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 مقدمه .1
و مبنای رار سااماندهی     افازار  نارم مااده دوازده ااانون پدیدآورناد ان    در در اجرای وظاای  محولاه    ای کشور،سازمان نظام صنفی رایانه

آئین نامه تشاکی  ساازمان نظاام صانفی      65ماده  32رح در رند مطکشور و همچنین اختیارات اانونی ای رازار تجاری رایانه رخشی نظم

 از ساال  ، و ارتباطاات  ذاری خدمات حاوزه فنااوری اطالعاات    را موضوع تعیین مبانی ایمتمصوب هیئت محترم دولت، ای کشور رایانه

دام راه کشا  ایمات خادمات     ااا   ،طی یك فرآیند علمی، مبتنی رر سنجش کارشناسی، رررسی میدانی و در ررخی موارد عار   3183

تالش  لیکن امروز را همکاری و . شد و در نهایت منتشر   ذارینوع خدمت شناسایی و ایمت 143 ها تعرفهده است. در اولین نسخه نمو

ویژه اعضای محترم کمیسیون ساماندهی رازار شاورای مرکازی،   ه های استانی رهای مختل  نظامفعالین این صنعت، و متخصصین رسته

ماورخ  جلسه شورای مرکزی  امینسیدر و تهیه  ردیده ، رخش  7در  تعرفه شده است خدمت که دارای فهرستنسخه حاوی  نجمینپ

 .راشد می اجرا اار ره تصویب رسیده است و از آن تاریخ  31ماه شهریور 38

 1393 سال در تیه فعالینرخ پاتعرفه  .2

. در این رخش هد  محاسابه  راشد می 3131از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ررای سال  شده اعالممبنای تمام محاسبات، حقوق پایه 

تحت پوشش یك واحد صنفی را احتساب سررارهای مساتقیم حقاوق و دساتمزد روی نارخ پایاه       شده انجامکار  نفر ساعتنرخ پایه یك 

از روی این نارخ پایاه، نارخ کارشناسای محاسابه       رعدی رراساس تخصص و شرایط کاری های رخش. در راشد میحقوق یك کار ر ساده 

 .خواهد  ردید

 م حقوقیسربار مستق. 1-2

. از جملاه راه ریماه ساهم کارفرماا و      کنند میدر ارتباط را حقوق معنی پیدا  مستقیماًسررار مستقیم حقوق شام  کلیه مبالغی است که 

 3131ساررارهای مساتقیم رار نارخ پایاه حقاوق در ساال         تأثیرذی   های جدولاشاره نمود. در  توان میریمه ریکاری یا سنوات خدمت 

 .محاسبه و در نتیجه نرخ پایه هزینه یك نفر ساعت کار را احتساب سررارهای مستقیم استخراج  ردیده است
 )ریال(سررار مستقیم رر نرخ پایه حقوق  های هزینه. 3جدول

 ساالنه ماهانه روزانه پارامترها

 13،169،211 6،179،111 212،911 حقوق

 2،419،611 211،711 مبلغ ثابت و مسکن خواررار

 9،611،111 711،111 مبلغ ثابت یرن کار ر

 14،613،741 1،211،721 روز حقوق 6معادل  حق عائله مندی )میانگین دارای دو فرزند(

 12،117،211 1،114،751 دو دوازدهم عیدی و پاداش

 6،179،111 511،425 یک دوازدهم سنوات خدمت

 داختینه پریحداا  هز
 

9،729،995 111،959،941 

 
 

 زمان کارکرد سررار . 2جدول

 )ساعت( سربار زمان کارکرد

 جمع کار روزانه ساعت یروز کار پارامتر

 2،294 1333 313 جمعه( 52 یمنها 165) جمع ساعت کار در سال

 191 1333 26 (7227)روز *  یاستحقاا کسر مرخصی

 161 1333 22 (7227)روز *  در سال غیر جمعه  یتعداد روز تعط

 1،942 جمع ساعت خالص کار در طول سال

 61،132 ساعت كیه دستمزد ینه پایهز
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 سررارهای عمومی و ستادی. 1جدول

 سایر سربارهای عمومی

 جمع ضریب پارامتر

 12،719 1321 ضریب اتال  محاسبه غیر تمام وات )ساعتی( *

 142،114 1+  1362+  1333 ( **غیرعملیاتی)سررار عملیاتی+ سررار  راالسریضریب 

 179،111 1333 ضریب سررار سود و ارارداد ***

 179،111 نرخ هزینه پایه )معادل حداقل حقوق قانون کار( به ازای هر نفر ساعت

سااس محاسابه   کاه تماامی محاسابات ایان نارخ ناماه رار ا       راا توجاه راه ایان     : اتالف محاسبه غیر تمام وقت )ساعتی(ضریب * 

و ماوردی راه نسابت محاسابات ماهاناه تماام واات، ضاریب          واات  پااره در محاسابات ساررار اجارای کاار      ،راشاد  مای نرخ نفر سااعت  

 . ه استدیررآورد  رد% 27

 ك کااار مصاار یاا یمعمااول در اجاارا رااه صااورتاساات کااه  یهااای هزینااهن نااوع سااررار شااام  یااا: یاتیررربار عمل** ضررریب سرر

رراساااس اشاااره کاارد.  وذهاااب ایااابو  ییرایزات و اسااتهال ، اراازار، پااذ یاانااه فضااا، تجهیرااه هز تااوان ماای. از جملااه شااوند ماای

ده یاا% راارآورد  رد62 ذکرشااده یاتیااعمل ین ساارانه سااررارهایانگیااصااورت  رفتااه، م هااای اسااتعالمرااه عماا  آمااده و  هااای رررساای

 است.

. اماا هار   شادند  مای کاار مرراوط    یم راه اجارا  ی، مساتق یدر مباحا  ابلا   شاده  اشااره  یساررارها : غیرعملیراتی سرربار  ** ضریب 

رود و راادون آن  یاز دساات ماا یواحااد صاانف یشاااکله اصاال هااا آنساات کااه راادون ا هااا هزینااهاز  یگااریانااواع د یدارا یواحااد صاانف

 عماو ماا  فاروش اشااره نماود.     یاریا و رازار یالتیتشاک  یادار هاای  هزیناه راه   تاوان  مای . از جملاه  رساد  نمی، پروژه ره سرانجام ها هزینه

 هاای  اساتعالم راه عما  آماده و     هاای  رررسای . رراسااس   یارد  مای ن رخاش اارار   یا ، در ایك واحاد صانف  یا  یساتاد  های هزینهسررار 

% راارآورد 11 افاازاری ناارمخاادمات  دهنااده ارائااه یصاانف یدر واحاادها غیرعملیاااتی ین ساارانه سااررارها یانگیااصااورت  رفتااه، م 

 ت.  ده اسی رد

 یاز از ساطوح مختلا  شاغل   یا ن زماان ماورد ن  یمات پاروژه، عاالوه رار تخما     یمحاسابه ا  یرارا : سربار سود و قراردادب یضر*** 

رااا توجااه رااه مااوارد  نمااود کااهز لحااا  یااات و سااود مااورد انتظااار شاارکت را نیاامال ،مااهیاز ر ید سااررار ناشاایااپااروژه را یدر فازهااا

 2 ردد می نییتع% 11ررارر   3073*3075*87/377 سررار سود و اراردادب یضرذی   ی ذکرشده

اسات و البتاه در    افازار  نارم زان ساود، حاداا  ساود ماورد توااع در صانعت       یا ن میا )ا %21مورد توااع2   متوسط نرخ سود -

 (. ردد میمحقق  یار اندکیعم  نشان داده است که در موااع رس

% اسات رعاالوه   37از رلوکاه شادن رخاش آخار پرداخات کارفرماا کاه حادود          ی)ناشا  %21 هرا  سرررده سربار تضرامین و   -

فار    مفاصا  مااه تاا اخاذ     1حسااب. ننانچاه متوساط زماان رلوکاه شادن        مفاصا  درصد تا زماان اخاذ    705تا  5حدود 

 (.. ردد می% محاسبه 3عدد  ی ردد رراساس متوسط نرخ سود رانک

 ده است(.یاز سود مورد تواع محاسبه  ردیك نهارم  زانیات ره می)سررار مال %25 اتیسربار مال -

 

و سررار سود  غیرعملیاتیم، عملیاتی، یمستق یرا احتساب سررارها)معادل حداا  حقوق اانون کار( ه ینه پایهزنرخ 

 ی( که مبناالیر 179111ك نفر ساعت )ردون احتساب ضرایب شغلی و ویژ ی کار( ررارر است را )ی یو ارارداد ره ازا

 .راشد میمختل   های حوزهاسبات در تعرفه خدمات مح

، افزار نرمدر این رخش ره عنوان مبنای محاسبه نرخ خدمات در هر حوزه فعالیت، از جمله  شده محاسبهنرخ هزینه پایه 2 تبصره

و سپس نرخ پایه ارائه  ارار رفتهآن حوزه مورد استفاده  های ویژ ی، شبکه، امنیت و ... پس از اعمال ضرایب شغلی و ضرایب افزار سخت

 خدمات آن حوزه اعالم  ردیده است. 

*** 
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 افزاری نرمخدمات نرخ تعرفه  .3

  راه شارح زیار    افازار  نارم رر مبنای نفر سااعت  و }خادمات پشاتیبانی     افزاری نرمرخش }خدمات  2ره  افزاری نرمتعرفه انواع خدمات 

 2اند شده رندی دسته

 ن پروژه(یمانکاران و ناظرین نرخ تعرفه پیینفر ساعت )جهت تع یبرمبنا افزاری نرمخدمات نرخ تعرفه . 1-3

اسات کاه هام     ای  وناه مین منظور ساختار تعرفاه راه   . ره ه ردند میاجرا و ارائه  ها پروژهدر االب  افزاری نرمره صورت معمول خدمات 

رر مبنای نفر سااعت   افزاری نرمتعرفه خدمات  رد.یپروژه مورد کارررد ارار   ینه وااعیداشته راشد و هم جهت ررآورد هز یاستفاده مورد

. جهات  راشاد  مای ( ی  اکسا  محاسابات  یا فاموجود در این حوزه ره شرح جدول محاسباتی پیوست ) های تخصصریال و ره ازای انواع  -

را رنگ زرد را انتخاب نموده و رراساس رتبه شورای شرکت پیمانکاار،   شده مشخصمشخص نمودن تعرفه هر نفر ساعت انواع پارامترهای 

 .راشد میتعرفه هر تخصص اار  دستیاری 

  ای کشور اار  دستیاری استرایانهپورتال سازمان نظام صنفی  در افزار نرمی اکس  محاسباتی تعرفه خدمات حوزه فای. 

 نفر ساعت: یبرمبنا افزاری نرمخدمات نرخ نحوه محاسبه  تعرفه . 1-1-3

 ریز فرمول رراساس کار انجام ساعات و یب شغلیضر ك،یانفورمات یعال یشورا رندی رده در شرکت رتبه رراساس افزاری نرم خدمات نرخ

 :شود می محاسبه

 و سرابقه کرار   یلیب مردرک تحصر  یضرر  * یب شغلیضر * ییایب جغرافیضر خدمات * هر ساعته دستمزد ینرخ خدمات = پا

 ساعات ارائه خدمت* ضریب  ارائه خدمت* ضریب محل  (1+1(/1ک+یانفورمات یعال ی*))رتبه شورا

   موارد فوق و نحوه محاسبه هر کدام در ذی  آورده شده است2 یتعر

 شود میدر رخش اول نرخ نامه تعیین  شده محاسبهرراساس هزینه پایه 2 پایه دستمزد هر ساعت خدمات. 

 د یه حقوق در مشاغ  مختل  نرخه تولین پایانگین مییتع یررا یب شغلیضر شده انجام های رررسی رراساس :یب شغلیضر

 2 راشد می  ی، ره شرح جدول ذافزار نرم

 افزاری نرمخدمات  . ضریب شغلی4جدول

 ضریب شغل

 134 اندازی راه، نصب و یبانیکارشناس پشت

 136 کارشناس کنترل پروژه

 2 ستی رافد راهنما، یمستندساز، تول، دهنده آموزشآزمون  ر، 

 232 یکررندی، طراح آزمون، کارشناس پتیفین کیکارشناس تضم

 235 ست(یند )متدولوژیکارشناس فرا

 3 گاه دادهیگاه داده، طراح پایر پایلگر، طراح، مدی، تحلنویس ررنامه

 336 افزار نرمت یلگر ارشد، کارشناس امنیتحل

 432 رمحصولی، مدافزار نرمر پروژه، معمار یمد

 

 

 

 

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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 و سابقه کار یلیب مدرک تحصیضر: 

 و سارقه کار یلیب مدر  تحصیضر. 5جدول

 ضریب مدرک تحصیلی

 136 پلمید

 137 دیپلم فوق

 1 د(یسال سارقه کار مف 1) یکارشناس

 135 ارشد یکارشناس

 2 یدکتر

ساال   1شاتر از  یا ریکه فرد کمتر یاست، درصورت شده  رفته در نظرسال  1حداا  سارقه کار جهت ارائه خدمات مناسب  سابقه کار : *

 .شود میا اضافه یکم  یلیب مدر  تحصیره ضر 703سال سارقه  31هر دو سال و حداکثر تا سق   یسارقه داشته راشد ره ازا

 جغرافیاییب یضر : 

پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار در  های هزینهررای تفاوت  ای کنندهفاوا در هر شهر، پارامتر تعیین  های فعالیترزر ی شهر و رونق 

از طریق افراد حقیقای   شده ارائه های فعالیتدر  غیرعملیاتی. این پارامتر روی تمام سررارهای عملیاتی و راشد میشهرهای مختل  کشور 

 .  راشد می تأثیر ذارو حقوای 

 ییایجغراف بیضر. 6جدول

 ضریب شهر

 132 تهران رزرگ

 1 ز و ... (یراز، تبری)مشهد، اصفهان، ش شهرها کالن

 1315 مرکز استان یر شهرهایسا

 135 هامراکز شهرستان

 

  : 132ب یمانکار راشد مبالغ را ضریکه مح  ارائه خدمت خارج از مح  رسمی اجرای پروژه یا سازمان پیدرصورتمحل ارائه خدمت 

 افت خواهد شد.یدر افزار سختدر رخش تعرفه  شده اعالمطبق تعرفه  وذهاب ابای هزینهو  شده محاسبه

  : ارائاه خادمات خاارج از سااعات      در صاورت و  3ب یرا ضر یت در ساعات اداریفعال یتعرفه خدمات رر مبناساعات ارائه خدمت

 . ردد میمحاسبه  134ب یمبالغ را ضر یادار

نارخ یاك   ( در هرکدام از سطوح کاری جادول فاوق،   یك ماهنیاز ره تخصیص نیروی کار تمام وات ماهانه )حداا   در صورت:  1تبصره 

 حاذ   %21 ضاریب اتاال    کارشاناس  یاك ماهاه    حضاور  یا محاسبه خواهد  ردید. )ره دل %71ضرردر  ساعت 161ضرردر  نفر ساعت

 ( ردد می

م رر یتقس در طول سالدر ماه(  یروز مرخص 17 ، جمعه و یروز را کسر تعداد روز تعط 165)کار  خالص جمع ساعت2   367محاسبه عدد  یمبنا

 (3342/  32=  363ماه ) 32

 افزوده مجزا و هنگام صدور صورتحساب نهایی، کارفرما لحا  خواهد  ردید. رر ارزشدر صورت شمول مالیات :  2تبصره 

 رخش مشاوران استفاده  ردد.وط ره محاسبه نرخ مشاور از جداول مرر یررا:  3تبصره 

 . نمونه محاسبه  2-1-3

هرکادام از  محاسابه  ردیاده اسات.     (3)ضریب جغرافیاایی=  شهر کالنشرایط ذی  در  ررای نرخ یك نفر ساعت کار نیرویی را 7جدول 

 پارامترها که تغییر کند راید جدول مجدد محاسبه  ردد.

 سطح تحصیلی = کارشناسی 

 سارقه کار = سه سال مفید 
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  یا مح  رسمی اجرای پروژه ومح  کار = سازمان پیمانکار 

 جام کار = ساعت کار  رسمی و اداریزمان ان 

 2  شده تعری رنارراین طبق فرمول 

شهر کالن= نرخ یك نفر ساعت کار در  +3)/3)+3)*ضریب شغ *3*383777  رتبه شورا  )) 

 
  ره جز تهران شهرها کالن – ال(ی)ر افزاری نرمه خدمات ینرخ پا. 7جدول

یضر
ل 

شغ
ر 

 ه
ب

↑
 

کارشناس 

و  یبانیپشت

 نصب

کارشناس 

کنترل پروژه، 

 مستندساز

آزمون گر، 

 دهنده آموزش

، یعموم

د راهنما، یتول

 ستیگراف

کارشناس 

ن یتضم

ت، طراح یفیک

آزمون، 

کارشناس 

 یکربندیپ

کارشناس 

ند، یفرا

استقرار و 

 اندازی راه

، نویس برنامه

لگر، طراح، یتحل

گاه یر پایمد

داده، طراح 

گاه داده، یپا

 یآموزش تخصص

لگر یتحل

ارشد، 

کارشناس 

ت یامن

 افزار نرم

ر پروژه، یمد

معمار 

، افزار نرم

 رمحصولیمد

رتبه شورا 
↓ 

134 136 2 232 235 3 336 432 

1 391،111 454،111 561،111 624،111 119،111 751،111 1،121،111 1،191،111 

2 353،111 413،111 514،111 554،111 631،111 156،111 911،111 1،157،111 

3 331،111 317،111 413،111 521،111 591،111 119،111 751،111 992،111 

4 317،111 363،111 454،111 499،111 561،111 671،111 716،111 953،111 

5 319،111 353،111 441،111 475،111 551،111 662،111 194،111 926،111 

6 312،111 346،111 432،111 415،111 541،111 647،111 117،111 911،111 

1 297،111 341،111 425،111 467،111 532،111 637،111 165،111 793،111 

  افزار نرمخدمات پشتیبانی تعرفه . 2-3

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

 پاروژه  یمات اجارا  یا) فاروش مت اارارداد  یا %35و حداکثر  %25حداا   یشمس یك سال یرراپس از فروش تعرفه ارارداد خدمات 

 .راشد می (افزار نرمد یتول

توسعه یارد، جمع مبلغ ارارداد فروش و اراردادهای توسعه مبنای نرخ  شده فروخته افزار نرمنند سال  در طولکه  در صورتی :4ه تبصر

 خواهد رود. افزار نرمپایه خدمات پشتیبانی 

اارارداد  ا یا و  افازار  نارم ارارداد ارائه خدمات پشتیبانی است که در  یخدماتآماده  افزاری نرم های رستهجهت  یبانیمنظور از خدمات پشت

 یبانیو خادمات پشات   اناد  شاده کشاور آورده   ای رایاناه  یمصاوب ساازمان نظاام صانف     و خادمات پشاتیبانی   افزار نرمفروش نسخ جدید 

 ررخوردار شوند. یب راالتریط از ضرایره تناسب امکانات و شرا توانند می یره سفارش مشتر یهاافزار نرم

  کشور اار  دستیاری است. ای رایانهنمونه اراردادها در پورتال سازمان نظام صنفی 

 (1392نسبت به سال  1393)سال  افزار نرم یبانیخدمات پشت یانه قراردادهایش سالیدرصد افزا . 2-2-3

محاسابه   ن مااه ابا  از اارارداد   یدر آخار  یتوسط رانك مرکز شده اعالمنرخ تورم  رراساس یبانیپشت یانه اراردادهایش سالیدرصد افزا

 . ردد می

   متوالیغیر  یبانید قرارداد پشتیدتم . 3-2-3
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%( * نرخ تورم سال دوم * نرخ تورم سال ساوم * نارخ تاورم    15 ی% ال25( * )افزار نرمد یپروژه تول یمت اجرایمت ارارداد فروش )ایا

 سال ... * نرخ تورم سال آخر

*** 

 ای مشاورهخدمات نرخ تعرفه  .4
در حاوزه   رنادی  رده یك دارایا انفورمات یعال یاز شوراکه  هایی شرکتین حقوای و مشاور یاز سو ای مشاورهره صورت معمول خدمات 

رر مبنای نفار   ای مشاورهتعرفه خدمات .  ردد میارائه  ای رایانهاز سازمان نظام صنفی رتبه  یدارا یقین حقیا مشاوریو  راشند میمشاوره 

. جهت مشخص نمودن تعرفه هر راشد می( یمحاسبات   اکس یفاریال و ره ازای رتبه مشاور ره شرح جدول محاسباتی پیوست ) -ساعت 

را رنگ زرد را انتخاب نموده و رراساس رتبه شورای شرکت و مشاور، تعرفه هار تخصاص اارا      شده مشخصنفر ساعت انواع پارامترهای 

 .راشد میدستیاری 

 ای کشور اار  دستیاری است.هدر پورتال سازمان نظام صنفی رایان افزار نرمی فای  اکس  محاسباتی تعرفه خدمات حوزه 

 برمبنای نفر ساعت ای مشاورهنحوه محاسبه تعرفه خدمات . 1-4

 کاار  انجاام  سااعات  و یب شاغل یضار  ك،یا انفورمات یعاال  یشاورا  رنادی  رده در شارکت  رتباه  رراسااس  ای مشااوره  خادمات  نارخ 

 :شود می محاسبه ریز فرمول رراساس

 

ی و لیب مردرک تحصر  یضرر  *ی ب شرغل یضرر  *یی ایر ب جغرافیضرر  خردمات *  هرر سراعت  ه دسرتمزد  یر نرخ خردمات = پا 

 * ضریب محل ارائه خدمت * ضریب ساعات ارائه خدمت (1+1(/1ک+یانفورمات یعال ی*))رتبه شورا سابقه کار

 . ردد میررای مشاورین حقیقی پارامتر رتبه شورای عالی انفورماتیك و ضریب مرروطه حذ  توضیح: 

 نحوه محاسبه هر کدام در ذی  آورده شده است2تعری  پارامترهای فوق و 

 :شود میدر رخش اول نرخ نامه تعیین  شده محاسبهرراساس هزینه پایه  هزینه پایه هر ساعت خدمات  . 

 

 :ضریب شغلی ررای تعیین میانگین پایاه حقاوق در مشااغ  مختلا  نرخاه تولیاد        شده انجام های رررسیرراساس  ضریب شغلی

 2  راشد می، ره شرح جدول ذی  افزار نرم

 خدمات مشاوره یب شغلیضر. 8جدول

 ضریب شغل

 235 د(یسال سارقه مف 1)حداا  سه مشاور درجه 

 4 د(یسال سارقه مف 6)حداا   دو مشاور درجه 

 5 د(یسال سارقه مف3)حداا   یكمشاور درجه 

مطالاب و   ی، آمااده سااز  یجهات مطالعاه، رررسا    تاوجهی  اارا  هر سااعت مشااوره راه طاور معماول زماان        یاز آنجا که ررا :یحتوض

 است.  شده  رفتهب راال در نظر ین موضوع در ضرای، سررار ا ردد میصر   یمستندساز

 

 استفاده  ردد. 5از جدول شماره  :و سابقه کار یلیب مدرک تحصیضر 

 شاتر از یا ریا که فارد کمتار   یاست، درصاورت  شده  رفته در نظر 8متناسب را جدول حداا  سارقه کار جهت ارائه خدمات  سارقه کار 2 *

ا اضافه یکم  یلیب مدر  تحصیره ضر 703سال سارقه  31هر دو سال و حداکثر تا سق   یسارقه داشته راشد ره ازا حداا  مورد انتظار

 .شود می

 استفاده  ردد. 6از جدول شماره  : جغرافیاییب یضر 

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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  : 132ب یمانکار راشد مبالغ را ضریخدمت خارج از مح  رسمی اجرای پروژه یا سازمان پ که مح  ارائهیدرصورتمحل ارائه خدمت 

 افت خواهد شد.یدر افزار سختدر رخش تعرفه  شده اعالمطبق تعرفه  وذهاب ابای هزینهو  شده محاسبه

  : دمات خاارج از سااعات   ارائاه خا   در صاورت و  3ب یرا ضر یت در ساعات اداریفعال یتعرفه خدمات رر مبناساعات ارائه خدمت

 . ردد میمحاسبه  134ب یمبالغ را ضر یادار

نارخ یاك   ( در هرکدام از سطوح کاری جادول فاوق،   یك ماهنیاز ره تخصیص نیروی کار تمام وات ماهانه )حداا   در صورت:  1تبصره 

حاذ    %21کارشاناس ضاریب اتاال      یاك ماهاه  محاسبه خواهد  ردید. )ره دلیا  حضاور    %71ضرردر  ساعت 161ضرردر  نفر ساعت

 ( ردد می

م رر یتقس در طول سالروز مرخصی در ماه(  17روز را کسر تعداد روز تعطی ، جمعه و  165)کار  خالص جمع ساعت2   367محاسبه عدد  یمبنا

 (3342/  32=  363ماه ) 32

 افزوده مجزا و هنگام صدور صورتحساب نهایی، کارفرما لحا  خواهد  ردید. رر ارزشدر صورت شمول مالیات :  2تبصره 

 . نمونه محاسبه  2-1-3

محاسابه  ( 3)ضاریب جغرافیاایی=   شرهر  کرالن شرایط ذی  در  راتوسط نیرویی  ارائه خدمات مشاورهررای نرخ یك نفر ساعت  7جدول 

 مجدد محاسبه  ردد.هرکدام از پارامترها که تغییر کند راید جدول  ردیده است. 

 سطح تحصیلی = کارشناسی 

 مح  کار = سازمان پیمانکار و یا مح  رسمی اجرای پروژه 

 زمان انجام کار = ساعت کار  رسمی و اداری 

 
 ره جز تهران شهرها کالن – ال(یه خدمات مشاوره )ری. نرخ پا3جدول

   
   

   
   

   
   

   
   

 

ل 
شغ

ر 
 ه

ب
ری

ض
↑

 

 1مشاور درجه  2درجه مشاور  3مشاور درجه 

 کارشناسی کارشناسی کارشناسی حداقل مدرک

 9 6 3 )سال( حداقل سابقه

 5 4 235 ↓رتبه شورا 

1 691،111 1،191،111 1،559،111 

2 614،111 1،157،111 1،376،111 

3 516،111 992،111 1،299،111 

4 553،111 953،111 1،241،111 

5 531،111 926،111 1،213،111 

6 521،111 911،111 1،177،111 

1 517،111 793،111 1،169،111 

 533،111 411،111 236،111 مشاور حقیقی *

از فرماول محاسابه نارخ مشااورین حقاوای اساتفاده  ردیاده اسات، اماا           یقا ین حقیمحاسابه نارخ مشااور    یرارا  :* مشاور حقیقی

 راالسااریپااارامتر و ضااریب رتبااه شااورای انفورماتیااك حااذ  شااده اساات و همچنااین نتیجااه محاساابه راار ضااریب      ،در محاساابه

 . ( تقسیم شده است3035ستادی شرکت )
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 . ردد میك ساعت محاسبه یحداا  زمان استفاده از خدمات مشاوره، :  3تبصره 

 اراام مرروط ره مشاور حقیقی استفاده  ردد. مخاررات از INررای نرخ ارائه خدمات مشاوره از طریق خطوط :  4تبصره 

*** 

 (افزار سخت) یخدمات فننرخ تعرفه  .5

ن یا فعاال در ا  های شرکتا یو  یفروشگاه یصنف یق واحدهایاز طر یافزار سخت یبانیو پشت یکارشناس یره صورت معمول خدمات فن

ه اعماال  یرر نرخ پا ها آن تأثیرو  شوند مین حوزه نامبرده یا های فعالیتانجام  یررا یاتیعمل ی. در ادامه انواع سررارها ردد میحوزه ارائه 

 ده است.ی رد و اعمالم حقوق محاسبه یمستق ی. در رخش اب  اثر سررارها ردد می

 یاجارا  یاسات. رارا   یبانیو پشات  یفنا  هاای  فعالیتنه یهز یاریکارررد در ارز ین رخش ررایه محاسبات ای، کل ردد مین متذکر یهمچن

 د.  ییاستفاده نما شده مطرحمحاسبه  های روشر ید از سایرا دار زمان یکارها در االب اراردادها ای پروژه

 ن پروژه(یمانکاران و ناظرین نرخ تعرفه پیینفر ساعت )جهت تع یبرمبنا یافزار سختخدمات نرخ تعرفه . 1-5

 کاار  انجاام  سااعات  و یب شاغل یضار  ك،یا انفورمات یعاال  یشاورا  رنادی  رده در شارکت  رتباه  رراسااس  یافازار  ساخت  خادمات  نارخ 

 :شود می محاسبه ریز فرمول رراساس

 

ی و لیب مردرک تحصر  یضرر  *ی ب شرغل یضرر  *یی ایر ب جغرافیضرر  خردمات *  هرر سراعت  ه دسرتمزد  یر نرخ خردمات = پا 

 * ضریب محل ارائه خدمت * ضریب ساعات ارائه خدمت (1+1(/1ک+یانفورمات یعال ی*))رتبه شورا سابقه کار

 . ردد میو اشخاص حقیقی پارامتر رتبه شورای عالی انفورماتیك و ضریب مرروطه حذ   ها فروشگاهررای توضیح: 

 تعری  پارامترهای فوق و نحوه محاسبه هر کدام در ذی  آورده شده است2

 

 :شود میدر رخش اول نرخ نامه تعیین  شده محاسبهرراساس هزینه پایه  هزینه پایه هر ساعت خدمات  . 

