تیاال ضااریب سااربار سااود و قاارارداد 

 :تعیین می گردد 33%

فناااوری اطالعااات و )ایاان میاازان سااود  حااداقل سااود مااورد توقااع در صاانعت   %20مااورد توقااع:  متوسررط نرررخ سررود -

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

اسات بعاالوه    %10)ناشای از بلوکاه شادن بخاک آخار پرداخات کارفرماا کاه حادود           %1: سربار تضامین و سرررده هرا   -

مااه تاا اخاذ     3درصاد تاا زماان اخاذ مفاصاا حسااه.  نانچاه متوسا  زماان بلوکاه شادن             7.5تاا   5حادود  سپرده شدن 

 محاسبه می گردد(. %1بانکی عدد کوتاه مدت مفاصا فرض گردد براسات متوس  نرخ سود 

 )سربار مالیات به میزان یك  هارم از سود مورد توقع محاسبه گردیده است(. %5: سربار مالیات -

 

پایه )معادل حداقل حقوپ قانون کار( با احتساه سربارهای مستقیم  عملیاتی  غیر عملیاتی و سربار سود  نرخ هزینه

( که مبنای ریال 263000و قرارداد به ازای یك نفر ساعت )بدون احتساه ضرایب شغلی و ویژگی کار( برابر است با )

 محاسبات در تعرفه خدمات حوزه های مختلف می باشد.

: نرخ هزینه پایه محاسبه شده در این بخک به عنوان مبنای محاسبه نرخ خدمات در هر حوزه فعالیت  از جمله نرم افزار  سخت تبصره

افزار  شبکه  امنیت و ... پس از اعمال ضرایب شغلی و ضرایب ویژگی های آن حوزه مورد استفاده قرار گرفته و سپس نرخ پایه ارائه 

 ده است. خدمات آن حوزه اعالم گردی

*** 
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 یخدمات نرم افزارنرخ تعرفه  .3

بخک }خدمات نرم افزاری بر مبنای نفر ساعت{ و }خدمات پشتیبانی نرم افزار{ به شرح زیر دسته  2تعرفه انوات خدمات نرم افزاری به 

 بندی شده اند:

 ن پروژه(یناظر مانکاران وین نرخ تعرفه پیینفر ساعت )جهت تع یبرمبنا خدمات نرم افزارینرخ تعرفه . 1-3

ای اساات که هم   به صااورت معمول خدمات نرم افزاری در قالب پرو ه ها اجرا و ارائه می گردند. به همین منظور ساااختار تعرفه به گونه

  افزاری بر مبنای نفر ساعت  استفاده موردی داشته باشد و هم جهت برآورد هزینه واقعی پرو ه مورد کاربرد قرار گیرد. تعرفه خدمات نرم   

ست )          - سباتی پیو شرح جدول محا صهای موجود در این حوزه به  ص سباتی   ریال و به ازای انوات تخ سل محا شد. جهت  فایل اک ( می با

مشخش نمودن تعرفه هر نفر ساعت انوات پارامترهای مشخش شده با رنگ زرد را انتخاه نموده و براسات رتبه شورای شرکت پیمانکار         

 .تخصش قابل دستیابی می باشدتعرفه هر 

 ای کشور قابل دستیابی استرایانهپورتال سازمان نظام صنفی  دری نرم افزار اکسل محاسباتی تعرفه خدمات حوزه فایل. 

 نفر ساعت: یخدمات نرم افزاری برمبنانرخ نحوه محاسبه  تعرفه . 1-1-3

 فرمول براسات  کار انجام ساعات  و یب شغل یضر  ك یانفورمات یعال یشورا  یرده بند در شرکت  رتبه براسات  یافزار نرم خدمات نرخ

 :شود یم محاسبه ریز

ضر      هینرخ خدمات = پا ساعت خدمات *  ستمزد هر ضر    رییتغ ییمنطقه  بید سربار *  ضر  یشغل  بینرخ  مدرک   بی* 

 ساعات ارائه خدمت بیمحل ارائه خدمت * ضر بی( * ضر1+1(/1+کیانفورمات یعال یو سابقه کار *))رتبه شورا یلیتحص

 ف موارد فوپ و نحوه محاسبه هر کدام در تیل آورده شده است: یتعر

 براسات هزینه پایه محاسبه شده در بخک اول نرخ نامه تعیین می شود.: پایه دستمزد هر ساعت خدمات 

 د نرم یمختلف  رخه توله حقوپ در مشاغل ین پایانگین مییتع یبرا یب شغلیانجام شده ضر یها یبررس براسات :یب شغلیضر

 باشد:  یل میافزار  به شرح جدول ت

 افزاری . ضریب شغلی خدمات نرم4جدول

 ضریب شغل

 1.6 ی  نصب و راه اندازیبانیکارشنات پشت

 2 کارشنات کنترل پرو ه

 2.2 ستیگرافد راهنما  یآزمون گر  آموزش دهنده  مستندساز  تول

 2.5 یکربندیکارشنات پ  طراح آزمون  تیفین کیکارشنات تضم

 3 ست(یند )متدولو یکارشنات فرا

 3.6 هگاه دادیگاه داده  طراح پایر پایلگر  طراح  مدیس  تحلیبرنامه نو

 4 ت نرم افزاریلگر ارشد  کارشنات امنیتحل

 4.5 رمحصولیر پرو ه  معمار نرم افزار  مدیمد

 و سابقه کار یلیب مدرک تحصیضر: 

سال    3سال درنظر گرفته شده است  درصورتیکه فرد کمتر یا بیشتر از        3سابقه کار جهت ارائه خدمات مناسب   حداقل  سابقه کار : * 

 به ضریب مدر  تحصیلی کم یا اضافه می شود. 0.1سال سابقه  13سابقه داشته باشد به ازای هر دو سال و حداکثر تا سقف 

http://irannsr.org/web_directory/41-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%25
http://irannsr.org/web_directory/41-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%25
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رفه یی  مدار  معتبر و مورد تایید مراجع و همچنین کارفرما در حوزه درصاااورتیکه فرد با گذراندن دوره های ح مدارک حرفه ای:* 

شروط به گذشت زمان کمتر از         شد و م شته با ضریب مدر     05 0سال از اخذ مدر   به ازای هر مدر  حرفه یی   6شغلی خود دا به 

 تا سقف یك درجه تحصیلی باالتر از مدر  تحصیلی فرد قابل اعمال می باشند.  صرفا تحصیلی اضافه می شود. این ضرایب 
 و سابقه کار یلیب مدر  تحصیضر. 5جدول

 ضریب مدرک تحصیلی

 0.7 دیپلم

 1 فوپ دیپلم

 1.2 سال سابقه کار مفید( 3کارشناسی )

 1.5 کارشناسی ارشد

 1.8 دکتری

 منطقه یی تغییر نرخ سربارب یضر: 

شهر  اندازه و  ستمزد نیروی کار  میزان تفاوت عالوه بر تاسیر در بزرگی  یر گذار  تاسسربارهای عملیاتی و غیر عملیاتی  بر میزان حقوپ و د

تمام فعالیتهای ارائه شااده از طریق افراد هزینه روی تغییر نرخ سااربار   سااه رده دراساات. بنابراین مطابق جدول تیل با اعمال ضااریب 

 .  گردد اعمال میحقیقی و حقوقی 

 ضریب منطقه یی تغییر نرخ سربار. 6جدول

 ضریب شهر

 1.3 تهران بزرگ

 1.1 ز و ... (یراز  تبریکالن شهرها )مشهد  اصفهان  شسایر 

 1 ر شهرهایسا

 

  : 1.2ب یمانکار باشد مبالغ با ضر  یکه محل ارائه خدمت خارج از محل رسمی اجرای پرو ه یا سازمان پ  یدرصورت محل ارائه خدمت  

 افت خواهد شد.یاه و تهاه طبق تعرفه اعالم شده در بخک تعرفه سخت افزار درینه ایمحاسبه شده و هز

   : و درصااورت ارائه خدمات خارج از ساااعات   1ب یبا ضاار یت در ساااعات اداریفعال یتعرفه خدمات بر مبناساعات ارائه خدمت

 گردد. یمحاسبه م 1.4ب یمبالغ با ضر یادار

صره   صیش نیروی کار تمام وقت ماهانه )حداقل    :  1تب صورت نیاز به تخ سطوح کاری جدول فوپ   یدر نرخ یك نفر کماه( در هرکدام از 

 گردد( یم حذ  %20 ضریب اتال  کماهه کارشناتیل حضور یمحاسبه خواهد گردید. )به دل %80ضربدر  ساعت 160ضربدر  ساعت

  12م بر یتقس ( در طول سالیروز مرخص 30ل  جمعه و یروز با کسر تعداد روز تعط 365)کار  خالش جمع ساعت:   160محاسبه عدد  یمبنا

 در صورت شمول مالیات برارزش افزوده مجزا و هنگام صدور صورتحساه نهایی  کارفرما لحاک خواهد گردید.:  2تبصره 

 محاسبه نرخ مشاور از جداول مربوط به بخک مشاوران استفاده گردد. یبرا:  3تبصره 

 

 . نمونه محاسبه  2-1-3

محاسبه گردیده    (1.1=ضریب منطقه یی تغییر نرخ سربار   )کالن شهر  برای نرخ یك نفر ساعت کار نیرویی با شرای  تیل در    7جدول 

 به گردد.است. هرکدام از پارامترها که تغییر کند باید جدول مجدد محاس

 سطح تحصیلی = کارشناسی 

 سابقه کار = سه سال مفید 

  یا محل رسمی اجرای پرو ه ومحل کار = سازمان پیمانکار 

 جام کار = ساعت کار  رسمی و اداریزمان ان 
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 بنابراین طبق فرمول تعریف شده : 

 1*  1( * 1+1(/1+ *))رتبه شورا 1*  یشغل بی* ضر 1.1*  263000 = نرخ یك نفر ساعت کار در کالن شهر
  کالن شهرها به جز تهران – نرخ پایه خدمات نرم افزاری )ریال(. 7جدول

یضر
ل 

شغ
ر 

 ه
ب

↑
 

کارشناس 

و  یبانیپشت

 نصب

کارشناس 

کنترل پروژه، 

 مستندساز

آزمون گر، 

آموزش 

دهنده 

، یعموم

د یتول

راهنما، 

 ستیگراف

کارشناس 

ن یتضم

ت، طراح یفیک

آزمون، 

کارشناس 

 یکربندیپ

کارشناس 

ند، یفرا

استقرار و راه 

 یانداز

س، یبرنامه نو

لگر، طراح، یتحل

گاه یر پایمد

داده، طراح 

گاه داده، یپا

 یآموزش تخصص

لگر یتحل

ارشد، 

کارشناس 

ت نرم یامن

 افزار

ر پروژه، یمد

معمار نرم 

افزار، 

 رمحصولیمد

رتبه شورا 
↓ 

1.6 2 2.2 2.5 3 3.6 4 4.5 

1 833،000 1،041،000 1،146،000 1،302،000 1،562،000 1،875،000 2،083،000 2،343،000 

2 741،000 926،000 1،018،000 1،157،000 1،389،000 1،666،000 1،852،000 2،083،000 

3 694،000 868،000 955،000 1،085،000 1،302،000 1،562،000 1،736،000 1،953،000 

4 667،000 833،000 917،000 1،041،000 1،250،000 1،500،000 1،666،000 1،875،000 

5 648،000 810،000 891،000 1،013،000 1،215،000 1،458،000 1،620،000 1،823،000 

6 635،000 794،000 873،000 992،000 1،190،000 1،428،000 1،587،000 1،785،000 

7 625،000 781،000 859،000 976،000 1،172،000 1،406،000 1،562،000 1،757،000 

 . تعرفه خدمات پشتیبانی نرم افزار 2-3

 . تعرفه نرخ خدمات پشتیبانی نرم افزار )اولین سال عقد قرارداد پشتیبانی( 1-2-3

مت قرارداد یقجمع  %35و حداکثر  %25حداقل  سااال اول پس از دوره گارانتی  یبرا)پشااتیبانی( تعرفه قرارداد خدمات پس از فروش 

 باشد.یمو توسعه های احتمالی مشمول هزینه حین دوره گارانتی د نرم افزار( یپرو ه تول یمت اجرای)ق فروش

درصورتی که درطول  ند سال نرم افزار فروخته شده توسعه یابد  جمع مبلغ قرارداد فروش و قراردادهای توسعه مبنای نرخ       :4ه تبصر 

 پایه خدمات پشتیبانی نرم افزار خواهد بود.

داد قرارا یو  قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار است که در   یخدمات  آماده ینرم افزار یجهت بسته ها  یبانیپشت منظور از خدمات 

  یبانیاند و خدمات پشاات کشااور آورده شااده یانه ایرا یمصااوه سااازمان نظام صاانف فروش نسااخ جدید نرم افزار و خدمات پشااتیبانی

 برخوردار شوند. یب باالتری  از ضرایتوانند به تناسب امکانات و شرا یم یبه سفارش مشتر یافزارها نرم

 .نمونه قراردادها در پورتال سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور قابل دستیابی است 

 (1394نسبت به سال  1395نرم افزار )سال  یبانیخدمات پشت یانه قراردادهایش سالیدرصد افزا . 2-2-3

صد افزا  سال یدر شت  یقراردادهاانه یک  سات نرخ تورم  یبانیپ شاخش خدمات از بخک تولید   برا شده توس  بانك مرکزی برای  در   اعالم 

 گردد.یقرارداد محاسبه مماهه منتهی به آخرین ماه قبل از خاتمه  12

 اصالح می گردد.نیز تحت پوشک قرارداد پشتیبانی  به تناسب رقم قرارداد  نرم افزاردر صورت افزایک یا کاهک محدوده : 5تبصره 

   یرمتوالیغ یبانید قرارداد پشتیدتم . 3-2-3

سوم * نرخ تورم      %35 یال %25د نرم افزار( * )یپرو ه تول یمت اجرایمت قرارداد فروش )قیق سال  سال دوم * نرخ تورم  ( * نرخ تورم 

 سال ... * نرخ تورم سال آخر

*** 
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 خدمات مشاوره اینرخ تعرفه  .4
مشاوره یی از سوی مشاورین حقوقی و شرکت هایی که از شورای عالی انفورماتیك دارای رده بندی در حوزه      به صورت معمول خدمات  

مشاوره می باشند و یا مشاورین حقیقی دارای رتبه از سازمان نظام صنفی رایانه یی ارائه می گردد. تعرفه خدمات مشاوره ای بر مبنای         

ساعت   شاور به   -نفر  ست )    ریال و به ازای رتبه م سباتی پیو سباتی   شرح جدول محا سل محا شخش نمودن    فایل اک شد. جهت م ( می با

شاور  تعرفه هر                شرکت و م شورای  سات رتبه  شده با رنگ زرد را انتخاه نموده و برا شخش  ساعت انوات پارامترهای م تعرفه هر نفر 

 تخصش قابل دستیابی می باشد.

 ای کشور قابل دستیابی است.ر در پورتال سازمان نظام صنفی رایانهی نرم افزافایل اکسل محاسباتی تعرفه خدمات حوزه 

 نحوه محاسبه تعرفه خدمات مشاوره یی برمبنای نفر ساعت. 1-4

 کاار  انجاام  سااعات  و ضاریب شاغلی   انفورماتیاك   عاالی  شاورای  رده بنادی  در شارکت  رتباه  براساات  مشااوره یای   خادمات  نارخ 

 :می شود محاسبه زیر فرمول براسات

 بی* ضرر  یشرغل  بینررخ سرربار * ضرر    رییر تغ یری منطقره   بیدستمزد هرساعت خردمات * ضرر   هیخدمات = پانرخ 

 بیمحرل ارائره خردمت * ضرر     بی( * ضرر 1+1(/1+کیر انفورمات یعرال  یو سابقه کرار *))رتبره شرورا    یلیمدرک تحص

 ساعات ارائه خدمت

 ضریب مربوطه حذ  می گردد.برای مشاورین حقیقی پارامتر رتبه شورای عالی انفورماتیك و توضیح: 

 تعریف پارامترهای فوپ و نحوه محاسبه هر کدام در تیل آورده شده است:

 :براسات هزینه پایه محاسبه شده در بخک اول نرخ نامه تعیین می شود.  هزینه پایه هر ساعت خدمات 

 

   :براسات بررسی های انجام شده ضریب شغلی برای تعیین میانگین پایه حقوپ در مشاغل مختلف  رخه تولید نرم        ضریب شغلی

 افزار  به شرح جدول تیل می باشد:  

 خدمات مشاوره یب شغلیضر. 8جدول

 ضریب شغل

 2.5 سال سابقه مفید( 3مشاور درجه سه )حداقل 

 4 سال سابقه مفید( 6مشاور درجه دو  )حداقل 

 5 د(یسال سابقه مف9)حداقل  یكمشاور درجه 

از آنجا که برای هر سااعت مشااوره باه طاور معماول زماان قابال تاوجهی جهات مطالعاه  بررسای  آمااده ساازی مطالاب و                توضیح:

 مستندسازی صر  می گردد  سربار این موضوت در ضرایب باال در نظر گرفته شده است. 

 

 استفاده گردد. 5جدول شماره  از :و سابقه کار ضریب مدرک تحصیلی 

سابقه کار جهت ارائه خدمات   سابقه کار : *  سب با جدول  حداقل  شتر از        8متنا صورتیکه فرد کمتر یا بی ست  در شده ا  درنظر گرفته 

به ضریب مدر  تحصیلی کم یا اضافه      0.1سال سابقه    13سابقه داشته باشد به ازای هر دو سال و حداکثر تا سقف       حداقل مورد انتظار

 می شود.

 استفاده گردد. 6از جدول شماره  : ضریب منطقه یی تغییر نرخ سربار 

 

  : 1.2انکار باشد مبالغ با ضریب   درصورتیکه محل ارائه خدمت خارج از محل رسمی اجرای پرو ه یا سازمان پیم   محل ارائه خدمت  

 محاسبه شده و هزینه ایاه و تهاه طبق تعرفه اعالم شده در بخک تعرفه سخت افزار دریافت خواهد شد.
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   : و درصااورت ارائه خدمات خارج از ساااعات   1تعرفه خدمات بر مبنای فعالیت در ساااعات اداری با ضااریب ساعات ارائه خدمت

 محاسبه می گردد. 1.4اداری مبالغ با ضریب 

صره   سطوح کاری جدول فوپ       :  1تب صیش نیروی کار تمام وقت ماهانه )حداقل یکماه( در هرکدام از  صورت نیاز به تخ نرخ یك نفر در

 حذ  می گردد( %20محاسبه خواهد گردید. )به دلیل حضور یکماهه کارشنات ضریب اتال   %80ضربدر  ساعت 160ضربدر  ساعت

  12تقسیم بر  روز مرخصی( در طول سال 30روز با کسر تعداد روز تعطیل  جمعه و  365کار ) خالش جمع ساعت:   160مبنای محاسبه عدد 

 در صورت شمول مالیات برارزش افزوده مجزا و هنگام صدور صورتحساه نهایی  کارفرما لحاک خواهد گردید.:  2تبصره 

 . نمونه محاسبه  2-1-3

شهر  با شاارای  تیل در توساا  نیرویی  ارائه خدمات مشاااورهبرای نرخ یك نفر ساااعت  7جدول  ضااریب منطقه یی تغییر نرخ )کالن 

 ( محاسبه گردیده است. هرکدام از پارامترها که تغییر کند باید جدول مجدد محاسبه گردد.1.1=سربار

 سطح تحصیلی = کارشناسی 

 محل کار = سازمان پیمانکار و یا محل رسمی اجرای پرو ه 

 کار = ساعت کار  رسمی و اداری زمان انجام 

 
 کالن شهرها به جز تهران – . نرخ پایه خدمات مشاوره )ریال(9جدول

   
   

   
   

   
   

   
   

 

ل 
شغ

ر 
 ه

ب
ری

ض
↑

 

 1مشاور درجه  2مشاور درجه  3مشاور درجه 

 کارشناسی کارشناسی کارشناسی حداقل مدرک

 9 6 3 )سال( حداقل سابقه

 5 4 2.5 ↓رتبه شورا 

1 1،275،000 2،170،000 2،821،000 

2 1،133،000 1،929،000 2،507،000 

3 1،062،000 1،808،000 2،351،000 

4 1،020،000 1،736،000 2،257،000 

5 991،000 1،688،000 2،194،000 

6 971،000 1،653،000 2،149،000 

7 956،000 1،627،000 2،116،000 

 964،000 742،000 436،000 مشاور حقیقی *

بارای محاسابه نارخ مشااورین حقیقای از فرماول محاسابه نارخ مشااورین حقاوقی اساتفاده گردیاده اسات  اماا                * مشاور حقیقی:

پااارامتر و ضااریب رتبااه شااورای انفورماتیااك حااذ  شااده اساات و همچنااین نتیجااه محاساابه باار ضااریب باااال سااری     در محاساابه

 ( تقسیم شده است. 1.95ستادی شرکت )

 گردد.حداقل زمان استفاده از خدمات مشاوره  یك ساعت محاسبه می:  3تبصره 

 مخابرات از ارقام مربوط به مشاور حقیقی استفاده گردد. INبرای نرخ ارائه خدمات مشاوره از طریق خطوط :  4تبصره 

*** 
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 )سخت افزار( یخدمات فننرخ تعرفه  .5

ن یفعال در ا یا شرکت ها یو  یفروشگاه  یصنف  یق واحدهایاز طر یسخت افزار  یبانیو پشت  یکارشناس   یبه صورت معمول خدمات فن 

مال  ه اعیر آنها بر نرخ پایشااوند و تاس ین حوزه نامبرده میا یتهایانجام فعال یبرا یاتیعمل یگردد. در ادامه انوات سااربارها یحوزه ارائه م

 ده است.یم حقوپ محاسبه واعمال گردیمستق یگردد. در بخک قبل اسر سربارها یم

سبات ا یگردد  کل ین متذکر میهمچن شت  یفن یتهاینه فعالیهز یابیکاربرد در ارز ین بخک برایه محا ست. برا  یبانیو پ پرو ه   یجراا یا

 د.  ییمحاسبه مطرح شده استفاده نما یر روشهاید از سایزمان دار با یکارها در قالب قراردادها یا

 برمبنای نفر ساعت )جهت تعیین نرخ تعرفه پیمانکاران و ناظرین پروژه( تعرفه نرخ خدمات سخت افزاری. 1-5

 کاار  انجاام  سااعات  و ضاریب شاغلی   انفورماتیاك   عاالی  شاورای  رده بنادی  در شارکت  رتباه  براساات  ساخت افازاری   خدمات نرخ

 :می شود محاسبه زیر فرمول براسات

 بی* ضرر  یشرغل  بینررخ سرربار * ضرر    رییر تغ یری منطقره   بیدستمزد هرساعت خردمات * ضرر   هینرخ خدمات = پا

 بیمحرل ارائره خردمت * ضرر     بی( * ضرر 1+1(/1+کیر انفورمات یعرال  یو سابقه کرار *))رتبره شرورا    یلیمدرک تحص

 ساعات ارائه خدمت

 برای فروشگاه ها و اشخاص حقیقی پارامتر رتبه شورای عالی انفورماتیك و ضریب مربوطه حذ  می گردد.توضیح: 

 فوپ و نحوه محاسبه هر کدام در تیل آورده شده است:تعریف پارامترهای 

 

 :براسات هزینه پایه محاسبه شده در بخک اول نرخ نامه تعیین می شود.  هزینه پایه هر ساعت خدمات 

 

   :براسات بررسی های انجام شده ضریب شغلی برای تعیین میانگین پایه حقوپ در مشاغل مختلف  رخه تولید نرم        ضریب شغلی

 شرح جدول تیل می باشد:   افزار  به

 . ضریب شغلی خدمات سخت افزاری10جدول

 ضریب شغل

 1.5 تکنیسین فنی  پشتیبانی و نگهداری  نصاه و راه انداز )درجه دو(

 2.0 تکنیسین فنی  پشتیبانی و نگهداری  نصاه و راه انداز )درجه یك(

 2.5 متخصش سخت افزار

  

 استفاده گردد. 5جدول شماره از  :و سابقه کار ضریب مدرک تحصیلی 

درنظر گرفته شده است  درصورتیکه فرد کمتر یا بیشتر از حداقل مورد انتظار  سال 3حداقل سابقه کار جهت ارائه خدمات  سابقه کار :* 

 به ضریب مدر  تحصیلی کم یا اضافه می شود. 0.1سال سابقه  13سابقه داشته باشد به ازای هر دو سال و حداکثر تا سقف 

 استفاده گردد. 6از جدول شماره  : ضریب جغرافیائی 

 

  : 1.2درصورتیکه محل ارائه خدمت خارج از محل رسمی اجرای پرو ه یا سازمان پیمانکار باشد مبالغ با ضریب محل ارائه خدمت 

 محاسبه شده و هزینه ایاه و تهاه طبق تعرفه اعالم شده در بخک تعرفه سخت افزار دریافت خواهد شد.

  : و درصورت ارائه خدمات خارج از ساعات اداری  1تعرفه خدمات بر مبنای فعالیت در ساعات اداری با ضریب ساعات ارائه خدمت

 محاسبه می گردد. 1.4مبالغ با ضریب 
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ك نفر نرخ یدرصورت نیاز به تخصیش نیروی کار تمام وقت ماهانه )حداقل یکماه( در هرکدام از سطوح کاری جدول فوپ  :  1تبصره 

 حذ  می گردد( %20محاسبه خواهد گردید. )به دلیل حضور یکماهه کارشنات ضریب اتال   %80ضربدر  ساعت 160ضربدر  ساعت

  12تقسیم بر  روز مرخصی( در طول سال 30روز با کسر تعداد روز تعطیل  جمعه و  365کار ) خالش جمع ساعت:   160مبنای محاسبه عدد 

 مالیات برارزش افزوده مجزا و هنگام صدور صورتحساه نهایی  کارفرما لحاک خواهد گردید.در صورت شمول :  2تبصره 

 برای محاسبه نرخ مشاور از جداول مربوط به بخک مشاوران استفاده گردد.:  3تبصره 

 . نمونه محاسبه 2-1-3

ضریب منطقه یی تغییر نرخ )کالن شهر برای نرخ یك نفر ساعت ارائه خدمات مشاوره توس  نیرویی با شرای  تیل در  7جدول 

 ( محاسبه گردیده است. هرکدام از پارامترها که تغییر کند باید جدول مجدد محاسبه گردد.1.1=سربار

 سطح تحصیلی = کارشناسی 

 محل کار = سازمان پیمانکار و یا محل رسمی اجرای پرو ه 

 زمان انجام کار = ساعت کار  رسمی و اداری 

 
 کالن شهرها به جز تهران – )ریال( سخت افزار. نرخ پایه خدمات 11جدول
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تکنیسین فنی، پشتیبانی و 

نگهداری، نصاب و راه انداز 

 )درجه دو(

تکنیسین فنی، پشتیبانی و 

نگهداری، نصاب و راه انداز 

 )درجه یک(

 متخصص سخت افزار

 2.5 2 1.5 ↓رتبه شورا 

1 781،000 1،041،000 1،302،000 

2 694،000 926،000 1،157،000 

3 651،000 868،000 1،085،000 

4 625،000 833،000 1،041،000 

5 608،000 810،000 1،013،000 

6 595،000 794،000 992،000 

7 586،000 781،000 976،000 

 868،000 694،000 521،000 فروشگاه *

 445،000 356،000 267،000 **کارشناس حقیقی 

استفاده گردیده است  اما  شرکتی )حقوقی(از فرمول محاسبه نرخ  خدمات ارائه شده توس  فروشگاه هابرای محاسبه نرخ  * فروشگاه:

 پارامتر و ضریب رتبه شورای انفورماتیك حذ  شده است.   در محاسبه

ستفاده اشرکتی )حقوقی( از فرمول محاسبه نرخ  توس  کارشناسان حقیقی خدمات ارائه شدهبرای محاسبه نرخ  ** کارشناس حقیقی:

پارامتر و ضریب رتبه شورای انفورماتیك حذ  شده است و همچنین نتیجه محاسبه بر ضریب باال سری   گردیده است  اما در محاسبه

 ( تقسیم شده است. 1.95ستادی شرکت )

 گردد.ه  یك ساعت محاسبه میحداقل زمان استفاده از خدمات مشاور:  4تبصره 
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 )سخت افزار( یخدمات فن فیتعار. 2-5

 است یانداز راه جهت یساز آماده مفهوم به : نصبنصب. 

