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 نکات مهم

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

ات توسط خدمئه اار نهیمربوط به نحوه محاسبه هزدر این سند، شده اعالم يهانرخکه  الزم به ذکر است: 1نکته  •
 شود.استفاده  یانسان يرویدر محاسبه دستمزد ننباید  وجه چیهو بهدهنده خدمات است ارائه يهاشرکت

و آخرین اصالحات  نرخ حقوق و دستمزدافزایش بر اساس  1401سال حقوق و دستمزد ه، در این نسخ: 2نکته  •
مورخ  260/1401/1000نامه شماره و نیز بخش )22/12/1400مورخ  265344ره شما(مصوبات شوراي عالی کار 

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

میزان افزایش تعرفه و جلسات کارگروه تعرفه، اي مصوبه شوراي مرکزي سازمان نظام صنفی رایانهبر اساس : 3نکته  •
بنابراین،  ) تعیین شد.1400(نسبت به سال  %47به میزان  1401در سال ) 5و  4(فصول العات خدمات فناوري اط

ها عیناً به میزان فوق افزایش یافته و به منظور سهولت در محاسبات، گرد اکثر تعرفه در این نسخه از سند تعرفه
بر اساس بخشنامه وزارت تعاون، کار  ساعت)-(بر حسب نفر پروژهمیزان افزایش تعرفه براي اجراي  (رند) شده است.

در افزار، نرمپشتیبانی میزان افزایش تعرفه ارائه خدمات  سبه شده است.الحاظ و مح 2و رفاه اجتماعی، در فصل 
 ) آمده است.(متوالی) این سند (تمدید قرارداد پشتیبانی 1-4-3بخش 

هاي سازمان، ت کارشناسی کمیسیونراهاي جدید این سند طی سال جاري، با توجه به نظنسخه :4نکته  •
 ها و بازخوردهاي خبرگان، بروز شده و ارائه خواهد شد.درخواست

بر اساس فهرست بهاي منتشر شده توسط  دتوانذکر شده، می» توافقی«مواردي که تعرفه آن با عنوان  :5نکته  •
این موارد تدقیق و مشخص خواهند در نسخه بعدي  ریزي (در صورت وجود)، برآورد شود.سازمان مدیریت و برنامه

 شد.
است، الزم روزرسانی و بهنفعان و بازار در دست تغییر ذي با توجه به اینکه سند تعرفه بر اساس نیازهاي :6نکته  •

 اي دریافت شود.از پرتال سازمان نظام صنفی رایانههمواره آن روز شده و معتبر است آخرین نسخه به
و نیز تسهیل در انجام محاسبات، وبگاه  ، دسترسی به آخرین نسخهانی در خصوص سندرساطالعبه منظور  :7نکته  •

http://tariffs.irannsr.org درخواست نفعان از همه ذياصالح و بهبود مستمر سند، اندازي شده است. براي راه
پست الکترونیکی یا ») ارتباط با ما«(بخش ن وبگاه از طریق ایرا خود  ينظرات و پیشنهادهاشود می

tariffs@irannsr.org  هاي بعدي مد نظر قرار گیرد. تا در تدوین نسخهکرده ارسال 
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 همکاران

 آمده است.ادامه اند، در اي همکاري داشتههبا سازمان نظام صنفی رایانتاکنون افرادي که در تهیه سند تعرفه اسامی 

 اعضاي کارگروه تعرفهالف) 

محمدحسن محوري، کارشناس رسمی رشته کامپیوتر و فناوري اطالعات و عضو کانون کارشناسان رسمی  •
 دادگستري استان تهران

سمی دادگستري شهرام شنتیایی، کارشناس رسمی رشته کامپیوتر و فناوري اطالعات و عضو کانون کارشناسان ر •
 استان تهران

 بهناز آریا، موسسه کهکشان نور •
 آزاد معروفی، شرکت الوان ارتباط •
 دپردازیپد یشرکت مهندسعلی آذرکار، سید  •
 هاي فناوري اطالعات سیگماشرکت توسعه زیرساختاحمد خلیلی،  •

 (به ترتیب الفبا) همکاران کارگروه تعرفهب) 

 افزار و مشاورهحوزه نرم) 1-ب

 هاي فناوري اطالعات سیگماشرکت توسعه زیرساختلیلی، احمد خ •
 هاي فناوري اطالعات سیگماشرکت توسعه زیرساخت، علی کاظمی •
 افزار گلستانرضا کرمی، شرکت مهندسی نرم •
 اي استان خراسان رضويمرتضی کساییان، سازمان نظام صنفی رایانه •
 فرامرز کالنتري، شرکت سازه اطالعات سامان •
 ، شرکت سماتکفریبا مهدیون •

 حوزه امنیت) 2-ب

  بهناز آریا، موسسه کهکشان نور •
 گام هیشرکت پو ان،یخاچک یآن •

 حوزه مراکز داده) 3-ب

 نگارمجید تیموري، مهندسی کوثر شبکه •
 سید کامل حکیم، شرکت پایگاه امن داده پاد •
 اي استان تهراني، عضو حقیقی سازمان نظام صنفی رایانهکیومرث دیجور •
 حمد آذري، شرکت پردیس دیبااندیشانممحمد دین •
 بهرام زاهدي باروق، شرکت سبحان سیستم •
 سرزمین رویای، پیمان سلطان •
 های، عصر پرورش دادهخانکوچک یعل •
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 فر، مهندسین فناور پندار آریاحامد معین •
 کامبیز نصیري اعظم، نیکان ارتباطات شهر •
 مریم نعمتی، افرانت •
 اندیشاننژاد، پردیس دیبا معراج هاشم سید •

 ) حوزه شبکه4-ب

 ستاره سبز فارسبابک صدیقی، شرکت  •
 آزاد معروفی، شرکت الوان ارتباط •
 شرکت تماس امواج ایرانیان سروشپور، موسی قاسم •
 شبکه يدورنما یمهندسنکاوند، کوروش  •

 رخانهیدب) پ

 کشوراي سازمان نظام صنفی رایانه •
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 مقدمه )1 فصل

 نقش و جایگاه سازمان )1-1

افزار مبنی بر ساماندهی و قانون پدیدآورندگان نرم 12اي کشور، در اجراي وظایف محوله در ماده سازمان نظام صنفی رایانه
 65ه ماد 12چنین اختیارات قانونی مطرح در بند اطالعات کشور و هم وکارهاي مربوط به حوزه فناوريبخشی بازار کسبنظم
گذاري خدمات مصوب هیات محترم دولت، با موضوع تعیین مبانی قیمت» اي کشورسازمان نظام صنفی رایانه«نامه تشکیل آئین

سنجش کارشناسی، بررسی طی یک فرآیند علمی، مبتنی بر  1389حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات، این سازمان از سال 
 میدانی و در برخی موارد عرف، اقدام به کشف قیمت خدمات کرده است. 

 هاسابقه تدوین تعرفه )1-2

این گذاري و در نهایت منتشر شد. نوع خدمت شناسایی و قیمت 341ارائه شد،  1389که در سال ها در اولین نسخه تعرفه
هاي استانی بویژه هاي مختلف نظامعالین این صنعت، و متخصصین رستهبا همکاري و تالش فپیاپی  هايها طی سالتعرفه

روز تا کنون به شکل مستمري به، کشور ايسازمان نظام صنفی رایانه »بازاربخشی و نظمکمیسیون ساماندهی «اعضاي محترم 
 و منتشر شده است. 

 محدوده مدل جدید )1-3

-نفر«بر محاسبه پارامتریک تعرفه مربوط به نیروي انسانی (بر اساس آغاز شده،  1393مدل جدید، که تدوین آن از حدود سال 
است که در آن  پیشینهاي دهنده تعرفههاي فناوري اطالعات تمرکز دارد. این مدل در واقع به نوعی تعمیمدر پروژه») ساعت
، به مدل قبلی یکپارچه تواند پس از عملیاتی شدنتعیین و مشخص شده است. مدل جدید می» ماهی-غیر نفر«هاي تعرفه

 ا ارائه کند.ر ساعت-شده و ورودي مربوط به هزینه نفر
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ها گذاري پروژهماه هر عنوان شغلی، محاسبه شده صرفاً به منظور قیمت-هایی که در این مدل براي نفرباید توجه داشت هزینه
 استفاده خواهند شد. 

بناي فرمول ارائه منامه به همراه فهرست بهاي (کاال و خدمات) بر نرخهاي آتی با توجه به تکمیل تدریجی عناوین شغلی، نسخه
 نامه تکمیل خواهد شد.شده در این نرخ

 هارویکرد جدید تدوین تعرفه )1-4

طالعات ا کامپیوتر و فناوريرشته رسمی  با مشارکت و همکاري کارشناسان 1393از سال کشور اي سازمان نظام صنفی رایانه
هدف دستیابی به با را  هاتعرفهساعت -محاسبه نرخ نفر يمبنال تهران، مدان رسمی دادگستري استان و عضو کانون کارشناس

 هاي زیر بازنگري کرد:مدلی با ویژگی

بر مبناي حقوق پایه اعالم شده از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براي کلیه یکسان پایه  تهیه یک فرمول •
 را داشته باشد، هاي مختلفامترهاي اختصاصی براي رشتهپار که امکان لحاظ کردنمشاغل 

 به نحوي که اعمال تغییرات در آن به سادگی میسر باشد، ،کامالً پارامتریک •
 ،ها و مشاغل جدید را دارا باشدتههاي جدید صنعت و رشقابلیت توسعه بر مبناي نیازمندي •
بوده به نحوي که در صورت تغییر در ضرایب قانونی و یا مند از الیه دانش مستقل از شیوه محاسبه برخوردار و بهره •

 شرایط عمومی بازار بتواند با موارد تغییر یافته تطبیق یابد،
 ،هاي جدید را به سادگی داشته باشدشغل تعریف شده و یا ایجاد شغل مشخصاتامکان تغییر  •
رمول پایه و پارامترهاي خاص آن پروژه، هاي فناوري اطالعات با استفاده از فالزحمه در پروژهامکان محاسبه حق •

 وجود داشته باشد.

 مورد توجه قرار داشت:تدوین شد،  1397که از سال  ،با این وجود، مالحظات زیر هم در طراحی مدل جدید

 تدوین شده در سنوات پیشیناي تعرفه پایهسازوکار در نظرگرفتن  •
 دادگستري در حوزه فناوري اطالعاتن رسمی مند کارشناساو تجربه ارزشدانش  ،استفاده از اطالعات •
 در بازار فناوري اطالعات ایران واقعیات و عرف معمولتوجه به  •
 افزارگذاري و انواع و شرایط پشتیبانی در حوزه نرمتوجه به مستندات و استانداردهاي جهانی در روش تعرفه •
 نوآوري(پیمانکاران) به ها طریق ترغیب شرکتاز  رعایت حقوق کارفرمایان •
 کنندگان از طریق اعمال ضرایب تعدیالتیحمایت از حقوق مصرف •
 افزارپشتیبانی نرمو محدوده خدمات سازي شرایط کنندگان از طریق شفافاز حقوق مصرفحمایت  •
 هاي ذکرشدههاي سربار محاسبات قراردادي با ارائه جداول نمونه و مثالکاهش هزینه •

 هاي مدلویژگی )1-5

 هاي مهم زیر است:ي که در تدوین مدل وجود داشته، مدل منتج شده داراي ویژگیبا توجه به رویکرد

ابلیت ها براي کارفرما شفافیت و قمدل پارامتریک بوده و پارامترهاي آن روشن و مشخص است. به همین دلیل تعرفه •
 گیري هم است.قابل اندازه توجیه فنی داشته، ضمن آنکه
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 تواند به راحتی هزینهي آن روشن و مشخص است. به همین دلیل پیمانکار میمدل پارامتریک بوده و پارامترها •
 پروژه را به نحوي شفافی ارائه و محاسبه کند.

هاي پیمانکاري حوزه فناوري اطالعات، هاي برجسته مدل است. در سازمانهاي نامشهود از ویژگیلحاظ کردن دارایی •
شود. این همواره در برآوردها به نحو صحیحی تصریح و مشخص نمیهاي نامشهود پیمانکار مهم بوده ولی دارایی

برآورد دقیق و روشن شود. لحاط کردن این پارامتر در خود باعث تردید و ابهام کارفرما در برآوردهاي اعالمی می
 کند. ماه، ضمن ایجاد شفافیت، حق کارفرما را در اشراف به نحوه محاسبه رعایت می-هاي نفرهزینه

هاي هاي نامشهود، به عنوان پارامتري براي برآورد هزینهآنکه در این مدل امکان استفاده از پارامتر داراییضمن  •
تواند محور، این پارامتر می-بینی شده، ولی در صورت نیاز به ارائه خدمات فردماه پروژه از سوي پیمانکار پیش-نفر

 به راحتی نادیده گرفته شود.

 فرآیند محاسبه )1-6

است. در این بخش  1401مام محاسبات، حقوق پایه اعالم شده از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال مبناي ت
سربارهاي مستقیم حقوق و ساعت کار انجام شده تحت پوشش یک واحد صنفی با احتساب -هدف محاسبه نرخ پایه یک نفر

شود، تعدیل خ سپس بر اساس پارامترهایی که توضیح داده میدستمزد مربوط به نرخ پایه حقوق یک کارگر ساده است. این نر
 شد. خواهد هاي بعدي بر اساس تخصص و شرایط کاري بر اساس این نرخ، محاسبهشده است. نرخ کارشناسی در بخش

 نگهداشت مدل )1-7

هاي ضروري بینیت پیشدر کل کشور، الزم اس ها و استفاده همگون و یکنواخت از آنکردن مدل جدید تعرفهبه منظور عملیاتی
رچگی و یکپا ظت که براي حفالزم به منظور استقرار و بهبود مسمتر آن فراهم شود. شایان ذکر اس به عمل آمده و زیرساخت

کارفرمایی،  بدنه هاي عضو وچنین استفاده صحیح از آن و دستیابی به نتایج یکسان از مدل توسط شرکتبهبود مدل و هم
انجام شود. براي این منظور ساختاري در بدنه سازمان کشور اي مر صرفاً توسط سازمان نظام صنفی رایانهضروري است مدیریت ا

 هاي زیر را بر عهده خواهد داشت:ایجاد و مسئولیت

 ظور آشنایی اعضا با مدل جدید تعرفه و نحوه بکارگیري آن،0هاي آموزشی به منبرگزاري دوره •
 کنندگان از مدل،ستفادهگویی به سواالت و مشکالت اپاسخ •
 تالش براي استانداردسازي مشاغل بر اساس مدل ارائه شده، •
 ریزي براي ویرایش/اصالح آن با مشارکت کارشناسان رسمی منتخب،بررسی بازخوردهاي مدل و برنامه •
 روزرسانی منظم و مستمر سند در ابتداي هر سال،به •
 وزرسانی آن،رگذاري و تصویب مدل پس از بهتعیین فرآیند صحه •
 انتشار آن به شکل کاغذي و یا الکترونیکی (از طریق پورتال) •
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 رسانیدسترسی و اطالع )1-8

سازمان نظام توسط  https://tariffs.irannsr.orgوبگاه نامه، هاي مندرج در این نرخی تعرفهرسانبه منظور دسترسی و اطالع
ها بر اساس پارامترها و فاکتورهاي مشخص شده و اعالم به منظور تبیین مدل و امکان محاسبه هزینهکشور اي هفی رایانصن

  شود.میروزرسانی به مربه شکل مستوبگاه ن . اطالعات ایتوسعه یافته استنفعان ، توسط همه ذيمشاغل مصوب

 دوره بازنگري )1-9

صنفی  روز شده و توسط شوراي مرکزي سازمان نظامنه بوده و در ابتداي هر سال بهساالحداقل ، نامهنرخدوره بازنگري این 
 نامه از طریق پورتال سازمان در دسترسی عموم خواهد بود.به مصوب خواهد شد. پس ازآن، نرخکشور اي رایانه

 واژگان و اصطالحات معادل )1-10

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

• Server :کارساز 
• Clientکارخواه : 
• Strategyراهبرد : 
• Policyمشی: خط 
• Serviceخدمت : 
• Service Providerدهنده خدمت: ارائه 
• Middle Ware :افزارمیان 
• Testآزمون : 
• Link پیوند : 
• Wirelessسیم: بی 
• Indoor داخل ساختمان : 
• Outdoorدستگاه/: خارج ساختمان  
• Monitoring : پایش 
• Licenseیسانس): مجوز (ل 
• Versionنسخه : 

 تغییرات این نسخه )1-11

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

 )8-1(قسمت  تعرفه وبگاهتوسعه رسانی در خصوص اطالع •
 )9-2 (قسمت ساعت-اسبه نرخ نفرحفرآیند مارائه تصویري  •
 )2-4-3قسمت ( غیرمتوالیوص نحوه تمدید قرارداد پشتیبانی حی در خصتوضیحات تکمیلی/اصال •
 )6هاي خدمات مربوط به مراکز داده (فصل بازنگري تعرفه •

mailto:https://tariffs.irannsr.org
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 )الف عناوین شغلی حوزه مراکز داده (پیوستاصالح  •
 )5فصل شبکه (هاي مربوط به حوزه برخی از تعرفهاصالحات  •
 )8ل انطباق رتبه مشاوران سازمان با رده شغلی (فص •

 مبالغ )1-12

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

 مقدمه )2-1

پارامترهاي و  ساعت-نفرساس هاي مختلف)، بر ااي (در حوزههاي توسعههزینه پروژهدر این فصل، مدل مربوط به محاسبه 
 تبیین شده است.مرتبط با آن مختلف 

 تعاریف )2-2

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

 است.در پروژه  »موقعیت اجرایی نیروي انسانی مورد نظر«منظور رده شغلی:  •
 است. »تخصصمدرجه و رده کیفی نیروي انسانی «منظور مرتبه شغلی:  •
 است. از سوي نیروي انسانی مورد نظر »آخرین مدرك تحصیلی اخذ شده«منظور مدرك تحصیلی:  •
به  ی به سال که در حوزه تخصصی مربوطعبارت است از مجموع سابق کار نیروي انسان ه کاري مفید (سال):سابق •

 فعالیت اشتغال داشته است.
هاي تخصصی به عبارت است از تعداد مدارك اخذ شده ناشی از شرکت نیروي انسانی در دوره رده مدرك تخصصی: •

  .کیکالمللی به تفهاي داخلی و یا بینتفکیک دوره

 هاي اطالعاتی مدلالیه )2-3

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

 اطالعات پایه •
 تعریف شغل •
 محاسبه بهاي کل خدمت یا پروژه •
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 ها در تعریف مدل، در ادامه آمده است.این سه الیه و نحوه ارتباط آن

 اطالعات پایه )2-4

 مقررات و قوانین کشوري )2-4-1

است  و مانند آن ي، بیمه بیکارمواردي مانند حداقل حقوق روزانه، حق خواروبار و مسکن، بن کارگريشامل ه اطالعات این الی
 نشان داده شده است. 2-2و  1-2 جداول شمارهکه در 

 )1401سال  يحداقل هزینه پرسنل (برا: 1-2جدول 
 ساالنه نهماها روزانه پارامترها

 501،569،892 41،797،491 1،393،250 (پایه) حقوق
 66،000،000 5،5000،00 مبلغ ثابت مسکنکمک هزینه 

 102،000،000 8،500،000 مبلغ ثابت (بن کارگري و خواروبار) کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار
 133،913،978 11،159،498 ماهانه %20 بیمه سهم کارفرما

 20،087،097 1،673،925 ماهانه %3 بیمه بیکاري
 50،156،989 4،179،749 روز حقوق 3معادل  مندي (میانگین داراي یک فرزند)حق عائله

 83،594،982 6،966،249 دو دوازدهم عیدي و پاداش
 41،797،491 3،483،124 یک دوازدهم سنوات خدمت

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

انوار (بن خکمک هزینه اقالم مصرفی «و ریال)  5،500،000(» هزینه مسکنکمک «به اینکه دو پارامتر  با توجه :1 نکته
عمال ضرایب امستقل از پروفایل تخصصی عنوان فرد بوده و ثابت هستند، مشمول ) ریال 8،500،000( »کارگري و خواروبار)

خالص ساعت  160احتساب با ریال) در ماه بوده که  14،000،000(پارامتر شوند. جمع این دو مربوط به پروفایل تخصصی نمی
نیروي  تخصصی ریال است. این مبلغ پس از اعمال ضرایب مربوط به پروفایل 87،500به ازاي هر ساعت در هر ماه، این کار 

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

-حاسبه نفرمدر » کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار (بن کارگري و خواروبار)«و » مسکن کمک هزینه«دو پارامتر : 2نکته 
 ساعت مقیم لحاظ خواهند شد.