 

 :ضریب شغلی ررای تعیین میانگین پایاه حقاوق در مشااغ  مختلا  نرخاه تولیاد        شده انجام های رررسیرراساس  ضریب شغلی

 2  راشد می، ره شرح جدول ذی  افزار نرم

 یافزار سختخدمات  یب شغلی. ضر37جدول

 ضریب شغل

 135 )درجه دو( انداز راه، نصاب و یو نگهدار یبانی، پشتین فنیسیتکن

 231 ك(ی)درجه  انداز راه، نصاب و یو نگهدار یبانی، پشتین فنیسیتکن

 235 افزار سختمتخصص 

  

 استفاده  ردد. 5از جدول شماره  :و سابقه کار یلیب مدرک تحصیضر 

حداا  مورد  شتر ازیا ریکه فرد کمتر یاست، درصورت شده  رفته در نظر سال 1حداا  سارقه کار جهت ارائه خدمات  سابقه کار : *

 .شود میا اضافه یکم  یلیب مدر  تحصیره ضر 703سال سارقه  31هر دو سال و حداکثر تا سق   یسارقه داشته راشد ره ازا انتظار

 استفاده  ردد. 6از جدول شماره  : جغرافیاییب یضر 

 

  : 132ب یمانکار راشد مبالغ را ضریپکه مح  ارائه خدمت خارج از مح  رسمی اجرای پروژه یا سازمان یدرصورتمحل ارائه خدمت 

 افت خواهد شد.یدر افزار سختدر رخش تعرفه  شده اعالمطبق تعرفه  وذهاب ابای هزینهو  شده محاسبه
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  : ارائه خدمات خارج از ساعات  در صورتو  3ب یرا ضر یت در ساعات اداریفعال یتعرفه خدمات رر مبناساعات ارائه خدمت

 . ردد میمحاسبه  134ب یمبالغ را ضر یادار

نرخ یك ( در هرکدام از سطوح کاری جدول فوق، یك ماهنیاز ره تخصیص نیروی کار تمام وات ماهانه )حداا   در صورت:  1تبصره 

حذ   %21کارشناس ضریب اتال   یك ماههمحاسبه خواهد  ردید. )ره دلی  حضور  %71ضرردر  ساعت 161ضرردر  نفر ساعت

 ( ردد می

م یتقس در طول سالروز مرخصی در ماه(  17روز را کسر تعداد روز تعطی ، جمعه و  165)کار  خالص جمع ساعت2   367محاسبه عدد  یمبنا

 (3342/  32=  363ماه ) 32رر 

 افزوده مجزا و هنگام صدور صورتحساب نهایی، کارفرما لحا  خواهد  ردید. رر ارزشدر صورت شمول مالیات :  2تبصره 

 وط ره رخش مشاوران استفاده  ردد.محاسبه نرخ مشاور از جداول مرر یررا:  3تبصره 

 . نمونه محاسبه 2-1-3

محاسبه ( 3)ضریب جغرافیایی= شهر کالنشرایط ذی  در  راتوسط نیرویی  ارائه خدمات مشاورهررای نرخ یك نفر ساعت  7جدول 

 مجدد محاسبه  ردد.هرکدام از پارامترها که تغییر کند راید جدول  ردیده است. 

 سطح تحصیلی = کارشناسی 

 مح  کار = سازمان پیمانکار و یا مح  رسمی اجرای پروژه 

 زمان انجام کار = ساعت کار  رسمی و اداری 

 
 ره جز تهران شهرها کالن – ال(ی)ر افزار سخته خدمات ی. نرخ پا33جدول

   
   

   
   

   
   

   
   

 

ل 
شغ

ر 
 ه

ب
ری

ض
↑

 

تکنیسین فنی، پشتیبانی و 

 انداز راهنگهداری، نصاب و 

 )درجه دو(

تکنیسین فنی، پشتیبانی و 

 انداز راهنگهداری، نصاب و 

 )درجه یک(

 افزار سختمتخصص 

 235 2 135 ↓رتبه شورا 

1 393،111 539،111 691،111 

2 351،111 419،111 614،111 

3 327،111 449،111 516،111 

4 315،111 431،111 553،111 

5 316،111 419،111 531،111 

6 311،111 411،111 521،111 

1 295،111 414،111 517،111 

 461،111 359،111 262،111 فروشگاه *

 236،111 174،111 134،111 کارشناس حقیقی **

استفاده  ردیده است، اما  شرکتی )حقوای(از فرمول محاسبه نرخ  ها فروشگاهتوسط  شده ارائهخدمات محاسبه نرخ  یررا :* فروشگاه

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

شرکتی )حقوای( از فرمول محاسبه نرخ  توسط کارشناسان حقیقی شده ارائهخدمات محاسبه نرخ  یررا :** کارشناس حقیقی

تبه شورای انفورماتیك حذ  شده است و همچنین نتیجه محاسبه رر ضریب پارامتر و ضریب ر ،استفاده  ردیده است، اما در محاسبه

 . ( تقسیم شده است3035ستادی شرکت ) راالسری
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 . ردد میك ساعت محاسبه یحداا  زمان استفاده از خدمات مشاوره، :  4تبصره 

 (افزار سخت) یخدمات فن فیتعار. 2-5

 است اندازی راه جهت یساز آماده مفهوم ره 2 نصبنصب. 

 است. شده  رفته نظر در شده نصب مورد یررا که ای وظیفه رساندن ررداری رهرهو  اجرا 2 مرحلهیاندازراه 

 ریز صورت سفر ره هزینه و خدمات نرخ ،وذهاب ایاب رارت ردیپذ انجام شرکت از خارج در خدمات که یموارد 2 دروذهاب ایاب 

 2شود می محاسبه

 در صر  شده یکارشناس هیپا ساعت نفر زانیم از تعرفه نیا اساس رر مح  در شده انجام خدمات هزینه که یموارد در الف(

 متعار  سازمان های ایمت طبق یتاکس هزینه تنها راشد، شتریر یصنف واحد دفتر ره راز شت تا یمشتر مح  در و ریمس

 .شود می افتیدر یرانیتاکس

 در صر  شده یکارشناس هیپا ساعت نفر زانیم از تعرفه نیا اساس رر مح  در شده انجام خدمات هزینه که یموارد در   ب(

 طبق یتاکس نهیاز2 )هز است عبارت شده ارائه خدمات متیا راشد، کمتر یصنف واحد دفتر ره راز شت تا یمشتر مح  در و ریمس

 ره راز شت تا یصنف واحددفتر  تر  زمان از شده صر  زمان* ه یپا یکارشناس ساعت + )نفر رانی تاکسی متعار  های ایمت

 .شد نخواهد افتیدر یوجه  ونه هیچ خدمات رارت دفتر(( و

 راشد ریز مشخصات یحاو حداا  دیرا ریتعم جهت : یلیتحو یکاال دیرس: 

 یمشتر مشخصات -

 کاال مشخصات -

 یمشتر توسط اظهارشده بیع -

 یمشتر از کاال افتیدر خیتار -

 یمشتر از افتیدر هنگام کاال یکیزیف طیشرا -

 .راشد داشته وجود یمشتر دیرس حات صفحه رعد دریمطارق توض راتیتعم طیشرا -

 یکیر اطعات مکانیا تعمی و تنظیمض یتعورفع عیوب ساده الکترونیکی و یا س ساده دستگاه همراه را یسرو 2س یسرو ر ویتعم 

 شود میشام  نرا  یکیالکترون یرات تخصصیتعمو هزینه  وذهاب ابای هزینههزینه اطعات مصرفی و یدکی، )

 اجزا  –رردها  -مرروطه  های یونیتکام  تا رسیدن ره شاسی اصلی  شام 2 کلیه  ره طورراز کردن دستگاه 2 سیجنرال سرو

هزینه اطعات مصرفی و )مجدد دستگاه و تنظیم مونتاژ رفع عیب،  –شستشوی کام  اطعه ره اطعه  -مکانیکی و الکترونیکی 

 (شود میرا شام  ن وذهاب ابای هزینه و یدکی

 را ره افزار سختدرصورتیکه مشتری انجام نند خدمت یا کار مرروط ره تعرفه رخش 2 تخفیف درخواست همزمان چند خدمت ،

ضرردر  شده انجام، ره میزان تعداد کار شده انجامصورت همزمان روی یك دستگاه مشخص تقاضا نماید، در سرجمع نرخ خدمات 

و  هزینه اطعات مصرفی و  شود میتخفی  فقط مرروط ره هزینه انجام کار مشمول تخفی  خواهد رود. ) %41و تا سق   11%

 .( ردد میجانبی مرروطه را شام  ن های هزینهیدکی و سایر 

 و یا  افزار سخت، درایور، افزار نرم2 ننانچه ره درخواست مشتری حین نصب هر ونه بروز اشکال ناسازگاری در زمان نصب

ی نیاز ره انجام کارهای دیگری از ابی  نصب افزار سختو یا  افزاری نرمو یا نوت رو ، ره علت ناساز اری  رایانهروی  زرسانیرو ره

این امور را نیز رراساس تعرفه  های هزینه %51ی دیگری  ردد، مشتری راید افزار سختیا  افزاری نرم، یا نصب اجزای عام  سیستم

 هشدارهای الزم در این خصوص را ره مشتری اب  از شروع کار اعالم نماید.واحد صنفی راید  رپردازد.

 

  افزار سخت راتیتعم طیشرا. 3-5

 دینما  یتحو یمشتر ره و نموده صادر دیرس یریتعم یکاال  رفتن  یتحو مواع در است موظ  یواحد صنف. 
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 منشاء  و روده هیاول یخرار همان قاًیدا یخرار مورد نکهیررا مشروط رود خواهد ی ارانت ماه كی مشمول شده ریتعم دستگاه

 .راشد شده اصالح, یکارشناس واحد صنف نظر طبق یخرار

 جدا انه تعمیرکننده یواحد صنف یررا سود %11محاسبه  و رازار عر  متیا اساس رر ،یمصرف ملزومات و یدکی اطعات نهیهز 

 تعمیرکننده یواحد صنف صورت هر راشد. در وبیمع دستگاه صاحب خود اطعه، کننده نیتأم آنکه مگر شد، خواهد افتیدر

 .ندارد یدکی اطعات هیته ابال در یتعهد

 سق  مرروطه تا نهیهز %31معادل  دستگاه رست و راز نهیهز رارت است موظ  کند نظر صر  ریتعم از یمشتر کهیصورت در 

 .رپردازد یکار کارشناس ساعت نفر كی

 در کارشناس شده تل  وات نهیو هز وذهاب ابای هزینه نرخ انجام کار مطارق تعرفه، رر عالوه مح  ره کارشناس اعزام صورت در 

 .شود می افزوده تعرفه مبالغ ره یکارشناس نهیمطارق هز راه نیر

 رود خواهد یمشتر عهده رر مرروطه های هزینهو  انتقال و نق  ر اهیتعم مح  ره دستگاه حم  ره ازین صورت در. 

 شده تل وات  و وذهاب ابای هزینه یراتیتعم اتیعمل انجام از  یدل هر ره یمشتر کردن نظر صر  و کارشناس اعزام صورت در 

 .شد خواهد افتیدر یکارشناس نهیهز طبق کارشناس

 خواهد  محاسبه یواحد صنف و یمشتر توافق اساس رر نهیهز است نشده رینی پیش تعرفه نیا در خدمات نهیهز که یموارد در

 .شد

 راشد می صادره فاکتور در شده مصر  یدکی اطعات و ذکر یخرار نوع کردن مشخص ره موظ  رکاریتعم. 

 متوجه صاحب ای هزینه  ونه هیچ نشود بیع صیتشخ ره موفق یمشتر مح  در نه خود، مح  در نه کارشناس کهیصورت در 

 .شود مین دستگاه

 دیاخذ نما یمشتر از را لهیوس سالمت تأییدیه شده ریتعم یکاال  یتحو مواع در است موظ  رکاریتعم. 

 ردد می یتلق یمشتر صالحیذ ندهینما ره عنوان   کاالید تحویرس آورنده . 

 کرده  هیته بانیپشت نسخه خود ازین مورد اطالعات از است الزم یمشتر راشد اطالعات یحاو ریتعم موضوع مواردی که در

 .ندارد یتیمسئول  ونه هیچ ریتعم موضوع در موجود اطالعات و هاافزار نرم ابال در تعمیرکنندهراشد. 

 و  ونق  حم نه یره مرکز راشد )خارج از شهر(هز از آن یا اسمتیاز ره ارسال دستگاه یص کارشناس نیکه ره تشخ یدر صورت

 است. یمرروطه رعهده مشتر های هزینه

*** 
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 نتاینترنت و کافینرخ . تعرفه 4-5

 اینترنت و کافی نتمرتبط را  های فعالیتنرخ ه . تعرف32جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

 21،111 هر ساعت کار را اینترنت  3

دایقه 35کمترین مقدار استفاده از کافی نت تا  2  6،111 

1 Scan    هر صفحه A4          4،511 

هر صفحه     ناپ 4 A4   1،211 

از     ناپ 5 57 صفحه ره راال هر صفحه   A4   741 

 A1 2،124ناپ هر صفحه  6

7 Write CD  ) هزینه خود  )اطالعات دانلود شده( CD یا   DVD ( ردد میاستفاده شده مجزا اضافه    6،111 

8 Write DVD )هزینه خود  )اطالعات دانلود شده ( CD یا   DVD ( ردد میاستفاده شده مجزا اضافه    17،111 

از فای   مگارایت 37دانلود هر  3  7،511 

 14،111 ساخت ایمی   37

نتموارد  مشاوره در رارطه را اینتر 33 برابر ساعت کار با اینترنت2   

32 
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و استعالمات را یك ررگ  ها نام ثبت  یری رهپیگیری و   print   6،111 

صفحه 1اینترنتی تا  های نام ثبت 31  17،111 

صفحه )هر صفحه( 1ریش از ی اینترنتی ها نام ثبت 34  6،111 

 1،111 تحقیق موضوع فارسی هر صفحه کام  ردون پرینت 35

 7،511 تحقیق موضوع التین  هر صفحه کام  ردون پرینت 36

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

 شخصی( رایانهرر روی سیستم ) افزار نرمنصب یا ارتقای  خدماتنرخ  تعرفه. 31جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

 71،111 و ....(officeهای عمومی و کاررردی )مانند افزار نرممجموعه نصب   1

 161،111 (افزاری نرم)ره ازای هر پکیج  ویژه تخصصی افزار نرمنصب   2

 211،111 شده( روزرسانی ره)  ویروس یاب افزار نرمنصب  وویروس زدایی   3

4  
که درایورها از  در صورتینصب درایور )و  … ,mac os & ubuntu)غیر سرور       )غیرمتعار   های عام  سیستمنصب 

 شام  پارتیشن رندی 0 فرمت ، نصب و در صورت نیاز مشتری دریافت  ردد(
311،111 

5  
و در که درایورها از مشتری دریافت  ردد( در صورتیغیر سرور شام   روه ویندوز و نصب درایور ) عام  سیستم هر نوعنصب 

 شام  پارتیشن رندی 0 فرمت ، نصب صورت نیاز
251،111 

 35،111 ریال(777/5اضافی  CDوDVD()ره احتساب هر DVDیا  CDنصب رازی )  6

 91،111 این جدول 3نیاز ره انتقال اطالعات هزینه مجزا و نرخ ردی   در صورت – و پارتیشن رندی( Format) هارددیسكآماده سازی   7

 Firmware 151،111و یا  Biosی )از طریق اینترنت( و ارتقا افزار نرمارتقا   8

 151،111 (IMAGE,BACKUP,COPYتهیه نسخه پشتیبان از سیستم )  9

 CD 21،111دریافت درایور از اینترنت و رایت رر روی   11

 91،111 تجهیزات جانبی )ناپگر ، اسکنر و ....( افزاری نرمنصب   11

 151،111 ( ردد میاضافه  وذهاب ابای  هزینهرایانه در مح  ره درخواست مشتری ) اندازی راهنصب و   12

 121،111 ( ردد میاضافه  وذهاب ابای هزینه) رازدید فنی و نظریه کارشناسی ره درخواست مشتری  13

 1،111 ( ردد میاستفاده شده مجزا اضافه  DVDیا  CD)هزینه خود  CD , DVDکپی   14

  محاسبه خواهد شد. را تعرفه هزینه نفر ساعت کارشناسیفوق  نرخ نامهخارج از هر ونه عملیات ویژه 

 نیستها افزار نرمفوق شام  آموزش کاررری  های هزینه. 
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 افزار و درایورهای مربوطههزینه نصب سختنرخ . تعرفه 6-5
 و درایورهای مرروطه افزار سختهزینه نصب  نرخ ه. تعرف34جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

 91،111 (Selftestنصب ناپگر  )نصب درایور و   1

 211،111 (Selftest)مونتاژ ، نصب درایور و   A2نصب کام  پالتر تا سایز   2

 A2   411،111مونتاژ اولیه پالتر راالتر از سایز   3

 511،111 (Selftest)ردون مونتاژ اولیه، را نصب درایور و   A2نصب کام  پالتر راالتر از سایز   4

 های رخش )نصب درایور و تست اولیه MultiFunction نندکاره های دستگاه اندازی راهنصب و   5

 (دستگاه
61،111 

 111،111 )نصب درایور و تست اولیه(  A2نصب اسکنر تا سایز  6

 91،111 )نصب درایور و تست اولیه( A2نصب اسکنر اسناد و دیجیتایزرهای  راالتر از سایز   7

 311،111 و متعلقات را یك کارینت راطری تا نهار راطری  5KVAتا توان  UPS اندازی راهنصب و   8

 37KVA 511،111و تا  5KVAراالی  خاص  UPSپیکررندی  9

 UPS 51،111نصب هر عدد راطری اضافی   11

همراه را درایورهای  – TV –USB  مودم  –صدا - رافیك  ی افزار سخت های کارتنصب هر یك از   11

 مرروطه )تهیه درایور را مشتری(
61،111 

و   RAID های کارت، SCSI  های دستگاهصد ا و .....( ،  – رافیك  های کارت) ای حرفه های کارتنصب   12

 هرکدام  SASتجهیزات 
311،111 

 111،111 و پارتیشن رندی و فرمت   رایانهثارت شام  معرفی ره  هارددیسكنصب   13

 61،111 را درایور در صورت نیاز …, CD , DVDشام   O.D.Dنصب   14

 31،111 نصب فالپی درایو و کارت ریدر  15

 11،111 (SERVER)رجز   POWER SUPPLY اندازی راهنصب و   16

 31،111 همراه را تست  RAMنصب هر ماژول   17

 61،111 متعار    EXTERNALنصب درایور و تجهیزات   18

 41،111 نصب تونر یا ریبون  19

 Selftest 55،111نصب کارتریج ناپگر جوهر افشان تا مرحله   21

% قیمت خرید متعارف 12 ( شود میهای متعار  روی آن )شام   ارنتی سیستم نافزار نرمفروش و مونتاژ سیستم و نصب   21

 بازار

 354111حداکثر  سیستم )اطعات از مشتری (مونتاژ کام    22

 121،111 راز و رسته کردن مادرررد جهت رفع عیب  23

 111،111 در صورت انصرا  مشتری رعد از تشخیص عیب  PCهزینه کارشناسی جهت رفع عیب   24

 جانبی رایانه های دستگاهتعمیرات و سرویس  نرخ . تعرفه1-5

 رایانهجانبی  های دستگاهتعمیرات و سرویس نرخ  . تعرفه35جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

 251،111 جانبی  های کارت، BIOSرویس اطعات، سدر سطح تعویض و  رایانهتعمیرات   1

 211،111 تعمیر مادر ررد   2

 SLOT 411،111و  CHIPSETتعویض   3

 251،111 و رفع ردسکتور در حد متعار   هارددیسك افزاری نرمتعمیر   4

 151،111  هارددیسكا تعویض ررد یتعمیر   5

 CD RAM, DVD RAM 111،111تعمیر درایو   6

 DVD WRITER, COMBO, CD WRITER 111،111تعمیرات   7

 111،111 تعمیرات منبع تغذیه معمولی   8

 111،111 و اپتیکال  سیم ریو موس های  سیم ری کلیدهای صفحهتعمیرات   9
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 رایانهجانبی  های دستگاهتعمیرات و سرویس نرخ  . تعرفه35جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

 CRT 311،111)المپی(  نمایشگرهایتعمیرات   11

 511،111 اینچ  33تا  LCD نمایشگرتعمیرات   11

 611،111 صنعتی  نمایشگرهایاینچ ره راال و  33از  نمایشگرت اتعمیر  12

 211،111 تك رنگ / ترمینال  نمایشگرتعمیرات   13

 151،111 تعمیرات اسنکرهای معمولی   14

 511،111  رایگانی اسناد ای حرفهتعمیرات اسکنرهای   15

 411،111 ولت آمپر 3577تا UPSتعمیر   16

 OFFLINE 511،111ولت آمپر  5777ولت آمپر تا  3577راالتر از  UPSتعمیر   17

 OFFLINE 611،111آمپر  کیلوولت 37ولت آمپر تا  5777راالتر از  UPSتعمیر   18

 افزار سختهزینه کارشناسی عمومی  آمپر )سه فاز( کیلوولت 37راالتر از  UPSتعمیر   19

 افزار سختهزینه کارشناسی عمومی  و را هر شک  موجی  را هر ظرفیت  UPS ONLINEتعمیر   21

 % قیمت روز مشابه نوSPEAKER 11تعمیر   21

 111،111 پرو رام کردن فلش  22

 تعمیرات چاپگرنرخ . تعرفه 7-5

 تعمیرات ناپگرنرخ . تعرفه 36جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

 121،111 ناپگرهای سوزنی  SETUPتنظیم   1

 311،111   جوهر افشان نندمنظوره های دستگاهسرویس و تعمیر   2

 A4 211،111 ریست صفحه نندکارهتعمیر ناپگرهای لیزری تك رنگ تك کاره و  سرویس  3

 A4  411،111 ریست صفحه ره راال نندکارهتعمیر ناپگرهای لیزری تك رنگ تك کاره و  سرویس  4

 A4  541،111 ریست صفحه معمولی نندکارهتعمیر ناپگرهای لیزری رنگی تك کاره و  سرویس  5

 A4 951،111ریست صفحه ره راال  نندکارهتعمیر ناپگرهای لیزری رنگی تك کاره و  سرویس  6

 A1  351،111تا معمولی نندکارهتعمیر ناپگرهای جوهر افشان رنگی تك کاره و  سرویس  7

 A1  611،111تا  ای حرفه نندکارهتعمیر ناپگرهای جوهر افشان رنگی تك کاره و  سرویس  8

 311،111 ستونی ردون تعمیرات هد  87ناپگر سوزنی  و تعمیرات سرویس  9

 351،111 ستونی ردون تعمیرات هد  312ناپگر سوزنی  و تعمیرات سرویس  11

 231،111 مکانیزم رر شت سوزن فنریسرویس، تعمیر و تعویض سوزن هد ناپگرهای ماتریسی را   11

 سرویس، تعمیر و تعویض سوزن هد ناپگرهای ماتریسی را مکانیزم رر شت سوزن مغناطیسی   12

 نفر ساعتهزینه 

کارشناسی عمومی 

 افزار سخت

 CPS  551،111و سری  BPو سری  DFXحر  ررثانیه سری 677راالتر از تعمیر ات ناپگر سوزنی را سرعت سرویس   13

 SLIM & SLIP 211،111تعمیرات ناپگرهای   14

 121،111 تعمیرات اسنکرهای معمولی   15

 471،111  اسناد ای حرفهتعمیرات اسکنرهای   16

 A1  471،111سایز تا تعمیر پالتر   17

 A4 551،111ریست صفحه  نندکارهجنرال سرویس ناپگرهای لیزری تك رنگ تك کاره و   18

 A4 1،121،111ریست صفحه ره راال  نندکارهجنرال سرویس ناپگرهای لیزری تك رنگ تك کاره و   19

 A4 791،111معمولی ریست صفحه  نندکارهجنرال سرویس ناپگرهای لیزری رنگی تك کاره و   21

 A4 1،151،111ریست صفحه ره راال  نندکارهجنرال سرویس ناپگرهای لیزری رنگی تك کاره و   21

 411،111 ستونی  87جنرال سرویس ناپگرهای سوزنی   22
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 تعمیرات ناپگرنرخ . تعرفه 36جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

 611،111 ستونی 312جنرال سرویس ناپگرهای سوزنی   23

 1،291،111 لیزری(-المی – جوهر افشان) و راالتر A3تعمیر پالتر   24

 A1 471،111نندکارهاجرت تعمیر ناپگرهای لیزری تك رنگ تك کاره و   25

 A1 1،221،111نندکارهتك کاره و  یاجرت تعمیر ناپگرهای لیزری رنگ  26

 . ردد میجدا انه محاسبه تعمیرات تخصصی رر روی رردها و اطعات الکترونیکی توضیح:    

 افزار نوت بوکتعویض قطعات و تعمیرات سختنرخ . تعرفه 9-5
 

 نوت رو  افزار سختو تعمیرات  اطعات تعویضنرخ  . تعرفه37جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

 LCD 251،111تعویض   1

 LCD  411،111سنت وتعویض المپ فلر  2

 511،111 تعویض لوال یا  LCDتعویض ااب رو یا تعویض ااب   3

 251،111 تعویض اینورتور  4

 411،111 تعمیر اینورتر در صورت امکان  5

 311،111 کلید صفحهتعویض   6

 CPU 461،111میر یا تعویض مودم، یا تعویض تع  7

 311،111 ردون درایور عام  سیستمتعویض هارد، پارتیشن رندی و فرمت و نصب یك   8

 151،111 ره صورت متعار  ODDتعویض انواع   9

 311،111 راز کردن کام  دستگاه راشد که نیاز ره در شرایطی ODDتعویض انواع   11

 531،111 تعویض مادر ررد  11

 211،111 تعمیر آداپتور  12

 117،111 )ره صورت متعار ( RAMء تعویض یا ارتقا  13

 BGA CHIP  1،511،111 تعویض  14

 1،211،111 یك ماه  ارانتی( هیت دادن )را -تعمیر  15

 351،111 در صورت انصرا  مشتری دستگاه یاری عیبتشخیص و هزینه راز و رست،   16

 بوکافزارهای نوتنصب نرمنرخ . تعرفه 11-5

 

 رو های نوت افزار نرمنصب نرخ تعرفه . 38جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

1  
 CD مشتری همهکه یها ره صورت استاندارد )در صورترنوت رو  را تمام درایو افزار نرمریکاوری کردن کلیه 

 standard os آورده راشد را الزمهای 
341،111 

2  
 عام  سیستمفااد نو  های دستگاهروی ها  رهای متعار  و درایوافزار نرماستاندارد،  عام  سیستمنصب 

 و سی دی ریکاوری توسط مشتری  ردر صورت عدم ارائه درایواورجینال یا 
531،111 

 PCبرابر تعرفه  افزار نرمهر ونه هزینه نصب   3

 11،111 جارجایی اطالعات ره ازای هر ساعت  4

 354،111 از اینترنت مورد نیاز دستگاه  یدرایورهامجموعه دانلود   5
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 (Data Centerو مرکز داده  شبکه) یفن خدماتنرخ  تعرفه .6
فن آوری اطالعات، این صنعت ره شک  فرا یری در ارعاد مختل  زند ی رشر حضور یافته و  روزافزونطی نند دهه  ذشته را توسعه 

عوام  توسعه این صنعت، ظهور و  ترین مهمپویای این صنعت نیازهای جدیدی در پیش روی کاررران ارار داده است. یکی از  های اارلیت

 حال درعین، دهند میرا تشکی   رسانی اطالعشریان حیاتی کلیه سیستم های  ها شبکهکه  همان طوراست.  ای رایانه های شبکه  سترش

 .راشد میمناسب و کارآمدی  های زیرساختمستلزم  ها آن سازی پیاده

 

 از یو متنوع  رازه  سترده که راشد می یافته ساخت کشی کار تاندارد و راهکارهای زیرساخت مورد نظر این سند رر مبنای اس سازی پیاده

 .دهد یرا پوشش م ویدیوو  ریمتن، تصو تا،یشام  صدا، د ها سیسرو

 

 های سرفص سرفص  اصلی و ررخی  ره عنوان EIA/TIA-568و  ISO/IEC 33873 های سرفص استانداردهای مرجع این سند، 

 اشاره خواهد شد. ها آنکه در ادامه ره  راشد می TIAو  IEC ،ISOفرعی از موسسات 

 

 كیکه ممکن است شام   کند یمشخص م یاستفاده در محدوده مشتر یرا رراولتاژ پایین  یعموم کشی کار ، یافته ساخت کشی کار 

 یبرنوریمتوازن و ف یمس کشی کار الزم است  جهت ارائه خدمات زیرساخت موضوع این تعرفه محوطه راشد. كینند ساختمان در  ای

 انجام شود2 ذکرشدهیر رر طبق استانداردهای موارد ز شام 

 یعموم کشی کار  ازیمورد ن یکررندیساختار و حداا  پ 

 یها زیپر یوع خروجن ( شبکه و تلفنTO ) 

 هر  کشی کار  یالزم ررا ییکاراLink  وChannel 

 یساز ادهیدر پ یاریالزامات و موارد اخت 

 شده است نییکه در استاندارد تع ای فاصله نیشتریر یدر ازا ازیمورد ن کشی کار اجزاء  یالزم  ررا ییکارا 

 آن نامهیکسب  واه  ندیمحصول را استاندارد  و فرا قیالزامات تطب 

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

 توضیحات عمومی خدمات زیرساخت شبکه. 1-6

 نصب و مدیریت کارلهای ررق، شبکه و غیره رر اساس استانداردهای  :کشی کابلISO 33873  وTIA/EIA-568 

  2 و مسیر   یرد میدر این مرحله شرایط محیطی از ابی  ررق، سرمایش و رار ذاری مورد رازرینی ارار آماده سازی اولیه رستر

 . ردد میمشخص  ها نیازمندیعبور کارلها و سایر 

 است. شده  رفتهنظر در  شده نصبکه ررای مورد  ای وظیفهرساندن  ررداری رهرهعبارت است از ره مرحله اجرا و ره  ی:ندازا راه 

 :راشد می شده انجامرراساس کار  ی رر اساس جدول ضریب شغلیمبنای محاسبه نفر ساعت کارشناس هزینه کارشناسی. 