 است. گرفته شده نظر در شده نصب مورد یبرا که یا فهیوظ رساندن یبردار و بهره اجرا : مرحلهیاندازراه 

 ریز صورت سفر به نةیهز و خدمات نرخ تهاه  و اهیا بابت ردیپذ انجام شرکت از خارج در خدمات که یموارد : درو ذهاب ابیا 

 شود: یم محاسبه

 ریمس در صر  شده یکارشناس هیپا ساعت نفر زانیم از تعرفه نیا اسات بر محل در شده انجام خدمات نةیهز که یموارد در الف(

 یرانیتاکس متعار  سازمان یها متیق طبق یتاکس نةیهز تنها باشد  شتریب یصنف واحد دفتر به بازگشت تا یمشتر محل در و

 .شود یم افتیدر

 ریمس در صر  شده یکارشناس هیپا ساعت نفر زانیم از تعرفه نیا اسات بر محل در شده انجام خدمات نةیهز که یموارد در   ب(

 متیق طبق یتاکس نهیاز: )هز است عبارت شده هیارا خدمات متیق باشد  کمتر یصنف واحد دفتر به بازگشت تا یمشتر محل در و

 دفتر(( و به بازگشت تا یصنف دفتر واحد تر  زمان از شده صر  زمان* ه یپا یکارشناس ساعت + )نفر یران یتاکس متعار  یها

 .شد نخواهد افتیدر یوجه گونه چیه خدمات بابت

 باشد ریز مشخصات یحاو حداقل دیبا ریتعم جهت : یلیتحو یکاال دیرس: 

 یمشتر مشخصات -

 کاال مشخصات -

 یمشتر توس  شده اظهار بیع -

 یمشتر از کاال افتیدر خیتار -

 یمشتر از افتیدر هنگام کاال یکیزیف  یشرا -

 .باشد داشته وجود یمشتر دیرس حات صفحه بعد دریمطابق توض راتیتعم  یشرا -

 یکیانر قطعات مکیا تعمیم یوتنظ ضیتعورفع عیوه ساده الکترونیکی و یا س ساده دستگاه همراه با یسرو :س یسرو ر ویتعم 

 شود یشامل نمرا  یکیالکترون یرات تخصصیتعمهزینه قطعات مصرفی و یدکی  هزینه ایاه و تهاه و هزینه )

 کانیکی اجزا م –بردها  -باز کردن دستگاه بطور کامل تا رسیدن به شاسی اصلی  شامل: کلیه یونیت های مربوطه : سیجنرال سرو

هزینه  و هزینه قطعات مصرفی و یدکی)مجدد دستگاه و تنظیم مونتا  رفع عیب   –شستشوی کامل قطعه به قطعه  -و الکترونیکی 

 (شود یایاه و تهاه را شامل نم

 درصورتیکه مشتری انجام  ند خدمت یا کار مربوط به تعرفه بخک سخت افزار  را به : تخفیف درخواست همزمان چند خدمت

صورت همزمان روی یك دستگاه مشخش تقاضا نماید  در سرجمع نرخ خدمات انجام شده  به میزان تعداد کار انجام شده ضربدر 

ار می شود و  هزینه قطعات مصرفی و یدکی تخفیف فق  مربوط به هزینه انجام کمشمول تخفیف خواهد بود. ) %40و تا سقف  10%

 و سایر هزینه های جانبی مربوطه را شامل نمی گردد.(

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

ری و یا سخت افزاری نیاز به انجام کارهای دیگری از قبیل نصب بروزرسانی روی کامپیوتر و یا نوت بو   به علت ناسازگاری نرم افزا

هزینه های این امور را نیز براسات تعرفه  %50سیستم عامل  یا نصب اجزای نرم افزاری یا سخت افزاری دیگری گردد  مشتری باید 

 اعالم نماید.واحد صنفی باید هشدارهای الزم در این خصوص را به مشتری قبل از شروت کار  بپردازد.
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  افزار سخت راتیتعم طیشرا. 3-5

 دینما لیتحو یمشتر به و نموده صادر دیرس یریتعم یکاال گرفتن لیتحو موقع در است موظف یواحد صنف. 

 یمنشاء خراب و بوده هیاول یخراب همان قاًیدق یخراب مورد نکهیبرا مشروط بود خواهد یگارانت ماه كی مشمول شده ریتعم دستگاه 

 .باشد شده اصالح, یکارشنات واحد صنف نظر طبق

 کننده جداگانه ریتعم یواحد صنف یبرا سود %10محاسبه  و بازار عر  متیق اسات بر  یمصرف ملزومات و یدکی قطعات نهیهز 

 کننده ریتعم یواحد صنف صورت هر باشد. در وهیمع دستگاه صاحب خود قطعه  کننده نیتأم آنکه مگر شد  خواهد افتیدر

 .ندارد یدکی قطعات هیته قبال در یتعهد

 سقف مربوطه تا نهیهز %30معادل  دستگاه بست و باز نهیهز بابت است موظف کند نظر صر  ریتعم از یمشتر کهیصورت در 

 .بپردازد یکار کارشناس ساعت نفر كی

 کارشنات شده تلف وقت نهیو هز تهاهو  اهیا نهیهز نرخ انجام کار مطابق تعرفه  بر عالوه محل به کارشنات اعزام صورت در 

 .شود یم افزوده تعرفه مبالغ به یکارشناس نهیمطابق هز راه نیب در

 بود خواهد یمشتر عهده بر مربوطه یها نهیو هز انتقال و نقل رگاهیتعم محل به دستگاه حمل به ازین صورت در. 

 وقت تلف و و تهاه اهیا نهیهز یراتیتعم اتیعمل انجام از لیدل هر به یمشتر کردن نظر صر  و کارشنات اعزام صورت در 

 .شد خواهد افتیدر یکارشناس نهیهز طبق کارشنات شده

 خواهد  محاسبه یواحد صنف و یمشتر توافق اسات بر نهیهز است نشده ینیب کیپ تعرفه نیا در خدمات نهیهز که یموارد در

 .شد

 باشدیم صادره فاکتور در شده مصر  یدکی قطعات و تکر یخراب نوت کردن مشخش به موظف رکاریتعم. 

 متوجه صاحب یا نهیهز چگونهیه نشود بیع شیتشخ به موفق یمشتر محل در  ه خود  محل در  ه کارشنات کهیصورت در 

 .شود ینم دستگاه

 دیاخذ نما یمشتر از را لهیوس سالمت هیدییتا شده ریتعم یکاال لیتحو موقع در است موظف رکاریتعم. 

 گرددیم یتلق یمشتر صالحیت ندهینما بعنوان ل کاالید تحویرس آورنده. 

 کرده باشد.  هیته بانیپشت نسخه خود ازین مورد اطالعات از است الزم یمشتر باشد اطالعات یحاو ریتعم موضوت کهیموارد در

 .ندارد یتیمس ول چگونهیه ریتعم موضوت در موجود اطالعات و نرم افزارها قبال در کننده ریتعم

 نه یزنه حمل ونقل و هیازآن به مرکز باشد )خارج از شهر(هز یا قسمتیاز به ارسال دستگاه یش کارشنات نیکه به تشخ یدر صورت

 است. یمربوطه بعهده مشتر یها

*** 
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 نتاینترنت و کافینرخ . تعرفه 4-5

 اینترنت و کافی نتهای مرتب  با نرخ فعالیته . تعرف12جدول

 )ریال( قیمت شرح ردیف

 30،000 هر ساعت کار با اینترنت  1

 8،000 دقیقه 15کمترین مقدار استفاده از کافی نت تا  2

3 Scan    هر صفحهA4   6،000 

 A4   1،000هر صفحه      اپ 4

 A4   1،000صفحه به باال هر صفحه  50از      اپ 5

 A3 3،000 اپ هر صفحه  6

7 Write CD  ) هزینه خود  )اطالعات دانلود شده(CD  یاDVD )8،000 استفاده شده مجزا اضافه می گردد 

8 Write DVD) هزینه خود  )اطالعات دانلود شده(CD  یاDVD )25،000 استفاده شده مجزا اضافه می گردد 

 11،000 مگا بایت از فایل  10دانلود هر  9

 25،000 ساخت ایمیل  10

 برابر ساعت کار با اینترنت2 مشاوره در را بطه با اینتر نتموارد   11

12 
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 print   8،000پیگیری و رهگیری سبت نام ها و استعالمات با یك برگ 

 25،000 صفحه 3سبت نامهای اینترنتی تا  13

 8،000 صفحه )هر صفحه( 3سبت نام های اینترنتی بیک از  14

 10،000 تحقیق موضوت فارسی هر صفحه کامل بدون پرینت 15

 11،000 تحقیق موضوت التین  هر صفحه کامل بدون پرینت 16

 افزاری بر روی رایانه شخصی. تعرفه نرخ خدمات نرم5-5

 بر روی سیستم )رایانه شخصی( نرم افزارنصب یا ارتقای  . تعرفه نرخ خدمات13جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

 112،000 و ....(officeنرم افزارهای عمومی و کاربردی )مانند مجموعه نصب   1

 222،000 )به ازای هر پکیج نرم افزاری( نصب نرم افزار ویژه تخصصی  2

 278،000 )بروزرسانی شده(  نصب نرم افزار ویروت یاه وویروت زدایی   3

4  
نصب درایور )درصورتی که درایورها از و  … ,mac os & ubuntu)غیر سرور       )غیرمتعار  نصب سیستم عامل های 

 شامل پارتیشن بندی . فرمت   نصب و در صورت نیاز مشتری دریافت گردد(
417،000 

5  
و در نصب هرنوت سیستم عامل غیر سرور شامل گروه ویندوز و نصب درایور )درصورتی که درایورها از مشتری دریافت گردد(

 شامل پارتیشن بندی . فرمت   نصب صورت نیاز
348،000 

 49،000 ریال(000/5اضافی  CDوDVD()به احتساه هر DVDیا  CDنصب بازی )  6

7  
این  9درصورت نیاز به انتقال اطالعات هزینه مجزا و نرخ ردیف  – و پارتیشن بندی( Formatآماده سازی هارد دیسك )

 جدول
125،000 

 Firmware 209،000و یا  Biosارتقا نرم افزاری )از طریق اینترنت( و ارتقا   8

 209،000 (IMAGE,BACKUP,COPYتهیه نسخه پشتیبان از سیستم )  9

 CD 27،000دریافت درایور از اینترنت و رایت بر روی   10

 125،000 نصب نرم افزاری تجهیزات جانبی ) اپگر   اسکنر و ....(  11

 209،000 اندازی رایانه در محل به درخواست مشتری )هزینه ایاه و تهاه اضافه می گردد(نصب و راه   12

 166،000 )هزینه ایاه و تهاه اضافه می گردد( بازدید فنی و نظریه کارشناسی به درخواست مشتری  13

 10،000 استفاده شده مجزا اضافه می گردد( DVDیا  CD)هزینه خود  CD , DVDکپی   14

  محاسبه خواهد شد. با تعرفه هزینه نفر ساعت کارشناسیخارج از نرخنامه فوپ هرگونه عملیات ویژه 

 .هزینه های فوپ شامل آموزش کاربری نرم افزارها نمی باشد 
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 افزار و درایورهای مربوطه. تعرفه نرخ هزینه نصب سخت6-5
 هزینه نصب سخت افزار و درایورهای مربوطه نرخ ه. تعرف14جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

 125،000 (Selftestنصب  اپگر  )نصب درایور و   1

 278،000 (Selftest)مونتا    نصب درایور و   A2نصب کامل پالتر تا سایز   2

 A2   556،000مونتا  اولیه پالتر باالتر از سایز   3

 695،000 (Selftest)بدون مونتا  اولیه  با نصب درایور و   A2نصب کامل پالتر باالتر از سایز   4

بخشهای  )نصب درایور و تست اولیه MultiFunctionنصب و راه اندازی دستگاههای  ند کاره   5

 (دستگاه
171،000 

 153،000 )نصب درایور و تست اولیه(  A2نصب اسکنر تا سایز  6

 125،000 )نصب درایور و تست اولیه( A2نصب اسکنر اسناد و دیجیتایزرهای  باالتر از سایز   7

 431،000 و متعلقات با یك کابینت باطری تا  هار باطری  5KVAتا توان  UPSنصب و راه اندازی   8

 10KVA 695،000و تا  5KVAباالی  خاص  UPSپیکر بندی  9

 UPS 70،000نصب هر عدد باطری اضافی   10

همراه با درایورهای  – TV –USB  مودم  –صدا -گرافیك  سخت افزاری نصب هر یك از کارتهای   11

 مربوطه )تهیه درایور با مشتری(
83،000 

و   RAID  کارتهای SCSIصد ا و .....(   دستگاههای   –نصب کارتهای حرفه ای )کارتهای گرافیك   12

 هرکدام  SASتجهیزات 
417،000 

 153،000 دیسك سابت شامل معرفی به کامپیوتر  و پارتیشن بندی و فرمت  نصب هارد  13

 83،000 با درایور در صورت نیاز …, CD , DVDشامل  O.D.Dنصب   14

 42،000 نصب فالپی درایو و کارت ریدر  15

 97،000 (SERVER)بجز   POWER SUPPLYنصب و راه اندازی   16

 42،000 همراه با تست  RAMنصب هر ما ول   17

 83،000 متعار    EXTERNALنصب درایور و تجهیزات   18

 56،000 نصب تونر یا ریبون  19

 Selftest 76،000نصب کارتریج  اپگر جوهر افشان تا مرحله   20

قیمت خرید متعارف  %12 فروش و مونتا  سیستم و نصب نرم افزارهای متعار  روی آن )شامل گارنتی سیستم نمی شود (  21

 بازار

 492،000حداکثر  سیستم )قطعات از مشتری (مونتا  کامل   22

 166،000 باز و بسته کردن مادربرد جهت رفع عیب  23

 139،000 در صورت انصرا  مشتری بعد از تشخیش عیب  PCهزینه کارشناسی جهت رفع عیب   24

 های جانبی رایانه. تعرفه نرخ تعمیرات و سرویس دستگاه7-5

 رایانهتعمیرات و سرویس دستگا ههای جانبی نرخ  . تعرفه15جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

 348،000   کارتهای جانبی BIOSرویس قطعات  ستعمیرات کامپیوتر در سطح تعویض و   1

 278،000 تعمیر مادر برد   2

 SLOT 556،000و  CHIPSETتعویض   3

 348،000 تعمیر نرم افزاری هارد دیسك و رفع بدسکتور در حد متعار    4

 209،000 ا تعویض برد هارد دیسك یتعمیر   5

 CD RAM, DVD RAM 139،000تعمیر درایو   6

 DVD WRITER, COMBO, CD WRITER 153،000تعمیرات   7

 160،000 تعمیرات منبع تغذیه معمولی   8

 171،000 تعمیرات صفحه کلیدهای بی سیم و موت های بی سیم و اپتیکال   9
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 رایانهتعمیرات و سرویس دستگا ههای جانبی نرخ  . تعرفه15جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

 CRT 417،000تعمیرات مانیتورهای )المپی(   10

 695،000 اینچ  19تا  LCDتعمیرات مانیتور   11

 834،000 اینچ به باال و مانیتورهای صنعتی  19ت مانیتور از اتعمیر  12

 278،000 تعمیرات مانیتور تك رنگ / ترمینال   13

 209،000 تعمیرات اسنکرهای معمولی   14

 695،000  بایگانی اسناد تعمیرات اسکنرهای حرفه ای  15

 556،000 ولت آمپر 1500تا UPSتعمیر   16

 OFFLINE 695،000ولت آمپر  5000ولت آمپر تا  1500باالتر از  UPSتعمیر   17

 OFFLINE 834،000کیلو ولت آمپر  10ولت آمپر تا  5000باالتر از  UPSتعمیر   18

 کارشناسی عمومی سخت افزارهزینه  کیلو ولت آمپر )سه فاز( 10باالتر از  UPSتعمیر   19

 هزینه کارشناسی عمومی سخت افزار و با هر شکل موجی  با هر ظرفیت  UPS ONLINEتعمیر   20

 قیمت روز مشابه نو SPEAKER 10%تعمیر   21

 139،000 پروگرام کردن فلک  22

 . تعرفه نرخ تعمیرات چاپگر8-5

 . تعرفه نرخ تعمیرات  اپگر16جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

 166،000  اپگرهای سوزنی  SETUPتنظیم   1

 417،000   سرویس و تعمیر دستگاههای  ند منظوره جوهر افشان  2

 A4 375،000 بیست صفحهتعمیر  اپگرهای لیزری تك رنگ تك کاره و  ند کاره  سرویس  3

 A4  570،000 بیست صفحه به باالتعمیر  اپگرهای لیزری تك رنگ تك کاره و  ند کاره  سرویس  4

 A4  751،000 بیست صفحه تعمیر  اپگرهای لیزری رنگی تك کاره و  ند کاره معمولی سرویس  5

 A4 1،321،000بیست صفحه به باال تعمیر  اپگرهای لیزری رنگی تك کاره و  ند کاره  سرویس  6

 A3  487،000تا تعمیر  اپگرهای جوهر افشان رنگی تك کاره و  ند کاره معمولی سرویس  7

 A3  848،000تعمیر  اپگرهای جوهر افشان رنگی تك کاره و  ند کاره حرفه ای تا  سرویس  8

 417،000 ستونی بدون تعمیرات هد  80تعمیرات  اپگر سوزنی و سرویس  9

 487،000 ستونی بدون تعمیرات هد  132تعمیرات  اپگر سوزنی و سرویس  10

 320،000 مکانیزم برگشت سوزن فنریسرویس  تعمیر و تعویض سوزن هد  اپگرهای ماتریسی با   11

 سرویس  تعمیر و تعویض سوزن هد  اپگرهای ماتریسی با مکانیزم برگشت سوزن مغناطیسی   12

هزینه نفرساعت 

کارشناسی عمومی 

 سخت افزار

 CPS  765،000و سری  BPو سری  DFXحر  برسانیه سری 600باالتر از تعمیر ات  اپگر سوزنی با سرعت سرویس   13

 SLIM & SLIP 375،000تعمیرات  اپگرهای   14

 205،000 تعمیرات اسنکرهای معمولی   15

 684،000  اسناد تعمیرات اسکنرهای حرفه ای  16

 A3  684،000سایز تا تعمیر پالتر   17

 A4 765،000بیست صفحه جنرال سرویس  اپگرهای لیزری تك رنگ تك کاره و  ند کاره   18

 A4 1،418،000بیست صفحه به باال جنرال سرویس  اپگرهای لیزری تك رنگ تك کاره و  ند کاره   19

 A4 1،238،000معمولی بیست صفحه جنرال سرویس  اپگرهای لیزری رنگی تك کاره و  ند کاره   20

 A4 1،599،000بیست صفحه به باال جنرال سرویس  اپگرهای لیزری رنگی تك کاره و  ند کاره   21

 570،000 ستونی  80جنرال سرویس  اپگرهای سوزنی   22
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 . تعرفه نرخ تعمیرات  اپگر16جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

 848،000 ستونی 132جنرال سرویس  اپگرهای سوزنی   23

 1،794،000 لیزری(-قلمی –وباالتر )جوهرافشان  A1تعمیر پالتر   24

 A3 668،000اجرت تعمیر  اپگرهای لیزری تك رنگ تك کاره و  ند کاره  25

 A3 1،696،000تك کاره و  ند کاره یاجرت تعمیر  اپگرهای لیزری رنگ  26

 جداگانه محاسبه می گردد.تعمیرات تخصصی بر روی بردها و قطعات الکترونیکی توضیح:    

 افزار نوت بوک. تعرفه نرخ تعویض قطعات و تعمیرات سخت9-5
 

 و تعمیرات سخت افزار نوت بو  قطعات تعویضنرخ  . تعرفه17جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

 LCD 399،000تعویض   1

 LCD  570،000سنت وتعویض المپ فلر  2

 695،000 تعویض لوال یا  LCDتعویض قاه رو یا تعویض قاه   3

 348،000 تعویض اینورتور  4

 556،000 تعمیر اینورتر در صورت امکان  5

 417،000 صفحه کلیدتعویض   6

 CPU 640،000میر یا تعویض مودم  یا تعویض تع  7

 417،000 پارتیشن بندی و فرمت و نصب یك سیستم عامل بدون درایورتعویض هارد    8

 209،000 به صورت متعار  ODDتعویض انوات   9

 514،000 باز کردن کامل دستگاه باشد درشرایطی که نیاز به ODDتعویض انوات   10

 739،000 تعویض مادر برد  11

 278،000 تعمیر آداپتور  12

 164،000 )به صورت متعار ( RAMء تعویض یا ارتقا  13

 BGA CHIP  2،086،000 تعویض  14

 1،669،000 یك ماه گارانتی( هیت دادن )با -تعمیر  15

 487،000 در صورت انصرا  مشتری دستگاهعیب یابی تشخیش و هزینه باز و بست    16

 بوکافزارهای نوت. تعرفه نرخ نصب نرم10-5

 

  

 بو نصب نرم افزارهای نوت نرخ تعرفه . 18جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

1  
 CD مشتری همهکه یها به صورت استاندارد )در صورترریکاوری کردن کلیه نرم افزار نوت بو  با تمام درایو

 standard os آورده باشد را الزمهای 
473،000 

2  
فاقد سیستم عامل نو دستگاه های روی ها  رنرم افزارهای متعار  و درایونصب سیستم عامل استاندارد  

 و سی دی ریکاوری توس  مشتری  ردر صورت عدم ارائه درایواورجینال یا 
739،000 

 PCبرابر تعرفه  نرم افزارهرگونه هزینه نصب   3

 97،000 جابجایی اطالعات به ازای هر ساعت  4

 492،000 از اینترنت مورد نیاز دستگاه  یدرایورهامجموعه دانلود   5
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 (Data Centerشبکه و مرکز داده ) یفن خدماتنرخ  تعرفه .6
طی  ند دهه گذشته با توسعه روز افزون فن آوری اطالعات  این صنعت به شکل فراگیری در ابعاد مختلف زندگی بشر حضور یافته و 

این صنعت  ظهور  های پویای این صنعت نیازهای جدیدی در پیک روی کاربران قرار داده است. یکی از مهمترین عوامل توسعه قابلیت

شبکه های کامپیوتری است. همانطور که شبکه ها شریان حیاتی کلیه سیستم های اطالت رسانی را تشکیل میدهند  در عین  و گسترش

 .آنها مستلزم زیر ساخت های مناسب و کارآمدی می باشد حال پیاده سازی

 

 از یتنوعو م بازه گسترده ساختیافته میباشد که یکشکابلکارهای پیاده سازی زیرساخت مورد نظر این سند بر مبنای استاندارد و راه

 .دهدیرا پوشک م ویدیوو  ریمتن  تصو تا یشامل صدا  د هاسیسرو
 

بعنوان  EIA/TIA-568و  ISO/IEC 11801 و INSO19635استاندارد ملی به شماره  استانداردهای مرجع این سند  سرفصلهای

 میباشد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. TIAو  IEC  ISOسرفصل اصلی و برخی سرفصلهای فرعی از موسسات 

 

 ای كیکه ممکن است شامل  کندیمشخش م یاستفاده در محدوده مشتر یرا براولتا  پایین  یعموم یکشکابلکابل کشی ساختیافته  

 یبرنوریمتوازن و ف یمس یکشکابلالزم است  ارائه خدمات زیرساخت موضوت این تعرفه جهت محوطه باشد. كی ند ساختمان در 

 یر بر طبق استانداردهای تکر شده انجام شود:موارد ز شامل

 یعموم یکشکابل ازیمورد ن یکربندیساختار و حداقل پ 

 یهازیپر یوت خروجن ( شبکه و تلفنTO ) 

 هر  یکشکابل یالزم برا ییکاراLink  وChannel 

 یسازادهیدر پ یاریالزامات و موارد اخت 

 شده است نییکه در استاندارد تع یفاصله ا نیشتریب یدر ازا ازیمورد ن یکشاجزاء کابل یالزم  برا ییکارا 

 آن نامهیکسب گواه ندیمحصول با استاندارد  و فرا قیالزامات تطب 

 ( و الزامات رهیآتک و غ  یکیالکتر تی)حفاظت و امن تیامنEMC   

 . توضیحات عمومی خدمات زیرساخت شبکه1-6

 :نصب و مدیریت کابلهای برپ  شبکه و غیره بر اسات استانداردهای  کابل کشیISO 11801  وTIA/EIA-568 

  : سیر م در این مرحله شرای  محیطی از قبیل برپ  سرمایک و بارگذاری مورد بازبینی قرار می گیرد وآماده سازی اولیه بستر

 عبور کابلها و سایر نیازمندیها مشخش می گردد.

 :در نظرگرفته شده است. عبارت است از به مرحله اجرا و به بهره برداری رساندن وظیفه ای که برای مورد نصب شده راه اندازی 

 :براسات کار انجام شده می باشد. ی بر اسات جدول ضریب شغلیمبنای محاسبه نفر ساعت کارشناس هزینه کارشناسی 

  براسات قیمتهای متعار  تاکسیرانی در رفت و برگشت یا خارج از آن در موارد سرویسهای محلی داخل شهری  :ایاب و ذهاب

 تا بازگشت به محل شرکت می باشد.یا واحد صنفی خواهد بود. مبنای محاسبه نفر ساعت از زمان تر  شرکت 

 :اعالم شده در هر استان ساعات اداری  شناسی شبکه و کارشناسی نرم افزار های عمومی به ازایهزینه کار نرخ نفر ساعت 

 می باشد.افزایک  %20و حداکثر تا مطابق جداول مربوطه و خارج از آن بر اسات توافق 

 گردد.یك ساعت محسوه میمعادل  ساعتیك  ارائه خدمات کمتر از 
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  شامل هزینه های سرویسهای اختصاصی  پشتیبانی تعرفه خدمات پشتیبانی شبکه جداولOn Call    پشتیبانی به همراه تامین

قطعات  پشتیبانی در روزهای تعطیل و ساعات خارج از ساعات اداری نبوده و بر اسات تعرفه مربوطه و یا توافق انجام شده 

 گردد.طرفین محاسبه می

 ها با تفاهم اعمال خواهد شد.تخفیف در تعرفههای خاص و ویژه در پرو ه این در صورت اعمال تخفیف 

 های طراحی با توافق طرفین تعیین خواهد شد.هزینه 

 .مس ولیت اخذ مجوزهای داخلی و یا خارجی مربوط به اجرای کار بعهده کارفرما است 

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

   مجزا هنگام صدور فاکتور در صورت ارائه برگه سبت نام در نظام مربوطه لحاک خواهد گردید.مالیات برارزش افزوده 

  جهت نصب داکت برای هر شاخه دو متری حداقل سه عدد پیچ و رولپال  مناسب که هزینه آن در اجرت لحاک گردیده است

 استفاده می گردد.

  ی بوده و شامل رشته سیم های مسی یا نوار مسی ) یا آلومینیومی درج شده در این فصل به مفهوم حفاک الکتریک "شیلد "وا ه

به کار رفته دراین فصل به معنای   حفاک  "زره "( یا پوشک بافته شده مسی هم محور بامغزی کابل می باشد . همچنین وا ه 

 ) یا آلومینیومی ( می باشد.مکانیکی بوده و شامل رشته سیم های فوالدی گالوانیزه ) یا آلومینیومی ( یا نوار گالوانیزه 

  درعملیات نصب وخواباندن کابل های فشار ضعیف در داخل تراشه   عملیات خاکی پیک بینی نشده وهزینه عملیات مذکورجداگانه

 تعیین می شود.

  خواهد  درصد به حد ردیف مربوط اضافه 15در صورتی که کابل زمینی یا شیلدار و یا زره دار زیر زمینی روی دیوار نصب شود

 شد.

  در صورتی که کابل زمینی یا شیلدار ویا زره دار زیر زمینی   یا کابل کنترل زمینی یا زره دار زیر زمینی   روی سینی کابل و یا

 درصد به بهای مربوط اضافه خواهد شد. 8درون لوله رود   

 ا روی سینی کابل در قیمت ها منظور نشده.هزینه بست ها و تمام متعلقات مربوط برای نصب کابل های فشار ضعیف روی دیوار ی 

  652تمام کابلهای نوری درج شده در این فصل باید بر اسات توصیه های اتحادیه بین المللی ارتباطاتITU-G 655ITU-G  

 ساخته  شده باشند.بسته به نیاز   Multi ModeدربخکOM1, OM2, OM3, OM4و  Single Modeدر بخک 

  تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستمهای شبکه  کلیه تجهیزات از زمان تحویل به کارفرما )یا الزم است در قراردادهای

ورود به سایت پرو ه هر کدام که زودتر محقق گردد( توس  کارفرما تا تاریخ اتمام مراحل نصب و راه اندازی کامل و تحویل 

ای توس  کارفرما الزم است پیمانکار نسبت به خرید پوشک  قطعی پرو ه به وی بیمه گردد. در صورت عدم ارائه پوشک بیمه

بیمه ای مناسب )با توجه به شرای  نگهداری تجهیزات در سایت پرو ه( اقدام نموده و هزینه های مربوطه را در قیمت تمام 

 شده خود لحاک نماید.