دستمزد (ع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضو 16/01/1401مورخ  260/1401/1000بخشنامه شماره طبق : 3نکته 
» خواروبار) کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار (بن کارگري و«و » نکمک هزینه مسک« ،)1401مبناي کسر حقوق بیمه در سال 

 شوند.مشمول کسر بیمه می
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 هزینه پایه دستمزد یک ساعت: 2-2جدول 
 ساالنه ماهانه روزانه پارامترها

 2،294 7,33 313 جمعه) 52منهاي  365جمع ساعت کار در سال (
 191 7,33 26 )7:20کسرمرخصی استحقاقی (روز * 

 183 7,33 25 سی)شم 1401) ( سال 7:20تعداد روز تعطیل رسمی درسال (روز * 
 1،920 )الی(ر سال طول در کار خالص ساعت جمع

 160 ماه در کار خالص ساعت جمع
نه اقالم کمک هزی«و » کمک هزینه مسکن«پس از کسر ( ساعت یکخالص  دستمزد پایه هزینه

 )الی(ر) »مصرفی خانوار (بن کارگري و خواروبار)
432,810 

 519,372 20/1 ضریب اتالف محاسبه غیر تمام وقت (ساعتی)
 1،012،775 95/1 عملیاتی)سربار غیرالسري (سربار عملیاتی+ضریب با

 1،215،330 20/1 قرارداد ضریب سربار سود
 S( 1،215،000نرخ ساعت پایه خدمات (ریال) (یا تعرفه 

 1.در جدول فوق، سربارهاي عملیاتی و غیرعملیاتی به شرح زیر محاسبه شده است

ک کار یهایی است که به طور معمول در اجراي این نوع سربار شامل هزینه ):یاتیعمل(سربار  يباالسر ضریب •
ذهاب اشاره کرد.  رایی و ایاب وتوان به هزینه فضا، تجهیزات و استهالك، ابزار، پذیشوند. از این جمله میمصرف می

 د شده است.برآور %62هاي انجام شده، میانگین سرانه سربارهاي عملیاتی ذکر شده ها و استعالمبر اساس بررسی
 مطالعه تطبیقی صورت پذیرفته توسط شرکت ثناراي) ی شدهروزرسانه و به(مرجع: برگرفت

هاي قبلی، به طور مستقیم مربوط به شده در بخش سربارهاي اشاره ):یاتیرعملیغ(سربار  يباالسر ضریب •
ی واحد صنفی ها شاکله اصلها است که بدون آناجراي کار هستن. ولی هر واحد صنفی داراي انواع دیگري از هزینه

-هاي اداريتوان به هزینهها میرسد. از جمله این هزینهها، پروژه به سرانجام نمیاز دست رفته و بدون آن هزینه
فی، در این هاي ستادي یک واحد صناشاره کرد. به طور عموم، سربار هزینه و بیمه یالتی و بازاریابی فروشتشک

ربارهاي غیر هاي صورت گرفته، میانگین سرانه سهاي انجام شده و استعالمگیرند. با توجه به بررسیبخش قرار می
 یروزرسانهب(مرجع: برگرفته و  برآورد شده است. 33/1افزاري دهنده خدمات نرمعملیاتی در واحدهاي صنفی ارائه

 شده مطالعه تطبیقی صورت پذیرفته توسط شرکت ثناراي)
ارتباطات  (این میزان سود، حداقل سود مورد توقع در صنعت فناوري اطالعات و %20 :قرارداد سود سربار بیضر •

 ).شوداندکی محقق می است، که البته به علت دشواري در تحویل نتیجه کار، در مواقع بسیار
ست؛ به ا %10ناشی از بلوکه شدن بخش آخر پرداخت توسط کارفرما بوده که حدود  :هاسپرده و نیتضام سربار •

 3وکه شدن مبلغ قرارداد تا زمان اخذ مفاصاحساب. چنانچه متوسط زمان بل %5/7تا  %5عالوه سپرده شدن حدود 
 شود.یمحاسبه و برآورد م %1رخ سود کوتاه مدت بانکی عدد ماه تا اخذ مفاصا فرض شود، بر اساس متوسط ن

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

                                                      
میدانی را براي تعیین این  تواند در آینده یک تحقیقاستفاده شده است. کارگروه تعرفه می» مبنا«و به عنوان  این سربارها از منابع اشاره شده استخراج 1

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

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

افزار، ز جمله نرماناي محاسبه نرخ خدمات در هر حوزه فعالیت، نرخ هزینه پایه محاسبه شده در این بخش به عنوان مب تبصره:
فاده قرار گرفته هاي آن حوزه مورد استپس از اعمال ضرایب شغلی و ضرایب ویژگیتلقی شده و افزار، شبکه، امنیت و ... سخت

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

 عوي انسانی درگیر در موضوپروفایل تخصصی نیر )2-4-2

اصلی محاسبات  ، یکی از محورهايکشور ايصنفی رایانهمدل جدید همانند مدل فعلی استفاده شده در تعرفه سازمان نظام 
تخصص مشده نیروهاي از مسیر محاسبه هزینه تمام  خود را نیروي انسانی متخصص و درگیر مستقیم در موضوع دانسته،

را در  هاي عملیاتی و غیر عملیاتی و سودهزینهو سپس با اعمال ضرایب سربار سایر عمل کرده مستقیم درگیر در پروژه 
کند. لذا به دلیل محوریت نیروي متخصص در مدل، الزم است پروفایل کلی این نیروها مشخص و محاسبه خود اعمال می

 تفکیک شود. این پروفایل شامل موارد زیر است:

 )3-2 ماره) (جدول ش𝑝𝑝1رده شغلی ( •
 )4-2 ) (جدول شماره𝑝𝑝2مرتبه شغلی ( •
 )5-2 ) (جدول شماره𝑝𝑝3مدرك تحصیلی ( •
 )6-2 ) (جدول شماره𝑝𝑝4سابقه کاري مفید (سال) ( •
 )7-2 ) (جدول شماره𝑝𝑝5رده مدرك تخصصی ( •

تعاون، کار و رفاه و بودجه، وزارت ه سازمان برنامتوسط هاي منتشر شده نامهبخشبرگرفته از  فوق هايمقادیر مندرج در جدول
 هاي کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستري منتخب است.اجتماعی و نیز سوابق و تجارب حاصل از بررسی پرونده

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

 52/2 مشاور
 16/2 مدیر پروژه

 80/1 مدیر فنی
 62/1 ناظر/ممیز

 44/1 گر/معمارتحلیل
 26/1 طراح

 125/1 پژوهشگر
 20/1 مدرس
 17/1 نویسبرنامه

 08/1 کارشناس
 00/1 تکنسین
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 متناظر آن بیو ضرا یمرتبه شغل فیتعر: 4-2جدول 
 ضریب مرتبه شغلی لیمرتبه شغ

 33/1 ارشد
 21/1 1درجه 
 11/1 2درجه 
 00/1 3درجه 

 متناظر آن بیو ضرامدرك تحصیلی  فیتعر: 5-2جدول 
 ضریب مدرك تحصیلی مدرك تحصیلی

 00/1 دیپلم
 05/1 کاردانی

 10/1 کارشناسی
 15/1 کارشناسی ارشد

 30/1 تريدک

 متناظر آن بی(بر حسب سال) و ضرا دیمف يسابقه کار فیتعر: 6-2جدول 
 سابقهضریب  سابقه کار مفید (سال)

 00/1 تا سه سال
 20/1 سال 6تا  3
 40/1 سال 10تا  6

 55/1 سال 15تا  10
 70/1 سال 15بیش از 

  آن تناظرم ضرایب و تخصصی مدرك رده تعریف: 7-2 جدول
 توضیح حداکثر تعداد بیضر حداکثر مدرك هر بیضر یتخصص مدرك رده

 به ازاي هر مدرك 05/0 7 35/1 05/1 مرتبط یالمللنیب
 به ازاي هر مدرك 02/0 7 14/1 02/1 مرتبط یداخل

  - 00/1 00/1 بدون مدرك

 نپروفایل شرکت و حوزه فعالیت آ )2-4-3

هاي خود شرکت نیز در عالوه بر نیروي انسانی متخصص که یکی از محورهاي محاسباتی در مدل حاضر محسوب شده، ویژگی
هاي انفورماتیکی انجام شده توسط بندي شرکتهاي مترتب بر رتبه شرکت (بر اساس رتبهبرآورد تعرفه موثر است. این ویژگی

 وکاري (فعالیت) آن است. این دو ویژگی به شرح زیر تبیین شده است:زمان برنامه و بودجه) و نیز حوزه کسبسا

 ) (جدول شماره𝑐𝑐1هاي انفورماتیکی توسط سازمان برنامه و بودجه (بندي شرکترتبه شرکت بر اساس نظام رتبه •
2-8( 

 )9-2) (جدول شماره 𝑐𝑐2حوزه فعالیت شرکت ( •
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 متناظر آن بیرتبه شرکت و ضرا: 8-2جدول 
 رتبهضریب  رتبه شرکت

1 50/1 
2 33/1 
3 25/1 
4 20/1 
5 17/1 
6 14/1 
7 13/1 

 00/1 بدون رتبه

ه اخذ شده توسط شرکت آخرین رتب 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅، که در آن ضریب رتبه بر اساس فرمول زیر محاسبه شده، 8-2 شمارهدر جدول 
 از سازمان برنامه و بودجه است.

𝑐𝑐1 = 1 +
1

1 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
 

 آن متناظر بیضرا و شرکت تیفعال یتخصص حوزه: 9-2 جدول
  ضریب بندي شوراي عالی انفورماتیکهاي متناظر در رتبهرسته حوزه تخصصی

 35/1 ي تولید و تبادل اطالعاتامنیت فضا امنیت

 شبکه/ارتباطات
 رسانی هاي اطالعخدمات شبکه

 مخابراتی اي وهاي رایانهشبکه داده
25/1 

 افزارنرم

 افزارهاي سفارش مشتريتولید و پشتیبانی نرم
افزاري هاي نرمافزاري و یا بستههاي نرمارائه و پشتیبانی بسته

 حامل محتوا
 و ابزارها سامانهافزارهاي پایه، رمارائه و پشتیبانی ن
 خدمات پشتیبانی

20/1 

 افزارسخت

 Mainframeهاي غیر هاي رایانهتولید و ارائه رایانه
 Mainframeافزاري ارائه و پشتیبانی سخت

 تولید و ارائه دستگاهاي جانبی
 تولید وارائه قطعات و ملزومات

10/1 

 سایر

عات نفورماتیک، فناوري اطالهاي امشاوره و نظارت بر اجراي طرح
 و ارتباطات

 آموزش و پژوهش
 هاي اتوماسیون صنعتیسامانه
 هاي ویژهسامانه

00/1 

 ارد زیر بدست آمده است:، بر اساس مو9-2ده شده در جدول شماره ضرایب استفا

 ها)،تجارب کارشناسان رسمی دادگستري منتخب (در بررسی پرونده •
 ،استانیصنفی  هايهاي تخصصی نظامکمیسیون بررسی میدانی و گردآوري نظرات •
 هاي اشاره شده، وحوزهاز هاي مربوط در هر یک ها و هزینهلحاظ کردن متوسط بهاي پروژه •
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 روند تقاضا در بازار و نیاز به نیروي انسانی در یک یا چند حوزه خاص. •

-2 جدول شماره نظر گرفته شده و ضرایب نا) دربه عنوان پایه (مب 20/1ز ضروري است که ضریب سربار توجه به این نکته نی
 شود.براي تعدیل استفاده می 9

 هاي نامشهودمحاسبه دارایی )2-5

دهنده خدمت، محدود به موارد فوق نیست. د، حاکی از آن است که ویژگی شرکت ارائههاي انجام شده و تجارب موجوبررسی
هاي مشهود و نامشهود انفورماتیکی ئیارزش مالی دارا«مانده، اثر  هاي پیشین) مغفولعامل مهمی که در این محاسبات (در مدل

 است. » شرکت

به صورت افزایش غیرعادي و  خود را بعضاًشده جبران اثر ها موجب رآورد بهاي خدمات و پروژهنادیده انگاشتن این عامل در ب
بهاي که برآورد  وضوع یکی از دالیلی استین ممعمول میزان نیروي انسانی متخصص بکارگرفته شده در پروژه، نشان دهد. اغیر

مابین پیمانکار ها مغایر ساخته و یا موجب اختالف فیها از منظر کارشناسی رسمی دادگستري را با برآورد بهاي شرکتپروژه
 و ناظر و با کارفرما شده است.

در برآورد بهاي خدمات  به صورت توزیع شده هااي ناشی از استهالك آنها و در نظر گرفتن اثر هزینهگذاري این دارائیارزش
 کند. تر میانجام شده شرکت، برآورد بهاي خدمت یا پروژه را به واقعیت نزدیک

به مالً اي مشهود و نامشهود هستند)، عهاي از داراییابل مالحظهقهایی که داراي حجم در غیر این صورت شرکت (به ویژه آن
 شوند.ائه خدمت به نوعی متحمل زیان میارها در برآورد قیمت خدمات، در زینهاین هدلیل صرف نظر کردن از محاسبه 

در محاسبات، ده است. شلحاظ )، 𝑐𝑐3(» هاي مشهود و نامشهود انفورماتیکی شرکتارزش مالی دارائی«در مدل پیشنهادي، اثر
 محاسبه دقیق آن بیان خواهد شد. نحوه این سند، هاي بعدي بوده و در نسخه» 1«مقدار این پارامتر فعالً 

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

𝑓𝑓1 = 𝑐𝑐1 ∗ 𝑐𝑐2 ∗ 𝑐𝑐3 

 تعریف شغل )2-6

قدم اصلی در  سهم آن در بهاي خدمات و یا پروژهیک نیروي انسانی به آن و در نهایت، برآورد » انتصاب«و » شغل«تعریف 
 پارامترهاي تعریف شده به ازاي هر شغل، در این مدل، عبارت است از:برآورد بهاي کلی پروژه است. 

 رده شغلی •
 مرتبه شغلی •
 عنوان شغلی نمونه •
 حداقل مدرك تحصیلی (قابل جایگزینی با تجربه مفید و موثر باالتر) •
 کمینه سابقه کاري (سال) •
 المللیتعداد مدارك بین •
 تعداد مدارك داخلی •
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اي بر گرفته از مشخصات حداقلی از سه شغل مورد نظر بر مبناي اطالعات پایه تعریفی 10-2به عنوان مثال جدول شماره 
آمده  لف این گزارشامشاغل تعریف شده نمونه و اولیه در پیوست  نیروي انسانی متناظر با آن شغل (با قابلیت انجام آن) است.

 است.

شخص زمانی بندي مشاغل، جداول مربوط در این سند را در مقاطع مپس از طبقهکشور اي رایانه: سازمان نظام صنفی نکته
 روز کند. به

 نمونه» شغل« فیتعر:  10-2جدول 

 مرتبه شغلی رده شغلی
عنوان شغلی 

 نمونه

تحصیلی حداقل مدرك 
(قابل جایگزینی با تجربه 

 مفید و موثر باالتر)

کمینه سابقه 
 کاري (سال)

تعداد مدارك 
 المللیبین

تعداد مدارك 
 داخلی

 1 1 15+ کارشناسی مدیر پروژه ارشد ارشد مدیر پروژه
 0 0 6-10 کارشناسی گر ارشدتحلیل ارشد گرتحلیل
 0 0 6-10 کارشناسی نویس ارشدبرنامه ارشد سینوبرنامه

 )مشخصات نیروي انسانی متخصص براي شغل مورد نظر کمینهمربوط به ( 𝑝𝑝5تا  𝑝𝑝1پارامترهاي ضرب که حاصل  𝑓𝑓2فاکتور 
 به صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود: ،است

𝑓𝑓2 = 𝑝𝑝1 ∗ 𝑝𝑝2 ∗ 𝑝𝑝3 ∗ 𝑝𝑝4 ∗�𝑝𝑝5 ∗  𝑅𝑅𝑖𝑖

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

نتیجه محاسبه سه مورد مشاغل  ،. به عنوان مثالاستتخصصی  مدركضریب مربوط به رده  𝑝𝑝5 و تعداد مدرك𝑅𝑅𝑖𝑖 که در آن، 
 است:شده منعکس  11-2ره در جدول شما، 10آورده شده در جدول شماره 

 یانسان يروین بیاز محاسبه ضرا ییهانمونه: 11-2جدول 
 ضریب مونهعنوان شغلی ن
 753/5 مدیر پروژه ارشد

 949/2 گر ارشدتحلیل
 396/2 نویس ارشدبرنامه

 محاسبه بهاي کل خدمت یا پروژه )2-7

 اساس فرمول زیر: بر، بهاي کل خدمت یا پروژه

𝐹𝐹 = 𝑓𝑓1 ∗ 𝑓𝑓2 
فاکتور مربوط  𝑓𝑓2و  ،ت یا پروژهدهنده خدمارائهشرکت پروفایل فاکتور مربوط به  𝑓𝑓1گونه که اشار شده، شود. همانمی محاسبه

 هاي استفاده شده) است.به ضریب نیروي انسانی (تخصص

توان ، میبینی شدهپیش 𝐹𝐹سربار و میزان سود متعارف و سایر عوامل مربوط تماماَ در ضریب در نتیجه با توجه به آنکه ضرایب 
𝐵𝐵 :(بهاي کل خدمت یا پروژه) را مطابق فرمول زیر بدست آورد 
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𝐵𝐵 = S ∗  ��𝐹𝐹𝑖𝑖

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

∗  𝑡𝑡𝑖𝑖� 

 در فرمول فوق:

• 𝐵𝐵برآورد بهاي خدمت یا پروژه : 
• 𝑆𝑆) 2-2جدول مطابق : نرخ ساعت پایه خدمات( 
• 𝐹𝐹𝑖𝑖ساعت کار نیروي متخصص -نفر : بهاي هر𝑖𝑖(بر اساس عنوان شغلی) ام در شرکت مورد نظر 
• 𝑡𝑡𝑖𝑖 برآورد مجموع میزان کار نیروي :𝑖𝑖(ساعت) ام 
• 𝑁𝑁تعداد نیروي انسانی متخصص : 

 خواهد بود.

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

ضرب  %80لغ به دست آمده از طریق فرمول فوق در ضریب ماه شرکت، مب-الزم به ذکر است که براي محاسبه نفر نکته:
 لحاظ خواهد شد.» به صورت حجمی«ضریب اتالف نیرو در زمان خرید نیرو  %20؛ به بیان دیگر، خواهد شد

 آزادکارهامشاوران حقیقی و به ضرایب مربوط  )2-8

زایی با حفظ و تطبیق ها و اشتغالاکله شرکتآزادکارها به منظور حمایت از شو مشاوران حقیقی محاسبه تعرفه حاضر براي 
(شرکت بدون رتبه)،  1بر با محاسبه شده از این تعرفه با احتساب ضریب شورا برا مبلغ %45اساس  الذکر، برپارامترهاي فوق

 خواهد بود.

 ضرایب مربوط به نیروي مقیم )2-9

دن امکان شصورت نیاز به تخصیص نیروي کار تمام وقت ماهانه (حداقل سه ماه به صورت پیوسته) و به منظور فراهم  در
 %60اعت ضرب و س 160ساعت در -کدام از عناوین شغلی، نرخ یک نفر در هرشرکت براي تخصیص نیروي مقیم) ریزي برنامه

 آن محاسبه خواهد شد.

 ) دو سال شمسی باشد.2سابقه کاري مفید نیروي مقیم تخصیص داده شده توسط شرکت، باید حداقل ( •
 9اکثر و حدروزانه یک شیفت کاري  ،لیرتعطیغ يشنبه تا چهارشنبه کار يدر روزها میمق يروهایساعات کار ن •

اهیانه مکارفرما یا به درخواست کارفرما در محل شرکت، به صورت در محل ستاد  ساعت با احتساب زمان نهار
مشمول  ،گریو موارد مشابه د ياجبار يکارفهو اضا فتیو شکاري نوبتاست. (حداقل سه ماه به صورت پیوسته) 

 نخواهد بود. نیروي مقیم
 . لذاشودمحسوب میمقیم  جزو ساعات کار نیرويکشور،  و تعطیالت رسمیار استحقاقی مطابق قانون کمرخصی  •

 یاستحقاق یمرخص، صدم روز 2,16در هر ماه  ی کشور،رسم التیعالوه بر تعط میمق يرویبه نکارفرما  یبا هماهنگ
 داده خواهد شد.