 متعار  تاکسیرانی در رفت و رر شت  های ایمترراساس یا خارج از آن در موارد سرویسهای محلی داخ  شهری  : وذهاب ایاب

 .راشد میتا راز شت ره مح  شرکت یا واحد صنفی خواهد رود. مبنای محاسبه نفر ساعت از زمان تر  شرکت 

 :در هر استان شده اعالم ساعات اداری  عمومی ره ازای افزارهای نرمهزینه کارشناسی شبکه و کارشناسی  نرخ نفر ساعت 

 .راشد می% افزایش 27و حداکثر تا مطارق جداول مرروطه و خارج از آن رر اساس توافق 

 ردد. یك ساعت محسوب میمعادل  ساعت یك ارائه خدمات کمتر از  

  سرویسهای اختصاصی، پشتیبانی  های هزینهشام  تعرفه خدمات پشتیبانی شبکه جداولOn Call،   پشتیبانی ره همراه تامین

 شده انجاماطعات، پشتیبانی در روزهای تعطی  و ساعات خارج از ساعات اداری نبوده و رر اساس تعرفه مرروطه و یا توافق 

  ردد. طرفین محاسبه می
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  ها را تفاهم اعمال خواهد شد. های خاص و ویژه در پروژه این تخفی  در تعرفه در صورت اعمال تخفی 

 تعیین خواهد شد.های طراحی را توافق طرفین  هزینه 

 .مسئولیت اخذ مجوزهای داخلی و یا خارجی مرروط ره اجرای کار رعهده کارفرما است 

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

  هد  ردید.لحا  خوادر نظام مرروطه  نام ثبتدر صورت ارائه رر ه افزوده، مجزا هنگام صدور فاکتور  رر ارزشمالیات 

  جهت نصب داکت ررای هر شاخه دو متری حداا  سه عدد پیچ و رولپال  مناسب که هزینه آن در اجرت لحا   ردیده است

 . ردد میاستفاده 

  مسی یا نوار مسی ) یا آلومینیومی (  های سیمدر این فص  ره مفهوم حفا  الکتریکی روده و شام  رشته  شده درج "شیلد "واژه

فص  ره معنای ، حفا   در اینره کار رفته  "زره ". همچنین واژه  راشد میکار   را مغزیمسی هم محور  شده هرافتیا پوشش 

 .راشد میفوالدی  الوانیزه ) یا آلومینیومی ( یا نوار  الوانیزه ) یا آلومینیومی (  های سیممکانیکی روده و شام  رشته 

 عملیات  و هزینه نشده رینی پیشکار  های فشار ضعی  در داخ  تراشه ، عملیات خاکی  و خواراندننصب  در عملیات

 .شود میمذکورجدا انه تعیین 

  درصد ره حد ردی  مرروط اضافه خواهد  35در صورتی که کار  زمینی یا شیلدار و یا زره دار زیر زمینی روی دیوار نصب شود

 شد.

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

 درصد ره رهای مرروط اضافه خواهد شد. 8ود ، ردرون لوله 

  منظور  ها ایمتهزینه رست ها و تمام متعلقات مرروط ررای نصب کار  های فشار ضعی  روی دیوار یا روی سینی کار  در

 نشده.

 652ارتباطات  المللی ریناتحادیه  های توصیهدر این فص  راید رر اساس  شده درجهای نوری تمام کارلITU-G،655ITU-G 

 راشند. شده ساخته

  سیستمهای شبکه، کلیه تجهیزات از زمان تحوی  ره کارفرما )یا  اندازی راهالزم است در اراردادهای تامین تجهیزات و نصب و

کام  و تحوی   اندازی راهورود ره سایت پروژه هر کدام که زودتر محقق  ردد( توسط کارفرما تا تاریخ اتمام مراح  نصب و 

ار نسبت ره خرید پوشش توسط کارفرما الزم است پیمانک ای ریمهاطعی پروژه ره وی ریمه  ردد. در صورت عدم ارائه پوشش 

 شده تماممرروطه را در ایمت  های هزینهپروژه( اادام نموده و  درسایتمناسب )را توجه ره شرایط نگهداری تجهیزات  ای ریمه

 خود لحا  نماید.

 شبکه یافزار سختتوضیحات عمومی خدمات . 2-6

  : در این مرحله شرایط محیطی از ابی  ررق، سرمایش و رار زاری ساختمان مورد رررسی ارار بررسی اولیه محل استقرار سرور

 . یرد می

  ها رر روی سرور ، در صورت نصب در ر ، نصب ری  یرد میدر این مرحله سرور در مح  خود ارار ی سرور : افزار سختنصب

 . شود میانجام 

. این آزمون کلیه اجزاء ماشین را در رر شود میاجرا  BIOSسرور در مرحله  TESTدر صورت نیاز ررنامه تست اولیه :  -

 .  یرد می

  Storageمورد درخواست رر روی حافظه و  رندی پیکره اجراتعری  و و حافظه :  RAID بندی پیکره -

 پیگیری در جهت نمایش کارکرد سیستم   ونه هیچرر روی سیستم ردون انجام  عام  سیستمنصب : OSنصب حداقل  -

  و درایورهای مورد نیاز  ارار رفتهدر ماشین مورد نظر مورد شناسایی  شده نصبدستگاه :  عامل سیستمشناسایی دستگاه در

 نصب  ردد. 

  : شده ری تع عام  سیستمررنامه تست خود سیستم ررای نمایش سالم رودن سیستم. در صورتی که دستگاه در  اجراتست اولیه 

 اادام ره انتقال آزمایشی داده رر روی آن نمود.  توان میراشد، ره عنوان مکم  این تست 
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  معرفیTape  افزار نرمدر Backup  :  افزار نرمو نصب رودن  عام  سیستمرودن سیستم در  شده معرفیرا فر Backup ،

فراهم  ردد.  افزار نرمای که امکان استفاده از آن در  ونهره   شده شناساییتعری  و  افزار نرمدر این  شده نصب backupسیستم 

آزمایشی  اجرا. تنها تست  ردد میانجام ن افزار نرمدر  backup policyتعری    ونه هیچراید توجه داشت که در این مرحله 

 .  ردد میانجام  افزار نرمخواندن و نوشتن رر روی سیستم از طریق 

  و معرفی سیستم  عام  سیستممورد نظر رر روی  افزار نرمنصب خاص :  افزار نرمنصبbackup  ونه هیچدر آن. در این مرحله  

در این مرحله انجام  backupخواندن و نوشتن رر روی سیستم  اجرا. جهت آزمایش  یرد میانجام ن policyو تعری   رندی پیکره

 . شود می

 افزار نرمها در  policy، کلیه این  ردد میها  policyمشتری که شام  تعری  را توجه ره مستندات مکتوب :  افزار نرم بندی پیکره

 Virtual. تعری   ردد میانجام  افزار نرمنیز در  backup. در صورت نیاز معرفی سیستم  یرد میو مورد تست ارار  شده تعری 

library  و یاlibrary array  یر رودن حجم کار مبلغ مورد نیاز را توافق طرفین و را پذیرد. را توجه ره متغ مینیز در این رخش انجام

 . ردد میتوجه ره ساعات کارکرد و جدول تعرفه نیروی متخصص مورد نیاز تعیین 

 

 نفر/ساعت کارشناسی به صورتشبکه  افزار سختارائه خدمات زیرساخت و . 3-6

 جزئیات ره محاسبات اول دفترنه مراجعه  ردد(2را توجه ره هزینه پایه هر نفر ساعت خدمت ره ارار زیر )جهت اطالع از 

 

 

 

 2 ردد میدر رخش ارتدای دفترنه مشاغ  مرتبط را رسته شبکه ره شرح زیر تعری   ذکرشدهرا در نظر  رفتن ضرایب 

 

 

 

 ساعت خدمات و ررآیند ضرایب تحصیلی، سارقه، ویژ ی هر شغ ، هزینه خدمات نفر ساعتی شبکه ردین شرح است2 را رجوع ره نرخ نفر

 ریال 179،111 نرخ هزینه پایه )معادل حداقل حقوق قانون کار( به ازای هر نفر ساعت

 خدمات فنی شبکه تجررهضرایب شغلی، تحصیالت و . 33جدول

 شرح عنوان شغل

ت
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صی
ح

ب ت
ری

ض
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ساب
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 ش
ی
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ب
 

 136 133 132 131 سال تجرره 1تا  3دیپلم،  )درجه دو( انداز راهتکنیسین فنی، پشتیبانی و نگهداری، نصاب و 

 3 231 133 131 سال تجرره 6تا  1، دیپلم فوق )درجه یك( انداز راهتکنیسین فنی، پشتیبانی و نگهداری، نصاب و 

 5 332 133 132 سال تجرره 6تا  1کارشناسی،  کارشناس عمومی شبکه

 635 336 135 132 سال تجرره 37تا  6کارشناسی،  کارشناس متخصص شبکه

 936 5 136 132 سال تجرره 37کارشناسی، ریش از  کارشناس فوق تخصص شبکه

 ال(ی)ر شبکهکارشناسی فنی ه خدمات ینرخ پا. 27جدول



 ایسازمان نظام صنفی رایانه 3131سال  كینفورماتتخصصی ا – یخدمات فن هینرخ پا تعرفه             

 

ه | 22 ح ف ص  

 عنوان شغل

ب
رای

ض
د 

ین
رآ

ب
 

 نرخ پایه

 نفر ساعت

 )ریال(

 الزحمه حق

 نفر ساعت

 )رند شده (

 312،111 179،111 136 )درجه دو( انداز راهتکنیسین فنی، پشتیبانی و نگهداری، نصاب و 

 561،111 179،111 3 )درجه یك( انداز راهتکنیسین فنی، پشتیبانی و نگهداری، نصاب و 

 945،111 179،111 5 کارشناس عمومی شبکه

 1،227،111 179،111 635 کارشناس متخصص شبکه

 1،714،111 179،111 936 شبکه کارشناس فوق تخصص

 
 

 شبکه زیرساختفهرست بهای نرخ بستر . 4-6

جداول متعددی فهرست رهای ارائه خدمات در االب شبکه،  زیرساخترا توجه ره  سترد ی و تعدد خدمات کارشناسی مرتبط را امور 

 .  ردیده است رندی دستهدر ادامه 
 شبکه زیرساخترستر خدمات نرخ فهرست رهای . 23جدول

ی
از

رس
ست

ب
 

 واحد  عناوین خدمات شبکه ردیف 
قیمت 

 )ریال(
 توضیحات

 نمودن ررای فلزی Earthشام   15،111 متر طول  سانتی متر 32نصب ترانکینگ فلزی تا سایز  3

   61،111 متر طول  سانتی متر 32تا سایز   نصب ترانکینگ غیرفلزی 2

 نمودن ررای فلزی Earthشام    72،511 متر طول متر سانتی 32 نصب ترانکینگ فلزی راالتر از 1

   61،511 متر طول سانتی متر 32راالتر از   نصب ترانکینگ غیرفلزی 4

   7،151 هر عدد (....اتصاالت  وشه لگراند،  نصب اتصاالت ترانکینگ ) مانند 5

6 
سانتی  1 ذاری پالستیکی )داکت( ردون  وشه و زاویه تا سایز  کانال

 متر
 16،251 طول متر

 را پیچ و رولپال  

 متر کمتر از آن توافقی 377ررای حداا  

7 
 5/1ردون  وشه و زاویه از سایز  (کانال  ذاری پالستیکی )داکت

 سانتی متر را راال
 21،111 متر طول

متر  377را پیچ و رولپال  ررای حداا   

 کمتر از آن توافقی

 11،511 متر طول (PG23) میلیمتر 28تا سایز  فلزی نصب لوله فلزی و خرطومی 8
در شرایط عادی و اتصال توسط رست 

 اسپید 

3 
 میلیمتر 47تا  28از سایز  نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی

(PG16) 
 21،111 متر طول

در شرایط عادی و اتصال توسط رست 

 اسپید 

37 
 میلیمتر 67تا  47از سایز  نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی

(PG48) 
   25،111 متر طول

33 
ره  (PG48) میلیمتر 67از سایز  نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی

 راال
   توافقی متر طول

   12،511 متر طول (PG23) میلیمتر 28تا سایز  PVC نصب لوله 32

   15،111 متر طول (PG16) میلیمتر 47 تا 28از سایز  PVC نصب لوله 31

   21،251 متر طول (PG48) میلیمتر 67 تا 47از سایز  PVC لولهنصب  34

   توافقی متر طول ره راال (PG48) میلیمتر 67از سایز   PVC نصب لوله 35

   21،251 متر طول (PG23) میلیمتر 28تا  اتیلن پلینصب لوله  36

   31،111 متر طول (PG16) میلیمتر 47تا  28 از سایز اتیلن پلینصب لوله  37

   31،511 متر طول (PG48) میلیمتر 67تا  47 از سایز اتیلن پلینصب لوله  38

   توافقی متر طول ره راال (PG48) میلیمتر 67از سایز   اتیلن پلینصب لوله  33

   35،111 متر طول  سانت 37نصب سینی تا عر   27

   41،111 متر طول  سانت 27تا  37نصب سینی از عر   23
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   46،251 متر طول  سانت17 تا 27نصب سینی از عر   22

   52،511 متر طول  سانت 47تا  17نصب سینی از عر   21

   57،151 متر  راال ره 47نصب سینی از عر   24

   11،511 عدد (ره دیوار نصب ساپورت )پیچ ررای سینی ده 25

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

   15،111 عدد 37*37 نصب جعبه تقسیم پالستیکی 27

   22،511 عدد 35*35نصب جعبه فلزی  28

 سایر عملیات اجرایی

23 
 27ارتباطی معمولی )تا اطر یك سانتیمتر( در دیوار تا  کاری سوراخ

  ذاری لولهسانتیمتر را 
 11،111 عدد

ریال  2577اضافه اطر  هرسانت ازاره 

 شود میاضافه 

17 
 67ارتباطی معمولی ) تا اطر یك سانتیمتر( در دیوار تا  کاری سوراخ

  ذاری لولهسانتیمتر را 
 115،111 عدد

ریال  2577اضافه اطر  هرسانت ازاره 

 شود میاضافه 

13 
 27ارتباطی داخ  رتون )تا اطر نیم سانتیمتر( تا عمق  کاری سوراخ

  ذاری لولهسانتیمتر را 
 123،151 عدد

ریال  5777اضافه اطر  هرسانت ازاره 

 شود میاضافه 

   123،151 عدد استفاده از تفنگ هیلتی و نصب میخ ردون لوازم  12

 متر  37محاسبه ررای حداا   61،251 متر ررش روی  چ جهت لوله  ذاری تا  چ کاری و ترمیم  11

   111،511 عدد 27*27نصب دریچه رازدید  14
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 متر 335شرایط کاری عادی در داخ  ساختمان و حداا  

   15،111 متر متر  37777کار  کشی تا  3

   13،151 متر 25777تا  37777کار  کشی از  2

   12،511 متر متر ره راال  25777کار  کشی از  1
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 متر 335شرایط کاری عادی در داخ  ساختمان و حداا   

   11،511 متر متر  37777کار  کشی تا  3

   16،251 متر 25777تا  37777کار  کشی از  2

   15،111 متر متر ره راال  25777کار  کشی از  1
ل
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 متر 335شرایط کاری عادی در داخ  ساختمان و حداا   

   22،511 متر متر  3777کار  کشی تا  3

   21،251 متر 5777تا  3777کار  کشی از  2

   21،111 متر متر ره راال  5777کار  کشی از  1

 کابل کشی فیبرنوری
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 32COREمتر ررای حداکثر  577حداا  کار   ذاری 

   41،111 متر متر  2777کار  کشی تا  3

   36،251 متر متر ره راال  2777کار  کشی از   2
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 شرایط عادی کار  کشی روی سینی در کانال آدم رو

 62،511 متر متر  5777کار  کشی تا  3

مترررای حداکثر   3777حداا  

32core  زره دار شام  فقط دستمزد-

 رعهده کارفرما ها هزینهسایر 

   51،511 متر ره راال  5777کار  کشی از  2

 هوائی( OPGWرا اتصاالت )مشاره  211،511 متر متر 3777کار  فیبر نوری حداا   کشی کار  1
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 نصب اتصاالت
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   7،151 عدد Cat.5eنری )پالگ(  RJ-45نصب  3

   21،251 عدد Cat.5eماد ی )کانکشن ماجول یا کی استون جك(  RJ-45نصب  2

   16،251 عدد (STP Cat.5eیا  Cat.6نری )پالگ  RJ-45نصب  1

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

STP Cat.5e 
   21،511 عدد

   21،251 عدد (Cat7یا  STP Cat.6یا  Cat.6Aنری )پالگ  RJ-45نصب  5

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

 Cat7یا  STP Cat.6یا 
   32،511 عدد

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

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

 Cat7یا  Cat.6Aجك( 
   توافقی عدد

   1،511 عدد (Keystoneنصب پریز دیتا روکار )ردون نصب  3

   11،251 عدد (BackBox + Faceplateنصب پایه پریز یا ااب پشتی ) 37

ی
ند

رب
س

 و 
ب

ص
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33 
ره  - Cat5e UTPپورت  24دارای  Patch Panelنصب و پانچ 

 Loaded صورت
 611،111 عدد

 24غیر از  توردر صورتی که تعداد پ 

...( نرخ نصب رر 36، 48، 32راشد )

ررای هر  Unloadedمبنای نصب 

Unit  رعالوه تعدادKeystone  ها را

  . ردد میتکنولوژی مرروطه محاسبه 

32 
ره  - Cat5e STPپورت  24دارای  Patch Panelنصب و پانچ 

 Loaded صورت
 151،111 عدد

31 
ره  - Cat6 UTPپورت  24دارای  Patch Panelنصب و پانچ 

 Loaded صورت
 151،111 عدد

34 
ره  - Cat6e STPپورت  24دارای  Patch Panelنصب و پانچ 

 Loaded صورت
 911،111 عدد

 15،111 عدد Unloaded ره صورت -در ر   Patch Panelنصب فیزیکی  35
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   331،511 عدد (Epoxyless) SCنصب کانکتور  36

 را هزینه نسب  451،111 عدد (Epoxy) SCنصب کانکتور  37

 را هزینه نسب   451،111 عدد (Hot Melt) SCنصب کانکتور  38

   توافقی رشته Fan out kitنصب   33

   توافقی سرکار  مسلح ره ازای هر مورد روکش ررداری کارلهای فیبر نوری 27

 451،111 عدد Fusionایجاد اتصال فیبرنوری ره روش  23
ره سر فیبر)کمتر از  pigtailارتباط هر 

 عدد( 377

 451،111 تار Mechanical Spliceایجاد اتصال فیبرنوری ره روش   22
ره سر فیبر)کمتر از  pigtailارتباط هر 

 عدد( 377

   115،111 یونیت نصب پچ پن  فیبرنوری درداخ  ر   21

 کانکتور دوپلکس( 6تار ) 32تا  311،111 عدد نصب سینی فیبرنوری )کاست( 24

   25،111 تار آرایش تارهای فیبر نوری داخ  کاست  25

26 
 32( را آرایش مرروط تا JointBoxنصب جعبه اتصال فیبرنوری )

 هر جعبه ازاتارفیبرنوری ره 
 جعبه  37تعرفه ررای حداا   2،655،111 جعبه

27 
( فیبرنوری را آرایش مرروط TerminalBoxنصب جعبه ترمینال )

 تار 32تا 
 جعبه  2تعرفه ررای حداا   4،425،111 جعبه
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   Rack نرخ خدمات .1-4-6
 یپس از فروش ر  دیوار خدماتنرخ فهرست رهای  .22جدول

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

 سانتی متر 45تا عمق  6U 265،111تا  4Uنصب ر  دیواری   3

 سانتی متر 45تا عمق  32U 442،511تا  7Uنصب ر  دیواری    2

   61،251 نصب سینی کونك 1

   1U 35،111و  2Uو 3Uنصب رلنك پن  4

   unloaded 35،111نصب پچ پن   5

   61،251 کار  دارنده نگهنصب  6

   61،251 نصب الیت پن  7

   1U 116،251نصب فیزیکی تجهیزات اکتیو تا   8

   161،525 رررسی فن معیوب  3

   212،511 رررسی و تعمیر یا تعویض فن معیوب 37

   231،111 نصب/ افزایش فن  33

   111،511 و تنظیم یك جفت ری  جارجایی 32

   116،251 ای شیشهتعویض درب   31

   35،111 تعویض درب را لوالی متحر   34

   71،111 تعویض  درب را لوالی ثارت  35

   67،151 پن  ثارت و متحر  جارجایی  36

   35،111 موئی غبار یرتعویض   37

   61،251 تعویض اف  سوئیچی یا دستگیره  38

   35،111 تعویض استاپر مغناطیسی  33

   61،251 تعویض لوالی فنری  27

   35،111 وص  سیم ارت ره ردنه  23

   35،111 تست ارت پاور ر   22

   PDU 11،251تست  21

   PDU 116،251تعمیر  24

   PDU 35،111تعویض فیوز  25

   231،111 ر  هوشمند اندازی راهآموزش و  26

 سانتی متر 67تا عمق  12U 442،511تا  34Uنصب ر   27

 سانتی متر 67تا عمق  47U 111،511تا  15Uنصب ر   28

   123،151 نصب سینی ثارت ره نهار ری  23

   161،511 نصب سینی ثارت ره شش ری  17

   161،511 نصب سینی متحر  13

   1U 35،111و  2Uو 3Uنصب رلنك پن  12

   6U  61،251تا 4Uنصب رلنك پن  11

   unloaded 35،111نصب پچ پن   14

   61،251 کار  دارنده نگهنصب  15

   61،251 نصب الیت پن  16

   43،151 نمایشگرنصب پن   17

   43،151 نصب پن  موئی 18
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   116،251 نصب سینی فن 13

   PDU 61،251نصب  47

   1U 77،151در ر  تا  Deviceنصب هر  43

42 
-UPSمتعار  و تجهیزات مشاره دارای ری  و  Rack Mountنصب فیزیکی سرور 

Rackmount 
573،151 

جدول کلی نصب سرورها در جدول 

 مرروطه

   116،251 نصب سویچ ردون وجود ر  )رر روی دیوار و ...(  41

 
 ایستاده پس از فروش ر  خدماتنرخ فهرست رهای  .21جدول

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

   161،511 رررسی فن معیوب  3

   212،511 رررسی و تعمیر یا تعویض فن معیوب   2

   231،111 نصب / افزایش فن  1

   161،511 ای شیشهتعویض در   4

   61،251 تعویض  در  را لوالی متحر  )فنری(   5

   116،251 تعویض  در  را لوالی ثارت  6

   116،251 دو تکه را لوالی متحر   -تعویض در  7

   35،111 موئی غبار یرتعویض  8

   61،251 تعویض اف  سوئیچی یا دستگیره   3

   161،511 تعویض اف  الکترونیك پین کد 37

   116،251 تعویض اف  زیمنسی 33

   61،251 تعویض فیلترر   32

   35،111 تعویض استاپر مغناطیسی  31

   35،111 نصب هر نرخ / پایه ر    34

   116،251 تعویض هر نرخ / پایه ر  )را تجهیزات داخ (  35

   161،511 و تنظیم یك جفت ری  جارجایی  36

   61،251 تعویض لوالی فنری  37

   161،511 رررسی  سیستم هوشمند  38

   231،111 رررسی و تعویض سیستم هوشمند )ردون احتساب تجهیزات ( 33

   RF  161،511رررسی در کنترل از راه دور  27

23 
)ردون احتساب  RFرررسی و تعویض/تعمیر سیستم کنترل از راه دور 

 تجهیزات(
231،111   

   35،111 وص  سیم ارت ره ردنه ر  22

   116،251 ....(شیب دارر الژ ر  در محلهای خاص)ارتفاع، ک  کاذب ومحلهای   21

   116،251 ر  های هوشمند اندازی راهآزمایش و  24

   292،511 ر  هوشمند اندازی راهآموزش و  25
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 برای تجهیزات شبکه کشی برقتعرفه نرخ . 2-4-6
 ررای تجهیزات شبکه کشی ررقخدمات نرخ فهرست رهای  .24جدول

 توضیحات  قیمت )ریال( واحد عناوین خدمات شبکه  ردیف 

 آن نصب تجهیزاتکابل کشی برق و 

 متر 3777حداا  کار  کشی   1،511 متر 1*5/2کار  کشی ررق  3

   1،511 متر متر  37777کار  کشی فوق تا  2

   1،511 متر 25777متر تا  37777کار  کشی از  1

   6،251 متر متر ره راال 25777کار  کشی از  4

   11،111 متر 4*6کار  کشی ررق  5

   12،511 متر 4*37کار  کشی ررق  6

   15،111 متر 4*36کار  کشی ررق  7

   21،251 متر 3*15کار  کشی ررق  8

   26،251 عدد نصب پریز ررق روکار یا توکار  3

   13،151 عدد نصب پایه پریز ررق روکار  37

   13،151 عدد نصب پایه پریز ررق توکار 33

   26،251 عدد نصب فیوز رو کارتکی )کنار سیستم و پریز( 32

   265،111 عدد نصب جعبه فیوز 31

34 
نصب تارلو ررق کونك دیواری روکار یا توکار ) 

 (27*35تا سایز 
 ردون حفاری و  چ کاری )توکار( 411،511 عدد

 ردون حفاری و  چ کاری )توکار( 11،511 عدد 37*37نصب جعبه تقسیم ررق  35

   2،311،251 عدد ارعاد رزرگنصب تارلو ررق را  36

 رعد از رازدید  411،511   نصب تارلو ررق سلولی 37

 نصب در مح  و آماده ها راطریردون  531،251 دستگاه 5KVAتا ادرت  UPSنصب  38

 توافقی رر اساس شرایط محیط پروژه  توافقی عدد 37KVAتا ادرت  5KVAاز    UPSنصب  33

 حلقه ایجاد ناه ارت  27
مطابق بخش 

Wireless 
  

   4،612،511 حلقه  نظارت رر ناه ارت  23

          

 شبکه یابی عیبتعرفه نرخ تست و . 3-4-6
 ررق شبکه یاری عیبتست و خدمات نرخ فهرست رهای . 25جدول

 واحد  عناوین خدمات شبکه ردیف
قیمت 

 )ریال(
 توضیحات 

  یابی عیبتست صحت عملکرد و 

 11،511 پیوند نود 277( تا CDتست مسیر اتصال مسی )ارائه  زارش روی  3
هزینه دو نفر  اضافههر لینك ره  ازاره 

 ساعت کارشناس فوق تخصصی ثارت
 16،251 پیوند نود 3777تا  277( از CDتست مسیر اتصال مسی )ارائه  زارش روی  2

 15،111 پیوند نود ره راال 3777( از CDتست مسیر اتصال مسی )ارائه  زارش روی  1

رر مبنای فاکتور دفتر خدمات فنی یا  توافقی پیوند ارائه  زارش تست هر ررگ سیاه و سفید  4

 توافقی پیوند ارائه  زارش تست هر ررگ رنگی  5 رعالوه هزینه پرینت A4هزینه کاغذ 

 115،111 پیوند (CDتست مسیر اتصال فیبرنوری را دستگاه تستر )ارائه  زارش روی  6
ردون  DTX-3877را دستگاه فلو  

لینك ره  37پرینت روی کاغذ حداا  
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 واحد  عناوین خدمات شبکه ردیف
قیمت 

 )ریال(
 توضیحات 

هزینه دو نفر ساعت کارشناس فوق  اضافه

 تخصصی ثارت

7 
روی  db)را  را  افت  OTDRتست مسیر اتصال فیبرنوری را دستگاه 

CD) 
 225،111 هر تار

هزینه دو نفر  اضافههر لینك ره  ازاره 

 ساعت کارشناس فوق تخصصی ثارت
8 

)را  را  مسیر رر روی  OTDRتشخیص مح  شکستگی فیبر را دستگاه 

CD) 
 225،111 هر تار

 مستندسازی

 Passiveرخش  کشی کار تهیه نقشه و مستندات شبکه ساختار  3
طبقه / 

 سگمنت

نفر ساعت 

کارشناس 

 تخصصی

 کشی کار شام  مسیر داکت، لوله و  

و اطاق  ها ر مسی و فیبر نوری و مح  

 تجهیزات رر روی نقشه پالن

 سگمنت Activeتهیه نقشه و مستندات شبکه ساختار تجهیزات رخش  2

نفر ساعت 

کارشناس 

 تخصصی

شام  ارتباطات و تنظیمات مرروط ره 

روترها و سوئیچها و ... تعاری  مرروط ره 

 اینترنت و اینترانت و سطوح دسترسی

 کاررران

 تهیه نقشه و مستندات ررق 1
طبقه / 

 سگمنت

نفر ساعت 

کارشناس 

 تخصصی

ررق  کشی کار شام  مسیر داکت، لوله و 

و مح  تارلوها و تجهیزات رر روی نقشه 

 پالن

 تهیه نقشه و مستندات مخاررات 4
طبقه / 

 سگمنت

نفر ساعت 

کارشناس 

 تخصصی

 کشی کار شام  مسیر داکت، لوله و 

ها و تجهیزات رر MDFتلفن و مح  

 روی نقشه پالن

 ر  تهیه نقشه نمای ر  ایستاده یا دیواری 5

نفر ساعت 

کارشناس 

 تخصصی

  