 . توضیحات عمومی خدمات سخت افزاری شبکه2-6

  : در این مرحله شرای  محیطی از قبیل برپ  سرمایک و بارگزاری ساختمان مورد بررسی قرار بررسی اولیه محل استقرار سرور

 می گیرد.

  : ها بر روی سرور در این مرحله سرور در محل خود قرار می گیرد  در صورت نصب در ر   نصب ریلنصب سخت افزاری سرور

 انجام می شود. 

اجرا می شود. این آزمون کلیه اجزاء ماشین را در بر می  BIOSسرور در مرحله  TESTدر صورت نیاز برنامه تست اولیه :  -

 گیرد. 

  Storageتعریف و اجراء پیکره بندی مورد درخواست بر روی حافظه و و حافظه :  RAIDپیکره بندی  -

 سیستم نصب سیستم عامل بر روی سیستم بدون انجام هیچ گونه پیگیری در جهت نمایک کارکرد : OSنصب حداقل  -

  : دستگاه نصب شده در ماشین مورد نظر مورد شناسایی قرار گرفته و درایورهای مورد نیاز شناسایی دستگاه در سیستم عامل

 نصب گردد. 
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  : اجراء برنامه تست خود سیستم برای نمایک سالم بودن سیستم. در صورتی که دستگاه در سیستم عامل تعریف شده تست اولیه

 ل این تست می توان اقدام به انتقال آزمایشی داده بر روی آن نمود. باشد  به عنوان مکم

  معرفیTape  در نرم افزارBackup  : با فرض معرفی شده بودن سیستم در سیستم عامل و نصب بودن نرم افزارBackup  

ن در نرم افزار فراهم گردد. نصب شده در این نرم افزار تعریف و شناسایی شده بگونه ای که امکان استفاده از آ backupسیستم 

در نرم افزار انجام نمی گردد. تنها تست اجراء آزمایشی  backup policyباید توجه داشت که در این مرحله هیچگونه تعریف 

 خواندن و نوشتن بر روی سیستم از طریق نرم افزار انجام می گردد. 

  : نصب نرم افزار مورد نظر بر روی سیستم عامل و معرفی سیستم نصب نرم افزار خاصbackup  در آن. در این مرحله هیچگونه

در این مرحله انجام  backupانجام نمی گیرد. جهت آزمایک اجراء خواندن و نوشتن بر روی سیستم  policyپیکره بندی و تعریف 

 می شود. 

ها در نرم افزار  policyها می گردد  کلیه این  policyتوه مشتری که شامل تعریف با توجه به مستندات مکپیکره بندی نرم افزار : 

 Virtualنیز در نرم افزار انجام می گردد. تعریف  backupتعریف شده و مورد تست قرار می گیرد. در صورت نیاز معرفی سیستم 

library  و یاlibrary array متغییر بودن حجم کار مبلغ مورد نیاز با توافق طرفین و با  نیز در این بخک انجام می پذیرد. با توجه به

 توجه به ساعات کارکرد و جدول تعرفه نیروی متخصش مورد نیاز تعیین می گردد.

 

 . ارائه خدمات زیرساخت و سخت افزار شبکه بصورت نفر/ساعت کارشناسی3-6

 از جزئیات به محاسبات اول دفتر ه مراجعه گردد(:با توجه به هزینه پایه هر نفر ساعت خدمت به قرار زیر )جهت اطالت 

 

 

 

 

 با در نظر گرفتن ضرایب تکر شده در بخک ابتدای دفتر ه مشاغل مرتب  با رسته شبکه به شرح زیر تعریف میگردد:

 

 

 

 

 ریال 263،000 نرخ هزینه پایه )معادل حداقل حقوق قانون کار( به ازای هر نفر ساعت

 خدمات فنی شبکه و تجربه . ضرایب شغلی  تحصیالت19جدول

 شرح عنوان شغل
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 1.6 1.3 1.2 1.0 سال تجربه 3تا  1دیپلم   تکنیسین فنی  پشتیبانی و نگهداری  نصاه و راه انداز )درجه دو(

 3 2.1 1.3 1.1 سال تجربه 6تا  3فوپ دیپلم   تکنیسین فنی  پشتیبانی و نگهداری  نصاه و راه انداز )درجه یك(

 5 3.2 1.3 1.2 سال تجربه 6تا  3کارشناسی   کارشنات عمومی شبکه

 6.5 3.6 1.5 1.2 سال تجربه 10تا  6کارشناسی   کارشنات متخصش شبکه

 9.6 5 1.6 1.2 سال تجربه 10کارشناسی  بیک از  کارشنات فوپ تخصش شبکه
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 نفر ساعت خدمات و برآیند ضرایب تحصیلی  سابقه  ویژگی هر شغل  هزینه خدمات نفر ساعتی شبکه بدین شرح است:با رجوت به نرخ 

 عنوان شغل

ب
رای

ض
د 

ین
رآ

ب
 

 نرخ پایه

 نفر ساعت

 )ریال(

 حق الزحمه

 نفر ساعت

 )رند شده (

 420،000 263،000 1.6 نگهداری  نصاه و راه انداز )درجه دو(تکنیسین فنی  پشتیبانی و 

 789،000 263،000 3 تکنیسین فنی  پشتیبانی و نگهداری  نصاه و راه انداز )درجه یك(

 1،315،000 263،000 5 کارشنات عمومی شبکه

 1،710،000 263،000 6.5 کارشنات متخصش شبکه

 2،525،000 263،000 9.6 کارشنات فوپ تخصش شبکه

 
 

 . فهرست بهای نرخ بستر زیر ساخت شبکه4-6

 جداول متعددیفهرست بهای ارائه خدمات در قالب زیر ساخت شبکه  با توجه به گستردگی و تعدد خدمات کارشناسی مرتب  با امور 

 . در ادامه دسته بندی گردیده است
 بستر زیر ساخت شبکهخدمات نرخ فهرست بهای . 21جدول

ی
از

 س
تر

س
ب

 

 واحد  عناوین خدمات شبکه ردیف 
قیمت 

 )ریال(
 توضیحات

 نمودن برای فلزی Earthشامل  132،000 متر طول سانتی متر12نصب ترانکینگ فلزی تا سایز  1

   106،000 متر طول سانتی متر 12تا سایز  نصب ترانکینگ غیرفلزی 2

 نمودن برای فلزی Earthشامل   146،000 متر طول سانتی متر 12 نصب ترانکینگ فلزی باالتر از 3

   120،000 متر طول سانتی متر 12باالتر از  نصب ترانکینگ غیرفلزی 4

   14،000 هر عدد ....(نصب اتصاالت ترانکینگ ) ماننداتصاالت گوشه لگراند   5

6 
 3گذاری پالستیکی )داکت( بدون گوشه و زاویه تا سایز  کانال

 سانتی متر
 30،000 مترطول

 با پیچ و رولپال  

 متر کمتر از آن توافقی 100برای حداقل 

7 
 5/3بدون گوشه و زاویه از سایز ( کانال گذاری پالستیکی )داکت

 سانتی متر با باال
 35،000 متر طول

متر  100با پیچ و رولپال  برای حداقل  

 کمتر از آن توافقی

 31،000 متر طول (PG21) میلیمتر 28نصب لوله فلزی و خرطومی فلزیتا سایز  8
در شرای  عادی و اتصال توس  بست 

 اسپید 

 35،000 متر طول (PG36) میلیمتر 47تا  28نصب لوله فلزی و خرطومی فلزیاز سایز  9
در شرای  عادی و اتصال توس  بست 

 اسپید 

   44،000 طولمتر  (PG48) میلیمتر 60تا  47نصب لوله فلزی و خرطومی فلزیاز سایز  10

   توافقی متر طول به باال( PG48) میلیمتر 60نصب لوله فلزی و خرطومی فلزیاز سایز  11

   23،000 متر طول (PG21) میلیمتر28تا سایز PVCنصب لوله 12

   27،000 متر طول (PG36) میلیمتر 47 تا 28از سایز PVCنصب لوله 13

   38،000 متر طول (PG48) میلیمتر 60 تا 47از سایز PVCنصب لوله 14

   44،000 متر طول به باال( PG48) میلیمتر 60از سایز PVCنصب لوله 15

   38،000 متر طول (PG21) میلیمتر28نصب لوله پلی اتیلن تا  16

   52،000 متر طول (PG36) میلیمتر 47تا  28 نصب لوله پلی اتیلن از سایز 17

   67،000 متر طول (PG48) میلیمتر 60تا  47 از سایز نصب لوله پلی اتیلن 18

   76،000 متر طول به باال( PG48) میلیمتر 60نصب لوله پلی اتیلناز سایز  19

 شبکه )ریال(کارشناسی فنی . نرخ پایه خدمات 20جدول
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   62،000 متر طول سانت 10نصب سینی تا عرض  20

   71،000 متر طول سانت20تا  10نصب سینی از عرض  21

   82،000 متر طول سانت30 تا 20نصب سینی از عرض  22

   93،000 متر طول سانت40تا  30نصب سینی از عرض  23

   105،000 متر بهباال 40نصب سینی از عرض  24

   31،000 عدد (نصب ساپورت )پیچ برای سینی دهبه دیوار 25

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

   27،000 عدد 10*10 نصب جعبه تقسیم پالستیکی 27

   40،000 عدد 15*15نصب جعبه فلزی  28

 سایر عملیات اجرایی

29 
 20سوراخکاری ارتباطی معمولی )تا قطر یك سانتیمتر( در دیوار تا 

 سانتیمتر با لوله گذاری
 124،000 عدد

ریال  2500به ازاء هر سانت اضافه قطر 

 اضافه می شود

30 
 60معمولی ) تا قطر یك سانتیمتر( در دیوار تا سوراخکاری ارتباطی 

 سانتیمتر با لوله گذاری
 185،000 عدد

ریال  2500به ازاء هر سانت اضافه قطر 

 اضافه می شود

31 
 20سوراخکاری ارتباطی داخل بتون )تا قطر نیم سانتیمتر( تا عمق 

 سانتیمتر با لوله گذاری
 219،000 عدد

ریال  5000به ازاء هر سانت اضافه قطر 

 اضافه می شود

   219،000 عدد استفاده از تفنگ هیلتی و نصب میخ بدون لوازم  32

 متر  10محاسبه برای حداقل  108،000 متر برش روی گچ جهت لوله گذاری تا گچ کاری و ترمیم  33

   313،000 عدد 20*20نصب دریچه بازدید  34
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 متر 915شرای  کاری عادی در داخل ساختمان و حداقل 

   28،000 متر متر  10000کابل کشی تا  1

   25،000 متر 25000تا  10000کابل کشی از  2

 متر متر به باال  25000کابل کشی از  3

23،000 
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 متر 915ساختمان و حداقل شرای  کاری عادی در داخل  

   32،000 متر متر  10000کابل کشی تا  1

   30،000 متر 25000تا  10000کابل کشی از  2

 متر متر به باال  25000کابل کشی از  3
28 000 
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 متر 915شرای  کاری عادی در داخل ساختمان و حداقل  

   34،000 متر متر  1000کابل کشی تا  1

   33،000 متر 5000تا  1000کابل کشی از  2

   30،000 متر متر به باال  5000کابل کشی از  3

 کابل کشی فیبرنوری
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 12COREمتر برای حداکثر  500حداقل کابل گذاری 

   74،000 متر متر  2000کابل کشی تا  1

   67،000 متر متر به باال  2000کابل کشی از   2
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 شرای  عادی کابل کشی روی سینی در کانال آدم رو

 متر متر  5000کابل کشی تا  1

115،000 

متربرای حداکثر   1000حداقل 

12core  زره دار شامل فق  دستمزد-

 سایر هزینه ها بعهده کارفرما
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   106،000 متر به باال  5000کابل کشی از  2

 هوائی( OPGWبا اتصاالت )مشابه  509،000 متر متر 1000کابلکشی کابل فیبر نوری حداقل  3

 نصب اتصاالت

ی
س

ت م
اال

ص
 ات

ی
ند

رب
 س
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ب

ص
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   17،000 عدد Cat.5eنری )پالگ(  RJ-45نصب  1

   40،000 عدد Cat.5eمادگی )کانکشن ماجول یا کی استون جك(  RJ-45نصب  2

   31،000 عدد (STP Cat.5eیا  Cat.6نری )پالگ  RJ-45نصب  3

4 
یا  Cat.6مادگی )کانکشن ماجول یا کی استون جك(  RJ-45نصب 

STP Cat.5e 
   51،000 عدد

   40،000 عدد (Cat7یا  STP Cat.6یا  Cat.6Aنری )پالگ  RJ-45نصب  5

6 
 Cat.6Aمادگی )کانکشن ماجول یا کی استون جك(  RJ-45نصب 

 Cat7یا  STP Cat.6یا 
 عدد

62،000 
  

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

8 
مادگی )کانکشن ماجول یا کی استون  TERAیا  GG-45نصب 

 Cat7یا  Cat.6Aجك( 
   توافقی عدد

   13،000 عدد (Keystoneنصب پریز دیتا روکار )بدون نصب  9

   21،000 عدد (BackBox + Faceplateنصب پایه پریز یا قاه پشتی ) 10

ی
ند

رب
س

 و 
ب

ص
ن

 

P
at

ch
 P

an
e

l
 

11 
 - Cat5e UTPپورت  24دارای  Patch Panelنصب و پانچ 

 Loadedبصورت 
 عدد

1،126،000 

 24در صورتی که تعداد پروتها غیر از  

...( نرخ نصب بر 96  48  12باشد )

برای هر  Unloadedمبنای نصب 

Unit  بعالوه تعدادKeystone  ها با

  تکنولو ی مربوطه محاسبه میگردد.

12 
 - Cat5e STPپورت  24دارای  Patch Panelنصب و پانچ 

 Loadedبصورت 
 عدد

1،408،000 

13 
بصورت  - Cat6 UTPپورت  24دارای  Patch Panelنصب و پانچ 

Loaded 
 1،408،000 عدد

14 
 - Cat6e STPپورت  24دارای  Patch Panelنصب و پانچ 

 Loadedبصورت 
 عدد

1،688،000 

 141،000 عدد Unloadedبصورت  -در ر   Patch Panelنصب فیزیکی  15

ی
ور

رن
یب

ت ف
اال

ص
 ات

ی
ند

رب
 س

ب و
ص

ن
 

   633،000 عدد (Epoxyless) SCنصب کانکتور  16

 با هزینه  سب  845،000 عدد (Epoxy) SCنصب کانکتور  17

 با هزینه  سب   845،000 عدد (Hot Melt) SCنصب کانکتور  18

   توافقی رشته Fan out kitنصب   19

   توافقی سرکابل روکک برداری کابلهای فیبر نوری مسلح به ازای هر مورد 20

 عدد Fusionایجاد اتصال فیبرنوری به روش  21
693،000 

به سر فیبر)کمتر از  pigtailارتباط هر 

 عدد( 100

 تار MechanicalSpliceایجاد اتصال فیبرنوری به روش   22
693،000 

به سر فیبر)کمتر از  pigtailارتباط هر 

 عدد( 100

   197،000 یونیت نصب پچ پنل فیبرنوری درداخل ر   23

 کانکتور دوپلکس( 6تار ) 12تا  562،000 عدد نصب سینی فیبرنوری )کاست( 24

   47،000 تار آرایک تارهای فیبر نوری داخل کاست  25

26 
 12( با آرایک مربوط تا JointBoxنصب جعبه اتصال فیبرنوری )

 تارفیبرنوری به ازاء هر جعبه
 جعبه

4،979،000 
 جعبه  10تعرفه برای حداقل 

27 
( فیبرنوری با آرایک مربوط تا TerminalBoxنصب جعبه ترمینال )

 تار 12
 جعبه

8،300،000 
 جعبه  2تعرفه برای حداقل 
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   Rack نرخ خدمات .1-4-6
 یپس از فروش ر  دیوار فهرست بهای نرخ خدمات .22جدول

 توضیحات )ریال(قیمت  شرح خدمات پس از فروش رک دیواری ردیف

 سانتی متر 45تا عمق  6U 610،000تا  4Uنصب ر  دیواری   1

 سانتی متر 45تا عمق  12U 1،020،000تا  7Uنصب ر  دیواری    2

   140،000 نصب سینی کو ك 3

   3U 80،000و  2Uو 1Uنصب بلنك پنل 4

  140،000 نصب نگهدارنده کابل 5

   140،000 نصب الیت پنل 6

   3U 270،000نصب فیزیکی تجهیزات اکتیو تا   7

   530،000 نصب/ افزایک فن  8

   410،000 جابجائی و تنظیم یك جفت ریل 9

   270،000 تعویض دره شیشه ای  10

   80،000 تعویض دره با لوالی متحر   11

   190،000 تعویض  دره با لوالی سابت  12

   160،000 جابجائی پنل سابت و متحر   13

   80،000 تعویض غبار گیر موئی  14

   140،000 تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره  15

   80،000 تعویض استاپر مغناطیسی  16

   140،000 تعویض لوالی فنری  17

   80،000 وصل سیم ارت به بدنه  18

   80،000 تست ارت پاور ر   19

   PDU 160،000تست  20

   PDU 270،000تعمیر  21

   PDU 80،000تعویض فیوز  22

   530،000 آموزش و راه اندازی ر  هوشمند 23

   32U 1،020،000تا  14Uنصب ر   24

   47U 1،630،000تا  35Uنصب ر   25

   280،000 نصب سینی سابت به  هار ریل 26

 سانتی متر 60تا عمق  390،000 نصب سینی سابت به شک ریل 27

 سانتی متر 60تا عمق  390،000 متحر نصب سینی  28

   3U 80،000و  2Uو 1Uنصب بلنك پنل 29

   6U 140،000تا 4Uنصب بلنك پنل 30

   unloaded 80،000نصب پچ پنل  31

   140،000 نصب نگهدارنده کابل 32

   140،000 نصب الیت پنل 33

   100،000 نصب پنل مانیتور 34

   100،000 نصب پنل موئی 35
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   270،000 نصب سینی فن 36

   PDU 140،000نصب  37

   3U 200،000در ر  تا  Deviceنصب هر  38

39 
-UPSمتعار  و تجهیزات مشابه دارای ریل و  Rack Mountنصب فیزیکی سرور 

Rackmount 1،340،000 

جدول کلی نصب سرورها در جدول 

 مربوطه

   270،000 نصب سویچ بدون وجود ر  )بر روی دیوار و ...(  40

 
 ایستاده پس از فروش ر  فهرست بهای نرخ خدمات .23جدول

   قیمت )ریال( شرح خدمات پس از فروش رک ایستاده ردیف

   390،000 بررسی فن معیوه  1

   490،000 بررسی و تعمیر یا تعویض فن معیوه   2

   530،000 نصب / افزایک فن  3

   390،000 تعویض در شیشه ای  4

   140،000 تعویض  در  با لوالی متحر  )فنری(   5

   270،000 تعویض  در  با لوالی سابت  6

   270،000 دو تکه با لوالی متحر   -تعویض در  7

   80،000 تعویض غبار گیر موئی 8

   140،000 تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره   9

   390،000 تعویض قفل الکترونیك پین کد 10

   270،000 تعویض قفل زیمنسی 11

   140،000 تعویض فیلترر   12

   80،000 تعویض استاپر مغناطیسی  13

   80،000 نصب هر  رخ / پایه ر    14

   270،000 تعویض هر  رخ / پایه ر  )با تجهیزات داخل(  15

   390،000 جابجائی و تنظیم یك جفت ریل  16

   140،000 تعویض لوالی فنری  17

   390،000 بررسی  سیستم هوشمند  18

   530،000 بررسی و تعویض سیستم هوشمند )بدون احتساه تجهیزات ( 19

   RF 390،000بررسی در کنترل از راه دور  20

21 
)بدون احتساه  RFبررسی و تعویض/تعمیر سیستم کنترل از راه دور 

 530،000 تجهیزات(
  

   80،000 وصل سیم ارت به بدنه ر  22

   270،000 رگال  ر  در محلهای خاص)ارتفات  کف کاته ومحلهای شیبدار....(  23

   270،000 آزمایک و راه اندازی ر  های هوشمند 24

   670،000 آموزش و راه اندازی ر  هوشمند 25
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 شبکهتعرفه نرخ برق کشی برای تجهیزات . 2-4-6
 برپ کشی برای تجهیزات شبکهفهرست بهای نرخ خدمات  .24جدول

 توضیحات  قیمت )ریال( واحد عناوین خدمات شبکه  ردیف 

 آن کابل کشی برق و نصب تجهیزات

 متر 1000حداقل کابل کشی   10،000 متر 3*5/2کابل کشی برپ  1

   10،000 متر متر  10000کابل کشی فوپ تا  2

   10،000 متر 25000متر تا  10000از کابل کشی  3

   10،000 متر متر به باال 25000کابل کشی از  4

   20،000 متر 4*6کابل کشی برپ  5

   20،000 متر 4*10کابل کشی برپ  6

   30،000 متر 4*16کابل کشی برپ  7

   40،000 متر 1*35کابل کشی برپ  8

   50،000 عدد نصب پریز برپ روکار یا توکار  9

   30،000 عدد نصب پایه پریز برپ روکار  10

   30،000 عدد نصب پایه پریز برپ توکار 11

   50،000 عدد نصب فیوز رو کارتکی )کنار سیستم و پریز( 12

   500،000 عدد نصب جعبه فیوز 13

14 
نصب تابلو برپ کو ك دیواری روکار یا توکار ) 

 (20*15تا سایز 
 عدد

760،000 
 حفاری و گچ کاری )توکار( بدون

 بدون حفاری و گچ کاری )توکار( 30،000 عدد 10*10نصب جعبه تقسیم برپ  15

   4،320،000 عدد نصب تابلو برپ با ابعادبزرگ 16

 بعد از بازدید  760،000   نصب تابلو برپ سلولی 17

 در محل بدون باطری ها وآماده نصب 1،000،000 دستگاه 5KVAتا قدرت  UPSنصب  18

 توافقی بر اسات شرای  محی  پرو ه  توافقی عدد 10KVAتا قدرت  5KVAاز    UPSنصب  19

 حلقه ایجاد  اه ارت  20
مطابق بخش 

Wireless 
  

   8،630،000 حلقه  نظارت بر  اه ارت  21

 تعرفه نرخ تست و عیب یابی شبکه. 3-4-6
 برپ شبکهتست و عیب یابی فهرست بهای نرخ خدمات . 25جدول

 واحد  عناوین خدمات شبکه ردیف
قیمت 

 )ریال(
 توضیحات 

  تست صحت عملکرد و عیب یابی

 10،000 پیوند نود 200( تا CDتست مسیر اتصال مسی )ارائه گزارش روی  1
به ازاء هر لینك به اضاقه هزینه دو نفر 

 ساعت کارشنات فوپ تخصصی سابت
 30،000 پیوند نود 1000تا  200( از CDتست مسیر اتصال مسی )ارائه گزارش روی  2

 30،000 پیوند نود به باال 1000( از CDتست مسیر اتصال مسی )ارائه گزارش روی  3

بر مبنای فاکتور دفتر خدمات فنی یا    پیوند ارائه گزارش تست هر برگ سیاه و سفید  4

   پیوند ارائه گزارش تست هر برگ رنگی  5 بعالوه هزینه پرینت A4هزینه کاغذ 

 پیوند (CDتست مسیر اتصال فیبرنوری با دستگاه تستر )ارائه گزارش روی  6
180،000 

بدون  DTX-1800با دستگاه فلو  

لینك به  10پرینت روی کاغذ حداقل 
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 واحد  عناوین خدمات شبکه ردیف
قیمت 

 )ریال(
 توضیحات 

اضاقه هزینه دو نفر ساعت کارشنات فوپ 

 تخصصی سابت

7 
روی  db)با گرا  افت  OTDRتست مسیر اتصال فیبرنوری با دستگاه 

CD) 
 هر تار

به ازاء هر لینك به اضاقه هزینه دو نفر  380،000

 ساعت کارشنات فوپ تخصصی سابت
8 

)با گرا  مسیر بر روی  OTDRتشخیش محل شکستگی فیبر با دستگاه 

CD) 
 هر تار

380،000 

 مستند سازی

 Passiveتهیه نقشه و مستندات شبکه ساختار کابلکشی بخک  1
طبقه / 

 سگمنت

نفر ساعت 

کارشناس 

 تخصصی

شامل مسیر داکت  لوله و کابل کشی  

مسی و فیبر نوری و محل رکها و اطاپ 

 تجهیزات بر روی نقشه پالن

 سگمنت Activeتهیه نقشه و مستندات شبکه ساختار تجهیزات بخک  2

نفر ساعت 

 کارشناس

 تخصصی

شامل ارتباطات و تنظیمات مربوط به 

روترها و سوئیچها و ... تعاریف مربوط به 

اینترنت و اینترانت و سطوح دسترسی 

 کاربران

 تهیه نقشه و مستندات برپ 3
طبقه / 

 سگمنت

نفر ساعت 

کارشناس 

 تخصصی

شامل مسیر داکت  لوله و کابل کشی 

برپ و محل تابلوها و تجهیزات بر روی 

 پالننقشه 

 تهیه نقشه و مستندات مخابرات 4
طبقه / 

 سگمنت

نفر ساعت 

کارشناس 

 تخصصی

شامل مسیر داکت  لوله و کابل کشی 

ها و تجهیزات بر MDFتلفن و محل 

 روی نقشه پالن

 ر  تهیه نقشه نمای ر  ایستاده یا دیواری 5

نفر ساعت 

کارشناس 

 تخصصی

  

 پنلها و تجهیزات شبکهبر سب زنی و کدبندی کابلها  پریزها  پچ  6
تجهیز / 

 38،000 نود
  

 تعرفه نرخ کابل کشی مجدد. 4-4-6
 کابل کشی مجدد فهرست بهای نرخ خدمات. 26جدول

 توضیحات  قیمت )ریال( واحد عناوین خدمات شبکه  ردیف 

 متر جمع آوری کابلهای شبکه اجرا شده از قبل 1
کابل  35%

 Cat5eکشی
  

 متر کردن پیچ و رولپال  جمع آوری داکت با باز 2
نصب داکت تا   35%

 سانت 3سایز 

سایر –کلیه سایزهای داکت پالستیکی 

 موارد توافقی

 متر باز و بسته کردن داکتهای موجود جهت گسترش شبکه 3
نصب داکت تا   30%

 سانت 3سایز 

سایر –کلیه سایزهای داکت پالستیکی 

 موارد توافقی

4 
گذاری کابلهای کشیده پیدا کردن سرکابل و شماره 

 شده از قبل
 با تست و نصب نمراتور پالستیکی 57،000 لینك
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 تعرفه نرخ مخابرات. 5-4-6
 مخابراتفهرست بهای نرخ خدمات نصب بستر . 27جدول

 قیمت )ریال( واحد عناوین خدمات شبکه  ردیف 

 10،000 متر متر 500باالی زوج 10نصب کابل مخابراتی تا  1

 20،000 متر متر 500باالی زوج  20نصب کابل مخابراتی )تلفن( تا  2

 20،000 متر متر 100باالی  زوج 50تا  20نصب کابل مخابراتی )تلفن(از  3

 30،000 متر متر 100باالی  100زوج تا  50نصب کابل مخابراتی )تلفن( از  4

 30،000 متر زوج به باال 100نصب کابل مخابراتی )تلفن( از  5

 430،000 زوج به ازای هر باکسزوج )کروز(  100نصب ترمینال مخابراتی  6

 30،000 زوج نصب زوج مخابراتی در داخل ترمینال و ....  7

 40،000 عدد نصب پریز تلفن  8

 Wireless  راه اندازی و پشتیبانی و خدمات شبکه های تعرفه نرخ نصب،. 6-4-6

 Wirelessنصب راه اندازی و پشتیبانی و خدمات شبکه های فهرست بهای نرخ خدمات . 28جدول

 قیمت )ریال( تعداد شرح ردیف

 14،500،000 یك لینك نصب آنتن و رادیو باالی دکل یك لینك کامل  1

 6،830،000 یك لینك کامل الین آ  سایت از پشت بام  2

 12،800،000 یك لینك کامل البن آ  سایت از روی دکل  3

 2،560،000 هر نقطه GPSامکان سنجی )سایت سوروی( با نمودار   4

5 
یك بار آ ارکشی کامل دکل های مهاری سه پایه و  هار پایه  جهت تنظیم مهاری های دکل 

 و کنترل عمودی بودن آن با تعهد نگهداری و پشتیبانی سه ماهه بعد از آ ارکشی
 460،000 به ازای هر متر ارتفات دکل