رکار ها بوده و کسآن، جزو حقوق کشور قانونی و تعطیالت رسمی استحقاقی از مرخصی میمق يرویاستفاده ن •
 د.شویمحسوب نم
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نشان داده شده  1، در شکل شماره هاآنمتفاوت شرایط عناوین مختلف شغلی و حسب ساعت براي -فرآیند محاسبه هزینه نفر
 است.

 

 ماه-نفر/ساعت-نفرانواع نرخ  : نحوه محاسبه1شکل 
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 درصد تخفیف پروژه )2-10

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

 : درصد تخفیف پروژه12-2جدول 
 درصد تخفیف پروژه حجم پروژه

 0 ساعت-نفر 200تا 
 5 ساعت-نفر 500تا  201از 
 10 ساعت-نفر 1،000تا  501از 

 15 ساعت-نفر 1،000 باالي

 ساعت هزینه پروژه-رخ نفرمحاسبات ن نمونه جدول )2-11

یک شرکت داراي براي با مشخصات زیر افزار) اي از عناوین شغلی (در حوزه نرمبراي تشریح محاسبات پیشنهادي، مجموعه
 ).13-2از شوراي عالی انفورماتیک محاسبه شده است (جدول و بدون رتبه  7تا  1رتبه 

 ) 4-2، از جدول 21/1(ضریب متناظر:  درجه یک: مرتبه شغلی •
 )5-2دول ، از ج10/1متناظر: (ضریب  کارشناسی :مدرك تحصیلی •
 )6-2، از جدول 40/1(ضریب متناظر:  سال 10تا  6: سابقه کاري •
 )7-2، از جدول 00/1(ضریب متناظر:  بدون مدرك: المللیمدرك تخصصی بین •
 )7-2، از جدول 00/1(ضریب متناظر:  بدون مدرك: داخلیك تخصصی مدر •
 )8-2جدول طبق ( و بدون رتبه 7تا  1 :رتبه شرکت •
 )9-2، از جدول 20/1(ضریب متناظر:  افزارنرم: حوزه تخصصی فعالیت شرکت •
 (عدم لحاظ دارایی نامشهود) ضریب یک: دارایی نامشهود •

 (ریال) ساعت هزینه پروژه-: جدول نمونه محاسبات نرخ نفر13-2جدول 
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 ذهاب و اقامتو  ایاب )2-12

تگاه کارفرما یا محل اجراي پروژه یا قرارداد در خارج از شهر محل اقامت یا نمایندگی شرکت باشد، در محل اقام ی کهدر صورت
هاي ایاب و ذهاب و اقامت مناسب (در حد عرف) بر عهده کارفرما صورت اعزام کارشناس توسط شرکت به محل مذکور، هزینه

موضوع پروژه یا قرارداد در اختیار کارشناس(ان) معرفی شده از است. در این حالت کارفرما باید محل مناسبی را براي انجام 
هاي مورد نیاز براي ایفاي تعهدات شرکت را براي سوي شرکت قرار داده و امکانات و دسترسی هاي الزم به ابزارها و زیرساخت

 آنها تامین کند.

 دینگ عناوین شغلیک )2-13

شود، یک کد نوان شغلی که بر اساس جداول این فصل ایجاد میبه منظور تسهیل در شناسایی عناوین شغلی، به ازاي هر ع
 رقمی اختصاص داده شده است. ساختار این کد در جدول زیر آمده است. 6یکتاي 

 حوزه (ارقام اول و دوم از سمت چپ) •
 (ارقام سوم و چهارم از سمت چپ)رده  •
 مرتبه (رقم پنجم از سمت چپ) •
 (رقم ششم از سمت چپ)مدرك  •
 از سمت چپ) هفتمقم سابقه کار (ر •
 

 مقدار شرح

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

 : سایر99

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

 تکنسین: 10؛ کارشناس :09؛ نویسبرنامه: 08؛ مدرس: 07؛ پژوهشگر
 : ارشد3؛ 1درجه  :2؛ 2: درجه 1؛ 3: درجه 0 )1مرتبه (

 دکتري: 4؛ کارشناسی ارشد: 3؛ کارشناسی: 2؛ کاردانی: 1؛ دیپلم: 0 )1مدرك (
 سال 15از  بیش: 4؛ سال 15تا  10: 3؛ سال 10تا  6: 2؛ سال 6تا  3: 1؛ تا سه سال: 0 )1سابقه کار (

 مثال:

 )2009222(کد: » )سابقه کار 10تا سال  6 کارشناسی و مدرك( 1داده درجه مرکز يزیمم آزمون ياجرا کارشناس« •
(کد: » )سابقه کار 15تا سال  10مدرك کارشناسی و ( سازي/پردازشی/رایانش ابريکارشناس ارشد شبکه/ذخیره« •

1609323( 
 )1401324(کد: » )سابقه کار 15اسی و بیش از سال مدرك کارشن( مدیر پروژه ارشد امنیت« •
 )1201122(کد: » )سال سابقه کار 10تا  6مدرك کارشناسی و ( 2مدیر پروژه معماري سازمانی درجه « •
 )1001321(کد: » سال سابقه کار) 6تا  3(مدرك کارشناسی و  افزارکیفیت نرمارشد مدیر « •
 )1002122(کد: » )سال سابقه کار 10تا  6و  مدرك کارشناسی( 1درجه  راهبر پایگاه داده« •
 )1008120(کد:  »سال سابقه کار) 3(مدرك کارشناسی و تا  2نویس درجه برنامه« •
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پشتیبانی تعرفه نرخ خدمات  )3 فصل
 افزارنرم

 مقدمه )3-1

 افزاري آمده است. نرمپشتیبانی در این فصل نرخ تعرفه خدمات 

ها باید بر اساس تخصص فردي که آن را تعرفه، ساعت-اساس نفر بر افزاررمنتوسعه هاي براي محاسبه هزینه پروژه :1 نکته
 برآورد و مشخص شوند. پیوست الف) احصا شده در نمونه عناوین شغلی و  2مدل ارائه شده در فصل دهد (بر اساس انجام می

، شرایط و قواعد ارائه شده در تیبانیپش زمانهاي موردي در و توسعه افزارپشتیبانی نرمخدمات براي محاسبه هزینه  :2نکته 
 این فصل، باید رعایت شوند.

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

جمع قیمت قرارداد فروش  درصدي از، )پس از دوره گارانتی(تعرفه قرارداد خدمات پس از فروش (پشتیبانی) براي سال اول 
به شرح جزئیات جداول  مشمول هزینه حین دوره گارانتیبعدي هاي توسعهبه عالوه افزار) وژه تولید نرمقیمت اجراي پرو یا (

 است. زیر

و یا  افزارقرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرمافزاري آماده، خدماتی است که در هاي نرممنظور از خدمات پشتیبانی براي بسته
است. خدمات ، آورده شده کشور ايمصوب سازمان نظام صنفی رایانه مات پشتیبانیافزار و خدقرارداد فروش نسخ جدید نرم

 به شرح جزئیات جداول زیرتوانند به تناسب امکانات و شرایط از ضرایب باالتري افزارهاي به سفارش مشتري میمپشتیبانی نر
 برخوردار شوند.
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سعه یابد، جمع مبلغ قرارداد فروش و قراردادهاي توسعه افزار فروخته شده توصورتی که درطول چند سال نرم در :تبصره
 افزار خواهد بود.مبناي نرخ پایه خدمات پشتیبانی نرم

 فیتعار )3-2-1

حصول با هدف ها) و تعهدات مشخص توافق شده یتاز خدمات (فعالاست  يا، مجموعه)Support(افزارنرم یبانیپشت •
در زمان شده و توافق تعهد کارکردهاي اساس  بربرداري، رهو به حال استفاده افزار درنرم یحاز کارکرد صح یناناطم

 .دشویمارائه  کارفرمابه  انهیسال ای یمدت مشخص توافق شده به صورت فصل يبراکه است  افزارنرمخرید 
موارد  از یناش تواندیکه ماست افزار کل نرم یابخش  یحعدم عملکرد صح ی: به معندر حالت کلی )Error(اشکال  •

 افزارنرم ییبستر اجرای و یرساختمشکالت زي، عملکرد نادرست کاربریر باشد: خطا، ز
 یرو تداخل با سا یروساز هرگونه و يسالم عاردر محیط که است  یسینوبرنامه يخطا یبه معن) Bug (خطا  •

هاي نویسی شده و مولفههخطا، ناشی از کدهاي برنام .کندبروز می )افزارافزار و سختنرمهاي اجرایی (مانند زیرساخت
 استفاده شده یا توسعه داده شده توسط پیمانکار است.

 انواع خطا )3-2-2

) چهل و هشت ساعت از زمان اعالم (در 48ظرف (حداکثر شده و باید  افزاراختالل کامل نرمکه منجر به  :حاد يخطاهاالف) 
 اي این خطاها عبارت هستند از:ه) رفع شوند. نمونهکارسازصورت وجود دسترسی ریموت به پنل ادمین و 

 افزارافتادن (توقف) کامل نرم از کار •
 کاهش زمان پاسخگویی به شکل غیرعادي •
 انواع مشکل امنیتی از جمله هک و دیفیس  •
 افزار، بالاستفاده شود.) درصد از کل قابلیت هاي نرم10بروز خطایی که حداقل ( •
 اتیمال محاسبه در اشتباه مانند( شود.وکار میاختالل در کسب باعثهاي عملیاتی که ثبت یا پردازش نادرست داده •

 )یدرخواست يکاال تعداد ثبت در اشتباه ای

کاري  ) بیست روز20لی باید حداکثر ظرف (ونشده افزار منجر به اختالل کامل نرم خطایی است که :رحادیغ يخطاهاب) 
 رفع شوند. )کارسازو  ز زمان اعالم (در صورت وجود دسترسی ریموت به پنل ادمینا

 افزارنرمشرح خدمات پشتیبانی  )3-2-3

 هاي زیر است:شامل حوزهافزار خدمات پشتیبانی نرم

 افزاررفع خطاهاي کارکردي در کد نرم •
 افزاررفع خطاهاي امنیتی در کد نرم •
 افزارنرمدر کد رفع خطاهاي مربوط به کارایی  •
هاي جدید مرورگرها افزاري (مانند نسخهافزاري و نرمهاي سختافزار مرتبط با زیرساخترفع خطاهاي عملکردي نرم •

 هاي عامل)سامانهو 
 افزارپاسخگویی به سواالت راهبران/کاربران در خصوص نحوه استفاده از نرم •
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 هاي قبلی (اختیاري)هاي جدید یا بهبود در قابلیتارائه نسخ جدید حاوي قابلیت •
 زمان توسعه/خرید (اختیاري) هاي مازاد عالوه بر آموزشارائه آموزش •

 افزارنرم محاسبه هزینه پشتیبانی )3-2-4

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

 افزارمبلغ پایه پشتیبانی نرم •
 افزارنرم کاربر تعداد •
 افزارحوه دسترسی براي انجام پشتیبانی نرمن •
 افزاروع پشتیبانی نرمن •
 ضریب سطح خدمت •
 کاري و غیرکاري هفته در روزهاي ضریب ارائه پشتیبانی •
 افزارانواع محیط نصب نرم •
 افزارنفرات راهبر و کاربر نرم ضریب تعداد •

 در ادامه توضیح داده شده است. نحوه محاسبه هر کدامکه 

 افزارنرم الف) مبلغ پایه پشتیبانی

𝑆𝑆1) عبارت است از 𝑆𝑆1( افزارنرم مبلغ پایه پشتیبانی = 𝐶𝐶 ∗ 𝑆𝑆𝐹𝐹که در آن: ؛ 

• 𝐶𝐶 :هزینه توسعه/خرید اولیه 
• : 𝑆𝑆𝐹𝐹 ضریب پشتیبانی 

تواند پیوست ین جدول میا است. آمده 1-3افزار در جدول شماره مانعقاد قراردادهاي پشتیبانی نربراي است. ضرایب پایه 
 قرارداد پشتیبانی باشد.

 مبناي توسعه ردادهايقرا و فروش قرارداد مبلغ جمع یابد، توسعه شده فروخته افزارنرم سال چند درطول هک صورتی در نکته: 

 .بود خواهد افزارنرم پشتیبانی خدمات پایه نرخ

 : جدول پایه پشتیبانی1-3جدول 

 گارانتی شرح خدمات ردیف
 ضریب پایه

25% 30% 35% 

1 
 هاي ارتباطیاي براي ثبت و ردیابی خطاهاي اعالمی در بستر کانالارائه سامانه

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

 دارد دارد دارد دارد افزارکارکردي مربوط به کد نرمخطاهاي رفع  2
 دارد دارد دارد دارد منیت، کارایی)اافزار (مانند رفع مشکالت غیرکارکردي مربوط به کد نرم 3

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

حدود مبا طول زمان و تعداد تماس  ساعت کاري) 9(شنبه تا چهارشنبه، روزانه 
 افزارمورد توافق در خصوص نحوه استفاده از نرم

 دارد دارد دارد ندارد
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5 

العات تبدیل اطبه همراه نصب و  ؛یدجد يهایتقابل يحاو یدجد هنسخ مجوزائه ار
 دواقل ارائه حد ؛یبان یا عملیاتی دوم)پشتیا آزمون  یا یاتی(عمل یطمح یکدر 

در  یا بهبود یدجد یتدرصد قابل پنج) 5( حداقل که جمعاًدر سال  یدنسخه جد
 .هاي قبلی داشته باشدقابلیت

 - دارد ندارد ندارد

6 

تبدیل  افزار به همراه نصب وهاي جدید نرمجدید حاوي قابلیت مجوز نسخهارائه 
رائه ا؛ یا پشتیبان یا عملیاتی دوم)آزمون (عملیاتی یا  در یک محیطاطالعات 

 ای یدجد یتدرصد قابل ده) 10در سال که جمعاً حداقل ( یدنسخه جد 4حداقل 
 .داشته باشد یقبل يهایتبهبود در قابل

 دارد ندارد ندارد اردند

 دارد ندارد ندارد ندارد در سال فروش قرارداد هايآموزش زمان درصد 15 افزار معادلآموزش کاربري نرم 7

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

 دارد ندارد ندارد ندارد

9 

 و کارفرمااد ستکاربران نفر از حداقل یکبه نفر مازاد  ینتلف ییارائه خدمات راهنما
ي ت اداردر ساعا فروش قرارداد در شده ذکر کاربر نفرات درصد 10 سقف تا حداکثر

حدود مبا طول زمان و تعداد تماس  ساعت کاري) 9(شنبه تا چهارشنبه، روزانه 
 افزارمورد توافق در خصوص نحوه استفاده از نرم

 اردند ندارد ندارد
 دارد

(یک 
 نفر)

 است: قابل اعمالجدول فوق براي شرایط زیر  :نکته

 )یطمح یکافزار در نرم یکنصب  براي یک بار( - )یسال اول (پس از دوره گارانت يبرا •
 کارسازافزار و نرم ینبه پنل ادم یموتر یدر صورت وجود دسترس •

ت پیوسته استفاده نی (پس از گارانتی) و در سنوات آتی به صوردر سال اول پشتیبا %35در صورتی که کارفرما از ضریب  :نکته
هاي نسل جدید را خواهد نداشته و صرفًا اجازه دریافت هزینه را دیجد هنسخ مجوز بابت مجزا نهیهز اخذ حقکند، پیمانکار 

 داشت.

 افزارنرم کاربر تعدادب) 

 صورت در( اول سال افزارنرم پشتیبانی %35تا  %25ضریب  در آن تبع به و شده مشخص کاربر تعداد افزار،نرم فروش مجوز در
 پشتیبانی هزینه فرض،پیش صورت بدیهی است که به .است شده ) لحاظکارساز و افزارنرم نیادم پنل به موتیر یدسترس وجود

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

 افزاریبانی نرمپ) نحوه دسترسی براي انجام پشت

افزار توسط پیمانکار به شکل حضوري باشد، باید ارائه پشتیبانی نرمکه کند اقتضا کارفرما  کاري يهایاستکه س یدر صورت
 آمده است. 2-3شماره ) در نظر گرفته شود. مقدار این ضریب در جدول 𝑆𝑆2ضریب دسترسی (

 یبانیپشتارائه خدمات  يبرا ینحوه دسترس: ضریب 2-3جدول 
 ضریب دسترسی نحوه دسترسی

 0/1 زارساکافزار و ارائه دسترسی ریموت به پنل ادمین نرم
 4/1 افزار و خروجیعدم ارائه دسترسی ریموت به پنل ادمین نرم

 4/1 هاکارساز/کارسازعدم ارائه دسترسی ریموت به 
 8/1 کارسازافزار و ریموت به پنل ادمین نرم عدم ارائه دسترسی



 

 1401سال  - تخصصی انفورماتیک-تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی
 1401 وریشهر - 2نسخه 

 

22 
 

 افزارنوع پشتیبانی نرمت) 

هاي خاصی (مثالً نیروي از طریق نقطه تماسافزار نرم یبانیکه خدمات پشتکند اقتضا کارفرما  کاري يهایاستکه س یدر صورت
 خواهد شد.محاسبه  3-3جدول شماره ) به شرح 𝑆𝑆3ضریب نوع پشتیبانی ( مقیم) صورت گیرد،

 : ضریب نوع پشتیبانی3-3جدول 
 ضریب دسترسی افزارنوع پشتیبانی نرم عنو
 0/1 هر یک از اعضاي تیم معرفی شده واحد پشتیبانی پیمانکار  اشتراکی

 نیمه اختصاصی
ت خدمابراي ارائه  پیمانکاریکی از اعضاي ثابت تیم پشتیبانی  

 کارفرماي مجزا 10پشتیبانی به حداکثر 
1/1 

 اختصاصی
 کی بهیبانی داده شده براي پشتیک نیروي اختصاصی تخصیص  

 کارفرما
هزینه یک نفر نیروي مقیم 

 )𝑆𝑆𝑝𝑝پشتیبان ماهانه (

 خدمتضریب سطح ث) 

توافق شده) و بر اساس  SLA(که در و تعیین سطح خدمت مورد تقاضا کارفرما  يهایاستس) حسب 𝑆𝑆4ضریب سطح خدمت (
 .)کارساز و افزارنرم نیادم پنل به موتیر یدسترس وجود صورت در( شودتعیین می 4-3شماره جدول 

 سطح خدمت بیضر: 4-3جدول 

 موضوع ردیف
زمانی  بازه
 رفع

درصد افزایش 
مبلغ 

پشتیبانی 
 افزارنرم

یمه تاخیر در قرارداد یک جر
 ساله

مثال مبلغ 
قرارداد 

 پشتیبانی
 (ریال)

درصد 
 جریمه

مثال جریمه 
تاخیر 

 ریال)*

1 

رفع خطاي 
حاد و 

 تخصیص یک
نفر نیروي 

آنکال براي 
پاسخگویی در 

ساعات 
 غیراداري

 بدون افزایش ساعت 48
به ازاي هر ساعت تاخیر 

) یک هزارم کل مبلغ 0,001(
 ارافزپشتیبانی نرم

1،000،000،000 0,001 1،000،000 

24-48 10 
به ازاي هر ساعت تاخیر 

) یک هزارم کل مبلغ 0,001(
 افزارپشتیبانی نرم

1،100،000،000 0,001 1،100،000 

12-24 25 
به ازاي هر ساعت تاخیر 

) دو هزارم کل مبلغ 0,002(
 افزارپشتیبانی نرم

1،250،000،000 0,002 2،500،000 

6-12 50 
به ازاي هر ساعت تاخیر 

) چهار هزارم کل مبلغ 0,004(
 افزارپشتیبانی نرم

1،500،000،000 0,004 6،000،000 

 6زیر 

افزایش هزینه 
حداقل یک نفر 

نیروي مقیم 
 پشتیبان ماهیانه

)𝑆𝑆𝑝𝑝( 

) 0,01به ازاي هر ساعت تاخیر (
یک صدم کل مبلغ پشتیبانی 

 افزارنرم
4،000،000،000 0,01 40،000،000 
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2 
رفع خطاي 

 غیرحاد

روز  20
 کاري

 بدون افزایش
به ازاي هر روز کاري تاخیر 

) دو هزارم کل مبلغ 0,002(
 افزارپشتیبانی نرم

1،000،000،000 0,002 2،000،000 

15-20 10 
به ازاي هر روز کاري تاخیر 

) دو هزارم کل مبلغ 0,002(
 افزارپشتیبانی نرم

1،100،000،000 0,002 2,200,000 

10-15 25 
به ازاي هر روز کاري تاخیر 

) چهار هزارم کل مبلغ 0,004(
 افزارپشتیبانی نرم

1،250،000،000 0,004 5,000,000 

7-10 50 
به ازاي هر روز کاري تاخیر 

) هشت هزارم کل مبلغ 0,008(
 افزارپشتیبانی نرم

1،500،000،000 0,008 12,000,000 

 7زیر 

نه یش هزیافزا
نفر  حداقل یک
 نیروي مقیم

 ماهیانهپشتیبان 
)𝑆𝑆𝑝𝑝( 

به ازاي هر روز کاري تاخیر 
) پانزده هزارم کل مبلغ 0,015(

 افزارپشتیبانی نرم
4،000،000،000 0,015 60,000,000 

 

 است:موضوع قابل توجه سه جدول فوق در  نکته:

ان قرارداد ) پنجاه درصد مبلغ هم50واند تا سقف (تسقف مجموع جرایم یک قرارداد طی مدت قرارداد، حداکثر می •
 باشد.