 ررنسب زنی و کدرندی کارلها، پریزها، پچ پنلها و تجهیزات شبکه 6
تجهیز / 

 نود
22،511   

 مجدد کشی کابلتعرفه نرخ . 4-4-6
 مجدد کشی کار  خدماتنرخ فهرست رهای . 26جدول

 توضیحات  قیمت )ریال( واحد عناوین خدمات شبکه  ردیف 

   Cat5e کشی کابل %35 متر کارلهای شبکه اجرا شده از اب  آوری جمع 3

 متر داکت را راز کردن پیچ و رولپال  آوری جمع 2
نصب داکت تا   35%

 سانت 3سایز 

سایر –کلیه سایزهای داکت پالستیکی 

 موارد توافقی

 متر راز و رسته کردن داکتهای موجود جهت  سترش شبکه 1
نصب داکت تا   31%

 سانت 3سایز 

سایر –کلیه سایزهای داکت پالستیکی 

 موارد توافقی

4 
پیدا کردن سرکار  و شماره  ذاری کارلهای کشیده 

 شده از اب 
 با تست و نصب نمراتور پالستیکی 42،111 لینك

 

 

 تعرفه نرخ مخابرات. 5-4-6
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 مخارراتخدمات نصب رستر نرخ فهرست رهای . 27جدول

 عناوین خدمات شبکه  ردیف 
واح

 د
 قیمت )ریال(

 6،251 متر زوج 37نصب کار  مخارراتی تا  3

 1،511 متر زوج  27نصب کار  مخارراتی )تلفن( تا  2

 7،151 متر زوج 57تا  27نصب کار  مخارراتی )تلفن(از  1

 12،511 متر 377زوج تا  57)تلفن( از نصب کار  مخارراتی  4

 13،151 متر زوج ره راال 377نصب کار  مخارراتی )تلفن( از  5

 115،111 زوج زوج )کروز(  377نصب ترمینال مخارراتی  6

 11،111 زوج نصب زوج مخارراتی در داخ  ترمینال و ....  7

 12،511 عدد نصب پریز تلفن  8

 Wireless  های شبکهو پشتیبانی و خدمات  اندازی راهتعرفه نرخ نصب،. 6-4-6

 Wireless های شبکهو پشتیبانی و خدمات  اندازی راهنصب،خدمات نرخ فهرست رهای . 28جدول

 قیمت )ریال( تعداد شرح ردیف

 6،126،251 یك لینك نصب آنتن و رادیو راالی دک  یك لینك کام   3

 161،251 کام یك لینك  الین آ  سایت از پشت رام  2

 1،165،111 یك لینك کام  الرن آ  سایت از روی دک   1

 161،251 هر نقطه GPS)سایت سوروی( را نمودار   سنجی امکان 4

 16،251 متر کنترل عمودی رودن دک ، آنار کشی -ها مهاریتنظیم دک  شام  تنظیم  5

 775،111 یك مورد تجهیزات از روی دک  سازی پیاده 6

7 

 و آنتن رادیوهاسایت سروی و ارایه طرح شام  شناخت محیط فرکانسی و اعالم مشخصات 

ی ها شبکههای مورد نیاز و راند فرکانسی آزاد و توپولوژی شبکه و راهکار اجرا ررای 
Outdoor Wireless 

 ره ازای هر لینك مبلع

 کیلومتری  5تا محدوده 
2،921،111 

8 
های مورد نیاز و راهکار اجرا ره  APسایت سروی و رررسی محیط مشتری و اعالم تعداد 

 Indoor Wirelessی ها شبکهصورت مکتوب ررای 
 AP 573،151ره ازای هر 

 1،156،251 ره ازای هر نقطه ررآورد میزان و نوع دک  مورد نیاز رر اساس سایت سروی و محاسبات الزم و اعالم ره مشتری 3

 ره ازای هر دک  کیفیت و مشخصات دک  تأییدنظارت فنی رر اجرای دک  و  37
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی

 APره ازای هر رادیو یا هر  IP , Mac, Gateway,Radio Modeاز ابی   رادیوهاتنظیمات عمومی  33
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی

 APره ازای هر رادیو یا هر  شام  فیلترنیگ و کدینگ   Securityتنظیمات  32
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی

 APره ازای هر رادیو یا هر  Routingتنظیمات  31
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی

 APره ازای هر رادیو یا هر  VLANتنظیمات  34
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی

 APره ازای هر رادیو یا هر  Rate limitingتنظیمات  35
ساعت  بر اساس نفر

 کارشناسی

 APره ازای هر رادیو یا هر   Indoorی ها شبکهررای  WDSی انداز راهتنظیمات و  36
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی

 APره ازای هر رادیو یا هر   Outdoorی ها شبکهررای  WDSی انداز راهتنظیمات و  37
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی
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 قیمت )ریال( تعداد شرح ردیف

 E1ی پورت های انداز راهتنظیمات و  38
در هر   E1ره ازای هر پورت 

 رادیو

بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی

 4،425،111 ره ارای هر لینك های مرروطه و ارایه  زارش وضعیت لینكافزار نرمتست پهنای راند را  33

 APره ازای هر رادیو یا هر  Indoor Wirelessی ها شبکهدر  Roamingی انداز راهتنظیمات و  27
ساعت بر اساس نفر 

 کارشناسی تخصصی

 APره ازای هر رادیو یا هر  Outdoor Wirelessی ها شبکهدر  Roamingی انداز راهتنظیمات و  23
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی تخصصی

 APره ازای هر رادیو یا هر  Indoor Wirelessی ها شبکهررای  Meshی انداز راهتنظیمات و  22
بر اساس نفر ساعت 

 تخصصیکارشناسی 

 APره ازای هر رادیو یا هر  Outdoor Wirelessی ها شبکهررای  Meshی انداز راهتنظیمات و  21
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی تخصصی

 ره ازای هر رادیو  ره شبکه داخلی و تنظیمات مرروطه رادیوهااتصال  24
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی تخصصی

 IDU 1،397،151هر  در ر    Indoor Device Unitنصب  25

 Adapter 116،251هر  ی کارت های وایرلسانداز راهنصب و  26

27 
اکسس پوینت   27را ظرفیت مدیریت تا  Localتنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلر مدیریت 

 و اعمال سیاست ها و تنظیمات شبکه مشتری رر روی کنترلر 
 29،251،111 ره ازای هر کنترلر

28 
اکسس پوینت   57را ظرفیت مدیریت تا  Localتنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلرمدیریت 

 و اعمال سیاست ها و تنظیمات شبکه مشتری رر روی کنترلر
 52،511،111 ره ازای هر کنترلر

23 
اکسس  377را ظرفیت مدیریت تا  Localتنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلرمدیریت 

 پوینت  و اعمال سیاست ها و تنظیمات شبکه مشتری رر روی کنترلر  
 91،111،111 ره ازای هر کنترلر

17 
اکسس  377را ظرفیت مدیریت ریش از  Localتنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلرمدیریت 

 پوینت  و اعمال سیاست ها و تنظیمات شبکه مشتری رر روی کنترلر  
 ره ازای هر کنترلر

ریال به  15ر111ر111

 6253111مبلغ   ی اضافه

ریال برای هر اکسس 

دستگاه  111پوینت مازاد 

 و متصل به شبکه

13 
 Service Applianceمانند  Globalتنظیمات عمومی و اختصاصی تجهیزات مدیریت 

 ها 

ره ازای هر کنترلر مدیریت 

local  متص  شده رهSA 
29،251،111 

 Backupتجهیزات  اندازی راهتعرفه نرخ و نصب . 1-4-6
 Backup  تجهیزات اندازی راهو نصب خدمات نرخ فهرست رهای  .23جدول

 شرح فعالیت ردیف
Small Medium Enterprise More than 

Up to 

111GB 

111GB 

– 1TB 
1 TB – 11 TB 11 TB 

3 
بازبینی اولیه بستر، جهت اتصال  

Backup به سیستم 
292،511 573،151 1،167،151 2،377،151 

  افزاری:نصب سخت 

 - - int 467،151 467،151نصب در          /   2

 Rack / 292،511 292،511 573،151 5،515،111نصب در   1

 - ext Free Free Freeنصب ره صورت   4

 :عامل سیستمشناسایی دستگاه در  

5 Windows 467،151 3T3 711،511 - 
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6  Unix 775،111 775،111 1،167،151 - 

7  Linux 775،111 775،111 1،167،151 - 

8  Novell Netware 775،111 775،111 1،167،151 - 

3  Mac 775،111 775،111 1،167،151 - 

37  Main Frame - - - 11،522،511 

 Free Free 775،111 2،196،251 تست اولیه  33

 Backup Free Free 775،111 2،196،251افزار در نرم Tapeمعرفی   32

 Server 1،156،251 775،111 1،156،251افزارهای خاص نصب نرم  31
2،717،151 

 Client 467،151 467،151 467،151افزارهای خاص نصب نرم  34

 توافقی توافقی توافقی توافقی افزارپیکربندی نرم  35

     1   منوط ره اعالم استراتژی  36

 افزارهای مرروطه ره عهده کارفرماستتهیه درایور نرم   

 سرورها– ها دادهپردازش  اندازی راهتعرفه نرخ و نصب . 7-4-6
 سرورها– ها دادهپردازش  اندازی راه ،نصبخدمات نرخ فهرست رهای . 17جدول

 شرح فعالیت ردیف
Small Medium Enterprise 

one or 2 

processors 

4 +

processors 
Blade Servers 

 Free 232،577 885،777 رررسی اولیه مح  استقرار سرور  3

       افزاری سرورنصب سخت  2

 2T2 + 3E2xN 581،757 581757 ر   1

 - Free Free رومیزی  4

5  Wiring 232577 232،257 885،777 

 3T3 + 705T3xN 468757 577777 تست اولیه  6

 T 468757 468،757 3E2 + 705E2xNو حافظه  Raid رندی پیکره  7

 - - - OS TTنصب حداا    8

 E 2 x N 3 513،257 513257 ویندوز عام  سیستمنصب  -6-3 3

 E 2 x N 3 885777 885777 ها(OSسایر موارد )سایر  -6-2 37

 

 منوط ره اعالم استراتژی از طر  کارفرما

 

  تهیهOS  راشد میو درایورهای مورد لزوم ررای نصب ره عهده کارفرما.

 

 مبالغ رر اساس جدول ضریب شغلی 2

 

E1 2;کارشناس فوق تخصصی:   

 

E222 کارشناس تخصصی T222 تکنسین درجه دو 

 

T1 درجه یك22 تکنسین N 2 تعدادBlad ها 
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 تعرفه نرخ خدمات بازیابی اطالعات. 9-4-6
 رازیاری اطالعاتخدمات نرخ فهرست رهای . 13جدول

 خدمات بازیابی اطالعات

 مبلغ )ریال( واحد نام خدمات  ردیف

1 

بدون تکنولوژی  سازی ذخیرهبازیابی اطالعات یک مدیای  سنجی امکانکنترل اولیه جهت 

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

 205،255 مورد )هر مدیا(

5 

 RAIDبدون تکنولوژی  سازی ذخیرهبازیابی اطالعات یک مدیای 

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

 اطالعات بازیافت شده(گیگابایت )بابت هر گیگابایت  06گیگابایت تا  1از 

 25،555 هر گیگابایت *

3 

 RAIDبدون تکنولوژی  سازی ذخیرهبازیابی اطالعات یک مدیای 

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

 گیگابایت )بابت هر گیگابایت اطالعات بازیافت شده( 06باالتر از 

هر گیگابایت 

** 
2،555 

6 
 RAID Arrayداخل یک  سازی ذخیرهبازیابی اطالعات مدیای  سنجی امکانکنترل اولیه جهت 

 و غیره Flash Memory ،HDD: SATA/IDE/SAS/SSDشامل 
 1،0,2،555 (آرایهمورد )هر 

2 
 RAID Arrayداخل یک یا چند  سازی ذخیرهبازیابی اطالعات مدیای 

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

 توافقی نفر / ساعت ی احتمالی کنترلر، مدیا یا موارد مربوط در حین بازیابیافزار سختتعمیرات  0

 توافقی نفر / ساعت File Level به صورتبازیابی اطالعات  ,

 
 توضیحات:

  
مبلغ قابل دریافت بابت هر گیگابایت اطالعات بازیافت شده بوده و نه اطالعات موجود جهت بازیابی یا ظرفیت کل خود مدیای  گردد میتاکید  *

 .سازی ذخیره

و  5گیگابایت از قرار هر گیگابایت به مبلغ ردیف  06که اجرت اطالعات بازیافتی تا  باشد مینحوه محاسبه بدین صورت  3و  5در خصوص موارد  **

گیگابایت اول به مبلغ  06گیگابایت اطالعات بازیافت شده،  06، در موارد بیش از گردد میمحاسبه  3بیش از آن از قرار هر گیگابایت به مبلغ ردیف 

 .گردد میمحاسبه  5فی ردیف 

 تعرفه نرخ حفاظت فیزیکی. 11-4-6
 حفاظت فیزیکیخدمات نرخ فهرست رهای . 12جدول

   مداربسته های دوربینخدمات                                         

 مبلغ )ریال( واحد نام خدمات  ردیف

 052،555 عدد داخل ساختمانی )از هر نوع( * مداربستهنصب و تنظیم فیزیکی دوربین  1

5 
 3تا ارتفاع  -خارج ساختمانی )از هر نوع(  مداربستهنصب و تنظیم فیزیکی دوربین 

 متر **
 1،152،555 عدد

3 
بابت  -متر  3باالتر از  -اضافه قیمت بابت نصب و تنظیم فیزیکی دوربین در ارتفاع 

 هر متر اضافه
 315،255 متر

 525،555 عدد PTZاضافه قیمت بابت نصب و تنظیم فیزیکی دوربین از نوع چرخشی زوم دار  6

2 
 Speedاضافه قیمت بابت نصب و تنظیم فیزیکی دوربین از نوع چرخشی زوم دار 

Dome 
 0,2،555 عدد

 152،555 عدد دوربین )تحت شبکه و غیره..( افزاری نرماضافه قیمت بابت اعمال تنظیمات تخصصی  0
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   مداربسته های دوربینخدمات                                         

 مبلغ )ریال( واحد نام خدمات  ردیف

 3,2،555 عدد (Housingنصب جعبه محافظ دوربین ) ,

 نصبهزینه  25% عدد تجهیزات آوری جمع 0

 25،555, دستگاه (NVRیا  DVRنصب فیزیکی دستگاه ضبط و مدیریت دوربین ) 9

15 
بابت هر کانال  -( NVRیا  DVRدستگاه ضبط و مدیریت دوربین ) افزاری نرمتنظیم 

 فعال
 525،555 کانال

11 

های شمارش، تشخیص چهره، افزار نرمانجام تنظیمات پیشرفته پردازش تصویر )شامل 

مجازی، پالک خوان، تشخیص حرکت و جابجایی، تشخیص فقدان یا افزونه و حفاظ 

 غیره...(

 کارشناس تخصصی نفر/ساعت

 25،555, نسخه نظارت و مدیریت تصویر افزار نرم( Clientنصب و تنظیم نسخه کاربر ) 15

 توافقی سری انجام تنظیمات انتقال تصویر 13

16 
، مسیرهای ها دوربین)شامل تهیه نقشه جاگذاری  مداربستهطراحی سیستم دوربین 

 ارتباطی، لیست تجهیزات و خدمات و راهکارهای مدیریت نظارت تصویری(
 کارشناس تخصصی نفر/ساعت

 توافقی   آموزش کاربری و مدیریت سیستم 12

، قیمت باشد می* نصب فیزیکی شامل قیمت پایه نصب هر عدد دوربین شامل نصب و انجام تنظیمات لنز و زاویه 

تحت عنوان اضافه بها به این قیمت )قیمت نصب  IPخاص، نصب در ارتفاع، یا انجام تنظیمات  های دوربیننصب 

 .گردد میپایه( اضافه 
 

متر( و مکانهای خاص و همچنین نصب تجهیزات با  0** هزینه تامین یا اجاره تجهیزات کار در ارتفاع )باالتر از 

توافقی تعیین  به صورتسخت شامل تعرفه فوق نبوده و  های محیطشرایط ویژه مانند دوربین با قاب ضد انفجار و 

 .گردد می
 

 RFIDتعرفه خدمات . 11-4-6

 RFID خدماتنرخ فهرست رهای  .11جدول

 شناسایی و طراحی فرآیندها -بخش اول 

 مبلغ به ریال واحد شرح خدمات  ردیف

 نفر/ساعت ها آنبهبود  در راستای، تهیه مستندات مربوط به فرآیندها و تغییر در سازمانبررسی فرآیندهای موجود  1
کارشناس فوق 

 تخصصی

 نفر/ساعت خصوص در اینهای موجود و رایج افزار نرمسایت براساس  های نقشهتهیه و تنظیم  5
کارشناس فوق 

 تخصصی

 آزمایش و بررسی محیطی -بخش دوم 

 توافقی مورد ( براساس فرآیندهاInteroogation Zoneارزیابی، شناسایی و اجرای تست های محیطی در مناطق بازرسی ) 3

6 
دو قطبی  های آنتنو ( Wave Generator(، تولید کننده موج )Spectrum Analyzer) سنج طیفاستفاده از 

 درمحیط
 توافقی مورد

 توافقی سری تست محیطی ها آزمایشتهیه مستندات مربوط به  2

 (Pilotنمونه عملیاتی ) سازی پیاده -بخش سوم 

 توافقی مورد براساس تست های محیطی صورت گرفته درسایتآزمایشی نمونه عملیاتی  سازی پیادهاجرا و  0

 اندازی راهنصب و  -بخش چهارم 

 نفر/ساعت شناسایی و جانمایی تگ در سطوح مختلف )کاال، جعبه، پالت، کانتینر( ,
کارشناس 

 تخصصی
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 شناسایی و طراحی فرآیندها -بخش اول 

 مبلغ به ریال واحد شرح خدمات  ردیف

 توافقی عدد نصب تگ 0

 052،555 عدد نصب داده خوان 9

 کارشناس عمومی نفر/ساعت داده خوان افزاری نرمو نصب  بندی پیکره 15

 2،052،555 عدد جایابی و نصب آنتن ها در محیط 11

 میان افزار سازی پیاده -بخش پنجم 

 نفر/ساعت (Middle Wareطراحی، نصب و اجرای میان افزار ) 15
کارشناس فوق 

 تخصصی

 نفر/ساعت داده خوان )هند هلد و غیره..( افزار نرمطراحی و تهیه  13
کارشناس فوق 

 تخصصی

 نفر/ساعت نصب و فعالسازی الیسنس دستگاه داده خوان 16
کارشناس فوق 

 تخصصی

 و رفع اشکال یابی عیب -بخش ششم 

 نفر/ساعت در سیستم یابی عیب 12
کارشناس 

 تخصصی

 نفر/ساعت آنتن یابی عیب 10
کارشناس 

 تخصصی

 نفر/ساعت میان افزار یابی عیب ,1
کارشناس 

 تخصصی

 نفر/ساعت ) هند هلد و اسکنر های مشابه ( ای ماشهتجهیزات  یابی عیب 10
کارشناس 

 تخصصی

 تعرفه نرخ خدمات مجازی سازی. 12-4-6
 مجازی سازی خدماتنرخ فهرست رهای . 14جدول

 سرورهاخدمات مجازی سازی 

 مبلغ )ریال( واحد نام خدمات  ردیف

 کارشناس فوق تخصصی نفر/ساعت Hypervisorی جهت نصب هاست افزار سخت زیرساختآماده سازی  1

 کارشناس فوق تخصصی نفر/ساعت و غیره( Oracleیا  Hyper-vیا  Vmware Esxi)اعم از  Hypervisorنصب  5

 کارشناس فوق تخصصی نفر/ساعت ) شامل تنظیمات و تخصیص منابع( VMنصب  3

 کارشناس فوق تخصصی نفر/ساعت تحت ویندوز و تنظیمات اولیه Virtual Centerنصب  6

 کارشناس فوق تخصصی نفر/ساعت Linux/Unixتحت  Virtual Centerنصب  2

 کارشناس فوق تخصصی نفر/ساعت iSCSIمجازی و تنظیمات  SAN storageنصب  0

 کارشناس فوق تخصصی نفر/ساعت Virtual Appliance Storageنصب  ,

 کارشناس فوق تخصصی نفر/ساعت HAجهت  Hypervisorکالسترینگ  0

 کارشناس فوق تخصصی نفر/ساعت فیزیکی San Storage پیکربندینصب و  9

 کارشناس فوق تخصصی نفر/ساعت San Switch: Fiber Channel پیکربندینصب و  15

 کارشناس فوق تخصصی نفر/ساعت و غیره بر روی سرور Fiber Channelاعم از  HBAنصب کارت  11

 کارشناس فوق تخصصی نفر/ساعت Virtual Switch پیکربندینصب و  15
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 سرورهاخدمات مجازی سازی 

 مبلغ )ریال( واحد نام خدمات  ردیف

 کارشناس فوق تخصصی نفر/ساعت   Nexus 1555نصب و پیکربندی سوییچ مجازی  13

 کارشناس فوق تخصصی نفر/ساعت تبدیل سیستم های فیزیکی به ماشین مجازی و پیکربندی  16
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 (Data Center) خدمات مرکز داده. تعرفه 5-6

هااای ارتباااطی/امنیتی و تجهیاازات   ای از ساارویس  رهااا، زیرساااخت  مجموعااه رااه (Data Center) مرکااز داده: تعریررف

هااای تحاات شاابکه )اینترنت/اینترانت/اکسااترانت(  ، نگهااداری و پشااتیبانی از ساارویسارائااهکااه راارای  شااود ماایالکترونیکاای  فتااه 

شاده از طار  مرکاز داده     ارائاه هاای   سارویس  کاار یری  راه راا   توانناد  مای ، و افاراد  هاا  شارکت ، هاا  ساازمان . شاوند  مای رکار  ماشاته  

کننااد. مرکااز  اناادازی راههااای مبنتاای راار شاابکه خااود را راار روی اینترناات )اینترانت/اکسااترانت(    اااه هااا، اطالعااات و ساارویس وب

ذخیاره داده،  راه عناوان یاك مرکاز پردازشای، مرکاز        اناد  پدیاد  هاوایی  اسات،   شاده  تعریا  داده، رسته ره نوع کاررردی که رارای آن  

داده و یاا تماامی ایان ماوارد عما  کناد. مراکاز داده رسایار عظایم و متناوعی در سرتاسار شابکه جهاانی اینترنات                آوری جمعمرکز 

در حااال ساارویس دهاای هسااتند کااه ررخاای از ایاان مراکااز اسااتفاده تجاااری محاادود درون سااازمانی دارنااد و ررخاای دیگاار در       

 .استفاده هستند اینترنت ره صورت تجاری و یا عمومی اار 

 2کنیم میهای زیر تقسیم  مراکز داده را را توجه ره اندازه و کارکرد ره دسته :مرکز داده بندی دسته

 های سازمانی، تجاری و یا دانشگاهی شبکه  (Campus) 

 های خصوصی شبکه  (Private WAN)  

 سرویس های کننده فراهم  (SP) 

 مراکز داده اینترنتی  (IDC) 

 اسازمانیمراکز داده فر  (Extranet) 

 مراکز داده محلی  (Intranet) 

، رساته راه   هاا  اسامت هاای زیار راشاند. ایان      شاام  اسامت   توانناد  مای مراکاز داده، راه صاورت کلای      : ساختار مرکرز داده  

 2متغیر راشد اند پدید  هواییمرکز داده  رندی دسته

 سیستم شبکه  .3

 ها مسیریاب، ها سوییچتجهیزات شبکه مانند  .3

 های امنیت شبکه ها و سایر سامانه ها، ضدویروس IPS ها وIDSهای آتش،  تجهیزات امنیتی مانند دیواره .2

 سیستم مدیریت و پایش شبکه .1

 ها آنهای مورد نیاز  سرویس  رها، شام  انواع سرورها و ررنامه .4

 تجهیزات غیرفعال شبکه  .5

 و مدیریت کار  ها کشی کار سیستم  .3

 مرکز دادهنینش و آرایش محیط داخلی  .2

 افزاری  های نرم سیستم .2

 افزار های امنیت اطالعات و حفظ امنیت نرم سیستم .3

 های کاررردی های اطالعاتی و ررنامه های عام ، رانك های مدیریت سیستم سیستم .2

 اطالعات سازی یکپارنههای  سیستم .1

 سیستم توزیع ادرت  .1

 های توزیع ادرت  سیستم .3

 و مدیریت کار  ها کشی کار سیستم  .3

 های کنترل ادرت سیستم .2

 های پشتیبان ادرت سیستم .1

 های پایش ادرت و نیرو سیستم .4
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  سازی ذخیرهسیستم  .4

 ها داده سازی ذخیرهسیستم  .3

 ها پشتیبان اطمینان اار سیستم پشتیان  یری و نگهداری  .2

 سیستم رازیاری اطالعات .1

  تأسیساتسیستم  .5

 HVAC سیستم .3

 کشی لوله .2

 سیستم فیزیکی  .6

 دسترسی فیزیکیهای کنترل  سیستم .3

 های پایش فیزیکی و محیطی سیستم .2

 مقارله را تهدیدات فیزیکی و محیطی کارهای راه .1

 های ردهمختل  ره  های زیرسیستم (Redundancy)داده رسته ره درجه افزونگی  مراکز : (Tiering)مرکز داده  بندی رده

است. تعاری  مرروط ره هر رده در   UPTIMEموسسه  رندی دستهمطارق را  ها ردهاین  رندی دسته.  ردند می رندی تقسیمنهار انه 

 های هزینهراالتر نه تنها ره معنی اارلیت دستیاری ریشتر هستند، رلکه  های ردهره تفصی  شرح داده شده است.  TIA-342استاندارد 

، مگر شوند میسطوح پایین تر نیز  های ردهساخت ریشتری را نیز در رر خواهند داشت. در تمام موارد، رده راالتر شام  تمام الزامات 

 را الزامات، راید ها ردهشدن در هر کدام از  رندی دستهراشد. یك مرکز داده ررای  ذکرشدهاینکه ره صورت مشخص موارد استثنا 

های مرکز داده سطوح افزونگی درون سیستم  رندی طبقهررای  ها ردهمطارقت داشته راید. از آنجایی که مفهوم  TIA-342استاندارد 

ریشتری از ررخی دیگر داشته راشند.  های رده، ممکن است شرایط ایجاب کند رعضی از سیستم ها  یرد میمختل  مورد استفاده ارار 

ررای مثال در جایی که اارلیت اطمینان ره یك شرکت ررق منطقه ای از سطح متوسط پایین تر است، مرکز داده راید ررای سیستم های 

ررای سیستم های مکانیکی آن کافی خواهد رود. رده کلی یك مرکز داده رراساس  2طراحی شود در صورتی که رده  1در رده الکتریکی 

ها و افزونگی سیستم  زیرسیستم. جهت اطالع از جزئیات ریشتر در خصوص الزامات هر یك از شود میاجزا آن مشخص  ترین ضعی 

  ردد.ره متن استاندارد رجوع  (Tiering)تیرینگ 

و سیستمهای  ها شبکهدر دیگر  شده ارائهدر مراکز داده در عین مشارهت را خدمات  شده ارائهرا توجه ره اینکه خدمات  : قیمت خدمات

مراکز هستند،  این  ونهدارای مقتضیات خاص از جمله ظرافت و دات در رعایت استانداردهای سختگیرانه  ساختار یافته کشی کار 

 رندی ردهجدول خدمات که در ذی  ارائه  شته مبلغ هر خدمت را را در نظر  رفتن ضریبی از خدمت پایه زیرساخت را توجه ره 

(Tier)  2راشد می. فرمول پیشنهادی در این زمینه ره ارار زیر نماید میمرکز داده مشخص 

  3ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده (Tier 3مبلغ = )  پایه خدمت از جدول مرروطهx 305 

  2ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده (Tier 2)  3= ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده (Tier 3 + )25% 

  1ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده (Tier 1)  3= ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده (Tier 3 + )57% 

 4 ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده (Tier 4)  3= ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده (Tier 3 + )75% 

ارارندارند و رسته ره مقتضیات استاندارد و شرایط محیطی  2در رده  ها زیرسیستمالزاما همه  2است در یك مرکز داده رده  الزم ره ذکر

رر مبنای ضریب رده  زیرسیستم( اجرا  ردند. مبنای محاسبه خدمات هر 4یا  1را رده راالتر ) ها زیرسیستمو ریرونی ممکن است ررخی 