 6،830،000 یك مورد سازی تجهیزات از روی دکلپیاده  6

7 

سایت سروی و ارایه طرح شامل شناخت محی  فرکانسی و اعالم مشخصات رادیو ها وآنتن 

های مورد نیاز و باند فرکانسی آزاد و توپولو ی شبکه و راهکار اجرا برای شبکه های 

Outdoor Wireless 

 به ازای هر لینك مبلع

 5،970،000 کیلومتری  5تا محدوده 

8 
های مورد نیاز و راهکار اجرا به  APسایت سروی و بررسی محی  مشتری و اعالم تعداد 

 Indoor Wirelessصورت مکتوه برای شبکه های 
 AP 1،360،000به ازای هر 

 4،270،000 به ازای هر نقطه مشتری برآورد میزان و نوت دکل مورد نیاز بر اسات سایت سروی و محاسبات الزم و اعالم به 9

 به ازای هر دکل نظارت فنی بر اجرای دکل و تایید کیفیت و مشخصات دکل 10
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی

 APبه ازای هر رادیو یا هر  IP , Mac, Gateway,Radio Modeتنظیمات عمومی رایو ها از قبیل  11
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی

 APبه ازای هر رادیو یا هر  شامل فیلترنیگ و کدینگ   Securityتنظیمات  12
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی

 APبه ازای هر رادیو یا هر  Routingتنظیمات  13
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی

 APبه ازای هر رادیو یا هر  VLANتنظیمات  14
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی

 APبه ازای هر رادیو یا هر  Rate limitingتنظیمات  15
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی

 APبه ازای هر رادیو یا هر  Indoorبرای شبکه های  WDSتنظیمات و راه اندازی  16
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی
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 قیمت )ریال( تعداد شرح ردیف

 APبه ازای هر رادیو یا هر  Outdoorبرای شبکه های  WDSتنظیمات و راه اندازی  17
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی

 E1تنظیمات و راه اندازی پورت های  18
در هر   E1به ازای هر پورت 

 رادیو

بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی

 8،530،000 به ارای هر لینك تست پهنای باند با نرم افزارهای مربوطه و ارایه گزارش وضعیت لینك 19

 APبه ازای هر رادیو یا هر  Indoor Wirelessدر شبکه های  Roamingتنظیمات و راه اندازی  20
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی تخصصی

 APبه ازای هر رادیو یا هر  Outdoor Wirelessدر شبکه های  Roamingتنظیمات و راه اندازی  21
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی تخصصی

 APبه ازای هر رادیو یا هر  Indoor Wirelessبرای شبکه های  Meshتنظیمات و راه اندازی  22
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی تخصصی

 APبه ازای هر رادیو یا هر  Outdoor Wirelessبرای شبکه های  Meshتنظیمات و راه اندازی  23
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی تخصصی

 به ازای هر رادیو  اتصال رادیو ها به شبکه داخلی و تنظیمات مربوطه 24
ساعت  بر اساس نفر

 کارشناسی تخصصی

 IDU 2،560،000هر  در ر    Indoor Device Unitنصب  25

 Adapter 340،000هر  نصب و راه اندازی کارت های وایرلس 26

27 
اکسس پوینت   20با ظرفیت مدیریت تا  Localتنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلر مدیریت 

 و اعمال سیاست ها و تنظیمات شبکه مشتری بر روی کنترلر 
 به ازای هر کنترلر

59،720،000 

28 
اکسس پوینت   50با ظرفیت مدیریت تا  Localتنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلرمدیریت 

 و اعمال سیاست ها و تنظیمات شبکه مشتری بر روی کنترلر
 ازای هر کنترلربه 

110،910،000 

29 
اکسس  100با ظرفیت مدیریت تا  Localتنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلرمدیریت 

 پوینت  و اعمال سیاست ها و تنظیمات شبکه مشتری بر روی کنترلر  
 به ازای هر کنترلر

162،100،000 

30 
اکسس  100با ظرفیت مدیریت بیک از  Localتنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلرمدیریت 

 پوینت  و اعمال سیاست ها و تنظیمات شبکه مشتری بر روی کنترلر  
 به ازای هر کنترلر

ریال به  103ر700ر000

 1،220،000اضافه ی  مبلغ 

ریال برای هر اکسس 

دستگاه  100پوینت مازاد 

 و متصل به شبکه

31 
 Service Applianceمانند  Globalتنظیمات عمومی و اختصاصی تجهیزات مدیریت 

 ها 

به ازای هر کنترلر مدیریت 

local  متصل شده بهSA 59،720،000 

 خدمات سیستم های ذخیره سازیتعرفه نرخ . 7-4-6
 سیستم های تخیره سازیفهرست بهای نرخ خدمات  .29جدول

 قیمت )ریال( واحد شرح فعالیت ردیف

 2،520،000 خدمت سیستم تخیره سازی Monitoringراه اندازی نرم افزارهای  1

 2،520،000 خدمت Fabricشبکه  Monitoringراه اندازی نرم افزارهای  2

 Fiber Channel SAN  نصب  پیکره بندی  پیاده سازی و راه اندازی 3

Switch 
  3،150،000 خدمت
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4 

شبکه تخیره   بررسی وضعیت سیستم هی مورد نظر جهت اتصال به 

  حجم داده و میزان IOPSسازی به منظور شناخت اهمیت  اولویت  

 رشد

 متخصش شبکه   نفر/ساعت

 فوپ تخصش شبکه   نفر/ساعت طراحی سیستم تخیره سازی 5

 فوپ تخصش شبکه   نفر/ساعت Fabricطراحی شبکه  6

7 

ارائه خدمات کارشناسی جهت پیاده سازی سیستم تخیره سازی شامل 

های تهیه License    اعمال Best Practiceپیکره بندی بر اسات 

سامانه مجازی در صورت لزوم  پیاده       شده توس  کارفرما  ارتباط با 

 سازی راه کارهای امنیتی طراحی شده

 فوپ تخصش شبکه   نفر/ساعت

 سرورها–تعرفه نرخ و نصب راه اندازی پردازش داده ها . 8-4-6
 سرورها–راه اندازی پردازش داده ها   نصبفهرست بهای نرخ خدمات . 30جدول

 شرح فعالیت ردیف

Small Medium Enterprise 

one or 2 

processors 

4 +
processors 

Blade Servers 

 Free 396 000 1 199 000 بررسی اولیه محل استقرار سرور  1

       افزاری سرورنصب سخت  2

 2T2 + 1E2xN 000 790 000 790 ر   3

 - Free Free رومیزی  4

5  Wiring 396 000 396 000 1 199 000 

 1T1 + 0.5T1xN 000 635 000 635 تست اولیه  6

 T 635 000 635 000 1E2 + 0.5E2xNو حافظه  Raidپیکره بندی   7

 - - - OS TTنصب حداقل   8

 E 2 x N 1 000 719 000 719 نصب سیستم عامل ویندوز -6-1 9

 E 2 x N 1 000 199 1 000 199 1 ها(OSسایر موارد )سایر  -6-2 10

  منوط به اعالم استراتژی از طر  کارفرما

   تهیهOS .و درایورهای مورد لزوم برای نصب به عهده کارفرما میباشد

 جدول ضریب شغلی :مبالغ بر اسات  

 E1 :;کارشنات فوپ تخصصی:   

 E2:کارشنات تخصصی : T2:تکنسین درجه دو : 

 T1:تکنسین درجه یك : N تعداد :Blad ها 

 تعرفه نرخ خدمات بازیابی اطالعات. 9-4-6
 بازیابی اطالعاتفهرست بهای نرخ خدمات . 31جدول

 خدمات بازیابی اطالعات

 مبلغ )ریال( واحد نام خدمات  ردیف

1 
 RAIDکنترل اولیه جهت امکان سنجی بازیابی اطالعات یك مدیای تخیره سازی بدون تکنولو ی 

 و غیره Flash Memory  Memory Card  HDD: SATA/IDE/SAS/SSDشامل 
 مورد )هر مدیا(

1 300 000 
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2 

 RAIDبازیابی اطالعات یك مدیای تخیره سازی بدون تکنولو ی 

 و غیره Flash Memory  Memory Card  HDD: SATA/IDE/SAS/SSDشامل 

 گیگابایت )بابت هر گیگابایت اطالعات بازیافت شده( 64گیگابایت تا  1از 

 هر گیگابایت *

120 000 

3 

 RAIDبازیابی اطالعات یك مدیای تخیره سازی بدون تکنولو ی 

 و غیره Flash Memory  Memory Card  HDD: SATA/IDE/SAS/SSDشامل 

 گیگابایت )بابت هر گیگابایت اطالعات بازیافت شده( 64باالتر از 

 هر گیگابایت **

10 000 

4 
 RAIDArrayکنترل اولیه جهت امکان سنجی بازیابی اطالعات مدیای تخیره سازی داخل یك 

 و غیره Flash Memory  HDD: SATA/IDE/SAS/SSDشامل 
 مورد )هر آرایه(

4 700 000 

5 
 RAID Arrayبازیابی اطالعات مدیای تخیره سازی داخل یك یا  ند 

 و غیره Flash Memory  HDD: SATA/IDE/SAS/SSDشامل 
 نفر / ساعت

 کارشنات تخصصی

 توافقی نفر / ساعت تعمیرات سخت افزاری احتمالی کنترلر  مدیا یا موارد مربوط در حین بازیابی 6

 توافقی نفر / ساعت FileLevelبازیابی اطالعات بصورت  7

 توضیحات:

* 
 یره سازی.تختاکید میگردد مبلغ قابل دریافت بابت هر گیگابایت اطالعات بازیافت شده بوده و نه اطالعات موجود جهت بازیابی یا ظرفیت کل خود مدیای 

و بیک از آن  2گیگابایت از قرار هر گیگابایت به مبلغ ردیف  64تا نحوه محاسبه بدین صورت میباشد که اجرت اطالعات بازیافتی  3و  2در خصوص موارد  **

 2گیگابایت اول به مبلغ فی ردیف  64گیگابایت اطالعات بازیافت شده   64محاسبه میگردد  در موارد بیک از  3از قرار هر گیگابایت به مبلغ ردیف 

 محاسبه میگردد.

 تعرفه نرخ حفاظت فیزیکی. 10-4-6
 حفاظت فیزیکیفهرست بهای نرخ خدمات . 32جدول

   خدمات دوربینهای مدار بسته                                        

 مبلغ )ریال( واحد نام خدمات  ردیف

 000 556 دستگاه متر( * 3داخل ساختمانی )تا ارتفات  سابت از هر نوتنصب فیزیکی دوربین  1

2 
بابت هر متر اضافه  -متر 3داخل ساختمانی )باالتر از  سابت از هر نوتدوربین و تنظیم زوایا  نصب فیزیکی

***) 
 متر

140 000 

 000 695 دستگاه داخل ساختمانی )از هر نوت( ** سابت از هر نوتراه اندازی و تنظیمات نرم افزاری دوربین  3

 000 042 1 دستگاه *)متر  3خارج ساختمانی )تا ارتفات  سابت از هر نوتنصب فیزیکی دوربین  4

 000 903 دستگاه **)متر  3خارج ساختمانی ) تا ارتفات سابت از هر نوعراه اندازی و تنظیم دوربین  5

6 
بابت هر  -متر  3باالتر از  -در ارتفات  ثابت از هر نوتاضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین

 متر اضافه***
 متر

348 000 

 000 348 دستگاه PTZاضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوت  رخشی زوم دار  7

 000 216 1 دستگاه Speed Domeاضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوت  رخشی زوم دار  8

 000 174 دستگاه اضافه قیمت بابت اعمال تنظیمات تخصصی نرم افزاری دوربین )تحت شبکه و غیره..( 9

 000 042 1 عدد (Housing + Bracketنصب کاور و پایه استاندارد دوربین ) 10

 عدد نصب هرگونه دستك تا اندازه یك و نیم متری جهت نصب دوربین 11
486 000 

 هزینه نصب 50% دستگاه جمع آوری تجهیزات 12

 000 042 1 دستگاه بهمراه هارد داخلی نصب فیزیکی دستگاه ضب  و مدیریت دوربین 13
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   خدمات دوربینهای مدار بسته                                        

 مبلغ )ریال( واحد نام خدمات  ردیف

 کانال بابت هر کانال فعال -تنظیم نرم افزاری دستگاه ضب  و مدیریت دوربین   14
208 000 

15 
انجام تنظیمات پیشرفته پردازش تصویر )شامل نرم افزارهای شمارش  تشخیش  هره  حفاک مجازی  

 افزونه و غیره...( پال  خوان  تشخیش حرکت و جابجایی  تشخیش فقدان یا
 نفر/ساعت

 کارشنات تخصصی

 000 667 1 دستگاه نصب و راه اندازی دستگاه تخیره سازی خارجی و انجام تنظیمات الزم**** 16

 000 042 1 نسخه ( نرم افزار نظارت و مدیریت تصویرClientنصب و تنظیم نسخه کاربر ) 17

 توافقی سری انجام تنظیمات انتقال تصویر 18

19 
طراحی سیستم دوربین مدار بسته )شامل تهیه نقشه جاگذاری دوربینها  مسیرهای ارتباطی  لیست 

 تجهیزات و خدمات و راهکارهای مدیریت نظارت تصویری(
 نفر/ساعت

 کارشنات تخصصی

 توافقی   آموزش کاربری و مدیریت سیستم 20

 000 695 عدد (IR)نصب و راه اندازی پرو کتوردید در شب  21

22 
نصب و راه اندازی ملزومات دوربین شامل میکروفون اسپیکر  حافظه داخلی  ورودی و خروجی های 

 متعدد آالرم و...
 عدد

556 000 

 * نصب فیزیکی شامل قیمت پایه استاندارد دوربین بهمراه خود دوربین می باشد.

ینه راه اندازی **راه اندازی و تنظیمات نرم افزاری  هر دوربین شامل انجام تنظیمات لنز و زاویه همچنین فوکوت و سایر تنظیمات نرم افزاری میباشد  هز

 تحت عنوان اضافه بها به این قیمت )قیمت پایه( اضافه میگردد. IPدوربینهای خاص ارتفات  یا انجام تنظیمات 

متر( و مکانهای خاص و همچنین نصب تجهیزات با شرای  ویژه مانند دوربین با قاه ضد انفجار و  6یا اجاره تجهیزات کار در ارتفات )باالتر از  *** هزینه تامین

 محیطهای سخت شامل تعرفه فوپ نبوده و بصورت توافقی تعیین میگردد.

 مات الزم جهت همخوانی با دستگاه ضب  و مدیریت تصاویر دوربین می باشد.نصب و راه اندازی سیستم تخیره ساز خارجی شامل انجام کلیه تنظی****

 ورت می گیرد.تبصره: انجام هرگونه امور خدماتی اضافه در حوزه حفاظت فیزیکی  که در جدول فوپ تکر نگردیده  بصورت توافقی بین پیمانکار و کارفرما ص

 RFIDتعرفه خدمات . 11-4-6
 RFID خدماتفهرست بهای نرخ  .33جدول

 شناسایی و طراحی فرآیندها -بخش اول 

 مبلغ به ریال واحد شرح خدمات  ردیف

 کارشنات فوپ تخصصی نفر/ساعت بررسی فرآیندهای موجود درسازمان  تهیه مستندات مربوط به فرآیندها و تغییر درراستای بهبود آنها 1

 کارشنات فوپ تخصصی نفر/ساعت موجود و رایج دراین خصوصتهیه و تنظیم نقشه های سایت براسات نرم افزارهای  2

 آزمایش و بررسی محیطی -بخش دوم 

3 
( براسات Interoogation Zoneارزیابی  شناسایی و اجرای تست های محیطی در مناطق بازرسی )

 فرآیندها
 توافقی مورد

4 
( وآنتن های دو Wave Generator(  تولید کننده موج )Spectrum Analyzerاستفاده از طیف سنج )

 قطبی درمحی 
 توافقی مورد

 توافقی سری تهیه مستندات مربوط به آزمایشات تست محیطی 5

 (Pilotپیاده سازی نمونه عملیاتی ) -بخش سوم 

 توافقی مورد اجرا و پیاده سازی آزمایشی نمونه عملیاتی در سایت براسات تست های محیطی صورت گرفته 6

 نصب و راه اندازی -بخش چهارم 

 کارشنات تخصصی نفر/ساعت شناسایی و جانمایی تگ در سطوح مختلف )کاال  جعبه  پالت  کانتینر( 7

 توافقی عدد نصب تگ 8
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 شناسایی و طراحی فرآیندها -بخش اول 

 مبلغ به ریال واحد شرح خدمات  ردیف

 000 074 2 عدد نصب داده خوان 9

 کارشنات عمومی نفر/ساعت پیکره بندی و نصب نرم افزاری داده خوان 10

 000 031 9 عدد جایابی و نصب آنتن ها در محی  11

 پیاده سازی میان افزار -بخش پنجم 

 کارشنات فوپ تخصصی نفر/ساعت (Middle Wareطراحی  نصب و اجرای میان افزار ) 12

 کارشنات فوپ تخصصی نفر/ساعت طراحی و تهیه نرم افزار داده خوان )هند هلد و غیره..( 13

 کارشنات فوپ تخصصی نفر/ساعت نصب و فعالسازی الیسنس دستگاه داده خوان 14

 عیب یابی و رفع اشکال -بخش ششم 

 کارشنات تخصصی نفر/ساعت عیب یابی در سیستم 15

 کارشنات تخصصی نفر/ساعت عیب یابی آنتن 16

 کارشنات تخصصی نفر/ساعت عیب یابی میان افزار 17

 کارشنات تخصصی نفر/ساعت ر های مشابه (نعیب یابی تجهیزات ماشه ای ) هند هلد و اسک 18

 تعرفه نرخ خدمات مجازی سازی. 12-4-6
 مجازی سازی فهرست بهای نرخ خدمات. 34جدول

 خدمات مجازی سازی سرور ها

 مبلغ )ریال( واحد نام خدمات  ردیف

 34،735،000 نفر/ساعت Hypervisorآماده سازی زیر ساخت سخت افزاری جهت نصب هاست  1

 34،735،000 نفر/ساعت و غیره( Oracleیا  Hyper-vیا  Vmware Esxi)اعم از  Hypervisorنصب  2

 4،169،000 نفر/ساعت ) شامل تنظیمات و تخصیش منابع( VMنصب  3

 27،788،000 نفر/ساعت تحت ویندوز و تنظیمات اولیه Virtual Centerنصب  4

 27،788،000 نفر/ساعت Linux/Unixتحت  Virtual Centerنصب  5

 20،841،000 نفر/ساعت iSCSIمجازی و تنظیمات  SANstorageنصب  6

 27،788،000 نفر/ساعت Virtual Appliance Storageنصب  7

 41،682،000 نفر/ساعت HAجهت  Hypervisorکالسترینگ  8

 34،735،000 نفر/ساعت فیزیکی San Storageنصب و پیکر بندی  9

 27،788،000 نفر/ساعت San Switch: Fiber Channelنصب و پیکر بندی  10

 27،788،000 نفر/ساعت و غیره بر روی سرور Fiber Channelاعم از  HBAنصب کارت  11

 27،788،000 نفر/ساعت Virtual Switchنصب و پیکر بندی  12

 27،788،000 نفر/ساعت Nexus 1000نصب و پیکربندی سوییچ مجازی  13

 27،788،000 نفر/ساعت تبدیل سیستم های فیزیکی به ماشین مجازی و پیکربندی  14

 **انتهای متن صفحه**
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 (Data Center) . تعرفه خدمات مرکز داده5-6

هااای ارتباااطی/امنیتی و تجهیاازات  ای از ساارویس گرهااا  زیرساااخت مجموعااه بااه (Data Center)مرکااز داده: تعریررف

هااای تحاات شاابکه )اینترنت/اینترانت/اکسااترانت( شااود کااه باارای ارایااه  نگهااداری و پشااتیبانی از ساارویس الکترونیکاای گفتااه ماای

یاه شاده از طار  مرکاز داده     هاای ارا توانناد باا باه کاارگیری سارویس     شوند. ساازمان هاا  شارکت هاا  و افاراد مای      بکار گماشته می

هااای مبنتاای باار شاابکه خااود را باار روی اینترناات )اینترانت/اکسااترانت( راه اناادازی کننااد. مرکااز  گاااه هااا  اطالعااات و ساارویسوه

تواناد باه عناوان یاك مرکاز پردازشای  مرکاز تخیاره داده  مرکاز          داده  بسته به نوت کاربردی کاه بارای آن تعریاف شاده اسات  مای      

و یااا تمااامی ایاان مااوارد عماال کنااد. مراکااز داده بساایار عظاایم و متنااوعی در سرتاساار شاابکه جهااانی اینترناات در  جمااع آوری داده 

حال سرویس دهی هستند کاه برخای از ایان مراکاز اساتفاده تجااری محادود درون ساازمانی دارناد و برخای دیگار در اینترنات باه              

 .صورت تجاری و یا عمومی قابل استفاده هستند

 :های زیر تقسیم می کنیممراکز داده را با توجه به اندازه و کارکرد به دسته:دادهدسته بندی مرکز 

 های سازمانی  تجاری و یا دانشگاهیشبکه (Campus) 

 های خصوصیشبکه  (Private WAN)  

 های سرویسفراهم کننده (SP) 

 مراکز داده اینترنتی (IDC) 

 مراکز داده فراسازمانی (Extranet) 

 مراکز داده محلی (Intranet) 

هاای زیار باشاند. ایان قسامت هاا  بساته باه         توانناد شاامل قسامت   مراکاز داده  باه صاورت کلای مای     : ساختار مرکرز داده  

 :تواند متغیر باشددسته بندی مرکز داده می

 سیستم شبکه  .1

 تجهیزات شبکه مانند سوییچ ها  مسیریاه ها .1

 های امنیت شبکهها و سایر سامانهضدویروت ها  IPS ها وIDSهای آتک  تجهیزات امنیتی مانند دیواره .2

 سیستم مدیریت و پایک شبکه .3

 های مورد نیاز آن هاسرویس گرها  شامل انوات سرورها و برنامه .4

 تجهیزات غیرفعال شبکه  .5

 سیستم کابل کشی و مدیریت کابل ها .1

  ینک و آرایک محی  داخلی مرکز داده .2

 افزاری های نرمسیستم .2

 افزاراطالعات و حفظ امنیت نرمهای امنیت سیستم .1

 های کاربردیهای اطالعاتی و برنامههای عامل  بانكهای مدیریت سیستمسیستم .2

 های یکپار ه سازی اطالعاتسیستم .3

 سیستم توزیع قدرت  .3

 های توزیع قدرت سیستم .1

 سیستم کابل کشی و مدیریت کابل ها .1

 های کنترل قدرتسیستم .2

 های پشتیبان قدرتسیستم .3

 ای پایک قدرت و نیروهسیستم .4
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 سیستم تخیره سازی  .4

 سیستم تخیره سازی داده ها .1

 سیستم پشتیان گیری و نگهداری قابل اطمینان پشتیبان ها .2

 سیستم بازیابی اطالعات .3

 سیستم تأسیسات  .5

 HVAC سیستم .1

 لوله کشی .2

 سیستم فیزیکی  .6

 های کنترل دسترسی فیزیکیسیستم .1

 های پایک فیزیکی و محیطیسیستم .2

 مقابله با تهدیدات فیزیکی و محیطی راه کارهای .3

زیرسیستمهای مختلف به رده های  هارگانه  (Redundancy)داده بسته به درجه افزونگی  مراکز: (Tiering)رده بندی مرکز داده 

ندارد است. تعاریف مربوط به هر رده در استا  UPTIMEدسته بندی این رده ها مطابق با دسته بندی موسسه تقسیم بندی میگردند. 

TIA-942  به تفصیل شرح داده شده است. رده های باالتر نه تنها به معنی قابلیت دستیابی بیشتر هستند  بلکه هزینه های ساخت

بیشتری را نیز در بر خواهند داشت. در تمام موارد  رده باالتر شامل تمام الزامات رده های سطوح پایین تر نیز می شوند  مگر اینکه به 

-TIAوارد استثنا تکر شده باشد. یك مرکز داده برای دسته بندی شدن در هر کدام از رده ها  باید باالزامات استاندارد صورت مشخش م

مطابقت داشته باید. از آنجایی که مفهوم رده ها برای طبقه بندی سطوح افزونگی درون سیستم های مرکز داده مختلف مورد  942

ی  ایجاه کند بعضی از سیستم ها رده های بیشتری از برخی دیگر داشته باشند. برای مثال در استفاده قرار می گیرد  ممکن است شرا

جایی که قابلیت اطمینان به یك شرکت برپ منطقه ای از سطح متوس  پایین تر است  مرکز داده باید برای سیستم های الکتریکی در 

آن کافی خواهد بود. رده کلی یك مرکز داده براسات ضعیف ترین  برای سیستم های مکانیکی 2طراحی شود در صورتی که رده  3رده 

اجزا آن مشخش می شود. جهت اطالت از جزئیات بیشتر در خصوص الزامات هر یك از زیر سیستمها و افزونگی سیستم تیرینگ 

(Tiering).به متن استاندارد رجوت گردد 

داده در عین مشابهت با خدمات ارائه شده در دیگر شبکه ها و سیستمهای با توجه به اینکه خدمات ارائه شده در مراکز : قیمت خدمات

کابل کشی ساختاریافته دارای مقتضیات خاص از جمله ظرافت و دقت در رعایت استانداردهای سختگیرانه اینگونه مراکز هستند  جدول 

مرکز  (Tier)ایه زیرساخت با توجه به رده بندی خدمات که در تیل ارائه گشته مبلغ هر خدمت را با در نظر گرفتن ضریبی از خدمت پ

 داده مشخش مینماید. فرمول پیشنهادی در این زمینه به قرار زیر میباشد:

  1ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده (Tier 1 مبلغ پایه خدمت از جدول مربوطه = )x 1.5 

  2ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده (Tier 2) 1ز داده پایه رده = ارائه خدمت در مرک (Tier 1 + )25% 

  3ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده (Tier 3)  1= ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده (Tier 1 + )50% 

  4ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده (Tier 4)  1= ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده (Tier 1 + )75% 

قرارندارند و بسته به مقتضیات استاندارد و شرای  محیطی  2الزاما همه زیر سیستمها در رده  2رده  الزم به تکر است در یك مرکز داده

( اجرا گردند. مبنای محاسبه خدمات هر زیر سیستم بر مبنای ضریب رده 4یا  3و بیرونی ممکن است برخی زیر سیستمها با رده باالتر )

 همان زیر سیستم محاسبه میگردد.