یک ي برافرض شده که ریالی ماهیانه  250،000،000عدد حداقلی  »نیروي مقیم پشتیبان ماهیانه«منظور از  •
(که  تیبانیمبلغ پایه پش باخواهد بود. جمع این عدد ریال  3،000،000،000، ماه)12( سال قرارداد با مدت یک

 شود.ریال بالغ می 4،000،000،000، به )فرض شدهریال  1،000،000،000
رما، ) توسط کارف4-3به عنوان ضریب سطح خدمت (جدول » نیروي مقیم پشتیبان ماهیانه«در صورت انتخاب  •

د و رفع خطاي ، کمترین بازه زمانی براي هر دو حالت رفع خطاي حامبلغ نیروي مقیم پشتیبان ماهیانهضمن تلفیق 
 شود.ن اخذ هزینه مازاد، لحاظ میغیرحاد بدو

 کاري و غیرکاري هفته در روزهاي ج) ضریب ارائه پشتیبانی

براي دریافت خدمات پشتیبانی کارفرما  يهایاستسحسب  )𝑆𝑆5کاري و غیرکاري هفته ( در روزهاي ضریب ارائه پشتیبانی
 شود. معین می 5-3مطابق جدول شماره  حاد)رفع خطاي غیر برايافزار (اشتراکی نرم
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 در روزهاي کاري و غیرکاري : ضریب ارائه خدمت5-3جدول 

 بازه روز
ضریب روزهاي 

 ارائه خدمت
 00/1 ساعت کاري) 9روزانه ( -یک شیفت  شنبه تا چهارشنبه کاري (روزهاي اداري و ساعات اداري)

 20/1 ساعت کاري) 9یک شیفت (روزانه  شنبه+ پنج شنبه تا چهارشنبه کاري
شنبه و جمعه و تعطیالت + پنج کاري شنبه تا چهارشنبه

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

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

 :نکات

 ضرب شده و بعد جمع شوند. 33/1، مازاد روزهاي کاري هفته باید در ضریب ساعته 9بابت هر شیفت  •
 باید لحاظ شود. 66/1ضریب  )مازاد دوم فتی(ش يبعد يهافتیش دردر صورت نیاز به ارائه خدمات  •

 افزارچ) انواع محیط نصب نرم

هم دیگري  هايمحیط براي بر محیط اصلیافزار عالوه خدمات پشتیبانی اشتراکی نرمبه دریافت کارفرما نیاز که  یدر صورت
 افزارنرم نیادم پنل به موتیر یدسترس وجود صورت در( دشومحاسبه می 6-3شماره ) طبق جدول 𝑆𝑆6ضریب متناظر ( ،باشد

 .)کارساز و

 افزارنصب نرم طیانواع مح: ضریب پشتیبانی 6-3جدول 

 یط)مح یکهر  يبه ازامحیط ( نوع
افزایش مبلغ پشتیبانی  بیضر

 افزارنرم
 00/1 یاصل یطمح

 30/1 )تستی( آزمایشیمحیط 
 40/1 محیط سایت پشتیبان

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

به شکل  و شده فیتخف مشمولتواند این بند می هاي متعدد جغرافیایی باشد، ضریبهاي عملیاتی در مکان* چنانچه محیط
 توافقی تعیین شود.

 افزارنفرات راهبر و کاربر نرم ح) ضریب تعداد

درصد) از  35-25(عالوه بر نفرات جدول پایه  يتعدادافزار به به دریافت خدمات پشتیبانی اشتراکی نرمکارفرما در صورت نیاز 
 یبانی) با واحد پشتیکتینگمرکز تماس/ت/یمیل(ا یارتباط يکانال ها یقاز طر یتلفن ییااخذ راهنم کارفرما به منظور یندگاننما

 .محاسبه خواهد شد 7-3جدول شماره به شرح  𝑆𝑆7ضریب  یمانکار،پ
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 تعداد نفرات راهبر و کاربر بیضر: 7-3جدول 
 )s7افزایش تعداد نفرات ( بیضر درصد) 35-25ت جدول پایه نفرات مازاد (عالوه بر نفرا

 00/1 مشخص شده در جدول پایهنفرات 
 10/1 یک نفر راهبر مازاد
 03/1 یک نفر کاربر مازاد

تواند بند می هاي متعدد جغرافیایی باشد، ضریب اینهاي عملیاتی در مکانچنانچه تعداد نمایندگان به تعداد محیط نکته:
 به شکل توافقی تعیین شود. خفیف شده ومشمول ت

) به 𝑆𝑆بر اساس شرایط و نیازهاي کارفرما در خصوص کمیت و کیفیت ارائه خدمات پشتیبانی، هزینه کل خدمات پشتیبانی (
 شود:شرح زیر محاسبه می

𝑆𝑆 = 𝑆𝑆1 + �𝑆𝑆1

7

𝑖𝑖=2

𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝑅𝑅 ∗ 𝑆𝑆𝑝𝑝 

 :در آن که

• 𝑅𝑅:  تعداد نیروي مقیم 
• 𝑆𝑆1 پایه پشتیبانی: مبلغ 
• 𝑆𝑆𝑖𝑖ضرایب مختلف مربوط به شرایط ارائه خدمات پشتیبانی : 
• 𝑆𝑆𝑝𝑝 : 2هزینه ماهانه (حسب تخصص درخواستی و بر اساس محاسبات جداول فصل ( 

 است.

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

 (خدمات راهبري) سایر خدمات )3-3

تحت عنوان ها باید هزینه آنمازاد بر خدمات اشاره شده پشتیبانی باشد،  ما نیازمند ارائه خدمات دیگريدر صورتی که کارفر
حسب حتی توافقی و  یاموردي  ،ماه-روز، نفر-اعت، نفرس-تواند بر اساس نفرمیهزینه این محاسبه و پرداخت شود. » راهبري«

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

 این خدمات نوعاً شامل موارد زیر است:

 داده)افزاري (سامانه عامل و پایگاهمنر زیرساختراهبري  •
 سازي، ...)افزاري (کارسازها، تجهیزات ذخیرهراهبري زیرساخت سخت •
 ..). ویروس، فایروال،راهبري زیرساخت امنیتی (آنتی •
 افزارنصب مجدد نرم •
 هدادنصب مجدد سامانه عامل و پایگاه •
 دیجد يهايازمندین لیشناخت و تحل •
 هاي سفارش مشتري)فزارمدر نر(توسعه  •
 یکیالکترون يندهایفرم و فرآ يسازادهیپ •
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 گرید يهابا سامانه یکپارچگیارتباطات  يسازادهیپ •
 کارفرماگزارش و مستندات به درخواست  هیته •
 آموزشمازاد جلسات  يبرگزار •
 مشاوره خدمات ارائه  •
 کارفرمانیاز مورد فنی -ارشناسیکجلسات در حضور  •
 ...)تایپ، اسکن، هاي مشخص شده، ها، ثبت در فرمسازي پرونده، استخراج دادهآمایی (پاكدادهخدمات  •
 یکیگراف یطراح •

 تمدید قرارداد پشتیبانی )3-4

 اسبه خواهد شد:زیر مح هايروالبر اساس  ،غیرمتوالیو  متوالی براي دو حالت افزارنرمقرارداد پشتیبانی  تمدید هزینه

 )متوالی( تمدید قرارداد پشتیبانی )3-4-1

عالوه توسعه هاي احتمالی دوره ه ب افزاراجراي نرمتولید/قیمت «ضرب  :هزینه پشتیبانی سال اول عبارت است از •
معین ) 1-3پایه پشتیبانی (جدول  بر اساس جدول است و %35تا  %25که بین  »ضریب پشتیبانی«در » گارانتی

اضافه  (در صورت وجود) سایر ضرایب پشتیبانی مندرج در این فصلمرتبط با هزینه پشتیبانی  ،ن مبلغبه ای شود.می
 شود.می

هاي توسعههزینه پشتیبانی «عالوه ه ب »هزینه پشتیبانی سال جاري«بعد عبارت است از:  هزینه پشتیبانی سالجمع  •
 .»قبل سال تورم نرخ«در ) سعه سال قبل استهاي توهزینه %35تا  %25(که بین » (در صورت وجود) سال قبل

 یاسالم يجمهور يکشور (بانک مرکز یرسم مراجع توسط یاعالم انهیسالتورم  نرخ ،»قبل يهاسال تورم نرخ«منظور از  :نکته
 .ستد اقراردا خاتمه از قبل ماه نیآخر به یمنته ماهه 12 يبرا) رانیا آمار مرکز اعالم، عدم صورت در و رانیا

 ریال باشد؛ آنگاه: 1,000,000,000مبلغ  1397افزار در ابتداي سال مبلغ فروش نرمعنوان مثال، اگر به 

 ریال است. 350،000،000، مبلغ 1398در سال افزار نرم، هزینه پشتیبانی پشتیبانی %35ضریب با فرض  •
ریال  420،000،000، الاین سبراي افزار نرم، هزینه پشتیبانی 1399براي سال  %20با احتساب نرخ تورم  •

 ) است.1,20*  350،000،000(
ریال  546،000،000این سال، براي افزار نرم، هزینه پشتیبانی 1400براي سال  %30با احتساب نرخ تورم  •

 ) است.1,30*  420،000،000(

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

هاي آتی آن به صورت پیوسته که قرارداد پشتیبانی سال اول یا سالافزار در صورتیتمدید قرارداد پشتیبانی (غیر متوالی) نرم
افزار موجود در محل کارفرما، نسبت افزار و اینکه نرمهاي توسعه نرممنعقد نشده و منقطع باشد، با توجه به ماهیت پویاي محیط

 به آخرین نسخه تولیدي از چهار منظر:

 افزار)خطاهاي رفع شده (در کد نرم •
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 افزار)(در کد نرم ا و کارکردهاي اضافه/اصالح شدههقابلیت •
 هاي داده)افزار تغییر یافته شده (در پایگاههاي نرمساختار داده •
هاي مرتبط با ها و کارکردهاي آخرین نسخه (به دلیل عدم دریافت آموزشافزار نسبت به قابلیتدانش کاربران نرم •

 تغییرات)

سازي این تفاوت(ها) که به دلیل عدم انعقاد قراردادهاي هزینه یکسان ابتداضروري است  هایی خواهد بود،قطعًا داراي تفاوت
پشتیبانی متوالی ایجاد شده، به شرکت فروشنده (بر اساس یک قرارداد مجزا، یک فاکتور مجزا یا بندي از قرارداد پشتیبانی 

 جدید) پرداخت شود.

افزار به محصول قابل پشتیبانی، نحوه محاسبه مبلغ ا و ارتقاي نسخه نرمهسازي این تفاوتهاي یکسانپس از پرداخت هزینه
قرارداد پشتیبانی جدید (غیر متوالی) با فرض اینکه قرارداد(هاي) پشتیبانی متوالی بوده است، بر اساس مبلغ اولین قرارداد 

 :رح فرمول زیر، محاسبه خواهد شدشود، به شافزار منعقد میفروش نسخه، صرفًا براي سالی که قرارداد پشتیبانی نرم

𝑇𝑇 =  �� (1 +  𝐼𝐼𝑁𝑁𝐹𝐹𝑖𝑖)
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
� ∗ 𝐾𝐾 ∗ 𝐶𝐶 

 که در آن:

 پارامترها عبارت هستند از: فوق فرمولدر 

• 𝑇𝑇هزینه پروژه پشتیبانی : 
• 𝐶𝐶 :یا هزینه خرید آن افزاراجراي پروژه تولید نرم هزینه 
• 𝐾𝐾 است. %35الی  %25: ضریب پشتیبانی که 
• 𝐼𝐼𝑁𝑁𝐹𝐹𝑖𝑖هاي قبل رم سال: نرخ تو 
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 افزارسختتعرفه نرخ  )4 فصل

 مقدمه )4-1

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

)، برآورد 3دهد (بر اساس عناوین شغلی احصا شده در فصل ها باید بر اساس تخصص فردي که آن را انجام میتعرفه :1 نکته
توان با استفاده در صورت نیاز میسخه بعدي این سند اعمال خواهد شد. و مشخص شوند. این فرآیند در حال انجام بوده و در ن

 هاي اعالم شده) را محاسبه کرد.ها (مستقل از تعرفهو بر اساس پارامترهاي پروژه قیمت 3ها و جداول فصل از فرمول

تواند بر اساس این سند)، میتواند (تا انتشار نسخه بعدي ذکر شده، می» توافقی«مواردي که تعرفه آن با عنوان  :2نکته 
 ، برآورد شود.(در صورت وجود) ریزيفهرست بهاي منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه

 افزار)تعاریف خدمات فنی (سخت )4-2

 .است اندازيسازي براي راهآماده مفهوم به نصب: نصب •
 گرفته شده است. نظر رد شده نصب مورد براي که ايبرداري وظیفهو بهره اجرا اندازي: مرحلهراه •
 سفر به هزینۀ و خدمات نرخ ذهاب، و ایاب بابت پذیرد انجام شرکت از خارج در خدمات که مواردي و ذهاب: در ایاب •

 شود:می محاسبه زیر صورت

 در صرف شده کارشناسی پایه ساعت-نفر میزان از تعرفه این اساس بر محل در شده انجام خدمات هزینۀ که مواردي در الف)

 متعارف سازمان هاي قیمت طبق تاکسی هزینۀ تنها باشد، بیشتر صنفی واحد دفتر به بازگشت تا مشتري محل در و مسیر

 .شودمی دریافت تاکسیرانی

 در صرف شده کارشناسی پایه ساعت نفر میزان از تعرفه این اساس بر محل در شده انجام خدمات هزینۀ مواردي که در ب)

 تاکسی از: (هزینه است عبارت شده ارایه خدمات قیمت باشد، کمتر صنفی واحد دفتر به بازگشت ات مشتري محل در و مسیر
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 بازگشت تا صنفی دفتر واحد ترك زمان از شده صرف پایه * زمان کارشناسی ساعت تاکسیرانی + (نفر متعارف هايقیمت طبق

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

 :باشد زیر مشخصاتکمینه  حاوي باید تحویلی به منظور تعمیر اليکا رسید

 مشتري مشخصات •
 کاال مشخصات •
 مشتري توسط شده اظهار عیب •
 مشتري از کاال دریافت تاریخ •
 مشتري از دریافت هنگام کاال فیزیکی شرایط •
 باشد. داشته وجود مشتري رسید مطابق توضیحات صفحه بعد در تعمیرات شرایط •

سرویس ساده دستگاه همراه با رفع عیوب ساده الکترونیکی و یا تعویض وتنظیم یا تعمیر قطعات مکانیکی  س:تعمیر و سروی
 شود.)(هزینه قطعات مصرفی و یدکی، هزینه ایاب و ذهاب و هزینه تعمیرات تخصصی الکترونیکی را شامل نمی

مکانیکی  ياجزا، بردها، هاي مربوطل: کلیه یونیتشام بطور کامل تا رسیدن به شاسی اصلیباز کردن دستگاه  جنرال سرویس:
(هزینه قطعات مصرفی و یدکی و مجدد دستگاه و تنظیم مونتاژ ، رفع عیب، شستشوي کامل قطعه به قطعه، و الکترونیکی

 شود.)هزینه ایاب و ذهاب را شامل نمی

افزار، مربوط به تعرفه بخش سخت در صورتی که مشتري انجام چند خدمت یا کار تخفیف درخواست همزمان چند خدمت:
را به صورت همزمان روي یک دستگاه مشخص درخواست کند، در سرجمع نرخ خدمات انجام شده، به میزان تعداد کار انجام 

مشمول تخفیف خواهد بود. (تخفیف فقط مربوط به هزینه انجام کار بوده و هزینه قطعات  %40و تا سقف  %10شده ضربدر 
 شود.)هاي جانبی مربوط را شامل نمیسایر هزینهمصرفی و یدکی و 

افزار و یا افزار، درایور، سختچنانچه به درخواست مشتري حین نصب هرگونه نرم بروز اشکال ناسازگاري در زمان نصب:
دیگري از قبیل افزاري نیاز به انجام کارهاي افزاري و یا سختبوك، به علت ناسازگاري نرمروزرسانی روي کامپیوتر و یا نوتبه

هاي این امور را نیز بر اساس هزینه %50افزاري دیگري شود، مشتري باید افزاري یا سختعامل، یا نصب اجزاي نرمسامانهنصب 
 واحد صنفی باید هشدارهاي الزم در این خصوص را به مشتري قبل از شروع کار اعالم کند. تعرفه بپردازد.