 . ردد میمحاسبه  زیرسیستمهمان 

ارار  یرد )اطاق  تر پایین TIA-342 3مبنای محاسبه مبلغ خدمات مرروط ره هر مرکز داده که از الزامات استاندارد رده   توضیح: 

 . ردد میمحاسبه  (Tier 3) 3ره...( ررارر مبلغ خدمات مرکز داده پایه سرور، اطاق تجهیزات و غی

طراحی  شته و هزینه تغییرات یا ارتقا مرکز  غیرفعالجداول ذی  و فرمول محاسبه خدمات مرکز داده جهت مراکز داده   توضیح: 

 . ردد میتوافقی محاسبه  ره صورت (Live)داده فعال 
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 ال(ی)ر (Data Center) مرکز دادهه خدمات ینرخ پا. 15جدول

 توضیحات تعرفه پیشنهادی واحد عنوان خدمات کارشناسی ردیف

 بستر زیرساخت کابل کشی ساختار یافته

  طبق جدول زیرساخت متر نصب انواع ترانکینگ صنعتی و خاص برای شرایط ویژه 1

  طبق جدول زیرساخت متر  داده مراکز و صنعتی های محیط برای خاص و صنعتی ترانکینگنصب انواع  2

  طبق جدول برق متر نصب انواع سینی، لدر، سبد کابل افقی 3

  طبق جدول برق متر نصب انواع سینی، لدر، سبد کابل عمودی 4

 دیتا کشی کابل

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

Cat5e, Cat6, Cat 6A, Cat7 
 طبق جدول زیرساخت متر

 

  طبق جدول زیرساخت متر Indoor صنعتی استانداردهای با نوری فیبر کشی کابل 2

  طبق جدول زیرساخت متر Outdoor صنعتی استانداردهای با نوری فیبر کشی کابل 3

 مس دیتای اتصاالت نصب

  طبق جدول زیرساخت عدد RJ55 Secure & Industrial پالگ نصب 1

  طبق جدول زیرساخت عدد Secure & Industrial ماژول کانکشن نصب 2

 نوری فیبر دیتای اتصاالت نصب

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

etc امن و صنعتی مخصوص کاورهای با اما 
 طبق جدول زیرساخت عدد

 

  توافقی عدد IP55, IP 55, IP67, etc استانداردهای با صنعتی  خاص های جعبه نصب 2

  کانکتورها سایر نصب

  توافقی عدد صنعتی های استاندارد با منطبق خاص موارد سایر 1

  نصب رک و اتاقک

طبق جدول خدمات  عدد نصب رک با طراحی اتاقک بسته 1
 رک

 

طبق جدول خدمات  عدد نصب رک با طراحی اتاق باز 2
 رک

 

طبق جدول خدمات  عدد اتاقک و ارتباطات تجهیزاتنصب  3
 رک

 

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

  طبق جدول برق متر فشار ضعیف برق کشی کابل 1

  طبق جدول برق متر متر 01111 متراژ تا کشی کابل 3

  طبق جدول برق متر متر 05111 متراژ تا متر 01111 متراژ از کشی کابل 4

  طبق جدول برق متر باال به 05111 متراژ از کشی کابل 5

  طبق جدول برق متر خاص اعالن های چراغ و اضطراری چراغ های سیستم برای کشی کابل 6

7 
 در مقاوم و حریق ضد های کابل از استفاده با حریق اعالن های سیستم برای کشی کابل
 گراد سانتی درجه 011 تا آتش برابر

 طبق جدول برق متر
 

  طبق جدول برق عدد  خاص و ویژه شرایط برای برق تابلوهای نصب 8
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  طبق جدول برق عدد خاص شرایط با برق های پریز نصب 9

  طبق جدول برق عدد 5KVA قدرت تا آن ملحقات و UPS نصب 11

  برقطبق جدول  عدد KVA 05 تا 5KVA قدرت از آن ملحقات و UPS نصب 11

  طبق جدول برق عدد 05KVA از باالتر یها آنتو با های UPS نصب 12

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

 UPS برای ها آن پیکربندی و مدیریتی هایافزار نرم
 طبق جدول برق عدد

 

  توافقی عدد  ژنراتور دیزل نصب 14

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

  طبق جدول برق عدد ولتاژ در ناگهانی های جهش کردن فیلتر برای الکتریکی فیلترهای نصب 16

  توافقی متر آن تست و ارت چاه نصب 17

  طبق جدول برق عدد باتری نصب 18

  طبق جدول برق عدد باتری بهمراه اضطراری چراغهای مرکزی سیستم نصب 19

  حریق اعالن های سیستم

  توافقی عدد حریق اعالن مرکزی سیستم نصب 1

  توافقی عدد دود آشکارگر سنسورهای نصب 2

3 
 

 HVAC گرمایشی سرمایشی های سیستم خروجی ورودی مجاری سنسورهای نصب
11 

  توافقی عدد

  توافقی عدد برق تابلوهای خروجی و وردی کابلهای دمای و ولتاژ کنترل سنسورهای نصب 4

  توافقی عدد حریق اعالن دهنده هشدار های چراغ نصب 5

  توافقی عدد حریق دهنده هشدار ادوات سایر نصب 6

  حریق اطفای های سیستم

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

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

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

  توافقی عدد کربن اکسید دی های کپسول نصب 4

  توافقی عدد ای قطره پاش آب های کالهک نصب 5

  اضطراری روشنایی برق های سیستم نصب

  طبق جدول برق عدد اضطراری برق مرکزی سیستم نصب 1

  طبق جدول برق عدد داخلی باتری با اضطراری های چراغ نصب 2

  طبق جدول برق عدد اصلی باتری تابلو از مرکزی تغذیه با باتری بدون اضطراری های چراغ نصب 3

  طبق جدول برق متر اضطراری چراغ 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 سیم بی شبکه پورت بهمراه دسترسی کنترل سیستم مرکزی کنترلر نصب 3

  توافقی عدد (Biometric) انگشت اثر کنترلی ماژول نصب 4
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  توافقی عدد چشم عنبیه یا شبکیه Eye Print کنترلی ماژول نصب 5

  توافقی عدد صوتی آناالیزر کنترلی ماژول نصب 6

  توافقی عدد چهره کنترلی ماژول نصب 7

  توافقی عدد (دست کل اثر هندسی، شکل) دست کنترلی ماژول نصب 8

  توافقی عدد امضاء نمونه کنترلی ماژول نصب 9

  توافقی عدد الکترونیکی های قفل نصب 11

  توافقی عدد DNA تلفیقی های ماژول نصب 11

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

  بصری کنترل های سیستم

  طبق جدول دوربین عدد کواکسیال سوکت با مداربسته یها دوربین نصب 1

  طبق جدول دوربین عدد ای شبکه مداربسته یها دوربین نصب 2

  طبق جدول دوربین عدد سیم بی ای شبکه مداربسته یها 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 ماژول نصب 6

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

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

  طبق جدول دوربین عدد  آب ضد های عایق نصب 9

  انرژی کنترل های سیستم

  توافقی عدد انرژی کنترل مرکزی سیستم نصب 1

  توافقی عدد (المپ هر ازای به) روشنایی سیستم برای انرژی کنترل های ماژول نصب 2

  توافقی عدد (عمومی) V 001 برق بر مبتنی های سیستم برای انرژی کنترل های ماژول نصب 3

  توافقی عدد (عمومی) V 001 برق بر مبتنی های سیستم برای انرژی کنترل های ماژول نصب 4

  توافقی عدد انرژی کنترل سیستم افزاری نرم پیکربندی و نصب 5

  توافقی عدد مرکزی شبکه به آن اتصال و انرژی کنترل سیستم یافزار سخت پیکربندی و نصب 6

  توافقی عدد  سنتی های سیستم برای IP های ماژول نصب 7

  کاذب سقف و کف های سیستم

  توافقی متر معمولی کاذب کف سازی پیاده و نصب 1

  توافقی متر حریق ضد کاذب کف سازی پیاده و نصب 2

  توافقی متر کاذب کف روی بر آب ضد های عایق نصب 3

  جدول سازه مترمربع سقف کاذب سازی پیادهنصب و  4

5 
نیوتن  بر روی سقف غیرعاملپدافند  های روش سازی پیاده

 مترمربع/
  توافقی

  سنج رطوبت های سیستم

  توافقی عدد عمومی سنج رطوبت ماژول نصب 1

  توافقی عدد کف در آب به حساس سنسورهای ماژول نصب 2
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  توافقی عدد ها رک در آب به حساس سنسورهای نصب 3

  توافقی عدد  گرمایشی و برودتی سیستم های لوله ترکیدگی تشخیص ماژول نصب 4

5 
 بر داده مراکز سازی خنک برای رسانی آب های لوله ترکیدگی تشخیص ماژول نصب
 ها دهنده سرویس روی

 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 چیلر برودتی های سیستم نصب 1

  توافقی عدد تراکمی چیلر برودتی های سیستم نصب 2

  توافقی متر  کشی کانال 3

  توافقی عدد چیلر انواع کننده خنک های سیستم کنترلی های ماژول نصب 4

  طبق جدول مکانیک متر طول مسی کشی لوله 5

  طبق جدول مکانیک متر طول درین کشی لوله 6

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

  توافقی عدد گازی کولر انواع کننده خنک های سیستم کنترلی های ماژول نصب 8

9 
 کنترلگر سیستم به آن اتصال و کننده خنک سیستم مدیریتی افرار نرم نصب و پیکربندی

 اصلی
 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

  بندی عایقحریق و  ضد های رنگ و ها پنل

  توافقی متر دیوارها برای حریق ضد های پنل نصب 1  

  طبق جدول مکانیک متر صوتی و رطوبتی های عایقنصب  2

  طبق جدول مکانیک متر الکتریکی و مغناطیسی های عایقنصب  3

  طبق جدول سازه متر  ها پوشنصب دیوار  4

5 
 ضد موارد و سوزی آتش المللی بین استانداردهای طبق خاص مراکز و اتاق کاری رنگ

 ساعت 0 تا مقاومت و گراد سانتی 575 حرارت درجه تا حریق
 توافقی متر

 

  BMS, RMS, EMS مدیریت هوشمند سیستم فعال قطعات

  توافقی عدد BMS اصلی کنترلر نصب 1

  توافقی عدد یکپارچه مدیریت سیستم افزاری نرم پیکربندی 2

  توافقی عدد سیستم برروی مختلف های ماژول 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, KNX نظیر مختلف های پروتکل دهنده تطبیق ماژول نصب

etc 
  توافقی عدد

  توافقی عدد کنترلر برای سیم بی های ماژول نصب 7
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  مستندسازی

  توافقی عدد برچسب زنی و کدبندی کابلها، پریزها و پچ پنلهای شبکه 1

  توافقی سری ها زیرسیستمتهیه نقشه شماتیک ساختمانی و هر یک از  2

  توافقی سری تهیه مستندات ارتباطی شامل دیاگرام تجهیزات فعال 3

 غیرعاملپدافند  های روش سازی پیاده – سازی مقاوم

  توافقی سری ها زیرسیستمهر یک از  – غیرعاملپدافند  های روش سازی پیاده 1

 مشاوره، طراحی و نظارت

1 
و همچنین خدمات  ها زیرسیستمخدمات طراحی مراکز داده ررای هر یك از 

 و شرایط محیطی و غیره یاری مکانمشاوره 

  توافقی سری

  % مبلغ تجهیزات01 سری ها زیرسیستمهر یک از  سازی پیادهخدمات نظارت بر  2
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 ت اطالعاتیخدمات امننرخ تعرفه ***

 نرخ نفر ساعت. 1-1-1

 است. شده ارائهخدمات  جداولرا ره ازای ساعات اداری مطارق  افتا خدماترشناسی کاهزینه 

 نفر ساعتنحوه محاسبه تعرفه نرخ خدمات فنی تخصصی افتا بر مبنای . 2-1-1

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

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

پروژه )ضریب  * ضریب ویژگی ای * ضریب تعدیل ضریب منطقه ضریب حساسیت * تخصص ویژه * ضریب رتبه *

نیرو * ضریب خدمات توام * ضریب شیفت اضافه * ضریب طبقات *  ضریب ماندگاری * ضریب سرپرستی *شغلی( 

 ضریب ارتفاع

 .شود میب یادشده، مقدار آن ضریب ررارر را عدد یك فر  یط الزم ررای تعیین هر یك از ضرایتذکر2 در صورت عدم احراز شرا

 فعال فناوری اطالعاتیك  های هزینهمترتب رر نیروی انسانی است و سایر  های هزینهحاضر متکی رر  تعرفهمحاسبات مندرج در تذکر2 

 توانند می فعاالن فناوری اطالعاتست ا . ردیهی یرد میهای نامشهود، دانش فنی و سوارق اجرایی  ذشته را در رر ن داراییمانند سررار 

 انونی اضافه نمایند.ره رهای پروژه خود را رعایت ضوارط ا آن رامانند  ذکرشده یاسهم موارد 

 1393سال  در نرخ پایه فعالیت. 3-1-1

 است.ریال 3830777اسمت اول این مستند. این نرخ پایه رر اساس محاسبات

 ضریب منطقه ای . 4-1-1

 منطقه ایضریب 

 132 تهران رزرگ

 132 )مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و ... ( شهرها کالن

 1. 1 سایر شهرهای مرکز استان

 1 هامراکز شهرستان

 ضریب رتبه. 5-1-1

 .شود میاین ضریب از فرمول زیر محاسبه 

 (1+1+رتبه شرکت(/1))

 ضریب مدرک تحصیلی. 6-1-1

 مدرک تحصیلی ضریب

 137 دکتری 1

 136 کارشناسی ارشد 2

 135 کارشناسی 3

 133 دیپلم فوق 4

 1 دیپلم تا  5
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مدار  مرتبط را فناوری اطالعات فر  شده است. تشخیص مرتبط و غیر مرتبط  الذکر فوقجدول در  ایدشدهمدار   توجه: 

 .راشد میرودن مدر  تحصیلی پیرو مصوره شورای عالی انفورماتیك 

 ضریب حساسیت. 1-1-1

 در خدمات امنیت رسیار حائز اهمیت است.  ررای اجرای کارهایی که مخاطرات ره دنبال دارند، تر دایق  یری اندازهمیزان دات و 

 ردد. رنارراین را توجه ره وظای  کلیدی و  ناپذیری جبران های زیانو  ضررها منجر ره  اند پدید  هوایی، حساس مشاغ در  نوع فعالیت

. یکی از راشد می، انتخاب شایسته و ارزیاری عملکرد آنان، از فاکتورهای کلیدی است که ره عنوان یك ضرورت مطرح افرادحساس 

مرتبط را شغ ، انتخاب  های ریسكاساسی ررای رررسی تناسب یك نیروی انسانی و توانایی رسید ی فرد ره خطرات و  های  ام

از نوع شغ ، دارای یك  نظر صر ، اند مناسبلی که ررای ننین مشاغ  عملیاتی مؤثر رر عملکرد این افراد است. پرسن ای شاخصه

 های مواعیتضروری ررای  های شاخصره عنوان هسته و مبنایی ررای تعیین  توانند میکه  راشند می شناسایی اار  یها شاخصمجموعه 

را این میزان دات و حساسیت   مختصاتیانتخاب  که ردیهی استدر نظر  رفته شوند. و البته حساس  فرسا طااتعملیاتی پرخطر و 

 . راشد میمازاد  ای هزینهنیازمند در نظر  رفتن 

 دارد. 302ی افتا این ضریب مقدار ها پروژهدر 

 ضریب جابجایی. 7-1-1

رنا رر دوری راه میزان  شده محاسبهکیلومتر راشد مبلغ  57و را رعد مسافت ریشتر از  مح  پروژهدرصورتیکه مح  ارائه خدمت خارج از 

 .شود میضریب مرروط ره روال زیر محاسبه 

 3جدول 
 درصد مسافت

 %5 کیلومتر 377تا  57از 

 %37 کیلومتر 357تا  377از 

 %35 کیلومتر 277تا  357از 

 %25 کیلومتر 177تا  277از 

 %17 کیلومتر 177راالتر از 

 ضریب تعدیل. 9-1-1

رنا رر اعالم رانك مرکزی از زمان انتشار آخرین تعرفه تا زمان استفاده فرمول جهت محاسبه  ، نوسانات ارزاین ضریب مبین رشد تورم

 ایمت پروژه است.

 ضریب تخصص ویژه. 11-1-1

 فعاالن فناوری اطالعاتویژه یا تجرریات خاص نیاز است ره شرط ارائه  واهی سارقه کار مرروط، را توافق  های تخصصدر مواردی که ره 

 .شود میزیر اعمال  ضرایبجدول  و کارفرما

 تخصص ویژه ضریب

 2 سال تجرره مرتبط 37ریش از  1

 137 سال تجرره مرتبط 37تا  6 2

 134 سال تجرره مرتبط 6تا  1 3

 132 تجرره مرتبط سال 1تا  3 4

 1 تا یك سال تجرره مرتبط 5
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 ضریب خدمات توام. 11-1-1

تخصص  فن آوری اطالعات و ارتباطاتکه در ریش از یك رشته یا موضوع خدمات  فعاالن فناوری اطالعاتضریب خدمات توام در مورد 

، مشروط رر شود میاعمال  3037یا تجرره داشته راشد و رر این اساس در کارهای مختل  ره صورت توام، ارائه خدمات نماید ره میزان 

 راشد. نشده رینی پیشجنبی، فرد دیگری در کادر مشاور  های تخصصاینکه لزوم انجام خدمات توام مورد تایید کارفرما روده و ررای 

 

 سرپرستی ضریب. 12-1-1

و ررای راالتر  3035نفر ضریب  37و تا  5، ریش از 3037نفر راشد  5ره سرپرست تیم مشاوران در صورتیکه کادر تحت سرپرستی وی تا 

 . یرد میتعلق  3027نفر ضریب  37از 

رررسی و در صورت شمول جدا انه ررای هر  روه  ره طورتذکر2 در صورتیکه یك پروژه شام  نند  روه مشاوران راشد، مفاد این رند 

 .شود میاعمال 

 

 ضریب ماندگاری نیرو. 13-1-1

از ارتدای سال دوم و پس از آن  الزحمه حقدر االب یك پروژه یا یك ارارداد،  کارشناسان و مدیراندر صورت حضور مستمر هر یك از 

 .یارد میرا ضریبی متناسب را زمان ماند اری ره شرح زیر افزایش 

. در اراردادهای راشد می 3035و از ارتدای سال نهارم ره رعد  3037، ارتدای سال سوم، 3075از ارتدای سال دوم، یرو نضریب ماند اری 

د، ندر ریش از یك ارارداد فعالیت داشته راش کارشناسان و مدیرانکه رنا رر مقتضیات اجرائی یك پروژه،  فن آوری اطالعات و ارتباطات

 ل ضریب ماند اری، حکم واحد را دارد.این پروژه در ارتباط را اعما

 

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

همزمان را کارکرد مشتری و.... ( درخواست  ردد را توافق کارفرما  ،روزیه ننانچه عملیات اجرایی در شرایط خاص و غیر معمول )شبان

 اعمال خواهد شد.های اجرایی  تعرفه در ضریب شیفت اضافه 302تا 

 

 ضریب طبقات. 15-1-1

اضافی  های هزینهره منظور جبران  شود میضریب طبقات جهت اجرای خدمات انفورماتیکی که در طبقاتی غیر از طبقه همک  انجام 

  تخصصی ضریب آن تعیین شده است. های رخشکه در  شده  رفتهدر نظر  شوند میمتحم   فعاالن فناوری اطالعاتکه 
 
 

 ضریب ارتفاع. 16-1-1

متر انجام شود  5/1را ارتفاع ریش از  ای طبقهننانچه کار در فر  شده و  3متر در هر طبقه  5/1ضریب ارتفاع ررای انجام کار تا ارتفاع 

 . ردد میاستفاده از تجهیزات ویژه)داررست، راالرر،......( این ضریب ملحو  رارت 
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 ضریب ویژگی پروژه. 11-1-1

 فن آوری اطالعات و ارتباطاتکه در رسته های مختل  و الزامات تخصصی مرروط ره ایتم خدماتی خدماتی  های عنواناین ضریب رنا رر 

 . یرد میو در فرمول ارار  شود میاست معرفی  شده تعری 

ور جدا انه و فقط یك رار ط. در صورتی که در یك ارارداد یا در یك پروژه، نند موضوع کاری وجود داشته راشد، ضریب هر موضوع ره 

ب پیشنهادی مشخص و ایدر صورت نیاز و ررای کارهایی که در موارد موجود در جداول اشاره نشده است، را ارائه ضر .شود میاعمال 

 .شود میوع مورد توافق طرفین اعمال  زارش توجیهی الزم، موض

  :گردد مییی که خدمات تخصص زیر مورد نیاز است ضرایب زیر اعمال ها پروژهدر 

 ضریب ویژ ی پروژه

 ضریب مدار  مورد نیاز عنوان شغلی #

 ISMS Lead Auditor 3 پروژه مدیر 3

 ISMS Lead Auditor 231 پروژه کنترل مدیر – امنیت اطالعات ارشد کارشناس 2

 ISMS ISMS Auditor 234 کارشناس سیستم  1

 Implementation ISMS Implementation Expert 231 ارشد کارشناس 4

 CISSP , CISM , CRISK,CCIE Security 231 اطالعات امنیت فنی ارشد کارشناس 5

 CEH , CISA,CCSP ارشد مستندساز 6
 234 

 : MCSE: Security / Security+, CCNA مستندساز 7
Security 2 

 CEH , CISA,CCSP ارشد  ر مصاحبه 8
 234 

  MCSE: Security / Security+, CCNA  ر مصاحبه 3
Security 2 

  
 * ال(یر) کارشناسی پروژه افتاه خدمات ینرخ پا. 16جدول

 رتبه یك )ریال( های شرکتررای  نفر ساعت عنوان شغلی #

 232113111 پروژه مدیر 3

 308770777 پروژه کنترل مدیر – امنیت اطالعات ارشد کارشناس 2

 ISMS 135113111 کارشناس سیستم  1

 Implementation  135113111کارشناس  4

 308770777 اطالعات امنیت کارشناس ارشد فنی 5

 135113111 ارشد مستندساز 6

 131113111  مستندساز 7

 135113111 ارشد  ر مصاحبه 8

 131113111   ر مصاحبه 3

 131113111 کمك کارشناس 37

 ها و شرایط خاص رراساس تعرفه پیوست و را توافق طرفین محاسبه و پرداخت خواهد شد.2 ررای پروژه3تبصره 

 نییتعی توافق ره صورت آن  یکارشناس هیپا نرخ راشد می ای ویژهی فن دانش ره ازین که شبکه خاصی ها پروژه در  22 تبصره

 . ردد می

 

 صورت پذیرفته است2و روند ره راال شده،  *محاسبات فوق رر اساس مفروضات زیر
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 دارند فاصله کیلومتر 57خدمات کمتر از  دهنده ارائه= یك فر  شده است)کارفرما و شرکت جارجاییضریب 

 تهیه شده است نهارضریب رتبه = محاسبات ررای شرکت رتبه 

 یك فر  شده استضریب حساسیت = 

 فر  شده است ای= یك ضریب منطقه

 ضریب تعدی  = یك فر  شده است

 ضریب سرپرستی = یك فر  شده است

 ضریب ماند اری نیرو = یك فر  شده است

 ضریب خدمات توام= یك فر  شده است

 ضریب شیفت اضافه = یك فر  شده است

 ضریب طبقات = یك فر  شده است

 ضریب ارتفاع = یك فر  شده است

 فر  شده است 308ویژه=ضریب تخصص 

 مقادر دیگری رنا رر جداول پیشین داشته راشند. توانند میرنا رر مقتضیات هر پروژه  اند شدهردیهی است مواردی که در اینجا یك فر  

 نفر ساعت 211تا  111ی پشتیبانی بین ها پروژهدر  نفر ساعتنحوه محاسبه تعرفه بر مبنای . 17-1-1

. شایان ذکر است در این شود میمحاسبات نفر ماه از فرمول زیر محاسبه  شده تمامره علت کاهش ایمت رهای  ها پروژهدر این 

 مطارق تعار  پیشین خواهد رود. ها تعری فرمول کلیه 

 %77*367ماهانه= نفر ساعت خدمات امنیت * نفر ساعت 277تا  377 ینر یبانینرخ  نفر ماه پشت

 نفر ساعت 211ی بیش از ها پروژهدر  نفر ساعتبر مبنای نحوه محاسبه تعرفه . 19-1-1

. شایان ذکر است در این شود میمحاسبات نفر ماه از فرمول زیر محاسبه  شده تمامره علت کاهش ایمت رهای  ها پروژهدر این 

 مطارق تعار  پیشین خواهد رود. ها تعری فرمول کلیه 

 %57*367ماهانه= نفر ساعت خدمات امنیت * نفر ساعت 277از  یشر یبانینرخ  نفر ماه پشت

 وری اطالعاتاخدمات امنیت فن بندی دسته. 21-1-1

 2  ردد میتعری  ره شرح ذی   ییها تیفعال هررای هر  رو و ردیده  رندی تقسیم روه  8در وری اطالعات الیست خدمات امنیت فن

 رساختیز تیامن خدمات .3

 یکیزیف تیامن خدمات .2

 ارتباطات تیامن خدمات .1

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

  اطالعات تیامن تیریمد یها ستمیس خدمات  .5

 SOCطراحی  .6

 ی فیلترینگ ها ستمیسخدمات  .7

 مشتر  و یعموم موارد .8

 

 

 

 لیست خدمات. 21-1-1
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 ال(ی)ر خدمات امنیت زیرساخت ه ینرخ پا. 17جدول

 زیرساخت امنی ها پروژهاجرای 

 واحد عنوان ردی 
 تعرفه

 پیشنهادی
 حداا  تخصص الزم

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت شبکه مبتنی رر تغییر توپولوژی ارتقاء امنیت 3

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت (NATپیکررندی ترجمه آدرس ) 2

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت (ACLپیکررندی لیستهای دسترسی  ) 1

4 
رر اساس دستورالعم  های  IPپیکررندی مسیریاری 

 ایمن سازی
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت object groupsپیکررندی  5

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت (VLANمجازی ) های شبکهپیکررندی  6

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت پیکررندی فیلترینگ رر تجهیزات خاص 7

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت failoverپیکررندی  8

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت پیکررندی فایروال شفا  الیه دو 3

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت Modular Policy Frameworkپیکررندی  37

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت Application-Aware Inspectionپیکررندی   33

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت پیکررندی راه ح  های دسترس پذیری راال 32

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت QoSپیکررندی خط مشی  31

 
   

  

 با استفاده از دیواره آتش و مهارت اجرای شبکه امن

 واحد عنوان ردی 
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداا  تخصص الزم

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت CBACپیکررندی  34

35 
 Zone-Based -پیکررندی دیواره آتش منظقه ای

Firewall  
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت Auditپیکررندی  36

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت PAMپیکررندی  37

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت پیکررندی کنترل دسترسی 38

 مدیر فنی 000110111 نفر ساعت رهینه سازی کارایی 33

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت advanced Firewall featuresپیکررندی   27

 )شبکه خصوصی مجازی( VPNاجرا شبکه امن با استفاده از 

 واحد عنوان ردی 
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداا  تخصص الزم

 کمك کارشناس 001110111 نفر ساعت محلی های شبکهرین  Ipsecپیکررندی  23

 کمك کارشناس 001110111 نفر ساعت  SSL VPNپیکررندی  22
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 کمك کارشناس 001110111 نفر ساعت DMVPNپیکررندی 21

 کارشناس فنی 005110111 نفر ساعت Group Encrypted Transport VPNپیکررندی  24

 کارشناس فنی 005110111 نفر ساعت Easy VPNپیکررندی  25

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت CA PKIپیکررندی  26

 کارشناس فنی 005110111 نفر ساعت Remote Access VPNپیکررندی   27

 کمك کارشناس 001110111 نفر ساعت Unity Clientپیکررندی  28

 کمك کارشناس 001110111 نفر ساعت Clientless WebVPNپیکررندی  23

 کمك کارشناس 001110111 نفر ساعت AnyConnect VPNپیکررندی  17

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت XAuth, Split-Tunnel, RRI, NAT-Tپیکررندی  13

12 
خصوصی مجازی  های شبکهررای  QoSپیکررندی  

(VPN) 
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

 کمك کارشناس 001110111 نفر ساعت GRE, mGREپیکررندی  11

 کمك کارشناس 001110111 نفر ساعت L2TPپیکررندی  14

15 
 -خصوصی مجازی   های شبکهپیکررندی موارد پیشرفته 

advanced  VPN features 
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

    
  

 بمنظور کاستن تهدید های شبکه IPSپیکربندی 

 واحد عنوان ردی 
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداا  تخصص الزم

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت IPS Sensor Applianceپیکررندی  16

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت Sensor Applianceمقداردهی اولیه  17

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت Sensor Appliance managementپیکررندی  18

13 
 Sensorپیکررندی حسگرهای مجازی در 

Appliance 
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت پیکررندی سیاستهای امنیتی 47

43 
 promiscuous and inlineپیکررندی 

monitoring on the Sensor Appliance 
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

42 
 Sensorپیکررندی و رهینه سازی امضاء رر 

Appliance 
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

41 
 Sensorرر  custom signaturesپیکررندی 

Appliance 
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت Sensor Applianceپیکررندی رال  کردن ذر  44