پایینتر قرار گیرد )اطاپ سرور   TIA-942 1حاسبه مبلغ خدمات مربوط به هر مرکز داده که از الزامات استاندارد رده مبنای متوضیح: 

 محاسبه میگردد. (Tier 1) 1اطاپ تجهیزات و غیره...( برابر مبلغ خدمات مرکز داده پایه 

ر فعال طراحی گشته و هزینه تغییرات یا ارتقا مرکز داده جداول تیل و فرمول محاسبه خدمات مرکز داده جهت مراکز داده غی  توضیح: 

 بصورت توافقی محاسبه میگردد. (Live)فعال 
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 ( )ریال(Data Center. نرخ پایه خدمات مرکز داده )35جدول

 توضیحات تعرفه پیشنهادی واحد عنوان خدمات کارشناسی ردیف

 بستر زیرساخت کابل کشی ساختار یافته

1 
 ترانکینگ صنعتی و خاص برای شرای  ویژهنصب انوات 

 متر
طبق جدول 

 زیرساخت
 

2 
  داده مراکز و صنعتی های محی  برای خاص و صنعتی ترانکینگنصب انوات 

 متر
طبق جدول 

 زیرساخت
 

  طبق جدول برپ متر نصب انوات سینی  لدر  سبد کابل افقی 3

  برپ طبق جدول متر نصب انوات سینی  لدر  سبد کابل عمودی 4

 دیتا کشی کابل

1 
 تلفمخ های بندی درگروه صنعتی استانداردهای با مسی سیم دیتا کشی کابل

 Cat5e, Cat6, Cat 6A, Cat7 مانند
 متر

طبق جدول 

 زیرساخت
 

2 
 Indoor صنعتی استانداردهای با نوری فیبر کشی کابل

 متر
طبق جدول 

 زیرساخت
 

3 
 Outdoor صنعتی استانداردهای با نوری فیبر کشی کابل

 متر
طبق جدول 

 زیرساخت
 

 مس دیتای اتصاالت نصب

1 
 RJ45 Secure & Industrial پالگ نصب

 عدد
طبق جدول 

 زیرساخت
 

2 
 Secure & Industrial ما ول کانکشن نصب

 عدد
طبق جدول 

 زیرساخت
 

 نوری فیبر دیتای اتصاالت نصب

1 
 ,Hotmelt انوات از و شبکه استانداردهای طبق بر فیبرنوری کانکتور نصب

Epoxy, etc امن و صنعتی مخصوص کاورهای با اما 
 عدد

طبق جدول 

 زیرساخت
 

  توافقی عدد IP44, IP 54, IP67, etc استانداردهای با صنعتی  خاص های جعبه نصب 2

  کانکتورها سایر نصب

  توافقی عدد صنعتی های استاندارد با منطبق خاص موارد سایر 1

  اتاقکنصب رک و 

طبق جدول خدمات  عدد نصب ر  با طراحی اتاقك بسته 1

 ر 
 

طبق جدول خدمات  عدد نصب ر  با طراحی اتاپ باز 2

 ر 
 

طبق جدول خدمات  عدد نصب اتاقك و ارتباطات تجهیزات 3

 ر 
 

  هوشمند مرکزی مدیریت های سیستم برای دیتا کشی کابل و برق کشی کابل

  طبق جدول برپ متر ضعیففشار  برپ کشی کابل 1

  طبق جدول برپ متر متر 10000 مترا  تا کشی کابل 3
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  طبق جدول برپ متر متر 25000 مترا  تا متر 10000 مترا  از کشی کابل 4

  طبق جدول برپ متر باال به 25000 مترا  از کشی کابل 5

  طبق جدول برپ متر خاص اعالن های  راغ و اضطراری  راغ های سیستم برای کشی کابل 6

7 
 و قحری ضد های کابل از استفاده با حریق اعالن های سیستم برای کشی کابل

 گراد سانتی درجه 800 تا آتک برابر در مقاوم
 طبق جدول برپ متر

 

  طبق جدول برپ عدد  خاص و ویژه شرای  برای برپ تابلوهای نصب 8

  برپطبق جدول  عدد خاص شرای  با برپ های پریز نصب 9

  طبق جدول برپ عدد 5KVA قدرت تا آن ملحقات و UPS نصب 10

  طبق جدول برپ عدد KVA 15 تا 5KVA قدرت از آن ملحقات و UPS نصب 11

  طبق جدول برپ عدد 15KVA از باالتر های توان با های UPS نصب 12

13 
 و شبکه به UPS کردن متصل و آن تنظیمات انجام و SNMP کارت نصب

 UPS برای آنها پیکربندی و مدیریتی افزارهای نرم نصب
 طبق جدول برپ عدد

 

  توافقی عدد   نراتور دیزل نصب 14

  طبق جدول برپ عدد AC & DC برای  Surge Protector نصب 15

  طبق جدول برپ عدد ولتا  در ناگهانی های جهک کردن فیلتر برای الکتریکی فیلترهای نصب 16

  توافقی متر آن تست و ارت  اه نصب 17

  طبق جدول برپ عدد باتری نصب 18

  طبق جدول برپ عدد باتری بهمراه اضطراری  راغهای مرکزی سیستم نصب 19

  حریق اعالن های سیستم

  توافقی عدد حریق اعالن مرکزی سیستم نصب 1

  توافقی عدد دود آشکارگر سنسورهای نصب 2

3 

 

 گرمایشی سرمایشی های سیستم خروجی ورودی مجاری سنسورهای نصب

HVAC 
00 

 عدد
  توافقی

  توافقی عدد برپ تابلوهای خروجی و وردی کابلهای دمای و ولتا  کنترل سنسورهای نصب 4

  توافقی عدد حریق اعالن دهنده هشدار های  راغ نصب 5

  توافقی عدد حریق دهنده هشدار ادوات سایر نصب 6

  حریق اطفای های سیستم

  توافقی عدد مرکزی کنترل های اتاپ و داده مراکز برای حریق اطفای مرکزی سیستم نصب 1

  توافقی عدد کنترل قابل هوشمند کربن اکسید دی های کن خاموش آتک نصب 2

  توافقی عدد کنترل قابل هوشمند هالون تخلیه های کن خاموش آتک نصب 3

  توافقی عدد کربن اکسید دی های کپسول نصب 4

  توافقی عدد ای قطره پاش آه های کالهك نصب 5

  اضطراری روشنایی برق های سیستم نصب

  طبق جدول برپ عدد اضطراری برپ مرکزی سیستم نصب 1

  طبق جدول برپ عدد داخلی باتری با اضطراری های  راغ نصب 2
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  طبق جدول برپ عدد اصلی باتری تابلو از مرکزی تغذیه با باتری بدون اضطراری های  راغ نصب 3

  طبق جدول برپ متر اضطراری  راغ سیستم کشی کابل  4

  دسترسی کنترل های سیستم

  توافقی عدد سریال پورت بهمراه دسترسی کنترل سیستم مرکزی کنترلر نصب 1

  توافقی عدد شبکه پورت بهمراه دسترسی کنترل سیستم مرکزی کنترلر نصب 2

  توافقی عدد یمس بی شبکه پورت بهمراه دسترسی کنترل سیستم مرکزی کنترلر نصب 3

  توافقی عدد (Biometric) انگشت اسر کنترلی ما ول نصب 4

  توافقی عدد  شم عنبیه یا شبکیه Eye Print کنترلی ما ول نصب 5

  توافقی عدد صوتی آناالیزر کنترلی ما ول نصب 6

  توافقی عدد  هره کنترلی ما ول نصب 7

  توافقی عدد (دست کل اسر هندسی  شکل) دست کنترلی ما ول نصب 8

  توافقی عدد امضاء نمونه کنترلی ما ول نصب 9

  توافقی عدد الکترونیکی های قفل نصب 10

  توافقی عدد DNA تلفیقی های ما ول نصب 11

  توافقی عدد صلیا کنترلگر سیستم به آن اتصال و مدیریتی افرار نرم نصب و پیکربندی 12

  بصری کنترل های سیستم

  طبق جدول دوربین عدد کواکسیال سوکت با بسته مدار های دوربین نصب 1

  طبق جدول دوربین عدد ای شبکه بسته مدار های دوربین نصب 2

  طبق جدول دوربین عدد سیم بی ای شبکه بسته مدار های دوربین نصب 3

  طبق جدول دوربین عدد NVR نصب 4

  طبق جدول دوربین عدد DVR نصب 5

  طبق جدول دوربین عدد شب در دید های ما ول نصب 6

  طبق جدول دوربین عدد (جوش و جنب و حرکات تشخیش) بصری مراقبت سنسورهای نصب 7

  طبق جدول دوربین عدد ها دوربین برای حریق و انفجار ضد های Housing نصب 8

  دوربین طبق جدول عدد  آه ضد های عایق نصب 9

  انرژی کنترل های سیستم

  توافقی عدد انر ی کنترل مرکزی سیستم نصب 1

  توافقی عدد (المپ هر ازای به) روشنایی سیستم برای انر ی کنترل های ما ول نصب 2

3 
 V 220 برپ بر مبتنی های سیستم برای انر ی کنترل های ما ول نصب

 (عمومی)
 عدد

  توافقی

4 
 V 380 برپ بر مبتنی های سیستم برای انر ی کنترل های ما ول نصب

 (عمومی)
 عدد

  توافقی

  توافقی عدد انر ی کنترل سیستم افزاری نرم پیکربندی و نصب 5

6 
 کهشب به آن اتصال و انر ی کنترل سیستم افزاری سخت پیکربندی و نصب

 مرکزی
 عدد

  توافقی

  توافقی عدد  سنتی های سیستم برای IP های ما ول نصب 7
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  کاذب سقف و کف های سیستم

  توافقی متر معمولی کاته کف سازی پیاده و نصب 1

  توافقی متر حریق ضد کاته کف سازی پیاده و نصب 2

  توافقی متر کاته کف روی بر آه ضد های عایق نصب 3

  جدول سازه متر مربع نصب و پیاده سازی سقف کاته 4

5 
نیوتن  غیر عامل بر روی سقفپیاده سازی روشهای پدافند 

 /متر مربع

  توافقی

  سنج رطوبت های سیستم

  توافقی عدد عمومی سنج رطوبت ما ول نصب 1

  توافقی عدد کف در آه به حسات سنسورهای ما ول نصب 2

  توافقی عدد ها ر  در آه به حسات سنسورهای نصب 3

  توافقی عدد  گرمایشی و برودتی سیستم های لوله ترکیدگی تشخیش ما ول نصب 4

5 
 مراکز سازی خنك برای رسانی آه های لوله ترکیدگی تشخیش ما ول نصب

 ها دهنده سرویس روی بر داده
 عدد

  توافقی

  توافقی عدد  رطوبت کنترل سیستم افزاری نرم پیکربندی و نصب 6

  توافقی عدد آن افزار نرم بهمراه رطوبت میزان دهنده هشدار سیستم نصب 7

  برودتی های سیستم

  توافقی عدد جذبی  یلر برودتی های سیستم نصب 1

  توافقی عدد تراکمی  یلر برودتی های سیستم نصب 2

  توافقی متر  کشی کانال 3

  توافقی عدد  یلر انوات کننده خنك های سیستم کنترلی های ما ول نصب 4

  طبق جدول مکانیك متر طول لوله کشی مسی 5

  طبق جدول مکانیك متر طول کشی درینلوله  6

  توافقی عدد گازی های کولر اسات بر برودتی های سیستم نصب 7

  توافقی عدد گازی کولر انوات کننده خنك های سیستم کنترلی های ما ول نصب 8

9 
 هب آن اتصال و کننده خنك سیستم مدیریتی افرار نرم نصب و پیکربندی

 اصلی کنترلگر سیستم
 عدد

  توافقی

  فیزیکی و پیرامونی حفاظت

  توافقی متر داده مراکز فیزیکی حفاظت برای بیرونی حصار نصب 1

  توافقی متر الکتریکی سیستم به مجهز بیرونی حصار نصب 2

  توافقی  موارد سایر برای انفجار ضد تجهیزات نصب 3

  حریق و عایق بندی ضد های رنگ و ها پنل

  توافقی متر ها دیوار برای حریق ضد های پنل نصب 1  

  طبق جدول مکانیك متر نصب عایق های صوتی و رطوبتی 2

  طبق جدول مکانیك متر نصب عایق های الکتریکی و مغناطیسی 3

  طبق جدول سازه متر نصب دیوار پوشها  4
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*** 

  

5 
 و سوزی آتک المللی بین استانداردهای طبق خاص مراکز و اتاپ کاری رنگ

 ساعت 3 تا مقاومت و گراد سانتی 475 حرارت درجه تا حریق ضد موارد
 توافقی متر

 

  BMS, RMS, EMS مدیریت هوشمند سیستم فعال قطعات

  توافقی عدد BMS اصلی کنترلر نصب 1

  توافقی عدد یکپار ه مدیریت سیستم افزاری نرم پیکربندی 2

  توافقی عدد سیستم برروی مختلف های ما ول نصب 3

  توافقی عدد BMS سیستم برای LCD مرکزی کنترل پنل نصب 4

  توافقی عدد دور های ایستگاه برروی مدیریتی افزار نرم نصب 5

6 
 ,EIB, Insta Bus نظیر مختلف های پروتکل دهنده تطبیق ما ول نصب

KNX, etc 
  توافقی عدد

  توافقی عدد کنترلر برای سیم بی های ما ول نصب 7

  مستندسازی

  توافقی عدد بر سب زنی و کدبندی کابلها  پریزها و پچ پنلهای شبکه 1

  توافقی سری تهیه نقشه شماتیك ساختمانی و هر یك از زیر سیستمها 2

  توافقی سری تهیه مستندات ارتباطی شامل دیاگرام تجهیزات فعال 3

 پیاده سازی روشهای پدافند غیر عامل –مقاوم سازی 

  توافقی سری هر یك از زیر سیستمها –پیاده سازی روشهای پدافند غیر عامل  1

 مشاوره، طراحی و نظارت

1 
خدمات طراحی مراکز داده برای هر یك از زیر سیستمها و همچنین خدمات 

 مشاوره مکانیابی و شرای  محیطی و غیره

  توافقی سری

  مبلغ تجهیزات %20 سری سیستمهاخدمات نظارت بر پیاده سازی هر یك از زیر  2
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 ت اطالعاتیخدمات امننرخ تعرفه  .7

 نرخ نفر ساعت. 1-1-7

 است.خدمات ارائه شده  جداولبا به ازای ساعات اداری مطابق  افتا خدماترشناسی کاهزینه 

 نحوه محاسبه تعرفه نرخ خدمات فنی تخصصی افتا بر مبنای نفرساعت. 2-1-7

 :می شود محاسبه زیر فرمول براسات کار انجام ضرایب زیر و  ساعات براسات خدمات نرخ

 

* ضریب مدرک تحصیلی * ضریب  جابجاییضریب *  هزینه های باالسری* پایه  نرخ = افتانرخ خدمات فنی تخصصی 

( پروژه )ضریب شغلی * ضریب ویژگی ای * ضریب تعدیلضریب منطقه ضریب حساسیت * تخصص ویژه * ضریب رتبه *

 نیرو * ضریب خدمات توام * ضریب شیفت اضافه * ضریب طبقات * ضریب ارتفاع ضریب ماندگاری * ضریب سرپرستی *

 

 شود. ب یادشده  مقدار آن ضریب برابر با عدد یك فرض میی  الزم برای تعیین هر یك از ضرایتذکر: در صورت عدم احراز شرا

 اتفعال فناوری اطالعحاضر متکی بر هزینه های مترتب بر نیروی انسانی است و سایر هزینه های یك  تعرفهمحاسبات مندرج در تذکر: 

وانند می ت فعاالن فناوری اطالعاتست ا مانند سربار دارائی های نامشهود  دانک فنی و سوابق اجرایی گذشته را در بر نمی گیرد. بدیهی

 ی پرو ه خود با رعایت ضواب  قانونی اضافه نمایند.سهم موارد تکر شده یا مانند آنرا به بها

 1395سال  در نرخ پایه فعالیت. 3-1-7

 (1395در سال  تیفعال هیتعرفه نرخ پا )است.ریال  263.000قسمت اول این مستند. این نرخ پایه بر اسات محاسبات

  تغییر نرخ سربار ضریب منطقه ای. 4-1-7

 تغییر نرخ سربار منطقه ایضریب 

 1.3 تهران بزرگ

 1.1 کالن شهرها )مشهد  اصفهان  شیراز  تبریز و ... (

 1 سایر شهرها

 ضریب رتبه. 5-1-7

 این ضریب از فرمول زیر محاسبه می شود.

 (1+1+رتبه شرکت(/1))

 ضریب مدرک تحصیلی. 6-1-7

 مدرک تحصیلی ضریب

 1.8 دکتری 1

 1.5 کارشناسی ارشد 2

 1.2 کارشناسی 3

 1 دیپلمفوپ  4

 0.7 دیپلم تا  5
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جدول فوپ الذکر مدار  مرتب  با فناوری اطالعات فرض شده است. تشخیش مرتب  و غیر مرتب  مدار  قید شده در  توجه: 

 بودن مدر  تحصیلی پیرو مصوبه شورای عالی انفورماتیك میباشد.

 ضریب حساسیت. 7-1-7

 در خدمات امنیت بسیار حائز اهمیت است.  کارهایی که مخاطرات به دنبال دارند میزان دقت و اندازه گیری دقیقتر برای اجرای 

گردد. بنابراین با توجه به وظایف کلیدی و حسات  ضرر ها و زیان های جبران ناپذیری   میتواند منجر به حسات مشاغلدر  نوت فعالیت

است که به عنوان یك ضرورت مطرح میباشد. یکی از گامهای اساسی   انتخاه شایسته و ارزیابی عملکرد آنان  از فاکتورهای کلیدی افراد

برای بررسی تناسب یك نیروی انسانی و توانایی رسیدگی فرد به خطرات و ریسکهای مرتب  با شغل  انتخاه شاخصهای مؤسر بر عملکرد 

ای یك مجموعه شاخصهای قابل شناسایی این افراد است. پرسنلی که برای  نین مشاغل عملیاتی مناسبند  صر  نظر از نوت شغل  دار

البته  ومیباشند که میتوانند به عنوان هسته و مبنایی برای تعیین شاخصهای ضروری برای موقعیتهای عملیاتی پرخطر و طاقت فرسا 

ای مازاد  هکه بدیهی است انتخاه مختصصانی با این میزان دقت و حساسیت  نیازمند در نظر گرفتن هزیندر نظر گرفته شوند. حسات 

 می باشد. 

 دارد. 1.2در پرو ه های افتا این ضریب مقدار 

 ضریب جابجایی. 8-1-7

کیلومتر باشد مبلغ محاسبه شده بنا بر دوری راه میزان  50و با بعد مسافت بیشتر از  محل پرو هدرصورتیکه محل ارائه خدمت خارج از 

 ضریب مربوط به روال زیر محاسبه می شود.

 1جدول 
 درصد مسافت

 %5 کیلومتر 100تا  50از 

 %10 کیلومتر 150تا  100از 

 %15 کیلومتر 200تا  150از 

 %25 کیلومتر 300تا  200از 

 %30 کیلومتر 300باالتر از 

 ضریب تعدیل. 9-1-7

بنا بر اعالم بانك مرکزی از زمان انتشار آخرین تعرفه تا زمان استفاده فرمول جهت محاسبه    نوسانات ارزاین ضریب مبین رشد تورم

 قیمت پرو ه است.

 ویژه )تجربه(ضریب تخصص. 10-1-7

 تفعاالن فناوری اطالعادر مواردی که به تخصش های ویژه یا تجربیات خاص نیاز است به شرط ارائه گواهی سابقه کار مربوط  با توافق 

 وکارفرما جدول ضرائب زیر اعمال می شود.

 تخصص ویژه ضریب

 2 سال تجربه مرتب  10بیک از  1

 1.8 سال تجربه مرتب  10تا  6 2

 1.4 سال تجربه مرتب  6تا  3 3

 1.2 سال تجربه مرتب  3تا  1 4

 1 تا یك سال تجربه مرتب  5
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 ضریب خدمات توام. 11-1-7

تخصش  فن آوری اطالعات و ارتباطاتکه در بیک از یك رشته یا موضوت خدمات  فعاالن فناوری اطالعاتضریب خدمات توام در مورد 

شود  مشروط بر  یاعمال م 1.10یا تجربه داشته باشد و بر این اسات در کارهای مختلف به صورت توام  ارائه خدمات نماید به میزان 

 اینکه لزوم انجام خدمات توام مورد تایید کارفرما بوده و برای تخصش های جنبی  فرد دیگری در کادر مشاور پیک بینی نشده باشد.

 

 ضریب سرپرستی. 12-1-7

و برای باالتر از  1.15نفر ضریب  10و تا  5  بیک از 1.10نفر باشد  5به سرپرست تیم مشاوران در صورتیکه کادر تحت سرپرستی وی تا 

 تعلق می گیرد. 1.20نفر ضریب  10

تذکر: در صورتیکه یك پرو ه شامل  ند گروه مشاوران باشد  مفاد این بند بطور جداگانه برای هر گروه بررسی و در صورت شمول اعمال 

 می شود.

 

 ضریب ماندگاری نیرو. 13-1-7

در قالب یك پرو ه یا یك قرارداد  حق الزحمه از ابتدای سال دوم و پس از آن  کارشناسان و مدیراندر صورت حضور مستمر هر یك از 

 با ضریبی متناسب با زمان ماندگاری به شرح زیر افزایک می یابد.

می باشد. در قراردادهای  1.15و از ابتدای سال  هارم به بعد  1.10  ابتدای سال سوم  1.05از ابتدای سال دوم  نیرو ضریب ماندگاری 

د  ندر بیک از یك قرارداد فعالیت داشته باش کارشناسان و مدیرانکه بنا بر مقتضیات اجرائی یك پرو ه   آوری اطالعات و ارتباطاتفن 

 این پرو ه در ارتباط با اعمال ضریب ماندگاری  حکم واحد را دارد.

 

 ضریب شیفت اضافی یا ارائه خدمات در خارج از ساعات متعارف. 14-1-7

همزمان با کارکرد مشتری و.... ( درخواست گردد با توافق کارفرما   روزیه ات اجرایی در شرای  خاص و غیر معمول )شبان نانچه عملی

 اعمال خواهد شد.های اجرایی تعرفه در ضریب شیفت اضافه 1.2تا 

 

 ضریب طبقات. 15-1-7

ضریب طبقات جهت اجرای خدمات انفورماتیکی که در طبقاتی غیر از طبقه همکف انجام میشود به منظور جبران هزینه های اضافی که 

  که در بخشهای تخصصی ضریب آن تعیین شده است.متحمل میشوند در نظر گرفته شده  فعاالن فناوری اطالعات

 

 ضریب ارتفاع. 16-1-7

متر انجام شود  5/3 نانچه کار در طبقه ای با ارتفات بیک از فرض شده و  1متر در هر طبقه  5/3ر تا ارتفات ضریب ارتفات برای انجام کا

 استفاده از تجهیزات ویژه)داربست  باالبر ......( این ضریب ملحوک میگردد.بابت 
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 )ضریب شغلی(ضریب ویژگی پروژه. 17-1-7

 فن آوری اطالعات و ارتباطاتکه در رسته های مختلف خصصی مربوط به ایتم خدماتی و الزامات تاین ضریب بنا بر عنوانهای خدماتی 

 تعریف شده است معرفی می شود و در فرمول قرار می گیرد.

ور جداگانه و فق  یك بار ط. در صورتی که در یك قرارداد یا در یك پرو ه   ند موضوت کاری وجود داشته باشد  ضریب هر موضوت به 

ب پیشنهادی مشخش و ایدر صورت نیاز و برای کارهایی که در موارد موجود در جداول اشاره نشده است  با ارائه ضر .اعمال می شود

 گزارش توجیهی الزم  موضوت مورد توافق طرفین اعمال می شود.

 

  در پروژه هایی که خدمات تخصص زیر مورد نیاز است ضرایب زیر اعمال می گردد:

 

 شغلی()ضریب ضریب ویژگی پروژه

 ضریب ) یا مدار  مشابه( مدار  مورد نیاز عنوان شغلی #

 ,ISMS Lead Auditor, CISSP , CISM , CRISC یاطالعات یستمهایس تیمشاور امن 1
CEH 

9 

 ISMS Lead Auditor 6 پرو ه مدیر 2

 ISMS Lead Auditor 5 پرو ه کنترل مدیر – امنیت اطالعات ارشد کارشنات 3

 ISMS Auditor 4 /کارشنات فنیISMS  و سیستمکارشنات  4

 ISMS Implementation Expert 4.5 پیاده سازی ارشد کارشنات 5

 CISSP , CISM , CRISC,CCIE Security 5 مدیر فنی-اطالعات امنیت فنی ارشد کارشنات 6

 CEH , CISA,CCSP 4 ارشد مستندساز 7

 MCSE: Security / Security+, CCNA : Security 2.8 مستندساز 8

 CEH , CISA,CCSP 4 ارشد گر مصاحبه 9

 MCSE: Security / Security+, CCNA  Security 2.5 گر مصاحبهکمك کارشنات   10

  

محاسبه گردیده  ( 1.1= ضریب منطقه یی تغییر نرخ سربار)کالن شهر شرای  تیل در  برای نرخ یك نفر ساعت کار نیرویی با زیرجدول 

 هرکدام از پارامترها که تغییر کند باید جدول مجدد محاسبه گردد.است. 

 سطح تحصیلی = کارشناسی 

 سابقه کار = سه سال مفید 

 محل کار = سازمان پیمانکار و یا محل رسمی اجرای پرو ه 

 زمان انجام کار = ساعت کار  رسمی و اداری 

 با توافق طرفین محاسبه و پرداخت خواهد شد.ها و شرای  خاص براسات ضرایب فرمول و برای پرو ه :1تبصره 

ی م نییتعی توافق بصورت آن  یکارشناس هیپا نرخ باشدی می ا ژهیوی فن دانک به ازین که امنیت خاصی ها پرو ه در  :2 تبصره

 .گردد
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 پذیرفته است:صورت و روند به باال شده   *محاسبات فوپ بر اسات مفروضات زیر

 کیلو متر فاصله دارند 50= یك فرض شده است)کارفرما و شرکت ارائه دهنده خدمات کمتر از جابجاییضریب 

 تهیه شده است هارتبه  کلیهضریب رتبه = محاسبات برای 

 یك فرض شده استضریب حساسیت = 

 فرض شده است ای= یكضریب منطقه

 ضریب تعدیل = یك فرض شده است

 ی = یك فرض شده استضریب سرپرست

 ضریب ماندگاری نیرو = یك فرض شده است

 ضریب خدمات توام= یك فرض شده است

 ضریب شیفت اضافه = یك فرض شده است

 ضریب طبقات = یك فرض شده است

 ضریب ارتفات = یك فرض شده است

 د.قادر دیگری بنا بر جداول پیشین داشته باشنبدیهی است مواردی که در اینجا یك فرض شده اند بنا بر مقتضیات هر پرو ه می توانند م

 نفر ساعت 200تا  100نحوه محاسبه تعرفه بر مبنای نفرساعت در پروژه های پشتیبانی بین . 18-1-7

در این پرو ه ها به علت کاهک قیمت بهای تمام شده محاسبات نفر ماه از فرمول زیر محاسبه می شود. شایان تکر است در این 

 تعریف ها مطابق تعار  پیشین خواهد بود.فرمول کلیه 

 %70*160نفرساعت ماهانه= نفر ساعت خدمات امنیت * 200تا  100 ینب یبانینرخ  نفر ماه پشت

 نفر ساعت 200نحوه محاسبه تعرفه بر مبنای نفرساعت در پروژه های بیش از . 19-1-7

ماه از فرمول زیر محاسبه می شود. شایان تکر است در این در این پرو ه ها به علت کاهک قیمت بهای تمام شده محاسبات نفر 

 فرمول کلیه تعریف ها مطابق تعار  پیشین خواهد بود.