  افزارسخت تعمیرات شرایط )4-3

 دهد. تحویل مشتري به و صادر رسید تعمیري کاالي گرفتن تحویل موقع در است موظف فیواحد صن •
 بوده اولیه خرابی همان دقیقاً خرابی مورد بر اینکه مشروط بود خواهد گارانتی یک ماه مشمول شده تعمیر دستگاه •

 .باشد شده کارشناس واحد صنفی، اصالح نظر طبق منشاء خرابی و
 واحد صنفی تعمیر براي سود %10محاسبه  و بازار عرف قیمت اساس بر مصرفی، ملزومات و یدکی قطعات هزینه •

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

 .ندارد یدکی قطعات تهیه قبال در تعهدي کننده واحد صنفی تعمیر
 هزینه %30دستگاه را معادل  بست و باز هزینه بابت است موظف کند نظر صرف یرتعم از مشتري صورتی که در •

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

 .شودمی افزوده تعرفه مبالغ به رشناسیکا مطابق هزینه راه بین در کارشناس
 .بود دخواه مشتري عهده بر مربوط هاي و هزینه انتقال و نقل تعمیرگاه محل به دستگاه حمل به نیاز صورت در •
 و هابذو  ایاب هزینه تعمیراتی عملیات انجام از دلیل هر به مشتري کردن نظر صرف و کارشناس اعزام صورت در •

 .شد خواهد دریافت کارشناسی هزینه بقط کارشناس شده وقت تلف
 فیواحد صن و مشتري توافق اساس بر نشده باشد، هزینه بینیپیش تعرفه این در خدمات هزینه که مواردي در •

 .خواهد شد محاسبه
 صادره است. فاکتور در شده مصرف یدکی قطعات و ذکر خرابی نوع کردن مشخص به موظف تعمیرکار •
 ايهزینه نشود، هیچگونه عیب تشخیص به موفق مشتري محل در چه خود، محل رد چه کارشناس صورتی که در •

 دستگاه نخواهد بود. متوجه صاحب
 اخذ کند. مشتري از را وسیله سالمت تاییدیه شده تعمیر کاالي تحویل موقع در است موظف تعمیرکار •
 شود.می تلقی مشتري ذیصالح نماینده به عنوان رسید تحویل کاال آورنده •
 تهیه بانپشتی نسخه خود نیاز مورد اطالعات از است الزم مشتري باشد اطالعات حاوي تعمیر موضوع مواردي که در •

 .داردن مسئولیتی هیچگونه تعمیر موضوع در موجود اطالعات و افزارهانرم قبال در کننده کرده باشد. تعمیر
ر) هزینه زآن به مرکز باشد (خارج از شهدر صورتی که به تشخیص کارشناس نیاز به ارسال دستگاه یا قسمتی ا •

 ونقل و هزینه هاي مربوط بر عهده مشتري است.حمل

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

 نتکافیو  نترنتیمرتبط با ا هايتیتعرفه نرخ فعال: 1-4جدول 
 قیمت شرح ردیف

 164،000 هر ساعت کار با اینترنت  1
 44،000 دقیقه 15تا  نتکافیکمترین مقدار استفاده از  2
 A4   33،000هر صفحه ) Scanاسکن ( 3
 A4   3،000هر صفحه چاپ 4
 A4   3،000صفحه به باال هر صفحه 50از  چاپ 5
 A3 15،000چاپ هر صفحه  6
7 Write CD  (هزینه خود  )دانلود شده (اطالعاتCD  یاDVD 44،000 ).شوداستفاده شده مجزا اضافه می 
8 Write DVD (هزینه خود  )(اطالعات دانلود شدهCD  یاDVD 136،000 ).شوداستفاده شده مجزا اضافه می 
 59،000 بایت از فایل مگا 10دانلود هر  9
 136،000 ساخت ایمیل 10
 برابر ساعت کار با اینترنت 2 با اینتر نتخصوص مشاوره در موارد  11
 44،000 ها و استعالمات با یک برگ چاپ (*)نامپیگیري و رهگیري ثبت 12
 136،000 صفحه (*) 3هاي اینترنتی تا ثبت نام 13
 44،000 صفحه (هر صفحه) (*) 3هاي اینترنتی بیش از نامثبت 14
 56،000 رینت (*)تحقیق موضوع فارسی هر صفحه کامل بدون پ 15
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 قیمت شرح ردیف
 59،000 هر صفحه کامل بدون پرینت (*) تحقیق موضوع التین 16

 نتیکاف ينام توسط متصدبتث(*): 

 افزاري بر روي رایانه شخصیتعرفه نرخ خدمات نرم )4-4

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

 یشخص انهیرا يبر رو افزاريرمتعرفه نرخ خدمات ن: 2-4جدول 
 قیمت شرح ردیف

 615،000 ...)و . MS-Officeهاي عمومی و کاربردي (مانند افزارنرمنصب مجموعه  1
 1،218،000 افزاري)ویژه تخصصی (به ازاي هر پکیج نرم افزارنرمنصب  2
 1،528،000 (بروزرسانی شده) یابافزار ویروسنصب نرم زدایی وویروس 3

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

 2،290،000 نصبکردن و  فرمت، بنديپارتیشن انجاممشتري) و در صورت نیاز توسط درایورها 

5 
ارائه  ل گروه ویندوز و نصب درایور (درصورتیشام کارسازنوع سیستم عامل غیر  نصب هر
 1،911،000 ب.نص کردن و فرمت، بنديپارتیشن انجامو در صورت نیاز  مشتري)توسط درایورها 

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

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

 689،000 شود.محاسبه می این جدول 9نرخ ردیف  بر اساسهزینه مجزا 
 Firmware 1،147،000و یا  BIOSي (از طریق اینترنت) و ارتقا افزارنرمارتقا  8
 IMAGE,BACKUP,COPY( 1،147،000( سامانهتهیه نسخه پشتیبان از  9
 CD 148،000ت بر روي دریافت درایور از اینترنت و رای 10
 689،000 ي تجهیزات جانبی (چاپگر ، اسکنر و ....)افزارنرمنصب  11
 1،147،000 شود.)یماضافه رایانه در محل به درخواست مشتري (هزینه ایاب و ذهاب  اندازيراهنصب و  12
 914،000 )شود.میبازدید فنی و نظریه کارشناسی به درخواست مشتري (هزینه ایاب و ذهاب اضافه  13
 56،000 )شود.میاستفاده شده مجزا اضافه  DVDیا  CD(هزینه خود   DVD و CDکپی  14

 افزار و درایورهاي مربوطتعرفه نرخ هزینه نصب سخت )4-5

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

 مربوط يورهادرای و افزارتنصب سخ نهیتعرفه نرخ هز: 3-4جدول 
 قیمت شرح ردیف

 Selftest( 689،000نصب چاپگر (نصب درایور و  1
 Selftest( 1،528،000(مونتاژ، نصب درایور و   A2اندازهنصب کامل پالتر تا  2
 A2   3،055،000انازهمونتاژ اولیه پالتر باالتر از  3
 Selftest( 3،818،000 و(بدون مونتاژ اولیه، با نصب درایور   A2اندازهنصب کامل پالتر باالتر از  4
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 قیمت شرح ردیف
 هاولیآزمون (نصب درایور و  MultiFunction چندکارهي هادستگاهاندازي نصب و راه 5

 939،000 )هاي دستگاهبخش
 840،000 اولیه)آزمون (نصب درایور و   A2اندزهنصب اسکنر تا  6
 689،000 اولیه)ن آزموو(نصب درایور و  A2اندازه باالتر از  نصب اسکنر اسناد و دیجیتایزرهاي 7
 2،367،000 ر باطريو متعلقات با یک کابینت باطري تا چها KVA 5تا توان  UPSاندازي نصب و راه 8
 KVA 10 3،818،000توان و تا  KVA 5 باالي توانبا  خاص  UPSپیکربندي 9
 UPS 386،000نصب هر عدد باطري اضافی  10
ا بهمراه ) TVیا  USB، مودمی، صوتی، گرافیکافزاري (سختهاي نصب هر یک از کارت 11

 458،000 درایورهاي مربوط (تهیه درایور با مشتري)
هاي ، کارتSCSIي هادستگاه)، ی، صوتی، ...هاي گرافیکاي (کارتهاي حرفهنصب کارت 12

RAID  زات و تجهیSAS  2،290،000 هرکدام 
 840،000 بندي و فرمت دیسک ثابت شامل معرفی به کامپیوتر و پارتیشن نصب هارد 13
 458،000 با درایور در صورت نیاز CDو  DVD شامل O.D.Dنصب  14
 229،000 خواننصب فالپی درایو و کارت 15
 531،000 )کارسازجز ه (ب منبع تغذیهاندازي نصب و راه 16
 229،000 آزمون همراه با  RAMنصب هر ماژول  17
 458،000 متعارف )Externalخارجی ( نصب درایور و تجهیزات 18
 306،000 نصب تونر یا ریبون 19
 Selftest 417،000نصب کارتریج چاپگر جوهر افشان تا مرحله  20
قیمت خرید  %12 گارنتی)بدون افزارهاي متعارف روي آن (و نصب نرم سامانهفروش و مونتاژ  21

 متعارف بازار
حداکثر  مونتاژ کامل سامانه (قطعات از مشتري) 22

1،931،000 
 914،000 رفع عیب برايباز و بسته کردن مادربرد  23
ي بعد در صورت انصراف مشترکامپیوترهاي شخصی رفع عیب به منظور هزینه کارشناسی  24

 762،000 از تشخیص عیب 

 ي جانبی رایانههادستگاهرات و سرویس تعرفه نرخ تعمی )4-5-1

 آمده است. 4-4اي در جدول شماره هي جانبی رایانهادستگاهتعمیرات و سرویس خدمات تعرفه نرخ 

 انهیرا یجانب يهادستگاه سیو سرو راتیتعرفه نرخ تعم: 4-4جدول 
 قیمت شرح ردیف

 1،911،000  )هاي جانبی، کارتBIOSرویس قطعات، ستعویض و (امپیوتر تعمیرات ک 1
 Mother Board(  1،528،000برد اصلی (تعمیر  2
 SLOT 3،055،000و  CHIPSETتعویض  3
 1،911،000 افزاري هارد دیسک و رفع بدسکتور در حد متعارف تعمیر نرم 4
 1،528،000 ا تعویض برد هارد دیسک یتعمیر  5
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 قیمت شرح ردیف
 DVD RAM 3،055،000 و   CD RAMعمیر درایوت 6
 CD WRITER 1،911،000 و DVD WRITER  ، COMBOتعمیرات 7
 1،147،000 تعمیرات منبع تغذیه معمولی  8
 762،000  نوريسیم و هاي بیسیم و موستعمیرات صفحه کلیدهاي بی 9
 CRT 840،000تعمیرات مانیتورهاي (المپی)  10
 879،000 اینچ  19تا  LCDر تعمیرات مانیتو 11
 939،000 اینچ به باال و مانیتورهاي صنعتی  19ت مانیتور از اتعمیر 12
 2،290،000 ترمینال رنگ/تعمیرات مانیتور تک 13
 3،818،000 تعمیرات اسنکرهاي معمولی  14
 4،582،000  بایگانی اسناد ايتعمیرات اسکنرهاي حرفه 15
 1،528،000 آمپر-ولت 1500تا UPSتعمیر  16
 OFFLINE 1،147،000آمپر -ولت 5000آمپر تا -ولت 1500باالتر از  UPSتعمیر  17
 OFFLINE 3،818،000آمپر -کیلو ولت 10آمپر تا -ولت 5000باالتر از  UPSتعمیر  18
 1افزار درجه کارشناس سخت آمپر (سه فاز)-ولتلوکی 10باالتر از  UPSتعمیر  19
 1افزار درجه کارشناس سخت با هر ظرفیت و با هر شکل موجی  UPS ONLINEتعمیر  20
 قیمت روز مشابه نو %10 بلندگوتعمیر  21
 762،000 فلش )پروگرام کردنریزي (برنامه 22

 تعرفه نرخ تعمیرات چاپگر )4-5-2

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

 چاپگر راتیتعرفه نرخ تعم: 5-4جدول 
 قیمت شرح ردیف

 914،000 چاپگرهاي سوزنی  SETUPتنظیم 1
 2،290،000 افشانهاي چند منظوره جوهردستگاهسرویس و تعمیر  2
 A4 2،047،000 بیست صفحه چندکارهو  کارهتک رنگتکتعمیر چاپگرهاي لیزري و  سرویس 3
 A4  3،132،000 بیست صفحه به باال چندکارهو  کارهتک رنگتکپگرهاي لیزري تعمیر چاو  سرویس 4
 A4  4،125،000 بیست صفحه معمولی چندکارهو  کارهتکتعمیر چاپگرهاي لیزري رنگی و  سرویس 5
 A4 7،259،000 بیست صفحه به باال چندکارهو  کارهتکتعمیر چاپگرهاي لیزري رنگی و  سرویس 6
 A3  2،676،000تا معمولی چندکارهو  کارهتکیر چاپگرهاي جوهر افشان رنگی تعمو  سرویس 7
 A3  4،660،000حرفه اي تا  چندکارهو  کارهتکتعمیر چاپگرهاي جوهر افشان رنگی و  سرویس 8
 2،290،000 ستونی بدون تعمیرات هد  80تعمیرات چاپگر سوزنی  و سرویس 9
 2،676،000 ستونی بدون تعمیرات هد  132تعمیرات چاپگر سوزنی  و سرویس 10
 1،759،000 نريفسرویس، تعمیر و تعویض سوزن هد چاپگرهاي ماتریسی با مکانیزم برگشت سوزن  11
سرویس، تعمیر و تعویض سوزن هد چاپگرهاي ماتریسی با مکانیزم برگشت سوزن  12

 مغناطیسی 
افزار کارشناس سخت

 1درجه 
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 قیمت شرح ردیف
ري و س DFXحرف برثانیه سري 600باالتر از ی با سرعت تعمیر چاپگر سوزنو سرویس  13

BP  و سريCPS  4،204،000 
 SLIM & SLIP 2،047،000تعمیر چاپگرهاي  14
 1،126،000 تعمیر اسنکرهاي معمولی  15
 3،759،000  اسناد تعمیر اسکنرهاي حرفه اي 16
 A3  3،759،000اندازه تا تعمیر پالتر  17
 A4 4،204،000بیست صفحه  چندکارهو  کارهتک رنگتکي لیزري چاپگرهاکلی سرویس  18
 A4 7،791،000بیست صفحه به باال  چندکارهو  کارهتک رنگتکچاپگرهاي لیزري کلی سرویس  19
 A4 6،803،000معمولی بیست صفحه  چندکارهو  کارهتکچاپگرهاي لیزري رنگی کلی سرویس  20
 A4 8،786،000بیست صفحه به باال  چندکارهو  کارهتک چاپگرهاي لیزري رنگیکلی سرویس  21
 3،132،000 ستونی  80چاپگرهاي سوزنی کلی سرویس  22
 4،660،000 ستونی 132چاپگرهاي سوزنی کلی سرویس  23
 9،856،000 لیزري)-قلمی، جوهرافشانباالتر ( و A1تعمیر پالتر  24
 A3 3،669،000 چندکاره کاره وتک/رنگاجرت تعمیر چاپگرهاي لیزري تک 25
 A3 9،321،000 چندکارهکاره و تکی/اجرت تعمیر چاپگرهاي لیزري رنگ 26

 بوكافزار نوتتعرفه نرخ تعویض قطعات و تعمیرات سخت )4-5-3

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

 بوكنوت افزارسخت راتیقطعات و تعم ضیتعرفه نرخ تعو: 6-4جدول 
 قیمت شرح ردیف

 LCD 2،191،000تعویض  1
 LCD  3،132،000سنت وتعویض المپ فلر 2
 3،818،000 تعویض لوال یا  LCDتعویض قاب رو یا تعویض قاب  3
 1،911،000 تعویض اینورتور 4
 3،055،000 عمیر اینورتر در صورت امکانت 5
 2،290،000 صفحه کلیدتعویض  6
 CPU 3،515،000میر یا تعویض مودم، یا تعویض تع 7
 2،290،000 عامل بدون درایور سامانهبندي و فرمت و نصب یک تعویض هارد، پارتیشن 8
 1،147،000 به صورت متعارف ODDتعویض انواع  9
 2،824،000 باز کردن کامل دستگاه باشد شرایطی که نیاز به رد ODDتعویض انواع  10
 4،062،000 اصلی تعویض برد 11
 1،528،000 تعمیر آداپتور 12
 901،000 (به صورت متعارف) RAMء تعویض یا ارتقا 13
 BGA CHIP  11،463،000 تعویض 14
 9،170،000 یک ماه گارانتی) هیت دادن (با-تعمیر 15
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 قیمت شرح ردیف
 2،676،000 در صورت انصراف مشتري دستگاه یابیعیبتشخیص و و بست، هزینه باز  16

 بوكافزارهاي نوتتعرفه نرخ نصب نرم )4-6

 آمده است. 7-4ك در جدول شماره بوافزارهاي نوتنصب نرمخدمات مربوط به تعرفه نرخ 

 بوكتنو هايافزارمتعرفه نرخ نصب نر: 7-4جدول 
 قیمت شرح ردیف

 مشتري همهه ک یها به صورت استاندارد (در صورتربوك با تمام درایوافزار نوتریکاوري کردن کلیه نرم 1
CD  آورده باشد را الزمهاي Standard OS( 2،676،000 

عامل امانهسفاقد نو ي هادستگاهروي ها رافزارهاي متعارف و درایونرمعامل استاندارد،  سامانهنصب  2
 4،180،000 دي ریکاوري توسط مشتري و سی ردر صورت عدم ارائه درایواورجینال یا 

 انهیبرابر تعرفه را افزارنرمهرگونه هزینه نصب  3
 یشخص

 550،000 جابجایی اطالعات به ازاي هر ساعت 4
 2،783،000 از اینترنت مورد نیاز دستگاه  يدرایورهامجموعه دانلود  5

 نرخ خدمات بازیابی اطالعات تعرفه )4-7

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

 اطالعات یابیباز خدمات نرخ تعرفه: 8-4جدول 
 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

فناوري سازي بدون ذخیره رسانهت یک سنجی بازیابی اطالعاامکانبراي کنترل اولیه  1
RAID  شاملFlash Memory ،Memory Card ،HDD: SATA/IDE/SAS/SSD  و

 غیره

 دستگاه
7،144،000 

، Flash Memoryشامل  RAIDفناوري سازي بدون ذخیره رسانهبازیابی اطالعات یک  2
Memory Card ،HDD: SATA/IDE/SAS/SSD 64گیگابایت تا  1از  و غیره 

 گابایت (بابت هر گیگابایت اطالعات بازیافت شده)گی

 گیگابایت
658،000 

، Flash Memoryشامل  RAID فناوريبدون  سازيذخیره رسانهبازیابی اطالعات یک  3
Memory Card ،HDD: SATA/IDE/SAS/SSD گیگابایت (بابت  64باالتر از  و غیره

 هر گیگابایت اطالعات بازیافت شده)

 گیگابایت
56،000 

سازي داخل یک سنجی بازیابی اطالعات مدیاي ذخیرهامکانبراي کنترل اولیه  4
RAIDArray  شاملFlash Memory ،HDD: SATA/IDE/SAS/SSD و غیره 

 دستگاه
25،825،000 

 Flashشامل  RAID Arrayسازي داخل یک یا چند ذخیره رسانهبازیابی اطالعات  5

Memory ،HDD: SATA/IDE/SAS/SSD رهو غی 
کارشناس  نفر/ساعت

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

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

زیابی یا ظرفیت ود براي بامبلغ قابل دریافت بابت هر گیگابایت اطالعات بازیافت شده بوده و نه اطالعات موج (*) •
 سازي.ذخیرهرسانه کل خود 

گیگابایت از قرار  64ین صورت است: اجرت اطالعات بازیافتی تا ه انحوه محاسبه ب 3و  2(**) در خصوص موارد  •
شود؛ در موارد بیش محاسبه می 3هر گیگابایت به مبلغ ردیف و بیش از آن از قرار  2هر گیگابایت به مبلغ ردیف 

 شود.محاسبه می 2گیگابایت اول با مبلغ ردیف  64گیگابایت اطالعات بازیافت شده،  64از 

 



 

 1401سال  - تخصصی انفورماتیک-تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی
 1401 وریشهر - 2نسخه 

 

37 
 

 فنی نرخ خدمات تعرفه )5 فصل
 فناوري اطالعات زیرساخت

 مقدمه )5-1

 در این فصل آمده است.فناوري اطالعات زیرساخت  فنی خدماتهاي مربوط به تعرفه

مدل ارائه شده در دهد (بر اساس تخصص فردي که آن را انجام میها تعرفهبر اساس اي باید هاي توسعههزینه پروژه :1نکته 
ها و توان با استفاده از فرمولدر صورت نیاز می)، برآورد و مشخص شوند. پیوست الفعناوین شغلی احصا شده در و  2فصل 

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

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

 استانداردهاي زیرساخت )5-2

وري اطالعات، این صنعت به شکل فراگیري در ابعاد مختلف زندگی بشر حضور انطی چند دهه گذشته با توسعه روز افزون ف
ترین عوامل توسعه هاي پویاي این صنعت نیازهاي جدیدي در پیش روي کاربران قرار داده است. یکی از مهمیافته و قابلیت

رسانی را هاي اطالعسامانهی کلیه ها شریان حیاتطور که شبکههاي کامپیوتري است. همانشبکه این صنعت، ظهور و گسترش
 هم است.هاي مناسب و کارآمدي زیرساختها مستلزم آن سازيدهند، در عین حال پیادهتشکیل می

و  بازه گسترده یافته بوده کهساخت یکشکابلسازي زیرساخت مورد نظر این سند بر مبناي استاندارد و راهکارهاي پیاده
 .دهدیرا پوشش م ویدیوو  ریمتن، تصو ،ادهدشامل صدا،  خدمات از یمتنوع
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عنوان سرفصل به  EIA/TIA-568و  )ISO/IEC 11801 )INSO 19635:1394هاي سرفصلاستانداردهاي مرجع این سند، 
 ها اشاره خواهد شد.است که در ادامه به آن TIAو  IEC ،ISOهاي فرعی از موسسات اصلی و برخی سرفصل

که ممکن است  کندیمشخص م ياستفاده در محدوده مشتر يرا براولتاژ پایین  یعموم یکشکابلیافته، کشی ساختکابل
 یکشکابلالزم است  به منظور ارائه خدمات زیرساخت موضوع این تعرفه محوطه باشد. کیچند ساختمان در  ای کیشامل 