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت Sensor Applianceرر   TCP resetsپیکررندی  45

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت Sensor Applianceرر  rate limitingپیکررندی  46

47 
 Sensorرر  signature enginesپیکررندی 

Appliance 
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت Sensor Applianceدر پیکررندی  IDMرکار یری  48
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 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت Sensor Applianceرر   event actionپیکررندی  43

57 
 Sensorرر   event monitoringپیکررندی  

Appliance 
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

53 
 advanced features on the Sensorپیکررندی 

Appliance 
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

52 
)سیستم پیشگیری از  IPSپیکررندی و رهینه سازی 

 ورود غیر مجاز(-تعدی
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت ها سویچرر  SPAN & RSPANپیکررندی  51

    
  

 هویت تأییداجرا مدیریت 

 واحد عنوان ردی 
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداا  تخصص الزم

54 
 RADIUS andپیکررندی پروتکلهای امنیتی +

TACACS 
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت LDAPپیکررندی  55

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت certificate-based authenticationپیکررندی  56

 کارشناس ارشد فنی 000110111 ساعتنفر  proxy authenticationپیکررندی  57

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت 87203xپیکررندی  58

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت پیکررندی موارد پیشرفته مدیریت هویت  53

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت NAC Frameworkپیکررندی   67

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت طرح کنترل و مدیریت امنیت 63

62 
 protocolاجرا موارد امنیت طرح مسیریاری 

authentication……  
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

61 
 Control Plane-پیکررندی سیاستهای طرح کنترل

Policing 
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

64 
 managementو  CP protectionپیکررندی 

protection 
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

65 
 broadcast control and switchportپیکررندی 

security 
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

66 

 additional CPU protectionپیکررندی 

mechanisms (options drop, logging 
interval) 

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت کردن( حذ  سرویسهای غیر ضروری غیرفعال) 67

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت SNMP,Syslog,AAA,NTPپیکررندی  68

63 

 ,service authentication / FTPپیکررندی  

Telnet 0HTTP,Control device access   ،

SSH 0Privilege levels ، 

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت پیکررندی مدیریت و امنیت تجهیزات 77
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 واحد عنوان ردی 
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداا  تخصص الزم

87 
 Network Based Applicationپیکررندی  

Recognition - NBAR 
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت NetFlowپیکررندی پروتک   83

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت Anti-Spoofing  کارهای راهپیکررندی  82

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت packetپیکررندی ردیاری و استفاده از ردیاری  81

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت پیکررندی کنترل ترافیك عبوری و مدیریت تراکم 84

 

 شناسایی و کاهش حمالت شبکه

 واحد عنوان ردی 
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداا  تخصص الزم

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت fragmentationشناسایی و محافظت در ررارر حمالت  85

86 
 malicious IP optionشناسایی و محافظت در ررارر  

usage 
 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت

87 
 networkشناسایی و محافظت در ررارر حمالت 

reconnaissance 
 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت IP spoofingشناسایی و محافظت در ررارر حمالت  88

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت MAC spoofingشناسایی و محافظت در ررارر حمالت  83

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت ARP spoofingشناسایی و محافظت در ررارر حمالت  37

 پیکربندی پیشرفته امنیت

 واحد عنوان ردی 
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداا  تخصص الزم

73 
ررای مقارله را  migrationپیکررندی تکنیکهای 

 حمالت شبکه ای
 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت ها-packetپیکررندی تکنیکهای عالمتگذاری  72

71 
 ,RFC3338/1117-های امنیتی -RFCاجرا 

RFC2827/1774 
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت Sink Holeو  Black Hole کارهای راهپیکررندی  74

75 
 RTBH-Remote Triggeredپیکررندی فیلترینگ 

Black Hole 
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

76 
پیکررندی فیلترینگ ترافیك را استفاده از لیست 

 Access-Listsدسترسی/
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت (TCP)استراق سمع  TCP Interceptپیکررندی  77

78 
 Unicast Reverse Path Forwardingپیکررندی 

- uRPF 
 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت

 کارشناس ارشد فنی 000110111 نفر ساعت (Committed Access Rate) CARپیکررندی   73
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33 
 Denial ofشناسایی و محافظت در ررارر حمالت 

Service/DoS 
 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت

32 
 Distributedشناسایی و محافظت در ررارر حمالت 

Denial of Service/DDoS 
 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت

31 
-Man-in-theشناسایی و محافظت در ررارر حمالت 

Middle /MiM 
 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت

34 
 portشناسایی و محافظت در ررارر حمالت 

redirection 
 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت DHCPشناسایی و محافظت در ررارر حمالت  35

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت DNSشناسایی و محافظت در ررارر حمالت  36

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت  Smurfشناسایی و محافظت در ررارر حمالت  37

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت SYNشناسایی و محافظت در ررارر حمالت  38

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت MAC Floodingشناسایی و محافظت در ررارر حمالت  33

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت VLAN hoppingشناسایی و محافظت در ررارر حمالت  377

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت مختل  1و 2شناسایی و محافظت در ررارر حمالت الیه  373

 

 ال(ی)ر خدمات امنیت ارتباطاته ینرخ پا. 18جدول

 (HSMی )افزار سختماژول امن  –تجهیزات رمز 

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

 کارشناس ارشد فنی 308770777 نفر ساعت شناخت محیطی و زیرساخت رهمراه نیازسنجی  371

 کارشناس فنی 305770777 نفر ساعت نصب و پیکر رندی 374

 کارشناس فنی 305770777 نفر ساعت HSM Firmwareرروز رسانی  375

    
 

 توکن و کارت هوشمند –تجهیزات رمز 

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

 کارشناس ارشد فنی 308770777 نفر ساعت شناخت وضعیت موجود و رررسی محیطی 376

 کارشناس فنی 305770777 نفر ساعت ارائه نظریه کارشناسی 377

378 
ی ررای سهولت در اجرای الزامات افزار نرمتهیه رسته های 

 امنیت مبتنی رررمز
 کارشناس فنی 305770777 نفر ساعت

 کارشناس فنی 305770777 نفر ساعت سرویس مرکز  واهی در سرویس دهنده ویندوز سازی پیاده 373

337 
احراز هویت دوعاملی روی سرویس  یرنده  سازی پیاده

 ویندوز
 کارشناس فنی 305770777 نفر ساعت

 فنیکارشناس  305770777 نفر ساعت احراز هویت دوعاملی کاررران راه دور 333

 کارشناس فنی 305770777 نفر ساعت  Terminal serviceاحراز هویت دوعاملی در 332

331 
فعال سازی سرویس امضای دیجیتال و رمزنگاری ررروی 

 Exchangeسرویس دهنده 
 کارشناس فنی 305770777 نفر ساعت
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 ال(ی)ر خدمات امنیت اطالعاته ینرخ پا. 13جدول

 (CAگواهی  الکترونیکی   )

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

334 
مشاوره وتدوین مستندات  جهت دریافت مجوزمرکزمیانی 

 الکترونیکی  صدور  واهی
 مدیر فنی 202770777 نفر ساعت

335 
ی زیرساخت کلید عمومی جهت مراکز میانی دارای انداز راه

 مجوز از مرکز ریشه
 مدیر فنی 202770777 نفر ساعت

 کارشناس ارشد فنی  308770777 نفر ساعت ی زیر ساخت کلید عمومی درون سازمانیانداز راه 336

337 
 PKEتجهیز ررنامه های کاررردی ره زیرساخت کلید عمومی )

 افزار(نمودن نرم
 کارشناس ارشد فنی  308770777 نفر ساعت

 

 (Penetration Testو آزمون نفوذ ) پذیری آسیبارزیابی 

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

 کارشناس ارشدامنیت توافقی نفر ساعت آزمون جعبه سفید 338

 کارشناس ارشدامنیت توافقی نفر ساعت آزمون جعبه سیاه 333

 کارشناس ارشدامنیت توافقی نفر ساعت آزمون جعبه خاکستری )شیشه ای( 327

 کارشناس ارشدامنیت توافقی نفر ساعت رازرینی کد 323

  
      

 (UTM( و مدیریت یکرارچه تهدیدات)Firewallسیستم های دیواره آتش)

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

322 
طراحی امنیت مبتنی رر سیستم مدیریت یکپارنه 

 تهدیدات 
 کارشناس ارشد امنیت  308770777 نفر ساعت

 کمك کارشناس 307770777 ساعتنفر  نصب فیزیکی  321

 کارشناس پیاده ساز 305770777 نفر ساعت افزاری نرمنصب و پیکررندی  324

325 
خط مشی های  سازی پیادهتحلی  و تدوین و 

 )پیشرفته(UTMامنیتی سازمان در 
 کارشناس ارشد امنیت 308770777 نفر ساعت

 کارشناس ارشد امنیت توافقی نفر ساعت UTMسفارشی سازی اارلیتها و امکانات  326

327 
تجهیزات ثبت و تحلی   رخداد  اندازی راهنصب و  

 های امنیت شبکه
 کارشناس ارشد امنیت 308770777 نفر ساعت

328 
تجهیزات امنیتی مقارله را رخنه  اندازی راهنصب و  

(IDS  وIPS) 
 کارشناس ارشد امنیت 308770777 نفر ساعت

323 
تجهیزات شبکه مجازی خصوصی  اندازی راهنصب و  

 (VPN ) 
 کارشناس فنی  305770777 نفر ساعت
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 EndPoint Security-امنیت در نقاط انتهایی

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

 کارشناس فنی  305770777 نفر ساعت رازدید از شرایط و تنظیمات محصول 317

313 
سرویس دهنده /سرویس نصب/رروز رسانی رر روی 

 ر سکوی غیر ویندوزید  یرنده
 کارشناس پیاده ساز 305770777 نفر ساعت

312 
نصب/رروز رسانی رر روی سرور/کالینت در سکوی 

 ویندوزی
 کمك کارشناس 307770777 نفر ساعت

311 
نصب/رروز رسانی کنسول مدیریتی/کار زار 

 ضدردافزار 
 سازکارشناس پیاده  305770777 نفر ساعت

314 
نصب/رروز رسانی رر روی سرور از طریق کنسول 

 مدیریتی
 کمك کارشناس 307770777 نفر ساعت

315 
نصب/رروز رسانی رر روی کالینت از طریق کنسول 

 مدیریتی
 کمك کارشناس 307770777 نفر ساعت

316 
پاکسازی سرور/کالینت از آلود ی و تهدیدات در 

 سکوی غیر ویندوزی
 کارشناس فنی 305770777 نفر ساعت

317 
پاکسازی سرور/کالینت از آلود ی و تهدیدات در 

 سکوی ویندوزی
 کارشناس فنی 305770777 نفر ساعت

 کارشناس پیاده ساز 305770777 نفر ساعت حذ  ضدردافزار ابلی از طریق کنسول مدیریتی 318

313 
حذ  ضدردافزار  ابلی از کامپیوترها ره طور 

 مستقیم
 کارشناس پیاده ساز 305770777 ساعتنفر 

 کارشناس ارشد فنی 308770777 نفر ساعت سفارشی سازی کنسول مدیریتی 347

 سیستم های مدیریت امنیت اطالعات      

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

 ISMSکارشناس  305770777 نفر ساعت مشاوره در زمینه طراحی روال ها و فرم ها 343

  ISMSکارشناس ارشد 308770777 نفر ساعت ISMSمشاوره در زمینه طراحی سیستم  342

  ISMSکارشناس ارشد 308770777 نفر ساعت ISMSسیستم  سازی پیادهمشاوره در زمینه  341

344 
و اجرای سیستم  سازی پیادهنظارت رر طراحی و 

ISMS 
  ISMSکارشناس ارشد 308770777 نفر ساعت

345 
 آوری جمعتنظیم فرمهای مصاحبه، شناسایی و 

 اطالعات
 ISMSکمك کارشناس  307770777 نفر ساعت

 ISMSکارشناس ارشد  308770777 نفر ساعت طراحی فرمها و روالهای نامگذاری و ارزشگذاری 346

  ISMSکارشناس ارشد 308770777 نفر ساعت ها پذیری آسیبتهیه و تدوین لیست  347

  ISMSکارشناس ارشد 308770777 نفر ساعت تهیه و تدوین جدول تهدیدات امنیتی 348

  ISMSکارشناس ارشد 308770777 نفر ساعت ها آنشناسائی مخاطرات امنیتی و لطمات  343

  ISMSکارشناس ارشد 308770777 نفر ساعت ولوژی ارزیاری ریسك و ارزیاری مخاطراتدتعیین مت 357



 ایسازمان نظام صنفی رایانه 3131سال  كینفورماتتخصصی ا – یخدمات فن هینرخ پا تعرفه             

 

ه | 55 ح ف ص  

353 
و  پذیری آسیب، داراییتهیه ماتریس ارتباطی 

 تهدیدات 
  ISMSکارشناس 305770777 نفر ساعت

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

352 
تهیه و تدوین راهکارهای رهبود و کنترل های 

 امنیتی الزم
 کارشناس ارشد فنی 308770777 نفر ساعت

  ISMSکارشناس ارشد 308770777 نفر ساعت SOAتدوین مستند  351

354 
 Riskتدوین طرح رفع و مقارله را مخاطرات )

Treatment ) 
  ISMSکارشناس ارشد 308770777 نفر ساعت

355 
شناسائی وضعیت موجود و کنترل های امنیتی فعلی 

(Control Analyses) 
 کارشناس ارشد فنی 308770777 نفر ساعت

356 
و شناسائی کنترل های الزم  GAP Analyzeانجام 

 ررای رفع مخاطرات امینتی شناسائی شده
  ISMSکارشناس ارشد 308770777 نفر ساعت

357 
طراحی و تدوین ررنامه های آموزشی و آ اهی 

 رسانی
  ISMSکارشناس ارشد 308770777 نفر ساعت

358 
رازنگری و کنترل های  های رویه سازی پیادهتدوین و 

 رررسی اثررخشی
  ISMSکارشناس ارشد 308770777 نفر ساعت

 کارشناس ارشد فنی 308770777 نفر ساعت تدوین نارت سازمانی کمیته امنیت اطالعات 353

367 
امنیتی در حوزه  های روالتدوین سیاست ها و 

 امنیت ارتباطات و تبادل اطالعات
 308770777 نفر ساعت

کارشناس ارشد امنیت 

 اطالعات

 کمك کارشناس مستندساز 307770777 نفر ساعت طراحی فرمها و مستند سازیتهیه و  363

 ISMSکارشناس  305770777 نفر ساعت انجام مصاحبه و تکمی  فرمهای مرروطه 362

 ISMSکارشناس  توافقی نفر ساعت انجام ممیزی 361

 کارشناس ارشد فنی 308770777 نفر ساعت CSIRT سازی پیادهطراحی و  364

 

 SOCطراحی 

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

365 
 رندی دستهو  آوری جمعایجاد سند سیاست 

 اطالعات سازی ذخیره
 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت

366 
و  رندی دستهو  آوری جمعایجاد طرح روش 

 اطالعات سازی ذخیره
 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت  زارشات مورد نیازایجاد لیست  367

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت اطالعات آوری جمعپیکررندی سیستم  368

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت اطالعات رندی دستهپیکررندی سیستم  363

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت پیکررندی سیستم تهیه  زارشات 377

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت تحلی  های روالایجاد  373

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت خراری ها رندی دسته های روالایجاد  372
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 SOCطراحی 

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت نگهداری های روالایجاد  371

 مدیر فنی  000110111 نفر ساعت روزرسانی ره های روالایجاد  363

 ال(ی)ر خدمات سیستم های فیلترینگه ینرخ پا. 47جدول      

 (Web Filterسیستم های فیلترینگ)

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

 کمك کارشناس 001110111 نفر ساعت نصب فیزیکی  377

 کارشناس پیاده ساز 005110111 نفر ساعت افزاری نرمنصب و پیکررندی  373

372 
خط مشی های  سازی پیادهتحلی  و تدوین و 

 Web Filterامنیتی سازمان در 
 کارشناس امنیت 005110111 نفر ساعت

371 
 Webسفارشی سازی اارلیتها و امکانات 

Filter 
 کارشناس ارشد امنیت توافقی نفر ساعت

 WAF (Web Application Firewall ) سیستم       

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 الزمحداقل تخصص 

 کمك کارشناس 001110111 نفر ساعت نصب فیزیکی  374

 کارشناس پیاده ساز 005110111 نفر ساعت افزاری نرمنصب و پیکررندی  375

376 Tuning  مجموعه اوانینWAF کارشناس فنی امنیت 005110111 نفر ساعت 

 امنیتکارشناس ارشد  000110111 نفر ساعت WAFره روزرسانی مجموعه اوانین  377

378 
خط مشی های  سازی پیادهتحلی  و تدوین و 

 )پیشرفته(WAFامنیتی سازمان در 
 کارشناس ارشد امنیت 000110111 نفر ساعت

 کارشناس ارشد امنیت توافقی نفر ساعت WAFسفارشی سازی اارلیتها و امکانات  373

387 
تجهیزات ثبت و تحلی    اندازی راهنصب و  

 رخداد های امنیت شبکه
 کارشناس ارشد امنیت 000110111 نفر ساعت

 

 ال(ی)ر عمومی و مشتر ه خدمات ینرخ پا. 43جدول

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 حداقل تخصص الزم

 کارشناس ارشد توافقی نفر ساعت خدمات مشاوره 383

 کارشناس ارشد توافقی نفر ساعت خدمات نظارت 382

 کارشناس ارشد توافقی نفر ساعت پروژهخدمات مدیریت و مدیریت  381

 کارشناس ارشد توافقی نفر ساعت خدمات پشتیبانی 384
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 و اصطالحات تخصصی / فنی تعاریف. 2-7
A 

Analog Line 

 خط تلفن شهری

ATA 

 IP Phoneمبدل تلفن ساده ره 

Access List 2 

 های کاررران ره امکانات شبکه IPلیست دسترسی 
Access Point:  

 .کند متص  می (LAN) های را دسترسی محلی ها و تجهیزات تکنولوژی را ره شبکه نقاط دسترسی است و رایانه

Audit 

 ممیزی فرآیندی سیستماتیك، مستق  و مدون ررای کسب شواهد و ارزیاری مبتنی رر وااعیت ره منظور تعیین میزان ررآورده شدن

 معیارهای ممیزی است.
AAA :( authentication, authorization and accounting) Authentication  

 .شوند میجهت احراز هویت کاررر شبکه و میزان و وضعیت دسترسی او ره منارع مختل  انجام 
Administration 

ثبت  ندیو فرآ یاتیعناصر عمل  ذاری ررنسبو متعلقات آن،  کشی کار  ستمیس یالزامات مستندساز  یتعر روش یراهبر تیریمد

 .کشی کار  ستمیدر س راتییتغ
Application : 

 راشد شده انجام یمخاررات کشی کار سامانه ره همراه روش انتقال آن که تحت پوشش  كی یکاررر
 

Attenuation 

 نقطه نینند نیر گنالیس كیاندازه ادرت  کاهش  یتضع

 .شود می انیر یره توان ورود یتوان خروج بینشانگر ک  تلفات کار  است که را ضر  ی2 تضعنکته
Asset  

 است ارزش سازمان دارای ررای که نیزی دارایی 2 هر
 

Accessiblity : 

 شده مجاز موجودیت یك تقاضای محض ره رودن، استفاده اار  و دسترس در پذیری 2 ویژ ی دسترس
ADCS :   

 ای مجموعهسیستمی است که در آن  Automated Data Collection System (ADCS) اطالعات آوری جمعسیستم مکانیزه 

شناسایی خودکار تشخیص داده، خوانده و ثبت  های روشها اطالعات مورد نظر را را استفاده از افزار نرمها و افزار سختاز تجهیزات شام  

 .کند می

 

B 

BMS, RMS, EMS 

دی اکسید کررن و و ل درجه حرارت عملکرد اصلی این است که مدیریت محیط زیست در ساختمان و کنتر مدیریت هوشمند سیستم

 ,As a core function in most BMS systems, it controls heating and cooling،رطورت سطح درون یك ساختمان

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.  توسط کنترل  رمایش  ومختل   یها ستمیسره عنوان یك تارع اصلی در ریشتر
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نظر را  نقطه حرارتی مورد و سپس ره صورت محلی شاهد ترکیبی از  رمایش و سرمایش ررای رسیدن ره سیستم هوشمند صورت  یرد

، ها ییروشنامث 2  رندی  یمیی که تحت کنترل این سیستم جامع ارار ها ستمیسصورت ررای مارقی  نیهم رهشاهد راشیم و  اتاق در

 .       . ، سیستم کنترل و اطفای حریق و غیرهداررستهم های دوررین، کنترل تردد و سطوح دسترسی، ها موتورخانه

 BMS سیستم برای LCDسیستم مرکزی  

که وظیفه آن نمایش اطالعات مختل  و  ردی  یمو در اتاق اصلی ارار  راشد می LCDدارای یك  معموالًنصب کنترل پن  مرکزی که  

 . راشد میوارد شده توسط آن  ها فرماناجرای 
Balanced Cable : 

 رهم نهار رشته ای دهیتار ممتقارن. )ره صورت زوج ره ی( فلزمیاجزا کار  )س شتریر ای كیشام   کار  )نند رشته متوازن( یکار  مس

 (دهیتار
Building Backbone Cable  

 .کندیهر طبقه متص  م کننده عیساختمان را ره توز کننده توزیعکه  یکارل اختمانس Backboneکار  

 وص  کنند. ره همساختمان را  كیطبقات  یها کننده عیساختمان توز Backbone یها ممکن است کار  نی2 همچننکته
Building Distributor : 

و ممکن است اتصال ره کار   شوند می یساختمان سررند Backbone( یکه در آن کار )ها یا کننده توزیع ساختمان کننده توزیع

Backbone توسط آن ررارار شود. زیمحوطه  ن 
Building Entrance Facility : 

مرتبط در مورد  نیو تمام اوان سازد میالزم را فراهم  یکیو مکان یکیالکتر یسهایسرو هیکه کل تأسیساتی2 ساختمان یورود تأسیسات

 شده است. تیساختمان در آن رعا كیره درون  یمخاررات یورود کارلها
 

C 

Cache :  

 ارار دارد و ررای افزایش سرعت در رایانه است. CPU که در درون حافظه ای پنهان
Capture :  

 ذخیره تصاویر ره صورت یك فای  در رایانه.
CD-R : 

است که در این مدل فقط یك رار  CD-R است و ررای ذخیره اطالعات ررروی یك Recordable Compact Disk مخف  کلمه 

 نوشت. CD رر روی توان می
CD-RW :  

 نندین رار نوشت. ها آنرر روی  توان میها است که  CD روده و نوعی از Rewriteable Compact Disk مخف  کلمه
CD-ROM :  

 است. Compact Disk Read Only Memory ها را دارد و مخف  کلمه CD دستگاهی است که توانایی خواندن
Codec ( COder/DECoder ) 

یر آنالوگ ره دیجیتال که در کیفیت صدا و تصویر و میزان پهنای راند مورد نیاز متفاوت است . ره الگوریتم تبدی  سیگنال صدا و تصو

 عنوان 

 و ... G.111 ،G.127 ،G.127 ،G.121 ،G.127 ،G.127 ،H.271 ،H.277 ،H.272مثال 2 
 :  (CA)مرکز گواهي

 .کند یم تأیید آن راو صالحیت  نماید میمرجع معتبر و اار  اعتمادی که  واهی درخواست کنند ان را امضا 
Configuration 

 شبکه درپیکررندی انجام تنظیمات تجهیزات فعال 
 Cable 

 .یغال  سرتاسر كینوع و رده  در  كیواحد کار  از  شتریر ای كیاز  یا مجموعه 2کار 
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 راشد. زین یسرتاسر لدیش كی یمجموعه ممکن است دارا نی2 انکته
Cable Element 

 (بریتك رشته ف ای یمس یی، نهارتا یمثال زوج مس یکار  )ررا كیواحد ساخت در  نیکونکتر2 اجزاءکار 

 پوشش محافظ داشته راشد. كی2 ممکن است هر جزء کار  نکته
Cable Unit 

 رده هستند. اینوع  كیاز اجزاء کار  که از  شتریر ای كیواحد متشک  از   مجموعه كی2  واحد کار 

 پوشش محافظ داشته راشد. كی2 ممکن است واحد کار  كی نکته

 واحد کار  است. كیاز  یمثال Binder Group كیدو2  نکته
Cabling 

اطالعات  یفناور زاتیتجه نیدهنده که اتصال ر اتصال یافزارها رارط و سخت یها کار  ،یمخاررات یسامانه شام  کارلها كی 2کشی کار 

 .کنند یم نیرا تام
Campus 

 ساختمان شتریر ای كیشام   ای محوطه2  محوطه ای سیپرد
Campus Backbone Cable 

 .کند ی( ساختمان متص  می)هاکننده عیمحوطه را ره توز کننده توزیعکه  یکارل2 محوطه Backboneکار  

 وص  کند. گریکدیره  مستقیماً زیساختمان را ن یها کننده عیمحوطه، توز 2Backbone ممکن است کار  نکته
Campus Distributor 

 .شود میمحوطه از آن شروع  Backbone کشی کار که  یا کننده عیتوز2 محوطه کننده عیتوز
Channel 

 .کند یوص  م ره همکارررد خاص را  كی زاتیاز تجه یا انتقال از ارتدا تا انتها که هر دو اطعه ریمس 2کانال

 .در ررنداردرا  زاتیتجه نیاتصال ره ا Passiveاطعات  یول شود می زاتیو تجه یکار هیناح یها 2 کانال شام  کار نکته
Centralized Optical Fiber Cabling 

 نی. اشود می جادیا یو افق Backboneمرکب از کانال  یمتمرکز کانال یبرنوریف کشی کار  های روش را2  متمرکز یبرنوریف کشی کار 

 Cross-connect ای Interconnectتا  Spliceروش  ای Pull-through یها ز کار شروع شده و را استفاده ا یکار یکانال از نواح

 .شود می دهیمتمرکز کش
Connecting Hardware 

اتصال  یاطعه است که ررا نیمتشک  از نند یدستگاه ایافزار  ، سختPassiveاز اطعات اتصال  منظورPassive  2اطعات اتصال 

 .شود میاجزا کار  استفاده  ایها  کار 
Connection 

اجزا  ایاجزا کار ، ره کار   ایها  اتصال کار  یکه ررا یارتباط یها دستگاه ره همراه پورت  نیاز نند یبیترک ای  جفت دستگاه كی2  اتصال

 شود میشبکه مشخص استفاده  ای یمخاررات زاتیتجه ای گریکار  د
Consolidation Point (CP) 

 یافق کشی کار  ستمیرسیز كیدر  یمخاررات زیپر كیطبقه و  کننده عیتوز كی نیاتصال ر نقطه2  عینقطه تجم
Cord : 

 شده یسررند اینقطه اتصال  كیاز اجزا کار  را حداا   یکی ایواحد کار   كی کار ،2  کار  ای میس
Coupling Attenuation 

شده  كیتحر  انیکه توسط جر ،یرسانا و حداکثر توان تشعشع قیاز طر افتهیتوان انتقال  نیدو انه رارطه ر  یضع2 تدو انه  یتضع

 شده است. تیو هدا جادیا
CP Cable : 

 CP کند یتلفن متص  م ای( شبکه ی)هازیرا ره پر تجمیعکه نقطه  یکارل2 عیکار  نقطه تجم ای. 
CP Link 

 .نكیدر هر سر ل Passiveشام  اتصاالت  CPطبقه و  کننده عیتوز نیر Permanent Linkاز  یخش2 ر عینقطه تجم نكیل
Cross-Connect: 
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. اساساً را استفاده از سازد میرا فراهم  ها آن نیاتصال متقار  ر جادیاجزا کار  و ا یکه امکان سررند یارزار2  افزار اتصال متقار  سخت

Patch Cord .و جامپرها 

 .شوند می یدر نقاط ثارت سررند یو خروج یورود یها 2 کار نکته
Confidentiality  

 .نشود فاش یا نگرفته ارار غیرمجاز های فرآیند یا ها تیموجود افراد، دسترس در اطالعات که محرمانگی 2 ویژ ی

Cryptography 

ادر  پیام مرروطه آ اه است و خواندنشخص رمزکننده پیام و یاکسی که از روش رازیاری ای که تنها  نه رگورمزنگاری2 رهم ریختن پیام  

 ره رازیاری و خواندن آن راشد
Client : 

  ویند میسرویس  یرنده در شبکه را  های رایانهکلیه 
 

D 

Document : 

 .شود میفایلی که توسط یك ررنامه ایجاد 
Download : 

 کپی کردن فایلی از طریق اینترنت رر روی رایانه خود. 
Drive : 

 .شود میشما  رددیسكها آنهم 
DVD : 

 است و فرمتی ررای ذخیره فیلم. Digital Video Disk مخف  عبارت 
 

DMVPN)Dynamic Multipoint VPN ( 

را  حال درعیناما  شود میجا  جاره اینترنت ای است که اطالعات در آن از طریق یك شبکه عمومی مانند شبکه ،شبکه خصوصی مجازی

 ماند. اختصاصی راای می ننان هم(، این ارتباط (Authenticationو را تصدیق هویت  رمزنگاری های استفاده از الگوریتم

)Denial of Service( DoS  

راالی ارسال نتوانند  حجم فایده فراوان ره یك سرویس دهنده یا یك سرویس  یرنده ره حدی که دیگران های ری ارسال درخواست 

 اطالعات نمایند. درخواست ورا آن ارتباط رر ارار کند 
DNA 

 کند یمکار  DNAسیستم کنترلی که رر اساس نمونهماژول های تلفیقی2 
DVR & PVR 

 ارار  یردویا هرمحیط دیگری که رتواند مورد رازرینی یا نوار ویدیو. سكیهارددمداررسته رر روی  های دوررین ریتصاوسیستم ضبط 

Distributer: 

،کار  رارط( Patch Panel)مانند  شوند میها استفاده  متص  کردن کار  یکه ررا Passiveواژه ره مجموعه اطعات  نیا2 کننده عیتوز 

 .شود میاتالق 
Digital signature 

 .امضای دیجیتال2 سرویس شناسایی و احراز هویت فرستنده پیام

Digital certification 

 وی اطالعات صاحب  واهی و کلید عمومی وی هستند.الکترونیکی که حا یها  یفا واهینامه دیجیتال2 

Data Center   : 

، نگهداری و پشتیبانی ارائهکه ررای  شود میهای ارتباطی/امنیتی و تجهیزات الکترونیکی  فته  ای از سرویس  رها، زیرساخت ره مجموعه

 کار یری رهرا  توانند میها، و افراد  ها، شرکت . سازمانشوند میهای تحت شبکه )اینترنت/اینترانت/اکسترانت( رکار  ماشته  از سرویس
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های مبنتی رر شبکه خود را رر روی اینترنت  ها، اطالعات و سرویس  اه شده از طر  مرکز داده وب ارائههای  سرویس

ره عنوان یك مرکز  اند   هواییپدیداست،  شده تعری اندازی کنند. مرکز داده، رسته ره نوع کاررردی که ررای آن  )اینترانت/اکسترانت( راه

داده و یا تمامی این موارد عم  کند. مراکز داده رسیار عظیم و متنوعی در سرتاسر شبکه  آوری جمعپردازشی، مرکز ذخیره داده، مرکز 

گر در جهانی اینترنت در حال سرویس دهی هستند که ررخی از این مراکز استفاده تجاری محدود درون سازمانی دارند و ررخی دی

 .اینترنت ره صورت تجاری و یا عمومی اار  استفاده هستند

DAS :  

 .شوند میره سرور یا هر دیوایسی در شبکه متص   مستقیماًکه  شود ته میره استوریج هایی  ف

DTE: 

 را شام   شبکه  های داده ای داده است که  یرنده و فرستنده ره معنای تجهیزات پایانه Data Terminal Equipment مخف 

 .شود می

E 

E1 

 .  ردد میخط تلفن شهری منتق   17یکی از استاندارد خطوط دیجیتال که رر روی هر خط آن 

Extension 

 VoIPتلفن داخلی 

Eye Print : 

 راشد میمنظور سیستم کنترل دسترسی از طریق اسکن شبکیه یا عنبیه نشم انسان 

 

Equipment Cord : 

 .کند یمتص  م کننده عیتوز كیرا ره  زاتیکه تجه یکارل2 زاتیکار  تجه
Equipment Roo 

 .اردی یخاص اختصاص م یکارررد زاتیو تجه ها کننده عیره استقرار توز یاتاا2 زاتیاتاق تجه 
External Network Interface : 

 یاز شبکه عموم یداخل یشبکه خصوص یجداساز  نقطه2  ینقطه ارتباط را شبکه عموم

 است یمشتر یداخل کشی کار و  دهنده سیسرو زاتیتجه نیاتصال ر  نقطه ،یموارد نقطه ارتباط را شبکه عموم یلی2 در خنکته

Expand manifest doc  

امنیت  سیستم مدیریت در شده ررده رکار و وارسته یها کنترل و کنترلی اهدا  که شده ای مستند پذیری2 ریانیه رست کار یانیهر

 .کند یم تشریح را سازمان اطالعات

 پیام2 هر ونه نق  و انتقال اطالعات که در این سند اشاره ره حرکت آن در دنیای دیجیتال دارد.