 %50*160نفرساعت ماهانه= نفر ساعت خدمات امنیت * 200از  یکب یبانینرخ  نفر ماه پشت

  ریال( به ازای انوات تخصش -خدمات افتا )نفر ساعت نرخ پایه  . 36جدول

   
   

   
 

ل 
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ض
↑ 

کمک 

کارشناس، 

 مصاحبه گر

کارشناس 

کنترل 

پروژه، 

 مستندساز

مستندساز 

 /ارشد

مصاحبه گر 

 ارشد

کارشناس 

ارشد فنی 

امنیت 

 اطالعات

کارشناس 

سیستم و 

ISMS کارشناس/

 فنی

کارشناس 

ارشد پیاده 

 سازی

کارشناس 

ارشد امنیت 

 /اطالعات

مدیر کنترل  

 پروژه

مدیر پروژه 

/ مدیر امنیت

 فنی

مشاور امنیت 

سیستمهای 

 اطالعاتی

رتبه 

 ↓شورا 
2.5 2.8 4 5 4 4.5 5 6 9 

1 1،310،000 1،470،000 2،110،000 2،630،000 2،110،000 2،370،000 2،630،000 3،160،000 4،730،000 

2 1،170،000 1،310،000 1،870،000 2،340،000 1،870،000 2،110،000 2،340،000 2،800،000 4،210،000 

3 1،090،000 1،230،000 1،760،000 2،190،000 1،760،000 1،970،000 2،190،000 2،630،000 3،940،000 

4 1،050،000 1،170،000 1،690،000 2،110،000 1،690،000 1،890،000 2،110،000 2،520،000 3،780،000 

5 1،030،000 1،140،000 1،640،000 2،040،000 1،640،000 1،840،000 2،040،000 2،450،000 3،680،000 

6 1،000،000 1،120،000 1،610،000 2،010،000 1،610،000 1،800،000 2،010،000 2،410،000 3،600،000 

7 990،000 1،110،000 1،570،000 1،970،000 1،570،000 1،780،000 1،970،000 2،370،000 3،550،000 
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 وری اطالعاتاخدمات امنیت فندسته بندی . 20-1-7

 : گرددیمتعریف به شرح تیل  ییهاتیفعال هبرای هر گرو وگروه تقسیم بندی گردیده  8در وری اطالعات الیست خدمات امنیت فن

 رساختیز تیامن خدمات .1

 یکیزیف تیامن خدمات .2

 ارتباطات تیامن خدمات .3

   (…,UTM-Security Gateway(firewall)-WAF-Token) اطالعات تیامن خدمات .4

  اطالعات تیامن تیریمد یهاستمیس خدمات  .5

 SOCطراحی  .6

 ی فیلترینگ هاستمیسخدمات  .7

 مشتر  و یعموم موارد .8

 لیست خدمات. 21-1-7

 ال(ی)ر خدمات امنیت زیرساخت ه ینرخ پا. 37جدول

 اجرای پروژه های زیرساخت امن

 واحد عنوان ردیف
 تعرفه

 پیشنهادی
 حداقل تخصش الزم

 کارشنات ارشد فنی 000 630 2 ساعتنفر  ارتقاءامنیت شبکه مبتنی بر تغییر توپولو ی 1

 کارشنات ارشد فنی 000 630 2 نفر ساعت (NATپیکربندی ترجمه آدرت ) 2

 کارشنات ارشد فنی 000 630 2 نفر ساعت (ACLپیکربندی لیستهای دسترسی  ) 3

4 
بر اسات دستورالعمل های ایمن  IPپیکربندی مسیریابی 

 سازی
 نفر ساعت

2 630 000 
 فنیکارشنات ارشد 

 کارشنات ارشد فنی 000 630 2 نفر ساعت object groupsپیکربندی  5

 کارشنات ارشد فنی 000 630 2 نفر ساعت (VLANپیکربندی شبکه های مجازی ) 6

 کارشنات ارشد فنی 000 630 2 نفر ساعت پیکربندی فیلترینگ بر تجهیزات خاص 7

 ارشد فنیکارشنات  000 630 2 نفر ساعت failoverپیکربندی  8

 کارشنات ارشد فنی 000 630 2 نفر ساعت پیکربندی فایروال شفا  الیه دو 9

 کارشنات ارشد فنی 000 630 2 نفر ساعت Modular Policy Frameworkپیکربندی  10

 کارشنات ارشد فنی 000 630 2 نفر ساعت Application-Aware Inspectionپیکربندی   11

 کارشنات ارشد فنی 000 630 2 نفر ساعت دسترت پذیری باالپیکربندی راه حل های  12

 کارشنات ارشد فنی 000 630 2 نفر ساعت QoSپیکربندی خ  مشی  13

      

 اجرای شبکه امن با استفاده از دیواره آتش و مهارت

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصش الزم

 کارشنات ارشد فنی 000 630 2 نفر ساعت CBACپیکربندی  14

15 
 Zone-Based -پیکربندی دیواره آتک منظقه ای

Firewall  
 نفر ساعت

2 630 000 
 کارشنات ارشد فنی
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 کارشنات ارشد فنی 000 630 2 نفر ساعت Auditپیکربندی  16

 کارشنات ارشد فنی 000 630 2 نفر ساعت PAMپیکربندی  17

 کارشنات ارشد فنی 000 630 2 نفر ساعت پیکربندی کنترل دسترسی 18

 مدیر فنی 3،160،000 نفر ساعت بهینه سازی کارایی 19

 کارشنات ارشد فنی 000 630 2 نفر ساعت advanced Firewall featuresپیکربندی   20

 )شبکه خصوصی مجازی( VPNاجرا شبکه امن با استفاده از 

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصش الزم

 کمك کارشنات 1،310،000 نفر ساعت بین شبکه های محلی Ipsecپیکربندی  21

 کمك کارشنات 1،310،000 نفر ساعت  SSL VPNپیکربندی  22

 کمك کارشنات 1،310،000 نفر ساعت DMVPNپیکربندی 23

 کارشنات فنی 2،110،000 نفر ساعت Group Encrypted Transport VPNپیکربندی  24

 کارشنات فنی 2،110،000 نفر ساعت Easy VPNپیکربندی  25

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت CA PKIپیکربندی  26

 کارشنات فنی 2،110،000 نفر ساعت Remote Access VPNپیکربندی   27

 کمك کارشنات 1،310،000 نفر ساعت Unity Clientپیکربندی  28

 کمك کارشنات 1،310،000 نفر ساعت Clientless WebVPNپیکربندی  29

 کمك کارشنات 1،310،000 نفر ساعت AnyConnect VPNپیکربندی  30

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت XAuth, Split-Tunnel, RRI, NAT-Tپیکربندی  31

32 
برای شبکه های خصوصی مجازی  QoSپیکربندی  

(VPN) 
 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت

 کمك کارشنات 1،310،000 نفر ساعت GRE, mGREپیکربندی  33

 کمك کارشنات 1،310،000 نفر ساعت L2TPپیکربندی  34

35 
 -پیکربندی موارد پیشرفته شبکه های خصوصی مجازی  

advanced  VPN features 
 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت

 بمنظور کاستن تهدید های شبکه IPSپیکربندی 

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصش الزم

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت IPS Sensor Applianceپیکربندی  36

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت Sensor Applianceمقداردهی اولیه  37

 ارشد فنیکارشنات  2،630،000 نفر ساعت Sensor Appliance managementپیکربندی  38

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت Sensor Applianceپیکربندی حسگرهای مجازی در  39

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت پیکربندی سیاستهای امنیتی 40

41 
 promiscuous and inlineپیکربندی 

monitoring on the Sensor Appliance 
 نفر ساعت

2،630،000 
 ارشد فنیکارشنات 

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت Sensor Applianceپیکربندی و بهینه سازی امضاء بر  42
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43 
 Sensorبر  custom signaturesپیکربندی 

Appliance 
 نفر ساعت

2،630،000 
 کارشنات ارشد فنی

 ارشد فنیکارشنات  2،630،000 نفر ساعت Sensor Applianceپیکربندی بال  کردن تر  44

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت Sensor Applianceبر   TCP resetsپیکربندی  45

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت Sensor Applianceبر  rate limitingپیکربندی  46

47 
 Sensorبر  signature enginesپیکربندی 

Appliance 
 نفر ساعت

2،630،000 
 فنیکارشنات ارشد 

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت Sensor Applianceدر پیکربندی  IDMبکارگیری  48

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت Sensor Applianceبر   event actionپیکربندی  49

50 
 Sensorبر   event monitoringپیکربندی  

Appliance 
 نفر ساعت

2،630،000 
 کارشنات ارشد فنی

51 
 advanced features on the Sensorپیکربندی 

Appliance 
 نفر ساعت

2،630،000 
 کارشنات ارشد فنی

52 
)سیستم پیشگیری از  IPSپیکربندی و بهینه سازی 

 ورود غیر مجاز(-تعدی
 نفر ساعت

2،630،000 
 کارشنات ارشد فنی

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت بر سویچها SPAN & RSPANپیکربندی  53

 اجرا مدیریت تایید هویت

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصش الزم

54 
 RADIUS andپیکربندی پروتکلهای امنیتی +

TACACS 
 نفر ساعت

2،630،000 
 کارشنات ارشد فنی

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت LDAPپیکربندی  55

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت certificate-based authenticationپیکربندی  56

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت proxy authenticationپیکربندی  57

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت 802.1xپیکربندی  58

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت پیکربندی موارد پیشرفته مدیریت هویت  59

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت NAC Frameworkپیکربندی   60

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت طرح کنترل و مدیریت امنیت 61

62 
 protocolاجرا موارد امنیت طرح مسیریابی 

authentication……  
 نفر ساعت

2،630،000 
 کارشنات ارشد فنی

63 
 Control Plane-سیاستهای طرح کنترلپیکربندی 

Policing 
 نفر ساعت

2،630،000 
 کارشنات ارشد فنی

64 
 managementو  CP protectionپیکربندی 

protection 
 نفر ساعت

2،630،000 
 کارشنات ارشد فنی

65 
 broadcast control and switchportپیکربندی 

security 
 نفر ساعت

2،630،000 
 کارشنات ارشد فنی

66 

 additional CPU protectionپیکربندی 

mechanisms (options drop, logging 
interval) 

 نفر ساعت

2،630،000 

 کارشنات ارشد فنی
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 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصش الزم

80 
 Network Based Applicationپیکربندی  

Recognition - NBAR 
 نفر ساعت

2،630،000 
 کارشنات ارشد فنی

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت NetFlowپیکربندی پروتکل  81

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت Anti-Spoofingپیکربندی راه کارهای   82

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت packetپیکربندی ردیابی و استفاده از ردیابی  83

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت پیکربندی کنترل ترافیك عبوری و مدیریت تراکم 84

 حمالت شبکهشناسایی و کاهش 

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصش الزم

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت fragmentationشناسایی و محافظت در برابر حمالت  85

86 
 malicious IP optionشناسایی و محافظت در برابر  

usage 
 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت )غیر فعال کردن( حذ  سرویسهای غیر ضروری 67

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت SNMP,Syslog,AAA,NTPپیکربندی  68

69 

 ,service authentication / FTPپیکربندی  

Telnet .HTTP,Control device access    SSH .

Privilege levels   

 نفر ساعت

2،630،000 

 کارشنات ارشد فنی

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت پیکربندی مدیریت و امنیت تجهیزات 70

 پیکربندی پیشرفته امنیت

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصش الزم

71 
برای مقابله با حمالت  migrationپیکربندی تکنیکهای 

 شبکه ای
 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت ها-packetپیکربندی تکنیکهای عالمتگذاری  72

73 
 ,RFC1918/3330-های امنیتی -RFCاجرا 

RFC2827/3704 
 نفر ساعت

2،630،000 
 کارشنات ارشد فنی

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت Sink Holeو  Black Holeپیکربندی راه کارهای  74

75 
 RTBH-Remote Triggeredپیکربندی فیلترینگ 

Black Hole 
 نفر ساعت

2،630،000 
 کارشنات ارشد فنی

76 
 استفاده از لیستپیکربندی فیلترینگ ترافیك با 

 Access-Listsدسترسی/
 نفر ساعت

2،630،000 
 کارشنات ارشد فنی

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت (TCP)استراپ سمع  TCP Interceptپیکربندی  77

78 
 Unicast Reverse Path Forwardingپیکربندی 

- uRPF 
 نفر ساعت

2،630،000 
 کارشنات ارشد فنی

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت (Committed Access Rate) CARپیکربندی   79
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87 
 networkشناسایی و محافظت در برابر حمالت 

reconnaissance 
 نفر ساعت

3،160،000 
 مدیر فنی 

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت IP spoofingشناسایی و محافظت در برابر حمالت  88

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت MAC spoofingشناسایی و محافظت در برابر حمالت  89

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت ARP spoofingشناسایی و محافظت در برابر حمالت  90

91 
 Denial ofشناسایی و محافظت در برابر حمالت 

Service/DoS 
 نفر ساعت

3،160،000 
 مدیر فنی 

92 
 Distributedشناسایی و محافظت در برابر حمالت 

Denial of Service/DDoS 
 نفر ساعت

3،160،000 
 مدیر فنی 

93 
-Man-in-theشناسایی و محافظت در برابر حمالت 

Middle /MiM 
 نفر ساعت

3،160،000 
 مدیر فنی 

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت port redirectionشناسایی و محافظت در برابر حمالت  94

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت DHCPشناسایی و محافظت در برابر حمالت  95

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت DNSشناسایی و محافظت در برابر حمالت  96

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت  Smurfشناسایی و محافظت در برابر حمالت  97

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت SYNشناسایی و محافظت در برابر حمالت  98

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت MAC Floodingشناسایی و محافظت در برابر حمالت  99

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت VLAN hoppingشناسایی و محافظت در برابر حمالت  100

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت مختلف 3و 2شناسایی و محافظت در برابر حمالت الیه  101

 

 ال(ی)ر خدمات امنیت ارتباطاته ینرخ پا. 38جدول

 (HSMماژول امن سخت افزاری ) –تجهیزات رمز 

 حداقل تخصص الزم تعرفه پیشنهادی واحد عنوان ردیف

 کارشنات ارشد فنی 2،630،000 نفر ساعت شناخت محیطی و زیرساخت بهمراه نیازسنجی  103

 کارشنات فنی 2،110،000 نفر ساعت نصب و پیکر بندی 104

 کارشنات فنی 2،110،000 نفر ساعت HSM Firmwareبروز رسانی  105

     

 راهکارهای استفاده از توکن و کارت هوشمند –تجهیزات رمز 

 حداقل تخصص الزم تعرفه پیشنهادی واحد عنوان ردیف

106 
تهیه بسته های نرم افزاری برای سهولت در اجرای الزامات 

 امنیت مبتنی بررمز

 کارشنات فنی 2.110.000 نفر ساعت

 کارشنات فنی 2.110.000 نفر ساعت گواهی مایکروسافتپیاده سازی سرویس مرکز  107

 کارشنات فنی 2.110.000 نفر ساعت احراز اصالت دوعامله کاربران ویندوزی 108

 کارشنات فنی 2.110.000 نفر ساعت احراز هویت دوعاملی کاربران راه دور 109

 کارشنات فنی 2.110.000 نفر ساعت Terminal serviceاحراز هویت دوعاملی در 110

 کارشنات فنی 2.110.000 نفر ساعت S/MIMEامن سازی ایمیل براسات  111
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 کارشنات فنی 2.110.000 نفر ساعت دوطرفه در برنامه تحت وه SSLایجاد  112

 کارشنات فنی 2.110.000 نفر ساعت Officeرمزنگاری مستندات برنامه  113

114 
احراز اصالت دوعامله. استفاده از امضای دیجیتال و رمزنگاری 

 SharePointمستندات در 

 کارشنات فنی 2.110.000 نفر ساعت

 کارشنات فنی 2.110.000 نفر ساعت امن سازی شبکه بیسیم مبتنی بر گواهینامه 115

 کارشنات فنی 2.110.000 نفر ساعت رمزنگاری داده های دیسك 116

 کارشنات فنی 2.110.000 نفر ساعت دو طرفه SSLامن سازی وه سرویس با  117

 

 ال(ی)ر خدمات امنیت اطالعاته ینرخ پا. 39جدول

 (CAگواهی  الکترونیکی   )

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

118 
مشاوره وتدوین مستندات  جهت دریافت مجوزمرکزمیانی 

 الکترونیکی  صدور گواهی
 مدیر فنی 000 160 3 نفر ساعت

119 
راه اندازی زیرساخت کلید عمومی جهت مراکز میانی دارای 

 مجوز از مرکز ریشه
 مدیر فنی 000 160 3 نفر ساعت

 کارشنات ارشد فنی  000 630 2 نفر ساعت راه اندازی زیر ساخت کلید عمومی درون سازمانی 120

121 
 PKEکاربردی به زیرساخت کلید عمومی )تجهیز برنامه های 

 افزار(نمودن نرم
 کارشنات ارشد فنی  000 630 2 نفر ساعت

 

 (Penetration Testارزیابی آسیب پذیری و آزمون نفوذ )

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

 کارشنات ارشدامنیت توافقی نفر ساعت آزمون جعبه سفید 122

 کارشنات ارشدامنیت توافقی نفر ساعت جعبه سیاهآزمون  123

 کارشنات ارشدامنیت توافقی نفر ساعت آزمون جعبه خاکستری )شیشه ای( 124

 کارشنات ارشدامنیت توافقی نفر ساعت بازبینی کد 125

       

 (UTM( و مدیریت یکرارچه تهدیدات)Firewallسیستم های دیواره آتش)

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

126 
طراحی امنیت مبتنی بر سیستم مدیریت یکپار ه 

 تهدیدات 
 کارشنات ارشد امنیت  000 630 2 نفر ساعت

 کمك کارشنات 000 310 1 نفر ساعت نصب فیزیکی  127

 کارشنات پیاده ساز 000 110 2 نفر ساعت نصب و پیکربندی نرم افزاری 128

129 
تحلیل و تدوین و پیاده سازی خ  مشی های امنیتی 

 )پیشرفته(UTMسازمان در 
 کارشنات ارشد امنیت 000 630 2 نفر ساعت
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 کارشنات ارشد امنیت توافقی نفر ساعت UTMسفارشی سازی قابلیتها و امکانات  130

131 
نصب و راه اندازی تجهیزات سبت و تحلیل  رخداد  

 های امنیت شبکه
 کارشنات ارشد امنیت 000 630 2 نفر ساعت

132 
نصب و راه اندازی تجهیزات امنیتی مقابله با رخنه  

(IDS  وIPS) 
 کارشنات ارشد امنیت 000 630 2 نفر ساعت

133 
نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه مجازی خصوصی  

 (VPN ) 
 کارشنات فنی  000 110 2 نفر ساعت

 

 EndPoint Security-امنیت در نقاط انتهایی

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

 کارشنات فنی  000 110 2 نفر ساعت بازدید از شرای  و تنظیمات محصول 134

135 
سرویس دهنده /سرویس نصب/بروز رسانی بر روی 

 ر سکوی غیر ویندوزید گیرنده
 کارشنات پیاده ساز 000 110 2 نفر ساعت

136 
بر روی سرور/کالینت در سکوی نصب/بروز رسانی 

 ویندوزی
 کمك کارشنات 000 310 1 نفر ساعت

 کارشنات پیاده ساز 000 110 2 نفر ساعت نصب/بروز رسانی کنسول مدیریتی/کارگزار ضدبدافزار  137

138 
نصب/بروز رسانی بر روی سرور از طریق کنسول 

 مدیریتی
 کمك کارشنات 000 310 1 نفر ساعت

139 
رسانی بر روی کالینت از طریق کنسول نصب/بروز 

 مدیریتی
 کمك کارشنات 000 310 1 نفر ساعت

140 
پاکسازی سرور/کالینت از آلودگی و تهدیدات در 

 سکوی غیر ویندوزی
 کارشنات فنی 000 110 2 نفر ساعت

141 
پاکسازی سرور/کالینت از آلودگی و تهدیدات در 

 سکوی ویندوزی
 فنی کارشنات 000 110 2 نفر ساعت

 کارشنات پیاده ساز 000 110 2 نفر ساعت حذ  ضدبدافزار قبلی از طریق کنسول مدیریتی 142

 کارشنات پیاده ساز 000 110 2 نفر ساعت حذ  ضدبدافزار  قبلی از کامپیوترها به طور مستقیم 143

 کارشنات ارشد فنی 000 630 2 نفر ساعت سفارشی سازی کنسول مدیریتی 144

     

 سیستم های مدیریت امنیت اطالعات

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

 ISMSکارشنات  000 110 2 نفر ساعت مشاوره در زمینه طراحی روال ها و فرم ها 145

  ISMSکارشنات ارشد 000 630 2 نفر ساعت ISMSمشاوره در زمینه طراحی سیستم  146

  ISMSکارشنات ارشد 000 630 2 نفر ساعت ISMSمشاوره در زمینه پیاده سازی سیستم  147

148 
نظارت بر طراحی و پیاده سازی و اجرای سیستم 

ISMS 
  ISMSکارشنات ارشد 000 630 2 نفر ساعت



 ایسازمان نظام صنفی رایانه 1395سال  كینفورماتتخصصی ا – یخدمات فن هینرخ پا تعرفه             

 

 77از  54| صفحه  

149 
تنظیم فرمهای مصاحبه  شناسایی و جمع آوری 

 اطالعات
 ISMSکمك کارشنات  000 310 1 نفر ساعت

 ISMSکارشنات ارشد  000 630 2 نفر ساعت طراحی فرمها و روالهای نامگذاری و ارزشگذاری 150

  ISMSکارشنات ارشد 000 630 2 نفر ساعت تهیه و تدوین لیست آسیب پذیری ها 151

  ISMSکارشنات ارشد 000 630 2 نفر ساعت تهیه و تدوین جدول تهدیدات امنیتی 152

  ISMSکارشنات ارشد 000 630 2 نفر ساعت امنیتی و لطمات آنهاشناسائی مخاطرات  153

  ISMSکارشنات ارشد 000 630 2 نفر ساعت ولو ی ارزیابی ریسك و ارزیابی مخاطراتدتعیین مت 154

155 
تهیه ماتریس ارتباطی دارائی  آسیب پذیری و 

 تهدیدات 
  ISMSکارشنات 000 630 2 نفر ساعت

156 
راهکارهای بهبود و کنترل های امنیتی تهیه و تدوین 

 الزم
 کارشنات ارشد فنی 000 630 2 نفر ساعت

  ISMSکارشنات ارشد 000 630 2 نفر ساعت SOAتدوین مستند  157

158 
 Riskتدوین طرح رفع و مقابله با مخاطرات )

Treatment ) 
  ISMSکارشنات ارشد 000 630 2 نفر ساعت

159 
کنترل های امنیتی فعلی شناسائی وضعیت موجود و 

(Control Analyses) 
 کارشنات ارشد فنی 000 630 2 نفر ساعت

160 
و شناسائی کنترل های الزم  GAP Analyzeانجام 

 برای رفع مخاطرات امینتی شناسائی شده
  ISMSکارشنات ارشد 000 630 2 نفر ساعت

  ISMSکارشنات ارشد 000 630 2 ساعتنفر  طراحی و تدوین برنامه های آموزشی و آگاهی رسانی 161

162 
تدوین و پیاده سازی رویه های بازنگری و کنترل های 

 بررسی اسربخشی
  ISMSکارشنات ارشد 000 630 2 نفر ساعت

 کارشنات ارشد فنی 000 630 2 نفر ساعت تدوین  ارت سازمانی کمیته امنیت اطالعات 163

164 
در حوزه امنیت تدوین سیاست ها و روال های امنیتی 

 ارتباطات و تبادل اطالعات
 000 630 2 نفر ساعت

کارشنات ارشد امنیت 

 اطالعات

 کمك کارشنات مستندساز 000 310 1 نفر ساعت تهیه و طراحی فرمها و مستند سازی 165

 ISMSکارشنات  000 110 2 نفر ساعت انجام مصاحبه و تکمیل فرمهای مربوطه 166

 ISMSکارشنات  توافقی ساعتنفر  انجام ممیزی 167

 کارشنات ارشد فنی 000 630 2 نفر ساعت CSIRTطراحی و پیاده سازی  168

 

 SOCطراحی 

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

169 
ایجاد سند سیاست جمع آوری و دسته بندی 

 تخیره سازی اطالعات
 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت

170 
روش جمع آوری و دسته بندی و ایجاد طرح 

 تخیره سازی اطالعات
 نفر ساعت

3،160،000 
 مدیر فنی 

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت ایجاد لیست گزارشات مورد نیاز 171
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 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت پیکربندی سیستم جمع آوری اطالعات 172

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت پیکربندی سیستم دسته بندی اطالعات 173

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت پیکربندی سیستم تهیه گزارشات 174

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت ایجاد روال های تحلیل 175

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت ایجاد روال های دسته بندی خرابی ها 176

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت ایجاد روال های نگهداری 177

 مدیر فنی  3،160،000 نفر ساعت ایجاد روال های به روز رسانی 178

      

 ال(ی)ر خدمات سیستم های فیلترینگه ینرخ پا. 40جدول

 (Web Filterسیستم های فیلترینگ)

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

 کمك کارشنات 000 310 1 نفر ساعت نصب فیزیکی  179

 کارشنات پیاده ساز 000 110 2 نفر ساعت نصب و پیکربندی نرم افزاری 180

181 
تحلیل و تدوین و پیاده سازی خ  مشی های 

 Web Filterامنیتی سازمان در 
 کارشنات امنیت 000 110 2 نفر ساعت

 کارشنات ارشد امنیت توافقی نفر ساعت Web Filterسفارشی سازی قابلیتها و امکانات  182

 WAF (Web Application Firewall ) سیستم 

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

 کمك کارشنات 000 310 1 نفر ساعت نصب فیزیکی  183

 کارشنات پیاده ساز 2،110،000 نفر ساعت نصب و پیکربندی نرم افزاری 184

185 Tuning  مجموعه قوانینWAF کارشنات فنی امنیت 000 110 2 نفر ساعت 

 کارشنات ارشد امنیت 000 630 2 نفر ساعت WAFبه روزرسانی مجموعه قوانین  186

187 
تحلیل و تدوین و پیاده سازی خ  مشی های 

 )پیشرفته(WAFامنیتی سازمان در 
 کارشنات ارشد امنیت 000 630 2 نفر ساعت

 کارشنات ارشد امنیت توافقی نفر ساعت WAFسفارشی سازی قابلیتها و امکانات  188

189 
نصب و راه اندازی تجهیزات سبت و تحلیل   

 رخداد های امنیت شبکه
 کارشنات ارشد امنیت 000 630 2 نفر ساعت
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  DLPخدمات سيستم 

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

190 
مشاوره و نظارت در اجرا و پیاده سازی سیستم 

 DLPهای 
 کارشنات ارشد امنیت 2.630.000 ساعت نفر

 کارشنات ارشد امنیت 2.630.000 نفر ساعت تحلیل شبکه و طراحی منطقی جانمایی در شبکه 191

192 

نصب بصورت سخت افزاری و نرم افزاری 

برای سیستم عامل های  -DLPسرورهای 

 ویندوزی

 نفر ساعت

2.630.000 

 کارشنات ارشد امنیت

193 

نصب بصورت سخت افزاری و نرم افزاری 

برای سیستم عامل های  -DLPسرورهای 

 لینوکسی و مك

 مدیر فنی 3.160.000 نفر ساعت

194 

نصب بصورت سخت افزاری و نرم افزاری 

برای کنترل تجهزیات موبایل  -DLPسرورهای 

iOS  وAndroid 

 مدیر فنی 3.160.000 نفر ساعت

 کارشنات پیاده ساز 2.110.000 نفر ساعت برای کالینتهای ویندوزیپیکربندی نرم افزاری  195

196 
پیکربندی نرم افزاری برای کالینتهای لینوکسی و 

 مك
 کارشنات فنی امنیت 2.110.000 نفر ساعت

197 
پیکربندی نرم افزاری برای کالینتهای موبایل 

iOS  وAndroid 
 کارشنات ارشد امنیت 2.630.000 نفر ساعت

 کارشنات فنی امنیت 2.110.000 نفر ساعت ایجاد قوانین و تعیین سطوح کنترلی و دسترسی 198

199 
تحلیل و تدوین و پیاده سازی خ  مشی های 

 DLPامنیتی سازمان در 
 کارشنات ارشد امنیت 2.630.000 نفر ساعت

 مدیر فنی 3.160.000 نفر ساعت تحلیل گزارشات و بررسی نقض های قوانین 200

201 
پیاده سازی قوانین و دسترسی ها بر اسات 

 گزارشات
 کارشنات ارشد امنیت 2.630.000 نفر ساعت

 کارشنات ارشد امنیت توافقی نفر ساعت DLPسفارشی سازی قابلیتها و امکانات  202

 مدیر فنی توافقی نفر ساعت بررسی جرائم و تهیه گزارش رخداد های جرائم 203

204 
اندازی  پیاده سازی  تدوین آموزش نصب و راه 

 گزارش و کاربری سیستم
 مدیر فنی توافقی نفر ساعت

 

 ال(ی)ر عمومی و مشتر ه خدمات ینرخ پا. 41جدول

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

 کارشنات ارشد توافقی نفر ساعت خدمات مشاوره 205

 ارشدکارشنات  توافقی نفر ساعت خدمات نظارت 206

 کارشنات ارشد توافقی نفر ساعت خدمات مدیریت و مدیریت پرو ه 207

 کارشنات ارشد توافقی نفر ساعت خدمات پشتیبانی 208
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 آموزش های تخصصی حوزه فن آوری اطالعاتتعرفه نرخ خدمات  -8
توسعه  سرمایه های انسانی است  مهم ترین ابزار و سرمایه جامعه برای دستیابی به  در مدل جدید توسعه مبتنی بر دانایی محوری جوامع

غیرقابل  شم  مهم ترین ارکان هدایت کننده رای تبدیل شدن به نیروهای بالفعل و کارآ نقک و جایگاه آموزش به عنوان یکی ازبکه 

جهت  ITنیاز به استفاده از  دوره های آموزشی تخصصی  نیز با توجه تغییرات بسیار سریع در این صنعت ITدر صنعت پوشی است. 

 ارتقاء سطح علمی و توانایی متخصصین این حوزه بیک از سایر زمینه ها مورد نیاز است.

این امر نه تنها در کشور ما بلکه در سراسر دنیا و حتی کشورهای پیشرفته صنعتی نیز نمود بسیار زیادی داشته است. جهت حل این 

ید کنندگان محصوالت مختلف سخت افزاری و نرم افزاری خود با مشارکت شرکت های متخصش در زمینه آموزش و تکنولو ی معضل   تول

آموزشی اقدام به طراحی دوره های حرفه ای نموده اند. این دوره ها به صورت استانداردهای بین المللی در سرتاسر دنیا تعریف و اجرا 

درسی  مدت آموزش پیک نیاز هر دوره  سرفصل درسی و ابزارهای الزم جهت پیاده سازی آموزش  می گردند. در این دوره ها منابع

توس  شرکت های ارائه کننده محصول تعریف شده است و در شرکتهای  مجاز آموزشی عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای که دارای 

ونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری (  و یا مجور برگزاری دوره رتبه بندی در حوزه آموزش و پژوهک از شورای عالی انفورماتیك )معا

 اجرا می شوند. از سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور می باشند  ای فن آوری اطالعات برای کارکنان دولت

 ای کشور قابل دستیابی استفایل اکسل محاسباتی تعرفه خدمات آموزشی در پورتال سازمان نظام صنفی رایانه. 