 د:یر بر طبق استانداردهاي ذکر شده انجام شوموارد ز شامل يبرنوریمتوازن و ف یمس

 یعموم یکشکابل ازیمورد ن يکربندیساختار و حداقل پ •
 ) TOشبکه و تلفن ( يهازیپر یوع خروجن •
 Channelو  Linkهر  یکشکابل يالزم برا ییکارا •
 يسازادهیدر پ ياریالزامات و موارد اخت •
 شده است نییعکه در استاندارد ت يافاصله نیشتریب يدر ازا ازیمورد ن یکشاجزاء کابل يبراالزم  ییکارا •
 آن نامهیکسب گواه ندیو فرامحصول با استاندارد  قیالزامات تطب •
 EMC) و الزامات رهیآتش و غ ،یکیالکتر تی(حفاظت و امن تیامن •

 توضیحات عمومی خدمات زیرساخت شبکه )5-3

 ISO/IEC 11801 )INSOاستانداردهاي مجموعه هاي برق، شبکه و غیره بر اساس کشی: نصب و مدیریت کابلکابل •

 TIA/EIA-568 و )19635:1394
گیرد سازي اولیه بستر: در این مرحله شرایط محیطی از قبیل برق، سرمایش و بارگذاري مورد بازبینی قرار میآماده •

 شود.ها مشخص میها و سایر نیازمنديو مسیر عبور کابل
در نظرگرفته  اي که براي مورد نصب شدهبرداري رساندن وظیفه اندازي: عبارت است از به مرحله اجرا و به بهرهراه •

 شده است.
اساس کار انجام شده  بر ی بر اساس جدول ضریب شغلیساعت کارشناس-هزینه کارشناسی: مبناي محاسبه نفر •

 است.
هاي متعارف تاکسیرانی در براساس قیمتیا خارج از آن هاي محلی داخل شهري در موارد سرویس: ایاب و ذهاب •

تا بازگشت به محل شرکت یا واحد صنفی بود. مبناي محاسبه نفر ساعت از زمان ترك شرکت  رفت و برگشت خواهد
 .است

اعالم شده در هر  ساعات اداريي افزارهاي عمومی به ازاشناسی نرمساعت: هزینه کارشناسی شبکه و کار-نرخ نفر •
 افزایش است. قابل %20و حداکثر تا خارج از آن بر اساس توافق  و مطابق جداول مربوط استان

 .شودمییک ساعت محسوب معادل  ساعتیک  ارائه خدمات کمتر از •
پشتیبانی به ، On Callهاي اختصاصی، پشتیبانی هاي سرویسشامل هزینهتعرفه خدمات پشتیبانی شبکه جداول  •

فه مربوط و همراه تامین قطعات، پشتیبانی در روزهاي تعطیل و ساعات خارج از ساعات اداري نبوده و بر اساس تعر
 شود.مییا توافق انجام شده طرفین محاسبه 

 ها با تفاهم اعمال خواهد شد.هاي خاص و ویژه در پروژه این تخفیف در تعرفهدر صورت اعمال تخفیف •
 هاي طراحی با توافق طرفین تعیین خواهد شد.هزینه •
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 فرما است.عهده کارر مسئولیت اخذ مجوزهاي داخلی و یا خارجی مربوط به اجراي کار ب •
 شبکه هاي در حال ساخت است.ص اعالم شده در این مجموعه در خصو هزینه هاي •
 ظ خواهد شد.لحا مربوطصدور فاکتور در صورت ارائه برگه ثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده، مجزا هنگام  •
آن در اجرت لحاظ براي نصب داکت براي هر شاخه دو متري حداقل سه عدد پیچ و رولپالك مناسب که هزینه  •

 شود.شده، استفاده مین
درج شده در این فصل به مفهوم حفاظ الکتریکی بوده و شامل رشته سیم هاي مسی یا نوار مسی (یا » شیلد«واژه  •

به کار رفته دراین فصل » زره«آلومینیومی) یا پوشش بافته شده مسی هم محور بامغزي کابل است. همچنین واژه 
هاي فوالدي گالوانیزه (یا آلومینیومی) یا نوار گالوانیزه (یا شامل رشته سیم ی بوده وبه معناي حفاظ مکانیک

 آلومینیومی) است. 
بینی نشده و هزینه عملیات هاي فشار ضعیف در داخل تراشه، عملیات خاکی پیشدر عملیات نصب و خواباندن کابل •

 شود.مذکور جداگانه تعیین می
به حد ردیف مربوط اضافه  %15دار زیرزمینی روي دیوار نصب شود یلدار و یا زرهدر صورتی که کابل زمینی یا ش •

 خواهد شد.
دار زیرزمینی، روي سینی دار زیرزمینی یا کابل کنترل زمینی یا زرهدر صورتی که کابل زمینی یا شیلدار و یا زره •

 به بهاي مربوط اضافه خواهد شد. %8کابل و یا درون لوله رود، 
ها هاي فشار ضعیف روي دیوار یا روي سینی کابل در قیمتها و تمام متعلقات مربوط براي نصب کابلهزینه بست •

 منظور نشده است.
-652ITUهاي اتحادیه بین المللی ارتباطات هاي نوري درج شده در این فصل باید بر اساس توصیهتمام کابل •

G،655ITU-G   در بخشSingle Mode و OM1 ،OM2 ،OM3 ،OM4  وOM5 در بخشMulti-Mode   بسته به
 شده باشند.نیاز ساخته 

هاي شبکه، کلیه تجهیزات از زمان تحویل به سامانهاندازي الزم است در قراردادهاي تامین تجهیزات و نصب و راه •
هر کدام که زودتر محقق شود) توسط کارفرما تا تاریخ اتمام مراحل نصب و  ؛کارفرما (یا ورود به سایت پروژه

اي توسط کارفرما الزم اندازي کامل و تحویل قطعی پروژه به وي، بیمه شود. در صورت عدم ارائه پوشش بیمههرا
اي مناسب (با توجه به شرایط نگهداري تجهیزات در سایت پروژه) اقدام است پیمانکار نسبت به خرید پوشش بیمه

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

 افزاري شبکهات عمومی خدمات سختتوضیح )5-4

در این مرحله شرایط محیطی از قبیل برق، سرمایش و بارگزاري ساختمان  :کارسازبررسی اولیه محل استقرار  •
 گیرد.مورد بررسی قرار می

گیرد، در صورت نصب در رك، نصب در محل خود قرار می کارسازدر این مرحله  :کارسازافزاري نصب سخت •
 شود. انجام می کارساز ها بر رويریل

شود. این آزمون کلیه اجزاء ماشین را اجرا می BIOSدر مرحله  کارساز TESTدر صورت نیاز برنامه  :اولیه آزمون •
 در بر می گیرد. 

  Storageمورد درخواست بر روي حافظه و  پیکربنديتعریف و اجراء  :و حافظه RAIDبندي پیکر •
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و گونه پیگیري بدون انجام هیچسامانه بر روي و درایورها عامل سامانه نصب  :)OSسامانه عامل (نصب حداقل  •
 سامانهنمایش کارکرد به منظور 

گرفته و  مورد نظر مورد شناسایی قرار کارساز/نصب شده در ماشین دستگاه عامل: سامانهشناسایی دستگاه در  •
 درایورهاي مورد نیاز نصب شود. 

 سامانهاه در . در صورتی که دستگسامانهبراي نمایش سالم بودن  سامانهد خوآزمون اجراء برنامه  اولیه: آزمون •
 ن کرد.آتوان اقدام به انتقال آزمایشی داده بر روي می آزمونعامل تعریف شده باشد، به عنوان مکمل این 

افزار نرم عامل و نصبسامانه در سامانه تهیه پشتیبان با فرض معرفی  :تهیه پشتیبانافزار در نرم Tapeمعرفی  •
که امکان استفاده  افزار تعریف و شناسایی شده به گونه اينصب شده در این نرمسامانه تهیه پشتیبان ، تهیه پشتیبان
در  مشی تهیه پشتیبانی براي خطگونه تعریفافزار فراهم شود. باید توجه داشت که در این مرحله هیچاز آن در نرم

 شود. افزار انجام میاز طریق نرمسامانه اجراي آزمایشی خواندن و نوشتن بر روي  ونآزمشود. تنها افزار انجام نمینرم
ن. در این آدر تهیه پشتیبان عامل و معرفی سیستم سامانه افزار مورد نظر بر روي نصب نرم افزار خاص:نصب نرم •

 امانهسن و نوشتن بر روي گیرد. آزمایش اجراي خواندانجام نمی مشیخطبندي و تعریف گونه پیکرهمرحله هیچ
 شود. در این مرحله انجام می تهیه پشتیبان

شود، کلیه این ها میمشیخطبا توجه به مستندات مکتوب مشتري که شامل تعریف  افزار:پیکربندي نرم •
نیز در  تیبانتهیه پش سامانهگیرد. در صورت نیاز معرفی قرار می آزمونافزار تعریف شده و مورد ها در نرممشیخط
ر شود. با توجه به متغیش انجام مینیز در این بخ Library arrayیا  Virtual libraryشود. تعریف افزار انجام مینرم

تخصص مورد مبودن حجم کار مبلغ مورد نیاز با توافق طرفین و با توجه به ساعات کارکرد و جدول تعرفه نیروي 
 شود.نیاز تعیین می

 ساخت شبکهرفهرست بهاي نرخ بستر زی )5-5

الب جداول قشبکه، فهرست بهاي ارائه خدمات در  زیرساختبا توجه به گستردگی و تعدد خدمات کارشناسی مرتبط با امور 
 ده است. بندي شادامه دسته متعددي در

 .شودیممتر، به شکل توافقی تعیین  3کشی در ارتفاع باالتر از هاي نصب و کابل: الزم به ذکر است که هزینهنکته

 (بسترسازي) ساخت شبکهیرنرخ خدمات بستر ز يفهرست بها )5-5-1

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

 )يبسترساز( شبکه رساختیز بستر خدمات نرخ يبها فهرست: 1-5جدول 
 توضیحات قیمت دواح عنوان خدمت ردیف

 ترانک Bonding شامل 726،000 متر مترسانتی 12نصب ترانکینگ فلزي تا اندازه  1
  581،000 متر مترسانتی 12نصب ترانکینگ غیرفلزي تا اندازه  2
  ترانک Bondingشامل  654،000 متر مترسانتی 12 نصب ترانکینگ فلزي باالتر از 3
  658،000 متر مترسانتی 12از  نصب ترانکینگ غیرفلزي باالتر 4
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 توضیحات قیمت دواح عنوان خدمت ردیف
شه اتصاالت گو مانندنصب اتصاالت ترانکینگ فلزي و پالستیکی ( 5

 ....)لگراند، 
 عدد

77،000 
 براي در اتصاالت فلزي

Bonding 20% شود.اضافه می 

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

 مترسانتی
  164،000 متر

7 
 5/3ه بدون گوشه و زاویه از انداز) ذاري پالستیکی (داکتگکانال

 با باال مترسانتی
  192،000 متر

 172،000 متر )PG21( مترمیلی 28تا اندازه  نصب لوله فلزي و خرطومی فلزي 8
و اتصال  *در شرایط عادي

(این مبلغ توسط بست اسپید 
 شامل هزینه بست نیست.) 

9 
 مترمیلی 47تا  36 اندازهاز  ينصب لوله فلزي و خرطومی فلز

)PG29  تاPG36( 
 متر

192،000 
  ترانک Bondingشامل 

  240،000 متر )PG48( مترمیلی 60 اندازه نصب لوله فلزي و خرطومی فلزي 10
  0 متر  مترمیلی 60 باالتر از نصب لوله فلزي و خرطومی فلزي 11
  126،000 ترم )PG21( مترمیلی28تا اندازه  PVC نصب لوله 12
  148،000 متر )PG36( مترمیلی 47 تا 28از اندازه  PVC نصب لوله 13
  210،000 متر )PG48( مترمیلی 60 تا 47از اندازه  PVC نصب لوله 14
  240،000 متر به باال) PG48( مترمیلی 60از اندازه  PVC نصب لوله 15
  210،000 رمت )PG21( مترمیلی 28تا  اتیلنپلینصب لوله  16
  287،000 متر )PG36( مترمیلی 47تا  28 از اندازه اتیلنپلینصب لوله  17
  367،000 متر )PG48( مترمیلی 60تا  47 از اندازه اتیلنپلینصب لوله  18
  417،000 متر به باال) PG48( مترمیلی 60از اندازه اتیلن پلینصب لوله  19
  341،000 متر ترمیسانت 10نصب سینی تا عرض  20
  389،000 متر متریسانت 20تا  10نصب سینی از عرض  21
  451،000 متر متریسانت 30 تا 20نصب سینی از عرض  22
  512،000 متر متریسانت 40تا  30نصب سینی از عرض  23
  577،000 متر باال به متریسانت 40نصب سینی از عرض  24
  172،000 عدد )دهبه دیوارنصب ساپورت (پیچ براي سینی  25
  توافقی عدد ....... ) نصب ساپورت (جوشکاري و 26
  148،000 عدد 10×10 نصب جعبه تقسیم پالستیکی 27
  220،000 عدد  15×15نصب جعبه فلزي  28

ها و در ركمتر است. چنانچه نصب به صورت عمودي و یا بر روي پایپ  5/3تا  0* منظور از شرایط عادي، نصب در ارتفاع 
 شود. تعیین می یتوافققیمت به شکل هاي خاص صنعتی باشد، محدوده

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

 ده است.نشان داده ش 2-5در جدول شماره  (سایر عملیات اجرایی) ساخت شبکهیرنرخ خدمات بستر ز يفهرست بها
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 )ییاجرا اتیعمل ریسا( شبکه رساختیز بستر خدمات نرخ يبها فهرست: 2-5جدول 
 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

) در دیوار مترسانتیمعمولی (تا قطر یک دیوار ارتباطی  کاريسوراخ 1
 گذاريلولهبا  مترسانتی 20تا 

 عدد
683،000 

افه قطر اض متریبه ازاء هر سانت
 شود.ریال اضافه می 20%

) در دیوار مترسانتیتا قطر یک کاري ارتباطی دیوار معمولی (سوراخ 2
 گذاريلولهبا  مترسانتی 60تا 

 عدد
1،017،000 

اضافه قطر  متریبه ازاء هر سانت
 شود.ریال اضافه می 20%

 20 ) تا عمقمترسانتیارتباطی داخل بتون (تا قطر نیم  کاريسوراخ 3
 گذاريلولهبا  مترسانتی

 عدد

1،202،000 

اضافه  متریسانتنیم به ازاء هر 
 5و به ازاي هر  %15 ،قطر

به قیمت  %20متر عمق، سانتی
 .شوداضافه می

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

 متر  10محاسبه براي حداقل  593،000 متر و ترمیم  کاريگچتا  گذاريلوله برايبرش روي گچ  5

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

 کشی دیتاکابلنرخ خدمات  يفهرست بها )5-6

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

 دیتا شیککابل خدمات نرخ يبها فهرست: 3-5جدول 
 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف 
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 دی
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ک سی
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 شرایط کاري عادي در داخل ساختمان
  154،000 متر متر 3تا ارتفاع متر  1،000کشی تا کابل 1
  136،000 متر متر 3تا ارتفاع  5،000تا  1،000کشی از کابل 2
  126،000 متر رمت 3تا ارتفاع باال  متر به 5،000کشی از کابل 3
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 شرایط کاري عادي در داخل ساختمان 
  185،000 متر  متر 3تا ارتفاع  متر 1،000کشی تا کابل 1
  165،000 متر متر 3تا ارتفاع  5،000تا  1،000کشی از کابل 2
  155،000 متر رمت 3ا ارتفاع تمتر به باال  5،000کشی از کابل 3
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 شرایط کاري عادي در داخل ساختمان
  185،000 متر  متر 3تا ارتفاع  متر 1،000کشی تا کابل 1
  179،000 متر متر 3تا ارتفاع  5،000تا  1،000کشی از کابل 2
  164،000 متر متر 3فاع تا ارتمتر به باال  5،000کشی از کابل 3
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 شرایط کاري عادي در خارج ساختمان
  235،000 متر متر  3متر تا ارتفاع  1،000کشی تا کابل 1
  215،000 متر متر 3تا ارتفاع  5،000تا  1،000کشی از کابل 2
  200،000 متر متر 3متر به باال تا ارتفاع  5،000کشی از کابل 3

 فیبرنوريو تجهیزات کشی کابلنرخ خدمات  يفهرست بها )5-7

 آمده است. 4-5در جدول شماره  کشی فیبرنوريکابلنرخ خدمات تعرفه مربوط به 
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 يبرنوریف کشیکابل خدمات نرخ يبها فهرست: 4-5جدول 
 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 1،167،000 سرکابل وبلوز تی 6برداري کابل مسلح براي سربندي در داخل ساختمان تا سازي و روکشآماده 1
 1،284،000 سر کابل ز تیوبلو 6برداري کابل مسلح براي سربندي در داخل ساختمان بیش از سازي و روکشآماده 2
قطر) براي  مترمیلی 10تا  6مینی کابل (با برداري کابل غیر مسلح کانالی یا سازي و روکشآماده 3

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

قطر) براي  مترمیلی 10تا  6برداري کابل غیر مسلح کانالی یا مینی کابل (با سازي و روکشآماده 4
 لوز تیوب 6سربندي در داخل ساختمان بیش از 

 987،000 سر کابل

و موارد خاص داخل  ADSSو  OPGWهاي خاص مانند برداري کابلي و روکشسازآماده 5
 ساختمان

 توافقی سر کابل

 809،000 سر کابل اختمانبراي سربندي در داخل س Drop Cableبرداري برداري میکروکابل و سازي و روکشآماده 6
 1،457،000 اتصال )اتصال 100 کمتر از يبرا( در داخل ساختمان Fusionروش ه ایجاد اتصال فیبرنوري ب 7
 1،346،000 اتصال )اتصال 100از  شیب يبرا( در داخل ساختمان Fusionروش ه ایجاد اتصال فیبرنوري ب 8
 1،457،000 اتصال )صالات 100کمتر از  يبرا( روش مکانیکی در داخل ساختمانه ایجاد اتصال فیبرنوري ب 9
 762،000 دستگاه  رك پنل فیبرنوري در داخلنصب فیزیکی پچ 10
 900،000 کاست نصب فیزیکی سینی (کاست) فیبرنوري  11
 249،000 تار ) کمتر ایتار  12 يبراداخل ساختمان (آرایش تارهاي نوري داخل کاست  12
 229،000 تار ) تار 12از  شیب يبراداخل ساختمان (آرایش تارهاي نوري داخل کاست  13
 229،000 نپیگ تیل جعبه اتصال فیبرنوري در ر هر پچ پنل و یا نصب و آرایش هر پیگتیل د 14
ر پچ کورد هر مت يبه ازا( پنل و تجهیزاتپنل یا بین پچنصب و آرایش هر پچ کورد بین دو پچ 15

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

 4،944،000 فریم یمنس پورت طرح ز 90تا  ODF/OCDFنصب فیزیکی  16
 24تا ( CDبا ارائه گزارش بر روي  OTDRآزمون یک سویه مسیر ارتباطی فیبرنوري بوسیله  17

 ) اتصال
 1،781،000 لینک

تا  25 نیب( CDبا ارائه گزارش بر روي  OTDRآزمون یک سویه مسیر ارتباطی فیبرنوري بوسیله  18
 ) اتصال 100

 1،648،000 لینک

 يبرا( CDبا ارائه گزارش بر روي  OTDRسویه مسیر ارتباطی فیبرنوري بوسیله آزمون یک  19
 ) اتصال 100از  شتریب

 1،594،000 لینک

 عیب یابی و یا براي CDبا ارائه گزارش بر روي  OTDRآزمون مسیر ارتباطی فیبرنوري بوسیله  20
 ) دونفر/ساعت کارشناس ارشد شبکه نهیبه اضافه هز(

 1،528،000 نوبت

 نهیه هزبه اضاف( با ارائه گزارش مکتوب دستی OLTSآزمون مسیر ارتباطی فیبرنوري بوسیله  21
 ) دونفر/ساعت کارشناس ارشد شبکه

 900،000 لینک

از  هاي فیبرنوري با استفادهبررسی با میکروسکوپ تشخیص و تمیزکاري انواع کانکتور 22
ناس ارشد دونفر/ساعت کارش نهیاضافه هز به(هاي الزم هاي مدل کلیک و دیگر روشکنندهتمیز