F 

FXO: 

  IPدستگاهی ررای تبادل صدا ) /فکس ( از مراکز تلفن عمومی ره مرکز تلفن خصوصی مبتنی رر 

FXS: 

 ره مراکز تلفن عمومی IPدستگاهی ررای تبادل صدا ) /فکس ( از مرکز تلفن خصوصی مبتنی رر 
Firewall: 

و از امنیتی شبکه تعری   سیاست رر رناکه کنترل دسترسی ره یك شبکه را  ت( اسافزار سخت ای و افزار نرم)فایروال وسیله ای 

 کند یمی غیر مجاز ره شبکه جلو یری ها یدسترس
Fixed Horizontal Cable : 
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تلفن متص   ایشبکه  زیره پر صورت نیا ریره آن و در غ CPطبقه را در صورت وجود  کننده عیکه توز یکارل2  ثارت یافق کشی کار 

 .کند یم
Floor Distributor : 

 .کند یرا ررارار م زاتیتجه ای کشی کار  های زیرسیستم گریو د یافق کشی کار  نیکه اتصال ر یا کننده عیتوز2  طبقه کننده عیتوز

 Telecommunication Room ایره اتاق مخاررات  دی2 رجوع کننکته

 
G 

Generic Cabling : 

 را پوشش دهد. یمتنوع یها کارررد اند پدید  هواییکه  یمخاررات یافته ساخت کشی کار 2 یعموم کشی کار 

را   یمخاررات ایشبکه  زاتیشود. تجه یساز ادهیآن پ ازیاز کارررد موردن یاطالعات چیردون ه اند پدید  هوایی یعموم کشی کار 2 نکته

 .ستندین کشی کار  نیاز ا یکارررد خاص رخش
 

H 

H.323: 

 پروتکلی ررای شروع، نگهداری و پایان یك ارتباط متقار  شام  صوتی
HSM : 

حفاظت از کلید خصوصی آن مرکز  توسط مراکز  واهی ررای معموالًامنیتی خاص که  یها یژ یودستگاهی را 2 ی افزار سختماژول امن 

 .شود میاستفاده  عملیات رمزنگاریو شتاب دادن ره 
HSM Firmware : 

 شود میداخلی ها  فته  افزار نرمره 
HSM Licence:  

 متفاوت خواهد رود دستگاه هرمجوزی است ررای استفاده از ررخی امکانات دستگاه و ردیهی است که نسبت ره 
Horizontal Cabling : 

 .کند یشبکه و تلفن وص  م یها زیطبقه را ره پر کننده عیکه توز یکارل2  یکار  افق
Hybrid Cable : 

 روکش مشتر . كیاز کار  در  یمتفاوت یها  روه ایانواع  ایواحد کار  و/ شتریر ایاز دو  یا مجموعه2  کار  نند انه

 داشته راشد. زین یپوشش محافظ کار  سرتاسر كیمجموعه ممکن است  نی2 انکته

Hardware padlock: 

 و حفظ مالکیت معنوی آن ررای تولید  افزار نرمی است را امکانات متعدد ررای جلو یری از کپی غیرمجاز افزار سختی2 افزار سختاف  

 .کننده
HBA : 

 راشد میاز خارج از آن  ای رایانهمخف  هاست راس اداپتر یك کارت ررای ارتباط خط انتقال داده رین سیستم 

 

I 

Inbound Route: 

 ی تماس های ورودیآدرس ده

IP PBX: 

 IP مرکز تلفن خصوصی مبتنی رر

IP Phone: 

 IP دستگاه تلفن مبتنی رر
IVR: 

 سیستم پاسخ  وی خودکار تلفن
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(ISMS) : 

 ایجاد، منظور ره ،وکار کسبی ها سكیر دید اه رر شده رنا کالن، مدیریت سیستم از اطالعات2 اسمتی امنیت مدیریت سیستم

 ،ها یمشخط  سازمانی، ساختار شام  مدیریتی، سیستم :یادآوری تاطالعا امنیت رهبود و نگهداری رازنگری، پایش، ، اجرا،سازی پیاده

 .است منارع و ندهایفرآ اجرایی، های روشتجارب، ،ها مسؤولیت ،ها تیفعال ریزی طرح
IDS (Intrusion Detection System): 

 IDSمحصوالت  نماید می اعالم وکنترل  حمالت شبکه ای مقار  در راشبکه  ای وسیستم  های فعالیتی است که افزار نرمدستگاه یا 

 شوند و نظارتی رر ک  شبکه ندارند. ای شبکه مستقر می معموالً در نقاط لبه
(Intrusion prevention System) IPS: 

)سیستم جلو یری کند یمجلو یری  ها آننفوذ  از وحمالت شبکه ای را کنترل  های فعالیت ای وی امنیت که شبکه افزار نرم ای ودستگاه 

و یا  Dropهای مورد نیاز مدیر نظیر  در توپولوژی شبکه ارار  یرند و کنش  Inlineتوانند ره صورت  می  IPSهای  سیستم -از نفوذ(

Reset را اِعمال نمایند 
Ipsec)Internet Protocol Security (: 

از اینترنت ایجاد کند.را استفاده از  حفاظت امنیتی متعددی ررای استفاده کننده باتیترک واین پروتک  طراحی شده است تا اتصاالت 

 . کند یمو خدمات خصوصی ارائه  AUTHیی در راره کسب ها ،راهکننده مصر ررای  IPSECمتفاوت عم   های روش
Individual Work Area : 

 .اردی یاختصاص م نی روه خاص از ساکن كیاز ساختمان که ره  ییفضا حداا 2 منفرد یکار هیناح
Insertion Loss : 

 .شود می جادیانتقال ا ستمیدستگاه در س كیارار  رفتن  جهیکه در نت یاتالف2 (dB) یافت عبور

نسبت ره آنچه پس  رسد یم یرعد زیره تجه زیتجه كیاز اضافه کردن  شیکه پ ستمیرخش از س كیره  افتهی2 نسبت توان انتقال نکته

 .شود می( نشان داده دسی ر ) dBاتال  را  نی. ادیرخش خواهد رس نیاز اضافه کردن آن ره ا
Insertion Loss Deviation : 

از مجموع  شده مشخص یشده از مجموعه اجزا پشت هم ره نسبت افت عبور یری  اندازه یافت عبور نیر تفاوت2 یانحرا  افت عبور

 تك تك اجزا.  یتضع
Interconnect: 

ردون  کشی کار  های زیرسیستم گری(  ره دکشی کار  های زیرسیستم ای) زاتیکار  تجه یسررند ایارتباط  روش2  میاتصال مستق 

 جامپر. ایاستفاده از کار  رارط 

 .شوند میرسته  یدر نقاط ثارت یخروج ای یورود یها 2 کار نکته
Interface: 

 یکار  عموم ۀاتصال ره شبک جادیا نقطه2  سینترفیا
Integrity:  

 .ها ییدارا تتمامی و تصح حفظ کپارنگی2 ویژ یی
Identity: 

 .دیجیتال یفضا دراصالت ررای کار  تأییداحراز هویت2 سرویس شناسایی0 اطمینان و 
IPCAM : 

 .دهند میی خود را انتقال ها دادهی نظارت تصویری که در رستر شبکه ها دوررین

 
J 

Jumper : 

 .شود میاستفاده  cross-connectاتصال ره  یاجزا کار  ردون کانکتور که ررا ایواحد  کار ،2 جامپر
 

K 

Keying : 
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 یبرنوریآداپتور ف ایسوکت  كیمانع اتصال ره  ای کند یم نیرا تضم یرند کانکتور، که اطب ستمیس یکیمکان یژ یو2 دار جهتضامن 

 . ردد میناساز ار 
 

L 

Link : 

 .دیی. هر دو را مالحظه نماPermanent Link ای : CP Link نكیل
Longitudinal Conversion Loss: 

 نگالیره س میزوج س كی یوارد شده حالت معمول  در انتها نگالیاز نسبت س یناش دسی ر ره  یتمیلگار بیضر2 یطول  یافت تبد 

 .میزوج س یحاص  در همان انتها  یتفاضل
Longitudinal Conversion Transfer Loss: 

ره  میزوج س كی یوارد شده حالت معمول در انتها گنالیاز نسبت س یناش دسی ر ره  یتمیلگار بیضر2 یطول  یافت انتقال تبد 

 .میزوج س گریدر سر د یتفاضل گنالیس
Log & Event Management : 

 کاری تقریباً ها ه دستگا همه جدا انه و هرروزه های  log ، سوئیچ ها و روتر های متعدد رررسیسرورهادر ننین شبکه ای را 

 .راشد می رر زمان و مشک  رسیار های مهم تر امری event کردن پیدا و دایق آنالیز اینکار انجام صورت در حتی و است غیرممکن

 
LAN : 

راالست یك سیستم ارتباطی سرعت  LAN .یا شبکه کامپیوتری محلی است  LOCAL AREA NETWORKمخف  عبارت 

ررای   LANمانند پرینتر، اسکنر، دستگاه کپی و ...( ره یکدیگر طراحی شده است. البته  ) که ررای اتصال کامپیوتر ها و دیگر تجهیزات

 یك ناحیه کونك مانند یك ساختمان یا یك شرکت و مانند آن طراحی شده است.

 

M 

Multi-User Telecommunications Outlet Assembly : 

 مح  كیتلفن و شبکه در  زیپر نی رفتن نند ارار2  تلفن و شبکه نندپورت زیجعبه پر
MSCA: 

 ی کنترل دسترسی را اارلیت آزمایش کردن صدای اشخاص.ها ستمیسصوتی 2  آناالیزر کنترلی ماژول
MTCA: 

 انطباق و2 سیستم کنترل دسترسی را اارلیت تصویر ررداری از سطح ک  دست (دست ک  اثر هندسی، شک ) دست کنترلی ماژول

 دادن آن ررای کنترل سطح امنیتی.
MCS: 

 .امضاء2 سیستم کنترل امضاء الکترونیکی نمونه کنترلی ماژول
 

N 

Network infrastructure : 

ی شهر نیرهای شبکه زیرساخت مخاررات کشور ازجمله مراکز مایکروویو (2 عبارتست از مجموعه سیستمشبکه ارتباطی یها رساختیز)

  الملو رین رمراکز ترانزیت راه دو ،ی زمینی ماهواره مخارراتی مرتبط را زیرساختها ستگاهیا ،ینور بریفشبکه اصلی  ،المل و رین

 دارد عهده رری و را شهر نیریاری ترافیکی شبکه دیتا که تأمین ظرفیت انتقال و راه هسته اصلی و

:NTP)Network Time Protocol ( 

در شبکه  UTCی کامپیوترها از طریق فرستادن زمان هماهنگ جهانی ساز زمان همها ررای  ترین پروتک  یکی از دایق NTPپروتک  

 ها  یرندهسرویس  ها و هندهد ای و را تأخیر متغیر مانند شبکه اینترنت است. این پروتک  ررای جبران تأخیر رین سرویس رسته چیسوئ

 راحی شده و تا حدود نند میلی ثانیه دات دارد. ررای استفاده از این پروتک  الزم است سیستم مورد نظر پیکررندی شود. ط
Network Monitoring : 
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های طوالنی مدت واختالل  Downtime مختل  همواره موجب رروز های شبکهها در Device رروز اطعی و خراری درساختارها و

غیرمترابه ،  از حوادثها، پیشگیری  Device های کلیه Log این موارد ، پایش لذا جهت پیش  یری از  ردد میدرسرویس دهی 

موجود درشبکه و درنهایت یاری کردن مدیران شبکه در کاهش زمان خطا یاری  Loadمانیتورکردن لحظه ره لحظه میزان ترافیك و

 .راشد میمستند ازسوی مدیران سطح راال وجود ننین سرویس دهنده ای نه تنها مفید رلکه ضروری  واخذ تصمیمات
Network Operation Center  : 

  .ها راشد الب تپنده این شبکه اند پدید  هوایینامند،  می NOC که آن را ره اختصار
NOC  : 

افزارها هستند که در تعام  را یکدیگر،  افزارها و نرم های ملی، در وااع ترکیبی از انواع سخت ی رزرگ یا شبکهها سازمانهای  شبکه

که تحت  اند شده تهیهای و شرکتی  افزارها هریك از سازنده افزارها و سخت سازند. این نرم فعالیت صحیح شبکه را ممکن می

هایی مسأله عملکرد  های رزرگ در ننین شبکه کنند. ردون شك یکی از نالش و کار می استانداردهای مختل  را یکدیگر ساز اری یافته

 راشد میو کنترل شبکه 

Node: 

 .کالینتی اار  تعری  است ها آنهای متص  ره شبکه را  ویند که در پشت هر یك از  رایانه

NAS : 

اون رو ره عنوان استوریج درون شبکه ای  سرورهاو همه ی  دنوره رستر شبکه متص  میش مستقیماًره استوریج هایی  فته میشه که 

 .دمیشناسن

NVR:  

 تحت شبکه و سرور. سازی ذخیرهمداررسته رر روی شبکه و تجهیزات  های دوررینسیستم ضبط تصاویر 
 

O 

Outbound Route: 

 آدرس دهی تماس های خروجی
Optical Fiber Cable (or Optical Cable( : 

 یبرنوریاجزا ف شتریر ای كیمتشک  از  یکارل2  (ی)کار  نور یبرنوریکار  ف
Optical Fiber Duplex Adapter : 

 شده است. یتراز کردن و اتصال دو کانکتور دورلکس طراح یکه ررا یکیمکان لهیوس2 یبرنوریف ییآداپتور دوتا
Optical Fiber Duplex Connector : 

 شده است. یطراح یبرنوریدو زوج ف نیر یانتقال توان نور یکه ررا یکیمکان یسررند لهیوس2 یبرنوریف ییکانکتور دوتا
Overfilled Launch : 

را در  یشیآزما یبرنوری، فLEDپرتاب نور از منبع  یساز هیکه را هد  شب ییدر جا یکنترل یها گنالیس ارسال2 پرتاب نور اشباع شده

 .شود اشباع  تیو مواع هینظر داشتن زاو
 

P 

PBX: 

 مرکز تلفن خصوصی
PSTN: 

 مراکز تلفن عمومی

(PKI): 
  شود می فته  تأییدره زنجیره ای از مراکز معتبر  واهی و مورد 2زیرساخت کلید عمومی 

Pair : 

 .شود میاتالق  یمدار جانب دهیره زوج تار عمو ماخط انتقال متوازن. که  كیرسانا از  دو2 زوج
Patch cord : 

 .شود میپن  استفاده  پچ كیاتصال ره  یررارار یکانکتور که ررا یاز کار  دارا یواحد ایاجزا  ار ،2 ککار  رارط
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Patch Panel : 

 رارط یها دادن کار  یجا یشده ررا یکانکتور طراح نیاز مجموعه نند یا لهیوس2 پن  پچ

 .کند یم  یرا تسه راتییتغ تیریپن  مد 2 پچنکته
Permanent Link : 

 طبقه. کننده عیتلفن و شبکه و توز زیپر نیانتقال ر ریمس2 یدائم نكیل

اتصال هر دو سر را  یول شود یرارط و جامپرها نم یها کار  زات،یکار  تجه ،یکار هیناح یها شام  کار  2Permanent Link نکته

 راشد. زین CP Link كیشام   اند پدید  هوایی. دهند میپوشش 
Public key 

 توزیع نمود و در اختیار دیگران ارار داد. آن را یراحتره  توان یمکلید عمومی2 اسمتی از یك زوج کلید که 

Private key: 

 امنی محافظت  ردد شک  رهکلید خصوصی2 اسمتی از یك زوج کلید که مخصوص صاحب آن است و راید 
Ports : 

 راشد میدر اه اتصال یك سیستم را پروتکلهای مختل  

Power  : 

 .راشد میشام  منبع تغذیه یك دستگاه یا یك سیستم 

 
Q 

QoS: 

 توانایی شبکه ررای جا ره جایی داده را کم ترین تأخیر و راالترین دسترسی

Queues: 

 ص  رندی تماس ها
QoS )Quality of Service  (: 

ی داده و تضمین کارایی شبکه و تضمین ها انیجرهای کاررردی و یا  های مختل  ره کاررران، ررنامه عبارت است از اارلیت ارائه اولویت

ها و احتمال خطا. وظیفه کیفیت خدمات  رسته شدن ختهیرحداا  پهنای راند، حداکثر تأخیر و لرزش تأخیر و حداکثر احتمال دور 

 راشد می
Quad : 

 .دهد یم  یرا تشک ره هم دهیتار زولهیا یاز کار  که نهار رسانا ییجز2 (یی)نهارتا رشتهنهار 

 دهند می  یزوج انتقال را تشک كیهم راشند،  یکار  روررو یکه در مقطع اطر یی، دو رساناquad كی2 در نکته

R 

Risk Analysis:  

 ریسك تخمین و منارع شناسایی منظور ره اطالعات از نظاممند ریسك2 استفاده تحلی 
Risk assessment : 

 .ریسك ارزیاری و تحلی  کلی ریسك2 فرآیند ررآورد

Risk estimate : 

 .اهمیت ریسك تعیین منظور ره شده، ارائه ریسك معیار را شده، زده تخمین ریسك مقایسه ریسك2 فرآیند ارزیاری

Risk management: 

 .ریسك ره توجه را سازمان یك کنترل و هدایت ررای شده هماهنگ های فعالیتریسك2  مدیریت

Risk obviation:  

 .ریسك تعدی  ررای معیارهایی یساز ادهیپ و انتخاب ریسك2 فرآیند ررطر  سازی
Router    : 

 .کنند مییا کارلی را ره یکدیگر متص   سیم ریمسیر یاب ها تجهیزات فیزیکی هستند که نندین شبکه 
Rack  : 

   ردند میو ره لحا  فیزیکی نصب  ارار رفتهی فلزی که تجهیزات شبکه در آن افزار سختاطعه 
RFID : 
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 شود می فته   RFID،   ردد میاز فناوری ها که در آنان ررای شناسایی خودکار افراد و اشیاء از امواج رادیویی استفاده  ای مجموعهه ر
 

S 

SIP: 

 متقار  شام  تصویر، صدا، نوشتار، رازی و ...پروتکلی ررای شروع، نگهداری و پایان یك ارتباط 

SIP Trunk 

 IP پروتکلی ررای ارتباط رین مراکز تلفن مبتنی رر
:(SSL VPN (Secure Sockets Layer Virtual Private Network  

 

شده  ارائه Netscape  یرنده است که توسط شرکت دهنده و یك سرویس حلی جهت رراراری ارتباطات امن میان یك سرویس راه

 است.
:(SNMP  ( Simple Network Management Protocol  

 .کنند یمجهت کنترل و دریافت اطالعات از کلیه تجهیزات تحت شبکه که این پروتک  را پشتیبانی  SNMPپروتک  
Surge Protector : 

 محافظ تغییرات نا هانی ولتاژ ررای ررق متناوب شهری و ررق ثارت
Screened Balanced Cable : 

 هر جزء کار . یمنحصررفرد ره ازا یلدهایش ایو/ یسرتاسر لدیش كیرا  یکار  مس كی2 لدداریش یکار  مس
Side Circuit : 

 زوج را ردهند كی  یهم تشک یروررو ی( ره صورت اطرquad كیرسانا که )در مقطع  دو2 یمدار جانب
Small Form Factor Connector : 

نصب  تیرا حداا  همان ظرف یبرنوریف شتریر ایدادن دو  یجا یشده ررا یطراح یبرنوریف کانکتور2 یبرنوریکونك ف یها کانکتور

 .شود میاستفاده  یمس کشی کار  یکه ررا یکانکتور
Splice : 

 کار  جدا انه. یها غال  نیر عمو ما ،ینور یبرهایف ایرساناها  اتصال2 سیاسپال
Security: 

 سندیت پاسخگویی، ابی  از ییها یژ یو همچنین، .اطالعات دسترس پذیری و یکپارنگی محرمانگی، اطالعات 2 حفظ منیتا 

 .شوند لحا  اند پدید  هوایی ،اطمینان اارلیت و انکارناپذیری

Security event : 

یا  اطالعات امنیت خط مشی احتمالی نقض رر داللت که شبکه، یا سرویس سیستم، یك شده شناسایی داطالعات 2 رخدا امنیت رویداد

 .دارد نشده، شناخته ابالً و روده مرتبط امنیت را است ممکن که وضعیتی یا حفاظتی، نقص

Security accident: 

عملیات  زیاد، احتمال ره که نشده رینی پیش یا ناخواسته اطالعات امنیت رویدادهای از مجموعه ای یا اطالعات 2 یك امنیت حادثه

 .کنند تهدید را اطالعات امنیت و انداخته خطر ره را وکار کسب
Service Desk : 

در هر مرحله ضرورت استفاده از این سرویس  ذکرشدهجهت اعالن درخواستها ،مشکالت ،  زارش خراری ها و پیگیری وضعیت موارد 

 شده مطرح موارد ره پاسخگویی جهت فنی کارشناس یك و  Ticketing & Tracking جهت افزار نرمکه شام  یك   ردد میمطرح 

، اپراتور میز خدمات موظ  ره ارجاع  افزار نرمال را  زارش یك مشک  از سوی کاررران از طریق مث عنوان ره. راشد می کاررران سوی از

. و این روند تا ررطر  شدن مشک  و تائید آن از سوی  زارش کننده ی مشک  ادامه راشد میآن ره پرسن  مناسب جهت پیگیری 

 .دیار می
 SLA  : 

 نظارت رر همه جنبه های عملکرد شبکه ی شما ررای تضمین کردن حداکثر رازده.
SOC  : 

 .راشد می شبکه در اطالعات خروج و ورود  ساعته 24مکانی جهت مانیتورینگ و کنترل  (SOC)مرکز عملیات امنیت شبکه، 
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Switch  : 

.این واژه معموال نماید میشبکه را ره یکدیگر وص   های دستگاههای شبکه یا  است که نقطه ای رایانهی  سوئیچ شبکه یك دستگاه شبکه 

 .دهد انجام می OSI ی دوم مدل که پردازش و انتقال داده را در الیه شود میای اطالق  ره دستگاه نند پورته

Server  : 

همیشه روشن و همیشه در دسترس است، زمانی که این دسترسی تنها در محدوده یك شبکه داخلی راشد، آن را سرور  رایانهسرور یك 

فرمان می  یرند و نیازهای تحت  رایانهموجود در این شبکه از این  های رایانهتحت شبکه می نامیم و ره این معنا خواهد رود که تمامی 

 .را در شبکه تعیین می نماید ها آنو سرور نقش  ندکن میشبکه خود را ره کمك آن تامین 

Storag   : 

 .و البته تا حدامکان راال رردن سرعت دسترسی ره اطالعات ها آنسازی اطالعات روی نندین دیسك ررای محافظت از  ذخیره

SAN :  

 وریج ها در آن محدوده وجود دارندره محدوده یا دیوایس هایی از یك شبکه که استوریج ها و رك آپ است ریشتر یك تعری  منطقیه

SAN فته میشه . 
SAN Switch : 

 جریان داده را رین این تجهیزات ررارار می سازد.را را یکدیگر مرتبط ساخته و امکان  Storage که تجهیزات راشد میسوئیچی  

 
T 

Terminal Service  :  

ردون انتقال و یا پردازش روی  کار انجام داد و از منارع شبکه دهندهسرویس  یرو رراز راه دور  صورت ره توان یمسرویسی است که 

 .سیستم محلی استفاده نمود

Telecommunications : 

هر ونه  یو صداها؛ که ره معنا رینوشته، تصاو ها، گنالیعالئم، س افتیدر رارطه را انتقال، انتشار و در یاز تکنولوژ یا شاخه2 مخاررات

 است. گرید سیالکترومغناط یها ستمیس اینور  و،یاطالعات کار ، راد

 ندارد. یو اانون یحقوا یمعنا ،یالملل نی2 واژه مخاررات در زمان استفاده در سند استاندارد رنکته
Telecommunications Room: 

 cross-connectو  interconnectکار ،  یسررند ،یمخاررات زاتیاستقرار تجه یرسته ررا یفضا كی2 اتاق مخاررات 
Telecommunication Outlet : 

 .ارندی یشده و خاتمه م یسررند یافق یها که کار  ییو ثارت در جا یاتصال دائم لهیوس كی2 شبکه و تلفن زیپر

 .کند یم جادیا یکار هینقطه ارتباط را شبکه کار  ناح كیتلفن  ایشبکه  زی2 پرنکته
Transverse Conversion Loss: 

 وارد شده یتفاضل گنالیدر حالت معمول و ادرت س گنالیادرت س نیر نسبت2 یعرض  یافت تبد 
Twisted Pair: 

خط انتقال  كیطرز مشخص است که  كیره  گریکدیشده ره  دهیتار زولهیا یاز کار  که شام  دو رسانا ییجز2 دهیتار ره همزوج  

 متوازن را شک  دهد.
Token : 

 .هایی ررای نگهداری امن از کلید خصوصی و تسریع عملیات رمزنگاریافزار سختتوکن و کارت هوشمند2 

 

U 

(Unified Thread Management) UTM : 
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شام   معموالً UTMراشد. یك محصول یك محصول جامع امنیتی است که مسئول محافظت سیستم در ررارر نندین نوع تهدید می

ها، و Spyware(، حفاظت از IPSهای جلو یری و تشخیص حمله ) تمیلتر اسپم، سیسفآنتی ویروس،  افزار نرم، VPNفایروال، 

 راشد، و مدیریت یکپارنه می زارشنظارت، 

Unscreened Balanced Cable : 

 شبکه ردون هر ونه پوشش محافظ یکار  مس كی2 ردون پوشش محافظ یکار  مس
 

 (end userدر تعام  روده و مصر  کننده آن هستند. ) تایو د یمخاررات یها انهیآن را پا نیاز ساختمان که ساکن ییفضا2 یکار هیناح

V 

Video Call: 

 تماس تصویری

Video Conference: 

 تماس تصویری هم زمان ریش از دو نقطه

Voice Call: 

 تماس صوتی

Voice Conference: 

 تماس صوتی هم زمان ریش از دو نقطه
Voice Mail: 

 حاوی پیام صوتی E-mail ارسال
VoIP: 

 ردون محدودیت جغرافیایی IP روند ارسال و دریافت صدا ) /تصویر ( رر رستر

VoIP Gateway: 

 و مراکز تلفن عمومی IPیك دستگاه ررای تبادل صدا ) /فکس ( رین مرکز تلفن خصوصی مبتنی رر 

VoIP Provider: 

 VoIP خدمات دهنده ارائه
(VPN) : 

 .شود میخصوصی ررارار  ررون سازمانی و از راه دور ررای استفاده از منارع شبکه صورت رهارتباطی که 2 شبکه خصوصی مجازی 
(VLAN (Virtual Local Area Network: 

جدا انه ایجاد  Broadcast Domainموجود یك  VLAN. ردین ترتیب رراى هر راشد میره منزله یك شبکه مجزا  VLANهر 

مشاره  VLANاز روى تمامى پورت هائى از شبکه که عضوى از یك  ،ره صورت پیش فر  ،broadcastی ها امیپ.   ردد می

 .  ردند می، فیلتر راشند ینم
VMware Vmotion: 

ره یك میزران فیزیکی دیگر انتقال داد. این امر Down time ماشین های مجازی را ردون زمان توان میرا استفاده از این سرویس 

ره دغدغه های مدیران شبکه در مورد تعمیر و یا تغییرات سرورهای  حال درعینافزایش دهد و  دسترس پذیری را اند پدید  هوایی

 .فیزیکی پایان دهد

VMware Distributed Resource Scheduler (DRS): 

رتیب ا ر یك ماشین ی را ره صورت پویا و هوشمند رین ماشین های مجازی تقسیم می کند. ره این تافزار سختاین سرویس منارع 

منارع ریشتری را در اختیار ان ی نیاز داشته راشد این سرویس ره شکلی کامال پویا افزار سختمجازی ره میزان ریشتری از منارع 

ن منارع را مجددا رین ماشین های مجازی دیگر تقسیم می کند. این کار مصر  منارع آ ذارد و پس از مرتفع شدن نیاز  می

 .رهینه می کندی را افزار سخت

VMware High availability (HA): 
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همواره یکی از مسائ  پیش  .ا ر یکی از سرورهای موجود در شبکه رنا ره هر دلیلی از سرویس دهی راز رماند نه اتفاای خواهد افتاد

را خیالی اسوده ره این سوال  توان می، HA روی مدیران شبکه پاسخ  ویی ره این سوال روده است. در حال حاضر را استفاده از سرویس

پاسخ داد!. این سرویس ره صورت خودکار زمانی که یکی از سرورهای فیزیکی ره هر دلیلی از مدار خارج شود، ماشین های مجازی روی 

 Down این سرویس هیچ شرایط خااصی ندارد و زمان اندازی راهان را ره یکی سرور فیزیکی سالم در شبکه منتق  می کند. 

time   ثانیه است 37ان حدود. 