 دسته بندی خدمات آموزشی فن آوری اطالعات. 1-8

گروه  تعریف شده است  و در هر گروه دوره ها به  هار سطح مقدماتی  پایه  تخصصی و فوپ تخصی  6لیست خدمات آموزشی در  

 تقسیم  شده است:

 گروه های ارائه خدمات و دوره های آموزشی

 دوره های آموزشی حوزه مهندسی شبکه 8 -1-1

 ای آموزشی  حوزه  نرم افزار و بانکهای اطالعاتیدوره ه 2-1-8
 دوره های آموزشی حوزه امنیت 3-1-8

 مدیریتی استانداردهای حوزه آموزشی دوره 4-1-8

  رایانک ابری و داده های حجیمدوره های آموزشی حوزه مجازی سازی  تخیره سازی  دیتا سنتر 5-1-8

 دوره های آموزشی  عمومی 6-1-8

 دوره های آموزشی نیز تغییر می یابد. سازمان   ICTقابل تکر است که با توجه به پیشرفت سریع  دانک و ابزارهای صنعت : 1توضیح 

نظام صنفی رایانه ای با همکاری کمیسیون آموزش و پژوهک در صورت لزوم در مقاطع زمانی الزم نسبت به ارائه لیست جدید دوره ها 

 اقدام خواهد نمود.

 
 آموزشی حوزه مهندسی شبکه  دوره  1-1-8

 حداقل سطح آموزشی  عنوان ردیف

1 MCITP تخصصی 

2 MCSA  تخصصی 

3 MSCE تخصصی 

4 CCNA تخصصی 

5 CCNP تخصصی 

6 CCIE فوپ تخصصی 

7 CCNA Security  تخصصی 

8 CCNA Voice  تخصصی 
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 آموزشی حوزه مهندسی شبکه  دوره  1-1-8

9 CCNP Voice فوپ تخصصی 

10 MTCNA  تخصصی 

11 LPIC-1  تخصصی 

12 LPIC -2  تخصصی 

13 LPIC -3 فوپ تخصصی 

14 Network+ پایه 

15 CCDA  تخصصی 

16 CCNP Service Provider فوپ تخصصی 

17 CCDP فوپ تخصصی 

18 CCDE فوپ تخصصی 

19 Microsoft Sharepoint Configuration  تخصصی 

20 Microsoft Sharepoint Publication Development  تخصصی 

21 Microsoft Exchange Server 2010, Configuring  تخصصی 

22 A+ پایه 

23 CCNA Data Center تخصصی 

 دوره آموزشی حوزه نرم افزار و بانکهای اطالعاتی   2-1-8

 حداقل سطح آموزشی  عنوان ردیف

1 SQL Server Database Development  تخصصی 

2 SQL Server Database Implementation & maintenance  تخصصی 

3 
Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL 

Server فوپ تخصصی 

4 Analysis Services(OLAP&BI) فوپ تخصصی 

5 Data Mining فوپ تخصصی 

6 Oracle pl/SQL تخصصی 

7 Oracle Database:Workshop 1 فوپ تخصصی 

8 Oracle APEX فوپ تخصصی 

9 Programming in C#  تخصصی 

10 .Net Fundamentals  پایه 

11 WPF  تخصصی 

12 Java  تخصصی فوپ 

13 Android Programming  تخصصی فوپ 

14 JEE فوپ تخصصی 

15 Introduction to PHP Programming  تخصصی 

16 Advanced PHP Programming  تخصصی 

17 PHP & MySQL for Web Development  تخصصی 

18 ASP.Net  تخصصی 
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 آموزشی حوزه مهندسی شبکه  دوره  1-1-8

19 MVC  فوپ تخصصی 

20 J query  تخصصی 

21 HTML 5.0  &CSS3.0  تخصصی 

22 UML  تخصصی 

23 RUP  تخصصی 

24 Agile  تخصصی 

25 CIW   تخصصی 

26 Git  تخصصی 

27 Node.JS  تخصصی 

 
 . تعرفه نرخ خدمات آموزشی  برمبنای نفر ساعت2-8

محاسبه و تعیین می تیل ریال و به ازای انوات تخصصهای موجود در این حوزه به شرح  -تعرفه خدمات آموزشی بر مبنای نفر ساعت 

 گردد. 

 . نحوه محاسبه تعرفه نرخ خدمات آموزشی  برمبنای نفر ساعت:1-2-8

ریال و به ازای انوات تخصصهای موجود در این حوزه به شرح تیل محاسبه و تعیین می  -تعرفه خدمات آموزشی بر مبنای نفر ساعت 

 گردد. 

 . نحوه محاسبه تعرفه نرخ خدمات آموزشی  برمبنای نفر ساعت:1-2-8

و سااابقه کااار و ضااریب براسااات ضااریب رده ی آموزشاای  ضااریب حساساایت  ضااریب ماادر  تحصاایلی  آموزشاای  خاادمات ناارخ

 :می شود محاسبه زیر فرمول براسات کار انجام ساعات و شغلی

مرردرک  بینرررخ سررربار ** ضررر رییررتغ یرریمنطقرره  بیدسررتمزد هرسرراعت خرردمات * ضررر هیررنرررخ خرردمات = پا

سراعات   بیمحرل ارائره خردمت * ضرر     بی( * ضرر 1+1(/1+کیر انفورمات یعرال  یو سابقه کار *))رتبه شرورا  یلیتحص

 حد نصاب دوره بی* ضر یرده آموزش بی* ضرشغلی   تیحساس بیارائه خدمت * ضر

 

 تعریف پارامترهای فوپ و نحوه محاسبه هر کدام در تیل آورده شده است:

 :براسات هزینه پایه محاسبه شده در بخک اول نرخ نامه تعیین می شود.  هزینه پایه هر ساعت خدمات 

 

  استفاده گردد. 5از جدول شماره  :سابقه کارضریب مدرک تحصیلی و 

سب با جدول     سابقه کار : *  سابقه کار جهت ارائه خدمات متنا شتر از         8حداقل  صورتیکه فرد کمتر یا بی ست  در شده ا درنظر گرفته 

حصیلی کم یا اضافه    به ضریب مدر  ت  0.1سال سابقه    13حداقل مورد انتظار سابقه داشته باشد به ازای هر دو سال و حداکثر تا سقف      

 می شود.

 استفاده گردد. 6از جدول شماره :  ضریب منطقه یی تغییر نرخ سربار 

 

  : 1.2درصااورتیکه محل ارائه خدمت خارج از محل رساامی آموزش یا سااازمان پیمانکار باشااد مبالغ با ضااریب محل ارائه خدمت  

 محاسبه و دریافت خواهد شد.
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   : و درصااورت ارائه خدمات خارج از ساااعات   1تعرفه خدمات بر مبنای فعالیت در ساااعات اداری با ضااریب ساعات ارائه خدمت

 محاسبه می گردد. 1.4اداری مبالغ با ضریب 

 

    سیت سا شاغل مختلف           :شغلی   ضریب ح شغلی برای تعیین میانگین پایه حقوپ در م ضریب  شده  سی های انجام  سات برر برا

   ح جدول تیل می باشد:   رخه تولید نرم افزار  به شر
 خدمات آموزشیشغلی . ضریب حساسیت 42جدول

 ضریب رده حساسیت

 1 آموزش دروت مقدماتی

 1.2 آموزش دروت پایه

 2 آموزش دروت تخصصی

 3 آموزش دروت فوپ تخصصی

 

   :شی شاغل مختلف  رخه          ضریب رده آموز شغلی برای تعیین میانگین پایه حقوپ در م ضریب  شده  سی های انجام  سات برر برا

 تولید نرم افزار  به شرح جدول تیل می باشد:  

 . ضریب رده آموزشی43جدول

 ضریب رده کارشناس آموزش دهنده

 2 کارشنات دارای گواهی بین المللی دوره 

 1.8 دوره  در حوزه مرتب کارشنات دارای گواهی بین المللی 

 1.4 کارشنات دارای گواهی موفقیت در دوره از شرکتهای معتبر آموزشی 

 1 یت در دوره های مرتب  در حوزه از شرکتهای معتبر آموزشیقکارشنات دارای گواهی موف

 

ضیح   صالحیت        : 2تو شرکتهایی هستند که دارای گواهی رتبه بندی و احراز  شورای عالی انفورماتیك در   شرکتهای معتبر آموزشی  از  

های آموزشی فن آوری اطالعات از سارمان مدیریت و برنامه     حوزه آموزش و پژوهک می باشند و یا دارای گواهی صالحیت اجرای دوره  

 می باشند. ریزی کشور 

 

   :سبه نرخ نفر ساعت ارائه   حد نصاه دوره برابر ده نفر می باشد. بنابراین ضریب حد نصاه دوره برای محا     ضریب حد نصاب دوره

   تعیین می گردد.( 0.1)خدمات آموزشی  

 
 

 . نمونه محاسبه  2-2-8

شهر  برای نرخ یك نفر ساااعت ارائه خدمات آموزشاای توساا  نیرویی با شاارای  تیل در  7جدول  ضااریب منطقه یی تغییر نرخ )کالن 

 باید جدول مجدد محاسبه گردد.( محاسبه گردیده است. هرکدام از پارامترها که تغییر کند 1.1=سربار

 سطح تحصیلی = کارشناسی 

 محل آموزش = سازمان پیمانکار و یا محل رسمی اجرای آموزش 

 زمان انجام کار = ساعت کار رسمی و اداری 

 
 کالن شهرها به جز تهران –. نرخ پایه خدمات آموزش )ریال( 44جدول
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آموزش دوره 

 مقدماتی
 آموزش دوره پایه

آموزش دوره  

 تخصصی

آموزش دوره فوق  

 تخصصی

 رده آموزشی

مدرس دارای 

گواهی بین المللی 

 دوره 

مدرس دارای 

گواهی بین المللی 

 دوره 

مدرس دارای 

گواهی بین المللی 

 دوره 

مدرس دارای 

گواهی بین المللی 

 دوره 

 کارشناسی کارشناسی کارشناسی کارشناسی حداقل مدرک

 6 5 3 1 حداقل سابقه

 3 2.5 2 1.5 ↓رتبه شورا 

1 115،300 184،500 340،800 566،200 

2 102،500 164،000 302،900 503،300 

3 96،100 153،800 284،000 471،800 

4 92،300 147،600 272،600 453،000 

5 89،700 143،500 265،000 440،400 

6 87،900 140،600 259،600 431،400 

7 86،500 138،400 255،600 424،600 

 دیبن رتبه باشند می استانداری و انفورماتیك عالی شورای بندی رتبه دو هر دارای که آموزشی موسسات و شرکتها برای :3توضیح 

 سازمان مدیریت ودر عین حال برای شرکتها و موسسات آموزشی که دارای رتبه بندی توس   .باشد می انفورماتیك مال  عالی شورای

 لحاک میشود.  4برنامه ریزی می باشند رتبه 

 می شود: محاسبه زیر فرمول براسات نرخ ارائه یك دوره آموزشی: 4توضیح 

 می بایست ضره گردد. نرخ محاسبه شده نفر ساعت خدمات آموزشی در تعداد ساعت و حداقل تعداد نفرات هر دوره  )حد نصاه دوره (

 .شمول مالیات برارزش افزوده مجزا و هنگام صدور صورتحساه نهایی  کارفرما لحاک خواهد گردیددر صورت :  1تبصره 

***  
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 تعرفه نرخ خدمات فضای مجازی -9
تحت نظارت و قوانین وضع شده توس  سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سایر مراجع فضای مجازی با توجه به اینکه خدمات حوزه 

پذیرد و نهایی سازی و انتشار نرخ نامه های بسیاری از بخشهای این حوزه توس  این مراجع صورت می رگوالتوری کشور صورت می 

 پذیرد  این حوزه  از تعرفه سازمان نظام صنفی رایانه حذ  گردیده است.

ی یا حقوقی استناد در عین حال  برای انجام امور و خدمات خاص این حوزه می توان به نرخ نامه خدمات ساعتی در قالب مشاوره حقیق

 نمود. 

 **انتهای متن صفحه**
 

  



 ایسازمان نظام صنفی رایانه 1395سال  كینفورماتتخصصی ا – یخدمات فن هینرخ پا تعرفه             

 

 77از  63| صفحه  

 

 پیوست ها  -10
 در این بخک تعاریف و اصطالحات تخصصی به تفکیك حوزه های فنی آورده شده است:

 . تعاریف و اصطالحات تخصصی / فنی حوزه افتا1-10
A 

Analog Line 
 خ  تلفن شهری

ATA 
 IP Phoneمبدل تلفن ساده به 

Access List : 

 های کاربران به امکانات شبکه IPلیست دسترسی 
Access Point:  

 .کندمتصل می (LAN) های با دسترسی محلیها و تجهیزات تکنولو ی را به شبکهنقاط دسترسی است و رایانه

Audit 
 دنمیزان برآورده شممیزی فرآیندی سیستماتیك  مستقل و مدون برای کسب شواهد و ارزیابی مبتنی بر واقعیت به منظور تعیین 

 معیارهای ممیزی است.
AAA :( authentication, authorization and accounting) Authentication  

 .شوندیمجهت احراز هویت کاربر شبکه و میزان و وضعیت دسترسی او به منابع مختلف انجام 
Administration 

 راتییبت تغس ندیو فرآ یاتیعناصر عمل یو متعلقات آن  بر سبگذار یکابلکش ستمیس یالزامات مستندساز فیتعر روش یراهبر تیریمد

 .یکشکابل ستمیدر س

Application : 

 انجام شده باشد یمخابرات یکشسامانه به همراه روش انتقال آن که تحت پوشک کابل كی یکاربر
 

Attenuation 

 نقطه نی ند نیب گنالیس كیاندازه قدرت  کاهک فیتضع

 .شودیم انیب یبه توان ورود یتوان خروج بینشانگر کل تلفات کابل است که با ضر فیتضع: نکته
Asset  

 است ارزش دارای سازمان برای که  یزی دارایی : هر
 

Accessiblity : 

 شده مجاز موجودیت یك تقاضای محض به بودن  استفاده قابل و دسترت در پذیری : ویژگی دسترت
ADCS :   

سیستمی است که در آن مجموعه ای  Automated Data Collection System (ADCS) جمع آوری اطالعاتسیستم مکانیزه 

از تجهیزات شامل سخت افزارها و نرم افزارها اطالعات مورد نظر را با استفاده از روش های شناسایی خودکار تشخیش داده  خوانده و 

 .سبت می کند

 

B 

BMS, RMS, EMS 

 دی اکسید کربن وو عملکرد اصلی این است که مدیریت محی  زیست در ساختمان و کنترل درجه حرارت  مدیریت هوشمند سیستم

 ,As a core function in most BMS systems, it controls heating and cooling رطوبت سطح درون یك ساختمان
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manages the systems that distribute this air throughout the building (for example by operating fans or 

opening/closing dampers), and then locally controls the mixture of heating and cooling to achieve the 

desired room temperature.  توس  سیستم هوشمندکنترل گرمایک  ومختلف  یهاستمیسبه عنوان یك تابع اصلی در بیشتر 

هد شا اتاپ درنظر را  نقطه حرارتی مورد و سپس به صورت محلی شاهد ترکیبی از گرمایک و سرمایک برای رسیدن به صورت گیرد

  کنترل هاهموتورخان  هاییروشنامثل:  رندیگیمیی که تحت کنترل این سیستم جامع قرار هاستمیسصورت برای مابقی  نیهم بهباشیم و 

 .       . دار بسته  سیستم کنترل و اطفای حریق و غیرهی مهانیدوربتردد و سطوح دسترسی  

 BMS سیستم برای LCDسیستم مرکزی  

که وظیفه آن نمایک اطالعات مختلف و  ردیگیممی باشد و در اتاپ اصلی قرار  LCDدارای یك  معموالًنصب کنترل پنل مرکزی که  

 . اجرای فرامین وارد شده توس  آن می باشد

Balanced Cable : 

 م هاررشته به ای دهیمتقارن. )به صورت زوج بههمتاب ی( فلزمیاجزا کابل )س شتریب ای كیشامل  کابل ) ند رشته متوازن( یکابل مس

 (دهیتاب
Building Backbone Cable  

 .کندیهر طبقه متصل م کنندهعیساختمان را به توز کننده عیکه توز یکابل اختمانس Backboneکابل 

 هم وصل کنند.ساختمان را به كیطبقات  یهاکنندهعیساختمان توز Backbone یهاممکن است کابل نی: همچننکته

Building Distributor : 

و ممکن است اتصال به کابل  شوندیم یساختمان سربند Backbone( یکه در آن کابل)ها یاکننده عیتوز ساختمان کننده عیتوز

Backbone شود.توس  آن برقرار  زیمحوطه  ن 

Building Entrance Facility : 

  در مورد ورود مرتب نیو تمام قوان سازدیالزم را فراهم م یکیو مکان یکیالکتر یسهایسرو هیکه کل یساتیتاس: ساختمان یورود ساتیتاس

 شده است. تیساختمان در آن رعا كیبه درون  یمخابرات یکابلها
 

C 

Cache :  

 .است رایانه در سرعت افزایک برای و دارد قرار CPU حافظه ای پنهان که در درون

Capture :  

 تخیره تصاویر به صورت یك فایل در رایانه.

CD-R : 

 بار یك فق  مدل این در که است CD-R یك برروی اطالعات تخیره برای و است Recordable Compact Disk کلمه مخفف 

 نوشت. CD روی بر توان می

CD-RW :  

 .نوشت بار  ندین ها آن روی بر توان می که است ها CD از نوعی و بوده Rewriteable Compact Disk مخفف کلمه

CD-ROM :  

 .است Compact Disk Read Only Memory کلمه مخفف و دارد را ها CD دستگاهی است که توانایی خواندن
Codec ( COder/DECoder ) 

الگوریتم تبدیل سیگنال صدا و تصویر آنالوگ به دیجیتال که در کیفیت صدا و تصویر و میزان پهنای باند مورد نیاز متفاوت است . به 

 عنوان 
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 و ... G.711  G.723  G.726  G.727  G.728  G.729  H.261  H.263  H.264مثال : 

 :  (CA)مرکز گواهی

 .کندیمتایید  راآنو صالحیت  دینمایممرجع معتبر و قابل اعتمادی که گواهی درخواست کنندگان را امضا 
Configuration 

 شبکه درپیکربندی انجام تنظیمات تجهیزات فعال 
 Cable 

 .یغال  سرتاسر كینوت و رده  در  كیواحد کابل از  شتریب ای كیاز  یامجموعه :کابل

 باشد. زین یسرتاسر لدیش كی یمجموعه ممکن است دارا نی: انکته
Cable Element 

 (بریتك رشته ف ای یمس یی   هارتا یمثال زوج مس یکابل )برا كیواحد ساخت در  نیکو کتر: اجزاءکابل

 پوشک محافظ داشته باشد. كی: ممکن است هر جزء کابل نکته
Cable Unit 

 رده هستند. اینوت  كیاز اجزاء کابل که از  شتریب ای كیواحد متشکل از  مجموعه ك: ی واحد کابل

 پوشک محافظ داشته باشد. كی: ممکن است واحد کابل كی نکته

 واحد کابل است. كیاز  یمثال Binder Group كیدو:  نکته
Cabling 

طالعات را ا یفناور زاتیتجه نیدهنده که اتصال باتصال یافزارهاراب  و سخت یهاکابل  یمخابرات یسامانه شامل کابلها كی: یکابلکش

 .کنندیم نیتام
Campus 

 ساختمان شتریب ای كیشامل  یمحوطها:  محوطه ای سیپرد
Campus Backbone Cable 

 .کندی( ساختمان متصل می)هاکنندهعیمحوطه را به توز کننده عیکه توز یکابل: محوطه Backboneکابل 

 وصل کند. گریکدیبه  مایمستق زیساختمان را ن یهاکنندهعیمحوطه  توز Backbone: ممکن است کابل نکته
Campus Distributor 

 .شودیمحوطه از آن شروت م Backbone یکشکه کابل یاکنندهعیتوز: محوطه کنندهعیتوز
Channel 

 .کندیهم وصل مکاربرد خاص را به كی زاتیاز تجه یاانتقال از ابتدا تا انتها که هر دو قطعه ریمس :کانال

 را دربرندارد. زاتیتجه نیاتصال به ا Passiveقطعات  یول شودیم زاتیو تجه یکار هیناح یها: کانال شامل کابلنکته
Centralized Optical Fiber Cabling 

 نی. اشودیم جادیا یو افق Backboneمرکب از کانال  یمتمرکز کانال یبرنوریف یکشکابل یهاروش با:  متمرکز یبرنوریف یکشکابل

 Cross-connect ای Interconnectتا  Spliceروش  ای Pull-through یهاشروت شده و با استفاده از کابل یکار یکانال از نواح

 .شودیم دهیمتمرکز کش
Connecting Hardware 

اتصال  یقطعه است که برا نیمتشکل از  ند یدستگاه ایافزار   سختPassiveاز قطعات اتصال  منظور:  Passiveقطعات اتصال 

 .شودیاجزا کابل استفاده م ایها کابل
Connection 

اجزا  ایل اجزا کابل  به کاب ایها اتصال کابل یکه برا یارتباط یهادستگاه به همراه پورت نیاز  ند یبیترک ای جفت دستگاه ك: ی اتصال

 شودیشبکه مشخش استفاده م ای یمخابرات تزایتجه ای گریکابل د
Consolidation Point (CP) 

 یافق یکشکابل ستمیرسیز كیدر  یمخابرات زیپر كیطبقه و  کنندهعیتوز كی نیاتصال ب نقطه:  عینقطه تجم

Cord : 

 شده یسربند اینقطه اتصال  كیاز اجزا کابل با حداقل  یکی ایواحد کابل  كی کابل :  کابل ای میس
Coupling Attenuation 
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 جادیشده ا كیحرت  انیکه توس  جر  یرسانا و حداکثر توان تشعشع قیاز طر افتهیتوان انتقال  نیدوگانه رابطه ب فیضع: تدوگانه فیتضع

 شده است. تیو هدا

CP Cable : 

 CP کندیتلفن متصل م ای( شبکه ی)هازیرا به پر معیکه نقطه تج یکابل: عیکابل نقطه تجم ای. 
CP Link 

 .نكیدر هر سر ل Passiveشامل اتصاالت  CPطبقه و  کنندهعیتوز نیب Permanent Linkاز  یخش: ب عینقطه تجم نكیل

Cross-Connect: 

 . اساساً با استفاده ازسازدیآنها را فراهم م نیاتصال متقابل ب جادیاجزا کابل و ا یکه امکان سربند یابزار:  افزار اتصال متقابلسخت

Patch Cord .و جامپرها 

 .شوندیم یدر نقاط سابت سربند یو خروج یورود یها: کابلنکته
Confidentiality  
 .نشود فاش یا نگرفته قرار غیرمجاز های فرآیند یا هاتیموجود افراد  دسترت در اطالعات که محرمانگی : ویژگی

Cryptography 

در به ا شخش رمزکننده پیام و یاکسی که از روش بازیابی وخواندن پیام مربوطه آگاه استای که تنها  نه بگورمزنگاری: بهم ریختن پیام  

 بازیابی و خواندن آن باشد

Client : 

 کلیه کامپیوتر های سرویس گیرنده در شبکه را می گویند
 

D 

Document : 

 فایلی که توس  یك برنامه ایجاد می شود.

Download : 

 .خود رایانه روی بر اینترنت طریق از فایلی کردن کپی 

Drive : 

 .شود می شما دیسك هارد همان 

DVD : 

 و فرمتی برای تخیره فیلم. است Digital Video Disk عبارت مخفف 
 

DMVPN)Dynamic Multipoint VPN ( 

شود اما در عین حال با میجا جابه اینترنت ای است که اطالعات در آن از طریق یك شبکه عمومی مانندشبکه  شبکه خصوصی مجازی

 ماند.اختصاصی باقی می  نان هم(  این ارتباط (Authenticationو با تصدیق هویت  رمزنگاری هایاستفاده از الگوریتم

)Denial of Service( DoS  

باالی ارسال نتوانند  حجم فایده فراوان به یك سرویس دهنده یا یك سرویس گیرنده به حدی که دیگرانهای بیارسال درخواست 

 اطالعات نمایند. درخواست وبا آن ارتباط بر قرار کند 
DNA 

 کندیمکار  DNAما ول های تلفیقی: سیستم کنترلی که بر اسات نمونه
DVR & PVR 
 یا نوار ویدیو.ویا هرمحی  دیگری که بتواند مورد بازبینی قرارگیرد سكیهارددی مداربسته بر روی هانیدورب ریتصاوسیستم ضب  

Distributer: 
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 کابل راب ( Patch Panel)مانند  شوندیها استفاده ممتصل کردن کابل یکه برا Passiveوا ه به مجموعه قطعات  نیا: کنندهعیتوز 

 .شودیاتالپ م
Digital signature 

 .و احراز هویت فرستنده پیام امضای دیجیتال: سرویس شناسایی

Digital certification 
 الکترونیکی که حاوی اطالعات صاحب گواهی و کلید عمومی وی هستند. یهالیفاگواهینامه دیجیتال: 

Data Center   : 

بانی ارایه  نگهداری و پشتیشود که برای های ارتباطی/امنیتی و تجهیزات الکترونیکی گفته میای از سرویس گرها  زیرساختبه مجموعه

یری توانند با به کارگها  و افراد میها  شرکتشوند. سازمانهای تحت شبکه )اینترنت/اینترانت/اکسترانت( بکار گماشته میاز سرویس

ت( نترانت/اکسترانهای مبنتی بر شبکه خود را بر روی اینترنت )ایها  اطالعات و سرویسگاههای ارایه شده از طر  مرکز داده وهسرویس

تواند به عنوان یك مرکز پردازشی  مرکز تخیره داده  اندازی کنند. مرکز داده  بسته به نوت کاربردی که برای آن تعریف شده است  میراه

ال مرکز جمع آوری داده و یا تمامی این موارد عمل کند. مراکز داده بسیار عظیم و متنوعی در سرتاسر شبکه جهانی اینترنت در ح

سرویس دهی هستند که برخی از این مراکز استفاده تجاری محدود درون سازمانی دارند و برخی دیگر در اینترنت به صورت تجاری و یا 

 .عمومی قابل استفاده هستند

DAS :  

 .به استوریج هایی گفته میشه که مستقیما به سرور یا هر دیوایسی در شبکه متصل میشن

DTE: 

 .شودمی را شامل شبکه های دادهای داده است که گیرنده و فرستندهبه معنای تجهیزات پایانه Data Terminal Equipment مخفف

E 

E1 

 خ  تلفن شهری منتقل می گردد . 30یکی از استاندارد خطوط دیجیتال که بر روی هر خ  آن 

Extension 
 VoIPتلفن داخلی 

Eye Print : 

 اسکن شبکیه یا عنبیه  شم انسان می باشدمنظور سیستم کنترل دسترسی از طریق 

 

Equipment Cord : 

 .کندیمتصل م کنندهعیتوز كیرا به  زاتیکه تجه یکابل: زاتیکابل تجه
Equipment Roo 

 .ابدییخاص اختصاص م یکاربرد زاتیو تجه هاکنندهعیبه استقرار توز یاتاق: زاتیاتاپ تجه 

External Network Interface : 

 یاز شبکه عموم یداخل یشبکه خصوص یجداساز نقطهی : ارتباط با شبکه عمومنقطه 

 تاس یمشتر یداخل یکشو کابل دهندهسیسرو زاتیتجه نیاتصال ب نقطه  یموارد نقطه ارتباط با شبکه عموم یلی: در خنکته

Expand manifest doc  

امنیت  سیستم مدیریت در شده برده بکار و وابسته یهاکنترل و کنترلی اهدا  که شده ای مستند پذیری: بیانیه بست کار بیانیه

 .کندیم تشریح را سازمان اطالعات

 پیام: هرگونه نقل و انتقال اطالعات که در این سند اشاره به حرکت آن در دنیای دیجیتال دارد.
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F 

FXO: 

  IPدستگاهی برای تبادل صدا ) /فکس ( از مراکز تلفن عمومی به مرکز تلفن خصوصی مبتنی بر 
FXS: 

 به مراکز تلفن عمومی IPدستگاهی برای تبادل صدا ) /فکس ( از مرکز تلفن خصوصی مبتنی بر 
Firewall: 

و از امنیتی شبکه تعریف  سیاست بر بنارا  که کنترل دسترسی به یك شبکه تسخت افزار( اس ای و)نرم افزار فایروال وسیله ای 

 کندیمی غیر مجاز به شبکه جلوگیری هایدسترس

Fixed Horizontal Cable : 

 .دکنیتلفن متصل م ایشبکه  زیبه پر صورتنیا ریبه آن و در غ CPطبقه را در صورت وجود  کنندهعیکه توز یکابل:  سابت یافق یکشکابل