 ) شبکه
 537،000 کانکتور

 1،256،000 سرکابل وبلوز تی 6برداري کابل مسلح براي سربندي در خارج ساختمان تا سازي و روکشآماده 23
 1،382،000 سرکابل ز تیوبلو 6برداري کابل مسلح براي سربندي در خارج ساختمان بیش از سازي و روکشآماده 24
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 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف
قطر) براي  مترمیلی 10تا  6برداري کابل غیر مسلح کانالی یا مینی کابل (با سازي و روکشآماده 25

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

قطر) براي  مترمیلی 10تا  6برداري کابل غیر مسلح کانالی یا مینی کابل (با سازي و روکشآماده 26
  لوز تیوب 6خارج ساختمان بیش از سربندي در 

 1،185،000 سرکابل

و موارد خاص خارج  ADSSو  OPGWهاي خاص مانند برداري کابلسازي و روکشآماده 27
 ساختمان

 توافقی سر کابل

 900،000 سر کابل براي سربندي در خارج ساختمان Drop Cableبرداري میکروکابل و سازي و روکشآماده 28
 1،942،000 اتصال اتصال 100در خارج ساختمان براي کمتر از  Fusionروش ه تصال فیبرنوري بایجاد ا 29
 1،796،000 اتصال اتصال 100در خارج ساختمان براي بیش از  Fusionروش ه ایجاد اتصال فیبرنوري ب 30
 1،942،000 تصالا الاتص 100روش مکانیکی در خارج ساختمان براي کمتر از ه ایجاد اتصال فیبرنوري ب 31
 952،000 دستگاه خارج ساختمان پنل فیبرنوري در داخل کابینتنصب فیزیکی پچ 32
 1،346،000 کاست نصب فیزیکی سینی (کاست) فیبرنوري در خارج ساختمان 33
 229،000 تار داخل ساختمانآرایش تارهاي نوري داخل کاست  34
 246،000 تار نخارج ساختماآرایش تارهاي نوري داخل کاست  35
 24،140،000 مفصل بندي کامل مفصل فیبرنوري سازي و نصب و آبآماده 36
ها ه هزینهب %20جعبه،  10(کمتر از  رشته 16سازي و نصب و جعبه فیبرنوري تا ظرفیت آماده 37

 شود) اضافه می
 40،244،000 جعبه

به  %20 جعبه، 10(کمتر از  شتهر 48تا  24سازي و نصب و جعبه فیبرنوري با ظرفیت آماده 38
 شود.)ها اضافه میهزینه

 44،267،000 جعبه

 توافقی کابینت اتصال 100کمتر از  يدر خارج ساختمان برا Fusionروش ه ب يبرنوریاتصال ف جادیا 39
ي و متر بدون ماشین آالت حفارسانتی 80متر و عمق سانتی 30حفاري سواره رو به عرض  40

 کاري، کامپکت و آسفالت مسیرریزي، پرماسه
 6،465،000 متر

ریزي، پرکاري، متر و ماسهسانتی 50متر و عمق تا سانتی 13حفاري با ترنچر به عرض کمتر از  41
 کامپکت و آسفالت مسیر

 1،796،000 متر

 359،000 متر نصب هر نوع داکت یا میکروداکت درون کانال 42
 22،454،000 دستگاه ند جوي و جدول و مواردي از این قبیل ها مانعبور از موانع در خیابان 43
 270،000 متر هاي موجود نصب هر گونه سابداکت درون داکت 44
متر سانتی 60نصب حوضچه پیش ساخته کامپوزیت یا پلیمري کوچک با عمق و دریچه حدود  45

 شامل حفاري و نصب و بتن ریزي و آسفالت 
 17،964،000 عدد

 توافقی عدد ریزي و آسفالت چه بزرگ استاندارد مخابراتی شامل حفاري و نصب و بتننصب حوض 46
 10،777،000 دستگاه هاي موجود و یا ساختمان براي ورود به آنسوراخکاري حوضچه 47
 224،000 متر )ترم 500حداقل هزینه (متر  1،000کشی کابل داخل ساختمان در داخل ساختمان تا کابل 48
 204،000 متر متر  1،000کشی کابل داخل ساختمان در داخل ساختمان بیش از کابل 49
 297،000 متر )رمت 500حداقل هزینه ( متر 5،000هاي آدم رو تا کشی بر روي سینی و در کانالکابل 50
 270،000 متر متر 5،000هاي آدم رو بیش از کشی بر روي سینی و در کانالکابل 51
 توافقی متر در محیط صنعتی Pipe Rackي سینی و بر روي کشی بر روکابل 52
 261،000 متر )متر 500حداقل هزینه ( متر 5،000کشی درون داکت و سابداکت تا کابل 53
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 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف
 234،000 متر متر 5،000کشی درون داکت و سابداکت بیش از کابل 54
 164،000 متر )متر 1،500ینه حداقل هز( متر 5،000تا و  مترمیلی 8اندازه  تاشوت میکروکابل  55
 148،000 متر متر 5،000بیش از و  مترمیلی 8اندازه  تاشوت میکروکابل  56
 توافقی متر اي مختلفهاندازهبا  OPGWو  ADSSکشی هوایی کابل 57
حداقل ( متر 500تا  مترمیلی 4در  2حدود  اندازهدر داخل ساختمان با  Drop Cableکشی کابل 58

 )متر 150هزینه 
 224،000 متر

 204،000 متر متر 500بیش از  مترمیلی 4در  2حدود  اندازهدر داخل ساختمان با  Drop Cableکشی کابل 59
 ترم 1،000تا  مترمیلی 4در  2حدود  اندازهدر خارج ساختمان با  Drop Cableکشی کابل 60

 )متر 300حداقل هزینه (
 261،000 متر

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

 نصب اتصاالتنرخ خدمات  يفهرست بها )5-8

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

 اتصاالت نصب دماتخ نرخ يبها فهرست: 5-5جدول 
 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف 

ن
سی

ت م
اال

تص
ي ا

ند
سرب

 و 
ب

ص
 

  93،000 عدد Cat.5eنري (پالگ)  RJ-45نصب  1
جک)  استونکیمادگی (کانکشن ماجول یا  RJ-45نصب  2

Cat.5e 
  220،000 عدد

  172،000 عدد )STP Cat.5eیا  Cat.6نري (پالگ  RJ-45نصب  3
جک)  استونکیمادگی (کانکشن ماجول یا  RJ-45نصب  4

Cat.6  یاSTP Cat.5e 
  281،000 عدد

  220،000 عدد )Cat7یا  STP Cat.6یا  Cat.6Aنري (پالگ  RJ-45نصب  5
جک)  استونکیمادگی (کانکشن ماجول یا  RJ-45نصب  6

Cat.6A  یاSTP Cat.6  یاCat7 
  341،000 عدد

  توافقی عدد )Cat7یا  Cat.6Aي (پالگ نر TERAیا  GG-45نصب  7
 استونکیمادگی (کانکشن ماجول یا  TERAیا  GG-45نصب  8

 Cat7یا  Cat.6Aجک) 
  توافقی عدد

  71،000 عدد )Keystoneنصب پریز دیتا روکار (بدون نصب  9
  113،000 عدد )BackBox + Faceplateنصب پایه پریز یا قاب پشتی ( 10

دي
ربن

 س
ب و

نص
 

Pa
tc

h 
Pa

ne
l

 

ه ب Cat5e UTPپورت  24داراي  Patch Panelنصب و پانچ  1
 Loadedصورت 

در صورتی که تعداد  6،186،000 عدد
 24ها غیر از تروپ

...) 96، 48، 12باشد (
نرخ نصب بر مبناي 

براي  Unloadedنصب 
 عالوه تعداده ب Unitهر 

Keystone  ها با فناوري

ه ب Cat5e STPپورت  24داراي  Patch Panelو پانچ  نصب 2
 Loadedصورت 

 7،736،000 عدد

به  Cat6 UTPپورت  24داراي  Patch Panelنصب و پانچ  3
 Loadedصورت 

 7،736،000 عدد

ه ب Cat6e STPپورت  24داراي  Patch Panelنصب و پانچ  4
 Loadedصورت 

 9،273،000 عدد
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 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف 
5 

 775،000 عدد Unloaded رك، به صورتدر  Patch Panelنصب فیزیکی 
محاسبه  مربوط

 شود.می

 )Rackرك ( نرخ خدمات )5-9

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

 يپس از فروش رك دیوار نرخ خدمات )5-9-1

 آمده است. 6-5در جدول شماره  يپس از فروش رك دیوار نرخ خدمات

 يدیوار رك فروش از پس خدمات نرخ :6-5جدول 
 توضیحات قیمت عنوان خدمت ردیف

  6U 3،351،000تا  4Uرك دیواري فیزیکی نصب  1
  12U 5،606،000تا  7Uرك دیواري فیزیکی نصب  2
  768،000 نصب سینی کوچک 3
  3U 439،000و  2Uو U 1نصب بلنک پنل 4
  768،000 نصب نگهدارنده کابل 5
  768،000 نصب الیت پنل 6
  3U 1،484،000نصب فیزیکی تجهیزات اکتیو تا  7
  439،000 نصب/ افزایش فن 8
  2،252،000 جابجائی و تنظیم یک جفت ریل 9
  1،484،000 ايشیشهتعویض درب   10
  439،000 تعویض درب با لوالي متحرك  11
  1،043،000 درب با لوالي ثابتتعویض   12
  879،000 جائی پنل ثابت و متحركجاب  13
  439،000 موئی غبارگیرتعویض   14
  768،000 تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره  15
  439،000 تعویض استاپر مغناطیسی  16
  768،000 تعویض لوالي فنري  17
  439،000 وصل سیم ارت به بدنه  18
  439،000 ارت پاور رك آزمون  19
  PDU 879،000 آزمون 20
  PDU 1،484،000تعمیر  21
  PDU 439،000تعویض فیوز  22
  2،914،000 اندازي رك هوشمندآموزش و راه 23
 مترسانتی 60تا عمق  1،540،000 نصب سینی ثابت به چهار ریل 24
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 توضیحات قیمت عنوان خدمت ردیف
 مترسانتی 60تا عمق  2،142،000 نصب سینی ثابت به شش ریل 25
  2،142،000 نصب سینی متحرك 26
  3U 439،000و  1U، 2U صب بلنک پنلن 27
  6U 768،000تا  4Uنصب بلنک پنل 28
  Unloaded 439،000نصب پچ پنل  29
  768،000 نصب نگهدارنده کابل 30
  768،000 نصب الیت پنل 31
  550،000 نصب پنل مانیتور 32
  550،000 نصب پنل موئی 33
  1،484،000 نصب سینی فن 34
  ،PDU 000768نصب  35
  3U 1،098،000در رك تا  Device نصب هر  36
متعارف و تجهیزات  Rack Mount کارسازنصب فیزیکی  37

 UPS-Rackmount 7،363،000مشابه داراي ریل و 
ها کارسازجدول کلی نصب 
 در جدول مربوط

  1،484،000 نصب سویچ بدون وجود رك (بر روي دیوار و ...)  38
  توافقی ك ها در رکابلآرایش  39

 .استهاي اعالم شده کمتر از هزینه %30هزینه باز کردن تجهیزات جدول فوق، : نکته

 ایستادهپس از فروش رك  نرخ خدمات )5-9-2

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

 ستادهیا رك فروش از پس خدمات: نرخ 7-5جدول 
 توضیحات قیمت عنوان خدمت ردیف

  2،142،000 بررسی فن معیوب 1
  2،691،000 بررسی و تعمیر یا تعویض فن معیوب  2
  2،914،000 افزایش فن نصب/ 3
  2،142،000 ايشیشهتعویض در  4
  768،000 با لوالي متحرك (فنري)  - درتعویض  5
  1،484،000 ثابت با لوالي  - در تعویض 6
  1،484،000 و تکه با لوالي متحرك د -تعویض در  7
  439،000 موئی غبارگیرتعویض  8
  768،000 تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره  9
  2،142،000 تعویض قفل الکترونیک پین کد 10
  1،484،000 تعویض قفل زیمنسی 11
  768،000 رك تعویض فیلتر 12
  439،000 مغناطیسیتعویض استاپر  13
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 توضیحات قیمت عنوان خدمت ردیف
  439،000 رك  چرخ/پایهنصب هر  14
  1،484،000 رك (با تجهیزات داخل) چرخ/پایهتعویض هر  15
  2،142،000 جابجائی و تنظیم یک جفت ریل 16
  768،000 تعویض لوالي فنري 17
  2،142،000 هوشمند  بررسی سامانه 18
  2،914،000 )ب تجهیزاتسامانه هوشمند (بدون احتسابررسی و تعویض  19
  RF 2،142،000بررسی در کنترل از راه دور  20
  PDU 2،914،000تعمیر  21
  PDU 439،000تعویض فیوز  22
  4،370،000 اندازي رك هوشمندآموزش و راه 23
  32U 1،484،000تا  14Uرك فیزیکی نصب  24
  47U 3،682،000تا  35Uرك فیزیکی نصب  25
  توافقی ها در رك لآرایش کاب 26

 کشی براي تجهیزات شبکهتعرفه نرخ برق )5-10

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

 شبکه زاتیتجه يبرا یکشبرق نرخ: تعرفه 8-5جدول 
 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 متر 3×5/2برق  کشیکابل 1

محاسبه بر 
اساس فهرست 
بهاي تاسیسات 
 برق همان سال 

 متر 1،000کشی حداقل کابل
  متر متر  10،000فوق تا  کشیکابل 2
  متر 25،000متر تا  10،000از  کشیکابل 3
  متر متر به باال 25،000از  کشیکابل 4
  متر 4×6برق  کشیکابل 5
  متر 4×10برق  کشیکابل 6
  متر 4×16برق  کشیکابل 7
  متر 1×35برق  کشیکابل 8
  عدد نصب پریز برق روکار یا توکار  9
  عدد نصب پایه پریز برق روکار  10
  عدد نصب پایه پریز برق توکار 11
  عدد و پریز) سامانهنصب فیوز رو کارتکی (کنار  12
  عدد نصب جعبه فیوز 13

14 
تا اندازه رق کوچک دیواري روکار یا توکار (بنصب تابلو 

15×20( 
 کاري (توکار)بدون حفاري و گچ عدد

 کاري (توکار)بدون حفاري و گچ عدد 10×10نصب جعبه تقسیم برق  15
  عدد بزرگ نصب تابلو برق با ابعاد 16
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 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف
 بعد از بازدید   نصب تابلو برق سلولی 17

 هدستگا KVA 5تا قدرت  UPSنصب  18
ها وآماده نصب در بدون باطري

 محل

 عدد 10KVAتا قدرت   5KVA از UPSنصب  19
شبکه  کارشناس
 1درجه 

توافقی بر اساس شرایط محیط 
 پروژه 

 حلقه  نظارت بر چاه ارت  20

محاسبه بر 
اساس فهرست 
بهاي تاسیسات 

 ان سالبرق هم

 

 یابی شبکهو عیب آزمونتعرفه نرخ  )5-11

 نشان داده شده است. 9-5در جدول شماره  یابی شبکهبو عی آزمونتعرفه نرخ 

 شبکه یابیبیع و آزمون نرخ تعرفه: 9-5جدول 
 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

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

به اضاقه هزینه دو نفر به ازاء هر لینک 
 ساعت کارشناس ارشد شبکه

تا  100) از CDآزمون مسیر اتصال مسی (ارائه گزارش روي  2
 نود 500

 59،000 لینک

 نود 500) از CDآزمون مسیر اتصال مسی (ارائه گزارش روي  3
 به باال

 49،000 لینک

کتور دفتر خدمات فنی یا بر مبناي فا  لینک ارائه گزارش آزمون هر برگ سیاه و سفید  4
  لینک ارائه گزارش آزمون هر برگ رنگی  5 چاپبه عالوه هزینه  A4هزینه کاغذ 

مسیر اتصال فیبرنوري با ) Certifyerتصدیق کننده (آزمون  6
 (ارائهو بر اساس استاندارد انتخاب شده گر دستگاه آزمون
  )CDگزارش روي 

 471،000 لینک

اپ بدون چ DTX-1800با دستگاه فلوك 
لینک به اضافه  10روي کاغذ حداقل 

ارشد هزینه دو نفر ساعت کارشناس 
 شبکه

7 
مسیر اتصال فیبرنوري با ) Certifyerتصدیق کننده (آزمون 

 (ارائهو بر اساس استاندارد انتخاب شده گر دستگاه آزمون
  )CDگزارش روي 

 1،780،000 تار

-DSXیا   DSX-5000با دستگاه فلوك 

 10بدون چاپ روي کاغذ حداقل  8000
لینک به اضافه هزینه دو نفر ساعت 

 شبکهارشد کارشناس 
  توافقی دستگاه تشخیص محل شکستگی 8

 شبکه مستندسازيتعرفه نرخ  )5-12

 آمده است. 10-5در جدول شماره  شبکه مستندسازينرخ تعرفه 
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 شبکه يمستندساز نرخ: تعرفه 10-5جدول 
 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

کشی تهیه نقشه و مستندات شبکه ساختار کابل 1
 Passiveبخش 

 سگمنت/طبقه
نفر ساعت کارشناس 

 1درجه شبکه 

کشی شامل مسیر داکت، لوله و کابل
 اتاقها و مسی و فیبر نوري و محل رك

 تجهیزات بروي نقشه پالن
2 

تندات شبکه ساختار تجهیزات تهیه نقشه و مس
 Activeبخش 

 سگمنت

 نفر ساعت کارشناس
 1درجه  شبکه

شامل ارتباطات و تنظیمات مربوط به 
ه ها و ... تعاریف مربوط بروترها و سوئیچ

اینترنت و اینترانت و سطوح دسترسی 
 کاربران

3 
 سگمنت/طبقه تهیه نقشه و مستندات برق

نفر ساعت کارشناس 
 1درجه شبکه 

کشی ل مسیر داکت، لوله و کابلشام
برق و محل تابلوها و تجهیزات بر روي 

 نقشه پالن
4 

 سگمنت/طبقه تهیه نقشه و مستندات مخابرات
نفر ساعت کارشناس 

 1شبکه درجه 
کشی شامل مسیر داکت، لوله و کابل

ها و تجهیزات بر MDFتلفن و محل 
 روي نقشه پالن

 رك اريتهیه نقشه نماي رك ایستاده یا دیو 5
نفر ساعت کارشناس 

  1شبکه درجه 

ها، پریزها، زنی و کدبندي کابلبرچسب 6
 ها و تجهیزات شبکهپنلپچ

  210،000 دستگاه

 کشی مجددتعرفه نرخ کابل )5-13

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

 مجدد یکشکابل نرخفه : تعر11-5جدول 
 توضیحات قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

    Cat5eکشیابلک %35 متر هاي شبکه اجرا شده از قبلآوري کابلجمع 1
 متر آوري داکت با باز کردن پیچ و رولپالكجمع 2

نصب داکت تا  35%
 متریسانت 3اندازه 

هاي داکت کلیه اندازه
 سایر موارد توافقی؛ پالستیکی

 متر گسترش شبکهبراي هاي موجود باز و بسته کردن داکت 3
نصب داکت تا  50% 

 متریسانت 3اندازه 
هاي داکت کلیه اندازه
 سایر موارد توافقی؛ پالستیکی

ز هاي کشیده شده اگذاري کابلپیدا کردن سرکابل و شماره 4
 قبل

 312،000 لینک
و نصب نمراتور  آزمونبا 

 پالستیکی

 راتتعرفه نرخ مخاب )5-14

 نشان داده شده است. 12-5ی در جدول شماره مخابراتخدمات نرخ تعرفه 
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 یمخابراتخدمات  نرخ: تعرفه 12-5جدول 
 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 متر متر 500باالي  زوج 10نصب کابل مخابراتی تا  1

محاسبه بر اساس فهرست 
ات برق/الکتریک بهاي تاسیس

 همان سال

 متر متر 500زوج باالي  20نصب کابل مخابراتی (تلفن) تا  2
 متر متر 100زوج باالي  50تا  20از  نصب کابل مخابراتی (تلفن) 3
 متر متر 100باالي زوج  100زوج تا  50نصب کابل مخابراتی (تلفن) از  4
 متر الزوج به با 100نصب کابل مخابراتی (تلفن) از  5
 دستگاه زوج (کروز) به ازاي هر باکس 100نصب ترمینال مخابراتی  6
 زوج نصب زوج مخابراتی در داخل ترمینال و ....  7
 عدد نصب پریز تلفن  8