Vmware Fault Tolerance: 

ان راید شرایط خاصی نظیر اینکه پردازنده همه ماشین  اندازی راهکار می کند را این تفاوت که ررای HA این سرویس همانند سرویس

کند و ررای مدیران  کار میDown time ای راشند ررارار راشد. الزم ره ذکر است این سرویس ردون زمان های مجازی تك هسته

 .شبکه رسیار مفید است

 

W 

Work Area: 

 .کند یکننده وص  م مصر  یانیپا زاتیتلفن را ره تجه ایشبکه  زیکه پر یکارل2 یکار هیکار  ناح 
WAN : 

ررای دهد  است که نسبتاً ناحیه جغرافیایی وسیعی را پوشش می« ای شبکه رایانه»یك  (Wide Area Network) «شبکه  سترده

  .ای دیگر نمونه از یك کشور ره کشوری دیگر یا از یك ااره ره ااره

virtualization : 

 خاص ررای جداسازی منارع فیزیکی یك کامپیوتر در افزار نرمیعنی استفاده از یك  (virtualization) سازی رطورخالصه، مجازی 

 .االب کامپیوترهای مجازی

WLAN : 

 . ویند میرا  شوند میریسیم ایجاد  ره صورتمحلی که  های شبکه
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 تخصصی حوزه فن آوری اطالعات های آموزشخدمات نرخ تعرفه  -7
توسعه، سرمایه های انسانی  مهم ترین ارزار و سرمایه جامعه ررای دستیاری ره ،در مدل جدید توسعه مبتنی رر دانایی محوری جوامع

غیراار   مهم ترین ارکان هدایت کننده نقش و جایگاه آموزش ره عنوان یکی ازرای تبدی  شدن ره نیروهای رالفع  و کارآ راست که 

 ITتخصصی دوره های آموزشی  استفاده از نیز را توجه تغییرات رسیار سریع در این صنعت نیاز ره  ITدر صنعت نشم پوشی است. 

 .نیاز استجهت ارتقاء سطح علمی و توانایی متخصصین این حوزه ریش از سایر زمینه ها مورد 

این امر نه تنها در کشور ما رلکه در سراسر دنیا و حتی کشورهای پیشرفته صنعتی نیز نمود رسیار زیادی داشته است. جهت ح  این 

متخصص در زمینه آموزش و  های شرکتخود را مشارکت  افزاری نرمی و افزار سختمعض  ، تولید کنند ان محصوالت مختل  

در سرتاسر دنیا تعری   المللی ریننموده اند. این دوره ها ره صورت استانداردهای  ای حرفهطراحی دوره های  تکنولوژی آموزشی اادام ره

 سازی پیاده. در این دوره ها منارع درسی، مدت آموزش پیش نیاز هر دوره  سرفص  درسی و ارزارهای الزم جهت  ردند میو اجرا 

که  ای رایانهعضو سازمان نظام صنفی  مجاز آموزشی شرکتهای است و در  شده  تعریارائه کننده محصول  های شرکتآموزش توسط 

 مجوزو یا   دارای رتبه رندی در حوزه آموزش و پژوهش از شورای عالی انفورماتیك )معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری (

اجرا رر زاری دوره ای فن آوری اطالعات ررای کارکنان دولت از استانداری ها )معاونت توسعه سرمایه انسانی ریاست جمهوری ( 

 .شوند می

  ای کشور اار  دستیاری است.در پورتال سازمان نظام صنفی رایانه آموزشیفای  اکس  محاسباتی تعرفه خدمات 

 ی اطالعاتخدمات آموزشی فن آور بندی دسته. 1-7

ی صاست  و در هر  روه دوره ها ره نهار سطح مقدماتی ،پایه ،تخصصی و فوق تخص شده تعری  روه   6لیست خدمات آموزشی در  

 تقسیم  شده است2

 گروه های ارائه خدمات و دوره های آموزشی

 دوره های آموزشی حوزه مهندسی شبکه 8 -3-3

 و رانکهای اطالعاتی افزار نرمدوره های آموزشی  حوزه   2-3-8
 دوره های آموزشی حوزه امنیت 1-3-8

 مدیریتی استانداردهای حوزه آموزشی دوره 4-3-8

 ،دیتا سنتر سازی ذخیرهدوره های آموزشی حوزه مجازی سازی ، 5-3-8
 عمومیدوره های آموزشی   6-3-8

. سازمان یارد می،دوره های آموزشی نیز تغییر   ICT اار  ذکر است که را توجه ره پیشرفت سریع  دانش و ارزارهای صنعت: 1توضیح 

را همکاری کمیسیون آموزش و پژوهش در صورت لزوم در مقاطع زمانی الزم نسبت ره ارائه لیست جدید دوره ها  ای رایانهنظام صنفی 

 اادام خواهد نمود.

 
  مهندسی شبکه  دوره آموزشی حوزه 1-1-7

 حداقل سطح آموزشی  عنوان ردیف

3 MCITP تخصصی 

2 MCSA  تخصصی 

1 MSCE تخصصی 

4 CCNA تخصصی 

5 CCNP تخصصی 

6 CCIE فوق تخصصی 

7 CCNA Security  تخصصی 
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  مهندسی شبکه  دوره آموزشی حوزه 1-1-7

8 CCNA Voice  تخصصی 

3 CCNP Voice فوق تخصصی 

37 MTCNA  تخصصی 

33 LPIC-3  تخصصی 

32 LPIC -2  تخصصی 

31 LPIC -1 فوق تخصصی 

34 Network+ پایه 

35 CCDA  تخصصی 

36 CCNP Service Provider فوق تخصصی 

37 CCDP فوق تخصصی 

38 CCDE فوق تخصصی 

33 Microsoft Sharepoint Configuration  تخصصی 

27 Microsoft Sharepoint Publication Development  تخصصی 

23 Microsoft Exchange Server 2737, Configuring  تخصصی 

22 A+ پایه 

 

   و بانکهای اطالعاتی افزار نرمدوره آموزشی حوزه  2-1-7

 حداقل سطح آموزشی  عنوان ردیف

3 SQL Server 2732 Database Development  تخصصی 

2 
SQL Server 2732 Database Implementation & 

maintenance  تخصصی 

1 
Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL 

Server 2732 فوق تخصصی 

4 Analysis Services(OLAP&BI) فوق تخصصی 

5 Data Mining فوق تخصصی 

6 Oracle pl/SQL فوق تخصصی 

7 Oracle Database 33G:Workshop 3 فوق تخصصی 

8 Oracle APEX فوق تخصصی 

3 Programming in C#  تخصصی 

37 .Net Fundamentals پایه  

33 WPF  تخصصی 

32 Java  تخصصی 

31 Android Programming  تخصصی 

34 JEE فوق تخصصی 
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   و بانکهای اطالعاتی افزار نرمدوره آموزشی حوزه  2-1-7

35 Introduction to PHP Programming  تخصصی 

36 Advanced PHP Programming  تخصصی 

37 PHP & MySQL for Web Development  تخصصی 

38 ASP.Net  تخصصی 

33 MVC  فوق تخصصی 

27 J query  تخصصی 

23 HTML 507  &CSS107  تخصصی 

22 UML  تخصصی 

21 RUP  تخصصی 

24 Agile  تخصصی 

25 CIW   تخصصی 

 

 

  دوره آموزشی حوزه امنیت  3-1-7

 حداقل سطح آموزشی  عنوان ردیف

3 Security+ پایه 

2 CEH  تخصصی 

1 ISMS  تخصصی 

4 CCNA Security تخصصی 

5 SOC فوق تخصصی 

6 Juniper  تخصصی 

7 TMG  تخصصی 

8 ENSA تخصصی 

3 ENCA فوق تخصصی 

37 CHFI فوق تخصصی 

33 Forensic  تخصصی 

32 CISSP فوق تخصصی 

31 (LPT)Licensed Penetration Tester فوق تخصصی 

34 CISM فوق تخصصی 

35 CISA فوق تخصصی 

 

  دوره آموزشی حوزه استانداردهای مدیریتی 4-1-7

 حداقل سطح آموزشی  عنوان ردیف

3 ITIL فوق تخصصی 

2 COBIT فوق تخصصی 

1 PMBOK فوق تخصصی 
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  دوره آموزشی حوزه استانداردهای مدیریتی 4-1-7

4 BPMN فوق تخصصی 

   ، دیتا سنتر سازی ذخیرهدوره های آموزشی مجازی سازی ،  5-1-7   

 حداقل سطح آموزشی  عنوان ردیف

3 Introduction to Data Center Design  تخصصی 

2 SAN Fundamentals فوق تخصصی 

1 Vmware Vsphere فوق تخصصی 

4 HP Server فوق تخصصی 

   دوره های آموزشی عمومی فن آوری اطالعات   6-1-7   

 حداقل سطح آموزشی  عنوان ردیف

3 ICDL مقدماتی 

2 Open Office مقدماتی 

1 Photoshop مقدماتی 

4 Flash مقدماتی 

 

 . تعرفه نرخ خدمات آموزشی  برمبنای نفر ساعت2-7

محاسبه و تعیین ذی  موجود در این حوزه ره شرح  های تخصصریال و ره ازای انواع  -تعرفه خدمات آموزشی رر مبنای نفر ساعت 

 .  ردد می

 . نحوه محاسبه تعرفه نرخ خدمات آموزشی  برمبنای نفر ساعت:1-2-7

ب یضاارضااریب حساساایت، ضااریب ماادر  تحصاایلی و سااارقه کااار و   ،ده ی آموزشاایرضااریب  رراساااسآموزشاای  خاادمات ناارخ

 :شود می محاسبه ریز فرمول رراساس کار انجام ساعات و یشغل

 

ی و لیب مردرک تحصر  یضرر  *ی ب شرغل یضرر  *یی ایر ب جغرافیضرر  خردمات *  هرر سراعت  ه دسرتمزد  یر نرخ خردمات = پا 

*  ( * ضرریب محرل ارائره خردمت * ضرریب سراعات ارائره خردمت        1+1(/1*))رتبره شرورای عرالی انفورماتیرک+     ه کرار سابق

 * ضریب حد نصاب دورهآموزشی ضریب حساسیت * ضریب رده 

 

 تعری  پارامترهای فوق و نحوه محاسبه هر کدام در ذی  آورده شده است2

 :شود میدر رخش اول نرخ نامه تعیین  شده محاسبهرراساس هزینه پایه  هزینه پایه هر ساعت خدمات  . 

 

 

 

 

 :2 است شده تعری ضریب شغلی در ارائه خدمات آموزشی ره ترتیب زیر  شده انجام های رررسیرراساس  ضریب شغلی 
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 . ضریب شغلی خدمات آموزشی42جدول

 ضریب شغل

 135 سال( 2 سارقه کار )حداا کارشناس آموزش دروس مقدماتی 

 2 سال( 4 سارقه کار )حداا کارشناس آموزش دروس پایه 

 235 سال( 6 سارقه کار )حداا کارشناس آموزش دروس تخصصی 

 3 سال( 8 سارقه کار )حداا کارشناس آموزش دروس فوق تخصصی 

 

 استفاده  ردد. 5از جدول شماره  :ی و سابقه کارلیب مدرک تحصیضر 

 شاتر از یا ریا که فارد کمتار   یاست، درصاورت  شده  رفته در نظر 8متناسب را جدول حداا  سارقه کار جهت ارائه خدمات  سارقه کار 2 *

ا اضافه یکم  یلیب مدر  تحصیره ضر 703سال سارقه  31هر دو سال و حداکثر تا سق   یسارقه داشته راشد ره ازا حداا  مورد انتظار

 .شود می

 استفاده  ردد. 6شماره از جدول  : جغرافیاییب یضر 

 

  : 132ب یمانکاار راشاد مباالغ راا ضار     ییا سازمان پ آموزشکه مح  ارائه خدمت خارج از مح  رسمی یدرصورتمحل ارائه خدمت 

 افت خواهد شد.یدر ومحاسبه 

  : ارائاه خادمات خاارج از سااعات      در صاورت و  3ب یرا ضر یت در ساعات اداریفعال یتعرفه خدمات رر مبناساعات ارائه خدمت

 . ردد میمحاسبه  134ب یمبالغ را ضر یادار

 

  ضریب شغلی ررای تعیین میانگین پایه حقوق در مشاغ  مختل  نرخاه تولیاد    شده انجام های رررسیرراساس  :حساسیتضریب

 2  راشد می، ره شرح جدول ذی  افزار نرم

 . ضریب حساسیت خدمات آموزشی41جدول

 ضریب رده حساسیت

 1 آموزش دروس مقدماتی

 131 آموزش دروس پایه

 135 آموزش دروس تخصصی

 2 آموزش دروس فوق تخصصی

 

  ضریب شغلی ررای تعیین میانگین پایاه حقاوق در مشااغ  مختلا  نرخاه       شده انجام های رررسیرراساس  :رده آموزشیضریب

 2  راشد می، ره شرح جدول ذی  افزار نرمتولید 

 رده آموزشی. ضریب 44جدول

 ضریب دهنده آموزشرده کارشناس 

 2 دوره  المللی رینکارشناس دارای  واهی 

 308 دوره  در حوزه مرتبط المللی رینکارشناس دارای  واهی 

 304 کارشناس دارای  واهی موفقیت در دوره از شرکتهای معتبر آموزشی 

 3 از شرکتهای معتبر آموزشیکارشناس دارای  واهی موفیت در دوره های مرتبط در حوزه 

شرکتهای معتبر آموزشی شرکتهایی هستند که دارای  واهی رتبه رندی و احراز صالحیت از  شورای عاالی انفورماتیاك در   : 2توضیح 

و یا دارای  واهی صالحیت اجرای دوره های آموزشی فن آوری اطالعاات از معاونات توساعه سارمایه      راشند میوهش حوزه آموزش و پژ

 .(راشند می. )استانداری ها مسئول تعیین صالحیت راشند میانسانی ریاست جمهوری  
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  رنارراین ضریب حد نصاب دوره ررای محاسبه نرخ نفر سااعت ارائاه   راشد میحد نصاب دوره ررارر ده نفر  :حد نصاب دورهضریب .

   . ردد میتعیین ( 131)خدمات آموزشی، 

 . نمونه محاسبه  2-2-7

محاسابه  ( 3)ضاریب جغرافیاایی=   شرهر  کالنشرایط ذی  در  راتوسط نیرویی  ارائه خدمات آموزشیررای نرخ یك نفر ساعت  7جدول 

 پارامترها که تغییر کند راید جدول مجدد محاسبه  ردد.هرکدام از  ردیده است. 

 سطح تحصیلی = کارشناسی 

   آموزش= سازمان پیمانکار و یا مح  رسمی اجرای  آموزشمح 

 زمان انجام کار = ساعت کار رسمی و اداری 

 
 ره جز تهران شهرها کالن –. نرخ پایه خدمات آموزش )ریال( 45جدول

ل 
شغ

ر 
 ه

ب
ری

ض
↑

 

آموزش دوره 

 مقدماتی
 آموزش دوره پایه

آموزش دوره  

 تخصصی

آموزش دوره فوق  

 تخصصی

 رده آموزشی

مدرس دارای 

 المللی بینگواهی 

 دوره 

مدرس دارای 

 المللی بینگواهی 

 دوره 

مدرس دارای 

 المللی بینگواهی 

 دوره 

مدرس دارای 

 المللی بینگواهی 

 دوره 

 کارشناسی کارشناسی کارشناسی کارشناسی حداقل مدرک

 6 5 3 1 حداقل سابقه

 3 235 2 135 ↓رتبه شورا 

1 16،511 124،111 233،911 391،211 

2 67،111 111،911 211،911 341،711 

3 63،711 114،111 194،911 326،111 

4 61،211 99،711 171،111 313،111 

5 59،511 91،111 171،911 314،311 

6 57،311 95،111 117،211 297،111 

1 51،411 93،611 115،411 293،411 

 رندی رتبه راشند می استانداری و انفورماتیك عالی شورای رندی رتبه دو هر دارای که آموزشی موسسات و شرکتها ررای :3توضیح 

 ،راشند میتوسط استانداری ررای شرکتها و موسسات آموزشی که دارای رتبه رندی  حال درعین .راشد می انفورماتیك مال  عالی شورای

 .راشد میزیر مبنای محاسبه  رارطه

  راشد می شورای عالی انفورماتیك  در حوزه آموزش و پژوهش 1استانداری معادل رتبه  3رتبه. 

  راشد می شورای عالی انفورماتیك  در حوزه آموزش و پژوهش 4استانداری معادل رتبه  2رتبه. 

  راشد می ورای عالی انفورماتیك  در حوزه آموزش و پژوهشش 5استانداری معادل رتبه  1رتبه. 

 2شود می محاسبه زیر فرمول رراساس دوره آموزشییك نرخ ارائه : 4 توضیح
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 می رایست ضرب  ردد. نفر ساعت خدمات آموزشی در تعداد ساعت و حداا  تعداد نفرات هر دوره  )حد نصاب دوره ( شده محاسبهنرخ 

 افزوده مجزا و هنگام صدور صورتحساب نهایی، کارفرما لحا  خواهد  ردید. رر ارزشدر صورت شمول مالیات :  1تبصره 

***  
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 فضای مجازیخدمات نرخ تعرفه  -9
 2راشد میخدمات فضای مجازی شام  موارد زیر 

 خدمات زیرساخت فضای مجازی .3

 یخدمات آموزش الکترونیک .2

 خدمات طراحی وب .1

 خدمات رازاریاری اینترنتی .4

 . ردد میفهرست رهای خدمات ارائه ساعت و -تعرفه این خدمات ره دو شک  نفر ،را توجه ره  سترد ی خدمات فضای مجازی

  

 برمبنای نفر ساعتفضای مجازی . تعرفه نرخ خدمات 1-9

محاسبه و تعیین ذی  موجود در این حوزه ره شرح  های تخصصریال و ره ازای انواع  -رر مبنای نفر ساعت  فضای مجازیتعرفه خدمات 

 .  ردد می

 برمبنای نفر ساعت: فضای مجازی. نحوه محاسبه تعرفه نرخ خدمات 1-1-9

 فرماول  رراسااس  کاار  انجاام  سااعات  و یب شاغل یضار ضاریب مادر  تحصایلی و ساارقه کاار و       رراساس فضای مجازی خدمات نرخ

 :شود می محاسبه ریز

 

ی و لیب مردرک تحصر  یضرر  *ی ب شرغل یضرر  *یی ایر ب جغرافیضرر  خردمات *  هرر سراعت  ه دسرتمزد  یر نرخ خردمات = پا 

  ( * ضریب محل ارائه خدمت * ضریب ساعات ارائه خدمت1+1(/1*))رتبه شورای عالی انفورماتیک+ ه کارسابق

 

 تعری  پارامترهای فوق و نحوه محاسبه هر کدام در ذی  آورده شده است2

 :شود میدر رخش اول نرخ نامه تعیین  شده محاسبهرراساس هزینه پایه  هزینه پایه هر ساعت خدمات  . 

 

 :2 است شده تعری ره ترتیب زیر  فضای مجازیضریب شغلی در ارائه خدمات  شده انجام های رررسیرراساس  ضریب شغلی 

 فضای مجازی. ضریب شغلی خدمات 46جدول

 ضریب شغل

 گروه زیرساخت

 4 سرور ریمد

 3 شبکه ریمد

 2 ستمیس ریمد

 آموزش الکترونیکگروه 

 4 شنیمیمتخصص ان

 3 فلش متخصص
Course Teacher Assistance 335 

Service Desk 3 

 3 ستی راف

 3 یآموزش ستیسنار

 235 یآموزش طراح

 335 ایمد یمالت نگریتدو
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 235  پروژه ریمد

 235 راستاریو

 235 تیفیک کنترل

 گروه طراحی وب

 3 وب ستی راف

 3 فلش متخصص

 JavaScript 237 نویس ررنامه
Web Developer 2 

UI Developer 2 

 135 ورود اطالعات اپراتور

 4 تینقشه سا معمار

 2 ...( ری)متن، تصو یآموزش یمحتوا دیتول

 4 پروژه ریمد

 گروه بازاریابی اینترنتی

 Social Marketing 3 متخصص

 Content Marketing 3 متخصص

 Email Marketing 3 متخصص

 SEO 3 متخصص

 

 استفاده  ردد. 5از جدول شماره  :ی و سابقه کارلیب مدرک تحصیضر 

 شاتر از یا ریا که فارد کمتار   یاست، درصورت شده  رفته در نظر 8متناسب را جدول حداا  سارقه کار جهت ارائه خدمات  سابقه کار : *

ا اضافه یکم  یلیب مدر  تحصیره ضر 703سال سارقه  31هر دو سال و حداکثر تا سق   یسارقه داشته راشد ره ازا حداا  مورد انتظار

 .شود می

 استفاده  ردد. 6از جدول شماره  : جغرافیاییب یضر 

 

  : 132ب یمانکاار راشاد مباالغ راا ضار     ییا سازمان پ آموزشکه مح  ارائه خدمت خارج از مح  رسمی یدرصورتمحل ارائه خدمت 

 خواهد شد.افت یدر ومحاسبه 

  : ارائاه خادمات خاارج از سااعات      در صاورت و  3ب یرا ضر یت در ساعات اداریفعال یتعرفه خدمات رر مبناساعات ارائه خدمت

 . ردد میمحاسبه  134ب یمبالغ را ضر یادار

 . نمونه محاسبه  2-1-9

( 3)ضاریب جغرافیاایی=   شرهر  کرالن شرایط ذیا  در   راتوسط نیرویی  فضای مجازیارائه خدمات ررای نرخ یك نفر ساعت  47جدول 

 هرکدام از پارامترها که تغییر کند راید جدول مجدد محاسبه  ردد.محاسبه  ردیده است. 

 سطح تحصیلی = کارشناسی 

   ارائه خدمت= سازمان پیمانکار و یا مح  رسمی  آموزشمح 

 زمان انجام کار = ساعت کار رسمی و اداری 
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 ره جز تهران شهرها کالن –. نرخ پایه خدمات فضای مجازی )ریال( 47جدول

   
   

   
   

   
   

   
   

 
ل 

شغ
ر 

 ه
ب

ری
ض

↑
 

135 2 235 237 3 335 4 

 ↓رتبه شورا 

1 425،111 561،111 119،111 194،111 751،111 992،111 1،134،111 

2 317،111 514،111 631،111 116،111 156،111 772،111 1،117،111 

3 354،111 413،111 591،111 662،111 119،111 721،111 945،111 

4 341،111 454،111 561،111 635،111 671،111 194،111 911،111 

5 331،111 441،111 551،111 611،111 662،111 112،111 772،111 

6 324،111 432،111 541،111 615،111 647،111 156،111 764،111 

1 319،111 425،111 532،111 595،111 637،111 144،111 751،111 

 
 فهرست بهای خدماتبرمبنای فضای مجازی . تعرفه خدمات 2-9

فضای مجازی را نشان می دهد. ضمنا نحوه محاسبه در فای  اکس  ضمیمه اار  دسترس  زیرساختجداول زیر تعرفه پایه خدمات 

 . ردد میاست. تعرفه نهایی هر خدمت از فرمول زیر محاسبه 

  جغرافیایی تعرفه پایه * ضریب =تعرفه خدمت 

 خدمات میزرانی وب. نرخ 48جدول

نوع  خارج ایران داخ  ایران

لینوکس پایه  سرویس

ره همراه 

MySQL 

ویندوز پایه ره  لینوکس پایه

همراه 

MSSQL 

لینوکس پایه  ویندوز پایه

ره همراه 

MySQL 

ویندوز پایه ره  لینوکس پایه

همراه 

MSSQL 

 ویندوز پایه

رتبه 

 شورا
        

2،378،777  
        

3،121،777  

         

2،225،777  

        

3،177،777  

         

2،776،777  

         

3،334،777  

        

2،532،777  

         

3،473،777  1 

        

3،316،777  

         

3،376،777  

        

3،377،777  

         

3،237،777  

       

3،781،777  

          

3،763،777  

        

2،174،777  

         

3،252،777  2 

         

3،835،777  

          

3،371،777  

       

3،854،777  

          

3،343،777  

         

3،673،777  

           

335،777  

          

2،367،777  

         

3،374،777  3 

        

3،742،777  

        

3،758،777  

        

3،787،777  

         

3،736،777  

         

3،674،777  

           

355،777  

        

2،774،777  

         

3،327،777  4 

        
3،634،777  

          
3،723،777  

        
3،717،777  

         
3،765،777  

         
3،567،777  

            
323،777  

          
2،736،777  

         
3،736،777  5 

         

3،653،777  

         

3،778،777  

         

3،635،777  

        

3،741،777  

        

3،528،777  

             

337،777  

        

3،375،777  

        

3،771،777  6 

        

3،614،777  

            

332،777  

        

3،668،777  

         

3،727،777  

         

3،574،777  

           

836،777  

        

3،344،777  

         

3،756،777  7 
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  مگارایت و امکان میزرانی یك وب  377دهنده خدمات را فضای حداکثر  ارائهشده توسط شرکت  ارائهمنظور از پالن پایه کونکترین پالن میزرانی

  راشد میسایت 

  در محاسبات فوق ررای پالنهای دارایMySQL  یاMSSQL Server  است شده  رفتهامکان میزرانی یك دیتاریس در نظر 

  ره ایمت افزوده خواهد شد15ره ازای دو ررارر شدن فضای پالن و در صورت عدم افزایش امکانات % 

 

 خدمات ثبت و تمدید دامین ساالنه. نرخ 43جدول

 gtldدامین  irدامین مرتبه دوم  irدامین مرتبه سوم 
 دامین

 شورا رتبه

348،777 337،777 3،177،777 3 

313،777 375،777 3،356،777 2 

321،777 364،777 3،784،777 1 

338،777 357،777 3،747،777 4 

335،777 351،777 3،733،777 5 

332،777 357،777 333،777 6 

333،777 348،777 375،777 7 

  ای کشور اار  دستیاری است.در پورتال سازمان نظام صنفی رایانه فضای مجازیفای  اکس  محاسباتی تعرفه خدمات 
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