Floor Distributor : 

 .کندیرار مرا برق زاتیتجه ای یکشکابل یهاستمیرسیز گریو د یافق یکشکابل نیکه اتصال ب یاکنندهعیتوز:  طبقه کنندهعیتوز

 Telecommunication Room ایبه اتاپ مخابرات  دی: رجوت کننکته

 
G 

Generic Cabling : 

 را پوشک دهد. یمتنوع یهاکاربرد تواندیکه م یمخابرات افتهیساخت یکشکابلی: عموم یکشکابل

اربرد خاص با ک  یمخابرات ایشبکه  زاتیشود. تجه یسازادهیآن پ ازیاز کاربرد موردن یاطالعات چیبدون ه تواندیم یعموم یکش: کابلنکته

 .ستندین یکشکابل نیاز ا یبخش

 

H 

H.323: 

 صوتیپروتکلی برای شروت  نگهداری و پایان یك ارتباط متقابل شامل 

HSM : 

حفاظت از کلید خصوصی آن مرکز  توس  مراکز گواهی برای معموالًامنیتی خاص که  یهایژگیودستگاهی با : ما ول امن سخت افزاری 

 .شودیماستفاده  و شتاه دادن به عملیات رمزنگاری

HSM Firmware : 

 دشویمبه نرم افزار داخلی ها گفته 
HSM Licence:  

 متفاوت خواهد بود دستگاه هرمجوزی است برای استفاده از برخی امکانات دستگاه و بدیهی است که نسبت به 

Horizontal Cabling : 

 .کندیشبکه و تلفن وصل م یهازیطبقه را به پر کنندهعیکه توز یکابلی : کابل افق

Hybrid Cable : 

 روکک مشتر . كیاز کابل در  یمتفاوت یهاگروه ایانوات  ایواحد کابل و/ شتریب ایاز دو  یامجموعه:  کابل  ندگانه

 داشته باشد. زین یپوشک محافظ کابل سرتاسر كیمجموعه ممکن است  نی: انکته

Hardware padlock: 

 قفل سخت افزاری: سخت افزاری است با امکانات متعدد برای جلوگیری از کپی غیرمجاز نرم افزار و حفظ مالکیت معنوی آن برای تولید 

 .کننده

HBA : 

 مخفف هاست بات اداپتر یك کارت برای ارتباط خ  انتقال داده بین سیستم کامپیوتری از خارج از آن میباشد
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I 

Inbound Route: 
 تمات های ورودی آدرت دهی

IP PBX: 
 IP مرکز تلفن خصوصی مبتنی بر

IP Phone: 
 IP دستگاه تلفن مبتنی بر

IVR: 
 سیستم پاسخ گوی خودکار تلفن

(ISMS) : 

پیاده  ایجاد  منظور به  وکارکسبی هاسكیر دیدگاه بر شده بنا کالن  مدیریت سیستم از اطالعات: قسمتی امنیت مدیریت سیستم

طرح   هایمشخ   سازمانی  ساختار شامل مدیریتی  سیستم :یادآوری تاطالعا امنیت بهبود و نگهداری بازنگری  پایک  سازی  اجرا 

 .است منابع و ندهایفرآ ی اجرایی هاروشتجاره   هاتیمسوول  هاتیفعال ریزی
IDS (Intrusion Detection System): 

 IDSمحصوالت  دینمایم اعالم وکنترل  حمالت شبکه ای مقابل در راشبکه  ای وی سیستم هاتیفعالدستگاه یا نرم افزاری است که 

 شوند و نظارتی بر کل شبکه ندارند.ای شبکه مستقر میمعموالً در نقاط لبه
(Intrusion prevention System) IPS: 

لوگیری )سیستم جکندیمجلوگیری  هاآننفوت  از وی حمالت شبکه ای را کنترل هاتیفعال ای ونرم افزاری امنیت که شبکه  ای ودستگاه 

و یا  Dropهای مورد نیاز مدیر نظیر در توپولو ی شبکه قرار گیرند و کنک Inlineتوانند به صورت می IPSهای سیستم -از نفوت(

Reset را اِعمال نمایند 

Ipsec)Internet Protocol Security (: 

از اینترنت ایجاد کند.با استفاده از  حفاظت امنیتی متعددی برای استفاده کننده باتیترک واین پروتکل طراحی شده است تا اتصاالت 

 . کندیمو خدمات خصوصی ارائه  AUTHیی در باره کسب ها راهبرای مصر  کننده IPSECی متفاوت عمل هاروش

Individual Work Area : 

 .ابدییاختصاص م نیخاص از ساکن گروه كیاز ساختمان که به  ییفضا حداقل: منفرد یکار هیناح

Insertion Loss : 

 .شودیم جادیانتقال ا ستمیدستگاه در س كیقرار گرفتن  جهیکه در نت یاتالف: (dB) یافت عبور

به آنچه پس از  نسبت رسدیم یبعد زیبه تجه زیتجه كیاز اضافه کردن  کیکه پ ستمیبخک از س كیبه  افتهی: نسبت توان انتقال نکته

 .شودی( نشان داده مبلی)دس dBاتال  با  نی. ادیبخک خواهد رس نیاضافه کردن آن به ا

Insertion Loss Deviation : 

مشخش شده از مجموت  یشده از مجموعه اجزا پشت هم به نسبت افت عبور یریگاندازه یافت عبور نیب تفاوتی: انحرا  افت عبور

 تك تك اجزا. فیتضع

Interconnect: 

بدون استفاده  یشککابل یهاستمیرسیز گری(  به دیکشکابل یهاستمیرسیز ای) زاتیکابل تجه یسربند ایارتباط  روش:  میاتصال مستق 

 جامپر. ایاز کابل راب  

 .شوندیبسته م یدر نقاط سابت یخروج ای یورود یها: کابلنکته

Interface: 

 یکابل عموم ةاتصال به شبک جادیا نقطه:  سینترفیا
Integrity:  
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 .هاییدارا تتمامی و تصح حفظ یکپار گی: ویژگی
Identity: 

 .دیجیتال یفضا دراحراز هویت: سرویس شناسایی. اطمینان و تائید اصالت برای کار 

IPCAM : 

 دوربین های نظارت تصویری که در بستر شبکه داده های خود را انتقال می دهند.

 
J 

Jumper : 

 .شودیاستفاده م cross-connectاتصال به  یاجزا کابل بدون کانکتور که برا ایواحد  کابل : جامپر

 

K 

Keying : 

 یبرنوریر فآداپتو ایسوکت  كیمانع اتصال به  ای کندیم نیرا تضم یبندکانکتور  که قطب ستمیس یکیمکان یژگیوضامن جهت دار: 

 .گرددیناسازگار م

 

L 

Link : 

 .دیی. هر دو را مالحظه نماPermanent Link ای : CP Link نكیل

Longitudinal Conversion Loss: 

 نگالیبه س میزوج س كی یوارد شده حالت معمول  در انتها نگالیاز نسبت س یناش بلیبه دس یتمیلگار بیضری: طول لیافت تبد 

 .میزوج س یحاصل در همان انتها  یتفاضل

Longitudinal Conversion Transfer Loss: 

 گنالیبه س میزوج س كی یوارد شده حالت معمول در انتها گنالیاز نسبت س یناش بلیبه دس یتمیلگار بیضری: طول لیافت انتقال تبد 

 .میزوج س گریدر سر د یتفاضل

Log & Event Management : 

 ممکن غیر کاری تقریباً ها ه دستگا همه جداگانه و هرروزه های  log در  نین شبکه ای با سرور ها  سوئیچ ها و روتر های متعدد بررسی

 .باشد می بر زمان و مشکل بسیار های مهم تر امری event کردن پیدا و دقیق آنالیز اینکار انجام صورت در حتی و است

 

LAN : 

باالست که یك سیستم ارتباطی سرعت  LAN .یا شبکه کامپیوتری محلی است  LOCAL AREA NETWORKمخفف عبارت 

برای یك   LANمانند پرینتر  اسکنر  دستگاه کپی و ...( به یکدیگر طراحی شده است. البته  ) برای اتصال کامپیوتر ها و دیگر تجهیزات

 ناحیه کو ك مانند یك ساختمان یا یك شرکت و مانند آن طراحی شده است.

 

M 

Multi-User Telecommunications Outlet Assembly : 

 محل كیتلفن و شبکه در  زیپر نیگرفتن  ند قرار:  تلفن و شبکه  ندپورت زیجعبه پر
MSCA: 
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 ی کنترل دسترسی با قابلیت آزمایک کردن صدای اشخاص.هاستمیسصوتی :  آناالیزر کنترلی ما ول
MTCA: 

دادن  انطباپ و: سیستم کنترل دسترسی با قابلیت تصویر برداری از سطح کف دست (دست کل اسر هندسی  شکل) دست کنترلی ما ول

 آن برای کنترل سطح امنیتی.
MCS: 
 امضاء: سیستم کنترل امضاء الکترونیکی. نمونه کنترلی ما ول

 

N 

Network infrastructure : 
ی هرش نیبهای شبکه زیرساخت مخابرات کشور ازجمله مراکز مایکروویو (: عبارتست از مجموعه سیستمشبکه ارتباطی یهارساختیز)

هسته  و للملاو بین رمراکز ترانزیت راه دو  ی زمینی ماهواره مخابراتی مرتب  با زیرساختهاستگاهیا  ینور بریفشبکه اصلی   المللو بین

 دارد عهده بررا  ی وشهر نیبیابی ترافیکی شبکه دیتا که تأمین ظرفیت انتقال و راه اصلی

NTP)Network Time Protocol (: 

در شبکه  UTCی کامپیوترها از طریق فرستادن زمان هماهنگ جهانی ساززمانهمها برای ترین پروتکلیکی از دقیق NTPپروتکل 

گیرنده ها  ها و سرویسدهندهای و با تأخیر متغیر مانند شبکه اینترنت است. این پروتکل برای جبران تأخیر بین سرویسبسته چیسوئ

 طراحی شده و تا حدود  ند میلی سانیه دقت دارد. برای استفاده از این پروتکل الزم است سیستم مورد نظر پیکربندی شود. 

Network Monitoring : 

های طوالنی مدت واختالل  Downtime ها درشبکه های مختلف همواره موجب بروز Device و خرابی درساختارها و بروز قطعی

ها  پیشگیری ازحوادث غیرمترقبه    Device های کلیه Log گردد لذا جهت پیک گیری ازاین موارد   پایکدرسرویس دهی می

درشبکه و درنهایت یاری کردن مدیران شبکه در کاهک زمان خطا یابی واخذ موجود  Loadمانیتورکردن لحظه به لحظه میزان ترافیك و

 تصمیمات مستند ازسوی مدیران سطح باال وجود  نین سرویس دهنده ای نه تنها مفید بلکه ضروری می باشد.

Network Operation Center  : 

  .ها باشدتواند قلب تپنده این شبکهنامند  میمی NOC که آن را به اختصار

NOC  : 

افزارها هستند که در تعامل با یکدیگر  فعالیت افزارها و نرمهای ملی  در واقع ترکیبی از انوات سختهای سازمان های بزرگ یا شبکهشبکه

تلف خاند که تحت استانداردهای مای و شرکتی تهیه شدهافزارها هریك از سازندهافزارها و سختسازند. این نرمصحیح شبکه را ممکن می

 باشدهایی مسأله عملکرد و کنترل شبکه میهای بزرگ در  نین شبکهکنند. بدون شك یکی از  الکبا یکدیگر سازگاری یافته و کار می

Node: 

 .ها کالینتی قابل تعریف استهای متصل به شبکه را گویند که در پشت هر یك از آنرایانه

NAS : 

به بستر شبکه متصل میشن و همه ی سرور ها اون رو به عنوان استوریج درون شبکه ای به استوریج هایی گفته میشه که مستقیما 

 .میشناسن

NVR:  
 ی مداربسته بر روی شبکه و تجهیزات تخیره سازی تحت شبکه و سرور.هانیدوربسیستم ضب  تصاویر 

 

O 

Outbound Route: 

 آدرت دهی تمات های خروجی

Optical Fiber Cable (or Optical Cable( : 

 یبرنوریاجزا ف شتریب ای كیمتشکل از  یکابل:  (ی)کابل نور یبرنوریکابل ف
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Optical Fiber Duplex Adapter : 

 شده است. یتراز کردن و اتصال دو کانکتور دوبلکس طراح یکه برا یکیمکان لهیوسی: برنوریف ییآداپتور دوتا

Optical Fiber Duplex Connector : 

 شده است. یطراح یبرنوریدو زوج ف نیب یانتقال توان نور یکه برا یکیمکان یسربند لهیوسی: برنوریف ییکانکتور دوتا

Overfilled Launch : 

با در  یشیآزما یبرنوری  فLEDپرتاه نور از منبع  یسازهیکه با هد  شب ییدر جا یکنترل یهاگنالیس ارسال: پرتاه نور اشبات شده

 .شوداشبات  تیو موقع هینظر داشتن زاو
 

P 

PBX: 
 مرکز تلفن خصوصی

PSTN: 
 مراکز تلفن عمومی

(PKI): 
  شودیمبه زنجیره ای از مراکز معتبر گواهی و مورد تایید گفته :زیرساخت کلید عمومی 

Pair : 

 .شودیاتالپ م یمدار جانب ا دهیخ  انتقال متوازن. که عموماً به زوج تاب كیرسانا از  دو: زوج

Patch cord : 

 .شودیپنل استفاده مپچ كیاتصال به  یبرقرار یکانکتور که برا یاز کابل دارا یواحد ایاجزا  ابل : ککابل راب 

Patch Panel : 

 راب  یهادادن کابل یجا یشده برا یکانکتور طراح نیاز مجموعه  ند یالهیوس: پنلپچ

 .کندیم لیرا تسه راتییتغ تیریپنل مد: پچنکته

Permanent Link : 

 طبقه. کنندهعیتلفن و شبکه و توز زیپر نیانتقال ب ریمسی: دائم نكیل

اتصال هر دو سر را  یول شودیراب  و جامپرها نم یهاکابل زات یکابل تجه  یکار هیناح یهاشامل کابل Permanent Link: نکته

 باشد. زین CP Link كیشامل  تواندی. مدهندیپوشک م
Public key 

 توزیع نمود و در اختیار دیگران قرار داد. راآن یراحتبه  توانیمکلید عمومی: قسمتی از یك زوج کلید که 
Private key: 

 امنی محافظت گردد شکل بهکلید خصوصی: قسمتی از یك زوج کلید که مخصوص صاحب آن است و باید 

Ports : 

 درگاه اتصال یك سیستم با پروتکلهای مختلف می باشد

Power  : 

 .شامل منبع تغذیه یك دستگاه یا یك سیستم می باشد

 
Q 

QoS: 
 توانایی شبکه برای جا به جایی داده با کم ترین تأخیر و باالترین دسترسی

Queues: 
 صف بندی تمات ها

QoS )Quality of Service  (: 
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ی داده و تضمین کارایی شبکه و تضمین هاانیجرهای کاربردی و یا های مختلف به کاربران  برنامهعبارت است از قابلیت ارائه اولویت

ها و احتمال خطا. وظیفه کیفیت خدمات بسته شدن ختهیرحداقل پهنای باند  حداکثر تأخیر و لرزش تأخیر و حداکثر احتمال دور 

 باشدیم

Quad : 

 .دهدیم لیهم را تشکبه دهیتاب زولهیا یاز کابل که  هار رسانا ییجز: (یی هاررشته ) هارتا

 دهندیم لیزوج انتقال را تشک كیهم باشند   یکابل روبرو یکه در مقطع قطر یی  دو رساناquad كی: در نکته

R 

Risk Analysis:  

 ریسك تخمین و منابع شناسایی منظور به اطالعات از نظاممند ریسك: استفاده تحلیل
Risk assessment : 

 .ریسك ارزیابی و تحلیل کلی ریسك: فرآیند برآورد

Risk estimate : 

 .اهمیت ریسك تعیین منظور به شده  ارایه ریسك معیار با شده  زده تخمین ریسك مقایسه ریسك: فرآیند ارزیابی

Risk management: 

 .ریسك به توجه با سازمان یك کنترل و هدایت برای شده هماهنگ یهاتیفعالریسك:  مدیریت

Risk obviation:  
 .ریسك تعدیل برای معیارهایی یسازادهیپ و انتخاه ریسك: فرآیند برطر  سازی

Router    : 

 .مسیر یاه ها تجهیزات فیزیکی هستند که  ندین شبکه بی سیم یا کابلی را به یکدیگر متصل می کنند

Rack  : 

 قطعه سخت افزاری فلزی که تجهیزات شبکه در آن قرار گرفته و به لحاک فیزیکی نصب می گردند 

RFID : 

 گفته می شود  RFIDه مجموعه ای از فناوری ها که در آنان برای شناسایی خودکار افراد و اشیاء از امواج رادیویی استفاده می گردد   ب

 

S 

SIP: 

 پایان یك ارتباط متقابل شامل تصویر  صدا  نوشتار  بازی و ...پروتکلی برای شروت  نگهداری و 

SIP Trunk 
 IP پروتکلی برای ارتباط بین مراکز تلفن مبتنی بر

(SSL VPN (Secure Sockets Layer Virtual Private Network : 
 

 ارایه شده است. Netscape شرکت گیرنده است که توس دهنده و یك سرویسحلی جهت برقراری ارتباطات امن میان یك سرویسراه

(SNMP (Simple Network Management Protocol : 

 .کنندیمجهت کنترل و دریافت اطالعات از کلیه تجهیزات تحت شبکه که این پروتکل را پشتیبانی  SNMPپروتکل 

Surge Protector : 

 محافظ تغییرات ناگهانی ولتا  برای برپ متناوه شهری و برپ سابت

Screened Balanced Cable : 

 هر جزء کابل. یمنحصربفرد به ازا یلدهایش ایو/ یسرتاسر لدیش كیبا  یکابل مس ك: یلدداریش یکابل مس

Side Circuit : 

 زوج را بدهند كی لیهم تشک یروبرو ی( به صورت قطرquad كیرسانا که )در مقطع  دوی: مدار جانب
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Small Form Factor Connector : 

نصب  تیبا حداقل همان ظرف یبرنوریف شتریب ایدادن دو  یجا یشده برا یطراح یبرنوریف کانکتوری: برنوریکو ك ف یهاکانکتور

 .شودیاستفاده م یمس یکشکابل یکه برا یکانکتور

Splice : 

 کابل جداگانه. یهاغال  نیعموما ب  ینور یبرهایف ایرساناها  اتصال: سیاسپال
Security: 

 سندیت پاسخگویی  قبیل از ییهایژگیو همچنین  .اطالعات دسترت پذیری و یکپار گی محرمانگی  اطالعات : حفظ امنیت 

 .شوند لحاک تواندیم  اطمینان قابلیت و انکارناپذیری

Security event : 

یا  اطالعات امنیت خ  مشی احتمالی نقض بر داللت که شبکه  یا سرویس سیستم  یك شده شناسایی داطالعات : رخدا امنیت رویداد

 .دارد نشده  شناخته قبالً و بوده مرتب  امنیت با است ممکن که وضعیتی یا حفاظتی  نقش

Security accident: 

عملیات  زیاد  احتمال به که نشده ینیب کیپ یا ناخواسته اطالعات امنیت رویدادهای از مجموعه ای یا اطالعات : یك امنیت حادسه

 .کنند تهدید را اطالعات امنیت و انداخته خطر به را وکارکسب

Service Desk : 

جهت اعالن درخواستها  مشکالت   گزارش خرابی ها و پیگیری وضعیت موارد تکر شده در هر مرحله ضرورت استفاده از این سرویس 

 شده مطرح موارد به پاسخگویی جهت فنی کارشنات یك و  Ticketing & Tracking مطرح می گردد که شامل یك نرم افزار جهت

ال با گزارش یك مشکل از سوی کاربران از طریق نرم افزار   اپراتور میز خدمات موظف به ارجات مث عنوان به. باشد می کاربران سوی از

 کننده ی مشکل ادامه میآن به پرسنل مناسب جهت پیگیری می باشد. و این روند تا برطر  شدن مشکل و تائید آن از سوی گزارش 

 یابد.

 SLA  : 

 نظارت بر همه جنبه های عملکرد شبکه ی شما برای تضمین کردن حداکثر بازده.

SOC  : 

 .باشد می شبکه در اطالعات خروج و ورود  ساعته 24مکانی جهت مانیتورینگ و کنترل  (SOC)مرکز عملیات امنیت شبکه  

Switch  : 

ماید.این وا ه معموال نهای شبکه یا دستگاه های شبکه را به یکدیگر وصل میی کامپیوتری است که نقطهسوئیچ شبکه یك دستگاه شبکه 

 .دهدانجام می OSI ی دوم مدلشود که پردازش و انتقال داده را در الیهای اطالپ میبه دستگاه  ند پورته

Server  : 

ن و همیشه در دسترت است  زمانی که این دسترسی تنها در محدوده یك شبکه داخلی باشد  آن را سرور یك کامپیوتر همیشه روش

سرور تحت شبکه می نامیم و به این معنا خواهد بود که تمامی کامپیوتر های موجود در این شبکه از این کامپیوتر فرمان می گیرند و 

 .رور نقک آنها را در شبکه تعیین می نمایدنیازهای تحت شبکه خود را به کمك آن تامین می کنند و س

Storag   : 

 .سازی اطالعات روی  ندین دیسك برای محافظت از آنها و البته تا حدامکان باال بردن سرعت دسترسی به اطالعاتتخیره

SAN :  

 در آن محدوده وجود دارندبه محدوده یا دیوایس هایی از یك شبکه که استوریج ها و بك آپ استوریج ها  بیشتر یك تعریف منطقیه

SAN گفته میشه. 

SAN Switch : 

 را با یکدیگر مرتب  ساخته و امکان جریان داده را بین این تجهیزات برقرار می سازد. Storageسوئیچی  می باشد که تجهیزات 

 
T 
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Terminal Service  :  
بدون انتقال و یا پردازش روی  کار انجام داد و از منابع شبکه سرویس دهنده یرو براز راه دور  صورت به توانیمسرویسی است که 

 .سیستم محلی استفاده نمود

Telecommunications : 

ونه هرگ یو صداها؛ که به معنا رینوشته  تصاو ها گنالیعالئم  س افتیدر رابطه با انتقال  انتشار و در یاز تکنولو  یاشاخه: مخابرات

 است. گرید سیالکترومغناط یهاستمیس اینور  و یاطالعات کابل  راد

 ندارد. یو قانون یحقوق یمعنا  یالمللنی: وا ه مخابرات در زمان استفاده در سند استاندارد بنکته

Telecommunications Room: 

 cross-connectو  interconnectکابل   یسربند  یمخابرات زاتیاستقرار تجه یبسته برا یفضا ك: یاتاپ مخابرات 

Telecommunication Outlet : 

 .ابندییشده و خاتمه م یسربند یافق یهاکه کابل ییو سابت در جا یاتصال دائم لهیوس ك: یشبکه و تلفن زیپر

 .کندیم جادیا یکار هینقطه ارتباط با شبکه کابل ناح كیتلفن  ایشبکه  زی: پرنکته

Transverse Conversion Loss: 

 وارد شده یتفاضل گنالیدر حالت معمول و قدرت س گنالیقدرت س نیب نسبتی: عرض لیافت تبد 

Twisted Pair: 

متوازن  خ  انتقال كیطرز مشخش است که  كیبه  گریکدیشده به  دهیتاب زولهیا یاز کابل که شامل دو رسانا ییجز: دهیهم تابزوج به 

 را شکل دهد.
Token : 

 .نگهداری امن از کلید خصوصی و تسریع عملیات رمزنگاریتوکن و کارت هوشمند: سخت افزارهایی برای 

 

U 

(Unified Thread Management) UTM : 

شامل  معموالً UTMباشد. یك محصول یك محصول جامع امنیتی است که مس ول محافظت سیستم در برابر  ندین نوت تهدید می

ها  و نظارت  Spyware(  حفاظت از IPSجلوگیری و تشخیش حمله )های   نرم افزار آنتی ویروت  یلتر اسپم  سیستمVPNفایروال  

 باشد  و مدیریت یکپار ه میگزارش

Unscreened Balanced Cable : 

 شبکه بدون هرگونه پوشک محافظ یکابل مس ك: یبدون پوشک محافظ یکابل مس
 

 (end userدر تعامل بوده و مصر  کننده آن هستند. ) تایو د یمخابرات یهاانهیآن با پا نیاز ساختمان که ساکن ییفضای: کار هیناح
V 

Video Call: 

 تمات تصویری

Video Conference: 
 تمات تصویری هم زمان بیک از دو نقطه

Voice Call: 
 تمات صوتی

Voice Conference: 
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 تمات صوتی هم زمان بیک از دو نقطه
Voice Mail: 

 حاوی پیام صوتی E-mailارسال 
VoIP: 
 بدون محدودیت جغرافیایی IP ارسال و دریافت صدا ) /تصویر ( بر بسترروند 

VoIP Gateway: 
 و مراکز تلفن عمومی IPیك دستگاه برای تبادل صدا ) /فکس ( بین مرکز تلفن خصوصی مبتنی بر 

VoIP Provider: 
 VoIP ارائه دهنده خدمات

(VPN) : 
 .شودیمخصوصی برقرار  برون سازمانی و از راه دور برای استفاده از منابع شبکه صورت بهارتباطی که : شبکه خصوصی مجازی 

(VLAN (Virtual Local Area Network: 

جداگانه ایجاد  Broadcast Domainموجود یك  VLAN. بدین ترتیب براى هر باشدیمبه منزله یك شبکه مجزا  VLANهر 

  باشندینممشابه  VLANاز روى تمامى پورت هائى از شبکه که عضوى از یك   رضبه صورت پیک ف  broadcastی هاامیپ.  گرددیم

 . گردندیمفیلتر 
VMware Vmotion: 

به یك میزبان فیزیکی دیگر انتقال داد. این امر می Down time با استفاده از این سرویس می توان ماشین های مجازی را بدون زمان

در عین حال به دغدغه های مدیران شبکه در مورد تعمیر و یا تغییرات سرورهای فیزیکی پایان افزایک دهد و  تواند دسترت پذیری را

 دهد

VMware Distributed Resource Scheduler (DRS): 

این سرویس منابع سخت افزاری را به صورت پویا و هوشمند بین ماشین های مجازی تقسیم می کند. به این ترتیب اگر یك ماشین 

زان بیشتری از منابع سخت افزاری نیاز داشته باشد این سرویس به شکلی کامال پویا منابع بیشتری را در اختیار ان می مجازی به می

گذارد و پس از مرتفع شدن نیاز ان منابع را مجددا بین ماشین های مجازی دیگر تقسیم می کند. این کار مصر  منابع سخت افزاری را 

 بهینه می کند

VMware High availability (HA): 

همواره یکی از مسائل پیک روی  .اگر یکی از سرورهای موجود در شبکه بنا به هر دلیلی از سرویس دهی باز بماند  ه اتفاقی خواهد افتاد

خ   می توان با خیالی اسوده به این سوال پاسHA مدیران شبکه پاسخ گویی به این سوال بوده است. در حال حاضر با استفاده از سرویس

داد!. این سرویس به صورت خودکار زمانی که یکی از سرورهای فیزیکی به هر دلیلی از مدار خارج شود  ماشین های مجازی روی ان را 

ان   Down time به یکی سرور فیزیکی سالم در شبکه منتقل می کند. راه اندازی این سرویس هیچ شرای  خااصی ندارد و زمان

 سانیه است 10حدود 

Vmware Fault Tolerance: 

کار می کند با این تفاوت که برای راه اندازی ان باید شرای  خاصی نظیر اینکه پردازنده همه ماشین HA این سرویس همانند سرویس

کار می کند و برای مدیران Down time های مجازی تك هسته ای باشند برقرار باشد. الزم به تکر است این سرویس بدون زمان

 ید استشبکه بسیار مف

 

W 

Work Area: 
 کندیکننده وصل ممصر  یانیپا زاتیتلفن را به تجه ایشبکه  زیکه پر یکابلی: کار هیکابل ناح 

WAN : 

 دهد برایاست که نسبتاً ناحیه جغرافیایی وسیعی را پوشک می« ایشبکه رایانه»یك  (Wide Area Network) «شبکه گسترده

  .ای دیگریا از یك قاره به قارهنمونه از یك کشور به کشوری دیگر 
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virtualization : 

 یعنی استفاده از یك نرم افزار خاص برای جداسازی منابع فیزیکی یك کامپیوتر در (virtualization) سازیبطورخالصه  مجازی 

 .قالب کامپیوترهای مجازی

WLAN : 

 شبکه های محلی که بصورت بیسیم ایجاد می شوند را می گویند.

 

X 

 

Y 

 ** انتهای مستند **