  سیمهاي بیاندازي و پشتیبانی و خدمات شبکه، راهتعرفه نرخ نصب )5-15

 آمده است. 13-5در جدول شماره  )Wireless(سیم بی هايشبکه اندازي و پشتیبانی و خدماتنصب، راهخدمات تعرفه نرخ 

 میسیب يهاشبکه خدمات و یبانیپشت و ياندازراه نصب، نرخ تعرفه: 13-5جدول 
 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 50،400،000 لینک متر 21 کابل تا ارتفاع باباالي دکل طرف  نتن و رادیو دوآنصب  1
 25،200،000 لینک متر 21ت دو طرف باالي دکل تا ارتفاع ایافسکانفیک و الین 2
 60،480،000 لینک متر 39با کابل تا ارتفاع دو طرف نتن و رادیو باالي دکل آنصب  3
 30،240،000 لینک متر 39افسایت دو طرف باالي دکل تا ارتفاع کانفیک و الین 4
 70،560،000 لینک متر 57باالي دکل با کابل تا ارتفاع دو طرف رادیو  نتن وآ نصب 5
 35،280،000 لینک متر 57افسایت دو طرف باالي دکل تا ارتفاع کانفیک و الین 6
 80،640،000 لینک متر 75رادیو دو طرف باالي دکل با کابل تا ارتفاع  نتن وآنصب  7
 40،320،000 لینک متر 75االي دکل تا ارتفاع سایت دو طرف بافکانفیک و الین 8
 40،320،000 لینک لوله دو طرف با کابل و نصب لولهرادیو باالي  نصب آنتن و  9
زي انداد و راهاکثر پهناي بانآف سایت آنتن باالي لوله دو طرف روي پشت بام با حدالین کانفیک و 10

 یک لینک
 16،800،000 لینک

 25،200،000 نقطه هر نقطه GPSسنجی با نمودار ) امکانSite Surveyسایت سروي ( 11
ها دکل، براي تنظیمات مهاري G 45 G 35 G 25هایی مهاري سه پایه آچارکشی کامل دکل بار یک 12

از استحکام  اطمینان هاي دکل،هزدید از بیس و نگهدارندبا ،بازدید چراغ خطر ،ل عمودي بودنکنتر
 سازي و مشکالت ایجاد شدهرد بازم مواارش کار و اعالزدکل با گ

 1،764،000 متر

ها دکل، براي تنظیمات مهاري G 45 G 35 G 25پایه  چهارهایی مهاري آچارکشی کامل دکل بار یک 13
از استحکام  اطمینان هاي دکل،هزدید از بیس و نگهدارندبا ،بازدید چراغ خطر ،ل عمودي بودنکنتر

 سازي و مشکالت ایجاد شدهرد بازواارش کار و اعالم مزدکل با گ
 2،352،000 متر

 25،200،000 دستگاه متر 21کابل تا ارتفاع  سازي تجهیزات از باالي دکل باپیاده 14
 30،240،000 دستگاه متر 39تا  متر 21 کابل از ارتفاع سازي تجهیزات از باالي دکل باپیاده 15
 35،280،000 دستگاه متر 57متر تا  39ل از ارتفاع سازي تجهیزات از باالي دکل با کابپیاده 16
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 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف
 40،320،000 دستگاه متر 75متر تا  57سازي تجهیزات از باالي دکل با کابل از ارتفاع پیاده 17
هاي مورد سایت سروي و ارایه طرح شامل شناخت محیط فرکانسی و اعالم مشخصات رادیو و آنتن 18

پولوژي شبکه و هاي مورد نیاز باند فرکانسی آزاد و توت آنتننیاز و باند فرکانسی و اعالم مشخصا
 سیم خارج از ساختمانهاي بیراهکار اجراي شبکه

 29،400،000 لینک

 اجرا اهکارمورد نیاز و ر) AP(هاي پوینتاکسس محیط مشتري و اعالم تعدادبررسی  و يسایت سرو  19
 سیم داخل ساختمانهاي بیبراي شبکه ببه صورت مکتو

 5،880،000 دستگاه

ید مهندس ایمحاسبات با مهر ت دکل مورد نیاز بر اساس سایت سروي و دفتر عبرآورد میزان و نو 20
 الزم و اعالم به مشتريسازه و با تایید نصب 

 123،200،000 نقطه

 19،600،000 دستگاه نظارت فنی بر اجراي دکل و تایید کیفیت و مشخصات دکل 21
 )Radio ،MAC ،IP ،Gateway(مانند: ها رادیوتنظیمات عمومی  22

 دستگاه

-اساس نفر بر
ساعت 

کارشناس ارشد 
 شبکه

 شامل فیلترینگ و کدینگ Securityتنظیمات  23
 Routingتنظیمات  24
 VLANتنظیمات  25
 Rate limitingتنظیمات  26
 هاي داخل ساختمانبراي شبکه WDS اندازيراهتنظیمات و  27
 هاي خارج ساختمانبراي شبکه WDS اندازيراهتنظیمات و  28
  پورت/رادیو E1هاي اندازي پورتراهتنظیمات و  29
 15،232،000 لینک هاي مربوط و ارایه گزارش وضعیتافزارآزمون پهناي باند با نرم 30
31 

 دستگاه سیم داخلهاي بیدر شبکه Roamingاندازي تنظیمات و راه

-نفر اساس بر
ساعت 

کارشناس ارشد 
 شبکه

  دستگاه سیم خارجهاي بیدر شبکه Roamingاندازي تنظیمات و راه 32
  سیم داخل ساختمانهاي بیبراي شبکه Meshاندازي راه تنظیمات و 33
  سیم خارج ساختمانهاي بیبراي شبکه Meshاندازي راه تنظیمات و 34
  دستگاه و تنظیمات مربوط اتصال رادیوها به شبکه داخلی 35
 6،824،000 دستگاه كدر ر Device Unitنصب داخل ساختمان  36
 906،000 دستگاه سیمي بیهااندازي کارتنصب و راه 37
ینت و اعمال پواکسس 20با ظرفیت مدیریت تا  Localتنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلر مدیریت  38

 کنترلرها و تنظیمات شبکه مشتري بر کشیخط
 15،918،000 دستگاه

ینت و اعمال پواکسس 50با ظرفیت مدیریت تا  Localتنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلر مدیریت  39
 ها و تنظیمات شبکه مشتري بر کنترلرکشیخط

 29،564،000 دستگاه

 ینت وپواکسس 100با ظرفیت مدیریت تا  Localتنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلر مدیریت  40
 ها و تنظیمات شبکه مشتري بر کنترلرکشیاعمال خط

 43،209،000 دستگاه

ینت پواکسس 100بیش از با ظرفیت مدیریت  Localتنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلر مدیریت  41
 ها و تنظیمات شبکه مشتري بر کنترلرکشیو اعمال خط

 دستگاه
83،395،000 
ریال + مبلغ 
3،319،000 
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 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف
ریال اکسس 

مازاد پونت 
دستگاه و  100

 متصل به شبکه
  دستگاه ها Service Applianceمانند  Globalتنظیمات عمومی و اختصاصی تجهیزات مدیریت  42

 سیمهاي بیکهباندازي، پشتیبانی و خدمات شنصب، راهخدمات تعرفه نرخ  )5-16

شده  نشان داده 14-5در جدول شماره  یمسهاي بیاندازي، پشتیبانی و خدمات شکبهنصب، راهخدمات تعرفه نرخ مربوط به 
 است.

 میسیب يهاو خدمات شکبه یبانیپشت ،ياندازنصب، راه: تعرفه نرخ خدمات 14-5جدول 
 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 3،838،100 متر متري با نصب سر دکل 21سه پایه مثلثی تا ارتفاع  G45نصب دکل  1
 3،683،400 متر متر 21سه پایه مثلثی تا ارتفاع  G45نصب دکل  2
 4،604،600 متر لکدمتري با نصب سر  39مترتا  21از ارتفاع سه پایه مثلثی  G45نصب دکل  3
 5،525،800 متر       کلبا نصب سر دمتر  57تا متر  39سه پایه مثلثی از ارتفاع  G45نصب دکل  4
 6،447،000 متر  کلبا نصب سر دمتر  75متر تا  57سه پایه مثلثی از ارتفاع  G45نصب دکل  5
 5،880،000 دستگاه تنظیم و تراز کردن آنسه پایه مثلثی،  G45نصب بیس دکل  6
 2،557،800 متر متري با پیاده سر دکل 21سه پایه مثلثی تا ارتفاع  G45پیاده دکل  7
 3،087،000 متر  دکلر سبا پیاده  متر 39تا  متر 21ز ارتفاع اسه پایه مثلثی  G45پیاده دکل  8
 3،616،200 متر سر دکل متر با پیاده 57متر تا  39سه پایه مثلثی از ارتفاع  G45پیاده دکل  9
 4،145،400 متر سر دکل متر با پیاده 75متر تا  57سه پایه مثلثی از ارتفاع  G45پیاده دکل  10
 5،115،600 متر با نصب سر دکل متر 21ع تا ارتفا مربعیایه چهار پ G45نصب دکل  11
 6،139،000 متر ر دکلمتر با نصب س 39تا  متر 21از ارتفاع چهار پایه مربعی  G45نصب دکل  12
 7،162،400 متر ر دکلسمتر، با نصب  57متر تا  39چهار پایه مربعی از ارتفاع  G45نصب دکل  13
 8،185،800 متر ر دکلسمتر، با نصب  75متر تا  57مربعی از ارتفاع چهار پایه  G45نصب دکل  14
 7،840،000 دستگاه تنظیم و تراز کردن آنچهار پایه مربعی،  G45نصب بیس دکل  15
 3،410،400 متر متر با سر دکل 21چهار پایه مربعی تا ارتفاع  G45پیاده دکل  16
 4،093،600 متر متر با سر دکل 39ارتفاع تا چهار پایه مربعی  G45پیاده دکل  17
 4،776،800 متر با سر دکلمتر  57ارتفاع تا چهار پایه مربعی  G45پیاده دکل  18
 5،460،000 متر متر با سر دکل 75ارتفاع تا چهار پایه مربعی  G45پیاده دکل  19
 10،192،000 ستگاهد متر 21اتصاالت مورد نیاز و سیم مسی تا پاي دکل تا ارتفاع  نصب برقگیر با 20
 15،288،000 دستگاه متر 39متر تا  21مسی تا پاي دکل از ارتفاع و سیم اتصاالت  نصب برقگیر با 21
 25،480،000 دستگاه متر 57متر تا  39نصب برقگیر با اتصاالت و سیم مسی تا پاي دکل از ارتفاع  22
 25،480،000 دستگاه متر 75متر تا  57ع نصب برقگیر با اتصاالت و سیم مسی تا پاي دکل از ارتفا 23
 7،134،400 دستگاه متر 21باالي دکل تا ارتفاع  و سیم مسی از اتصاالت پیاده برقگیر با 24
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 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف
 10،701،600 دستگاه متر 39تا  متر 21باالي دکل از ارتفاع  و سیم مسی ازاتصاالت  پیاده برقگیر با 25
 14،268،800 دستگاه متر 57تا  متر 39از باالي دکل از ارتفاع پیاده برقگیر با اتصاالت و سیم مسی  26
 17،836،000 دستگاه متر 75تا  متر 57پیاده برقگیر با اتصاالت و سیم مسی از باالي دکل از ارتفاع  27
 7،644،000 دستگاه متر 21نصب چراغ خطر با اتصاالت مورد نیاز باالي دکل تا ارتفاع  28
 12،740،000 دستگاه متر 39 متر تا 21اتصاالت مورد نیاز باالي دکل از ارتفاع نصب چراغ خطر با  29
 17،836،000 دستگاه متر 57 متر تا 39نصب چراغ خطر با اتصاالت مورد نیاز باالي دکل از ارتفاع  30
 22،932،000 دستگاه متر 75 متر تا 57نصب چراغ خطر با اتصاالت مورد نیاز باالي دکل از ارتفاع  31
 5،350،800 دستگاه متر 21از باالي دکل تا ارتفاع اتصاالت  چراغ خطر باپیاده  32
 8،918،000 دستگاه ترم 39متر تا  21اتصاالت از باالي دکل از ارتفاع  پیاده چراغ خطر با 33
 12،485،200 دستگاه ترم 57متر تا  39پیاده چراغ خطر با اتصاالت از باالي دکل از ارتفاع  34
 16،025،400 دستگاه ترم 75متر تا  57پیاده چراغ خطر با اتصاالت از باالي دکل از ارتفاع  35
ن، سازه ساختماعدد میله به  4، جوشکاري تخریب نقطه نگهدارنده دکلاجرت  36

 محل تخریب شدهایزوگام و فندانسیون تا سطح پشت بام اجراي 
 27،300،000 عدد

رول  آرماتور یا قالب و با متريسانت 50ارتفاع  60*60*60فندانسیون اجراي  37
 بولت با مصالح و حمل باالي پشت بام

 32،760،000 عدد

 نکات:

  است. کارفرماعهده ر هزینه ارسال دکل تا محل نصب ب •
 شود.تعیین می توافقیبه صورت هاي خاص نصب دکلهزینه  •
 شود.تعیین می قیتوافبه صورت متر  39ارتفاع بیش از با هاي نصب دکلهزینه  •

 سازيي ذخیرههاسامانهخدمات تعرفه نرخ  )5-17

 شده است. نشان داده 15-5در جدول شماره  سازيي ذخیرههاسامانهخدمات مربوط به تعرفه نرخ 

 سازيي ذخیرههاسامانهخدمات تعرفه نرخ : 15-5جدول 
 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 13،847،000 نوبت سازيذخیره سامانه نظارتیافزارهاي اندازي نرمراه 1
 13،847،000 نوبت Fabricشبکه  نظارتیافزارهاي اندازي نرمراه 2
 17،309،000 نوبت Fiber Channel SAN Switchي اندازسازي و راهبندي، پیادهنصب، پیکر 3
سازي به منظور اتصال به شبکه ذخیرهاي بري مورد نظر هاسامانهبررسی وضعیت  4

 ، حجم داده و میزان رشدIOPSشناخت اهمیت، اولویت، 
 1کارشناس درجه  نفر/ساعت

 افزارسخت
 شبکه کارشناس ارشد نفر/ساعت سازيذخیره سامانهطراحی  5
 شبکه کارشناس ارشد نفر/ساعت Fabricطراحی شبکه  6
ندي بر ب؛ شامل پیکرسازيذخیره سامانهسازي پیادهبراي ارائه خدمات کارشناسی  7

 با هاي تهیه شده توسط کارفرما، ارتباطLicense، اعمال Best Practiceاساس 
 کارهاي امنیتی طراحی شدهسازي راهسامانه مجازي در صورت لزوم، پیاده

 شبکه کارشناس ارشد نفر/ساعت
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 کارسازهاو  دادهاندازي پردازش راهو تعرفه نرخ نصب  )5-18

 آمده است. 16-5در جدول شماره  کارسازهاو  دادهاندازي پردازش راهو نصب خدمات عرفه نرخ ت

 کارسازها و داده پردازش ياندازراهو  نصب نرخ تعرفه: 16-5جدول 
یا  1کوچک ( عنوان خدمت ردیف

 پردازنده) 2
 4متوسط (بیش از 

 )پرازنده
 )Bladeسازمانی (سروهاي 

 6،588،000 1،600،000 رایگان کارسازبررسی اولیه محل استقرار   1
  0  کارسازافزاري نصب سخت  2
 T2 + 1 E2*N 2 2،373،000 2،373،000 رك  3
 - رایگان رایگان رومیزي  4
5  Wiring 1،600،000 1،600،000 6،588،000 
 T1 + 0.5 T1*N 1 2،566،000 2،566،000 اولیه آزمون  6
 E2 + 0.5 E2*N 1 2،566،000 2،566،000 (*)و حافظه  Raid پیکربندي  7
 - 0 0 سامانه عامل (**)نصب حداقل   8
 E2 * N 1 2،904،000 2،904،000 نصب سامانه عامل ویندوز 9
 E2 * N 1 4،844،000 4،844،000 )هاي عاملسامانهسایر موارد (سایر  10

 نکات:

راي نصب به عهده و درایورهاي مورد لزوم بعامل  سامانهتهیه ؛ (**) از طرف کارفرما راهبردهامنوط به اعالم *) ( •
 .استکارفرما 

 جدول ضریب شغلی:اساس  برمبالغ 

• E1 ارشد: کارشناس 
• E2 1درجه : کارشناس 
• T2 درجه دوشبکه : تکنسین 
• T1 درجه یکشبکه : تکنسین 
• N تعداد :Bladeها 

 خ خدمات بازیابی اطالعاتتعرفه نر )5-19

 آمده است. 17-5تعرفه نرخ خدمات مربوط به بازیابی اطالعات در جدول شماره 

 اطالعات یابیباز خدمات نرخ تعرفه: 17-5جدول 
 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 توافقی گاهدست  SAN Storageهارد یا 6کلیه موارد بیش از  1

 9،813،000 دستگاه GB  500تا هارد به ظرفیت  NVRیا DVRافزاري اطالعات هارد بازیابی نرم 2
 15،699،000 دستگاه TB  1تا  GB  500از هارد به ظرفیت  NVRیا DVRافزاري اطالعات هارد بازیابی نرم 3
 27،476،000 دستگاه TB  2ات TB  1ت بیش ازاز هارد به ظرفی  NVRیا DVRافزاري اطالعات هارد بازیابی نرم 4
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 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف
 42،983،000 دستگاه TB  4تا TB  2از هارد به ظرفیت بیش از  NVRیا DVRافزاري اطالعات هارد بازیابی نرم 5
 62،801،000 دستگاه TB  6تا TB  4از هارد به ظرفیت بیش از  NVRیا DVRافزاري اطالعات هارد بازیابی نرم 6
 86،349،000 دستگاه TB  8تا TB  6از هارد به ظرفیت بیش از  NVRیا DVRافزاري اطالعات هارد بازیابی نرم 7
 102،051،000 دستگاه TB  10تا TB  8از هارد به ظرفیت بیش از  NVRیا DVRافزاري اطالعات هارد بازیابی نرم 8
 توافقی دستگاه TB  10از از هارد به ظرفیت بیش  NVRیا DVRافزاري اطالعات هارد بازیابی نرم 9
هزینه  %10 دستگاه (کارشناسی) NVRو  DVRسنجی بازیابی اطالعات هارد کنترل اولیه براي امکان 10

 بازیابی
 نکات:

بازیابی  قابل بازیابی بوده و مشتري بازیابی را نیز درخواست کند، فقط هزینه  NVRو DVRیا هارد  RAIDاگر  •
 شود.دریافت نمی دریافت شده و هزینه کارشناسی

 هاي بازیابی شده را قبل از تحویل امضا و تائید خواهد کرد.مشتري فایل •
ی افزاري، جراحی هارد، بازیابکاري، ایرادات سختهايموارد مربوط به هزینه کارشناسی هارد ایستگاه •

و محاسبه  يافزارسختت تعرفه خدمابر مبناي ، و انواع حافظه کندکه رمز صحیح کار نمی  Bitlockerافزار،باج
 اعالم خواهد شد.

 هاي مدار بسته)تعرفه نرخ حفاظت فیزیکی (دوربین )5-20

 ست.انشان داده شده  18-5هاي مدار بسته) در جدول شماره تعرفه نرخ خدمات مربوط به حفاظت فیزیکی (دوربین

 )بسته مدار يهانیدورب( یکیزیف حفاظت نرخ تعرفه: 18-5جدول 
 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 3،055،000 دستگاه متر) * 3(تا ارتفاع  و تنظیم زوایانصب فیزیکی دوربین ثابت  1
ابت ب -متر 3 تر ازنصب فیزیکی و تنظیم زوایا دوربین ثابت از هر نوع داخل ساختمانی (باال 2

 *** )هر متر اضافه
 متر

768،000 
 3،818،000 دستگاه ر نوع) **هافزاري دوربین ثابت از هر نوع داخل ساختمانی (از اندازي و تنظیمات نرمهرا 3
 5،724،000 دستگاه *) متر 6نصب فیزیکی دوربین ثابت از هر نوع خارج ساختمانی (تا ارتفاع  4
 4،590،000 دستگاه ** متر) 6اندازي و تنظیم دوربین ثابت از هر نوع خارج ساختمانی (تا ارتفاع راه 5
 3باالتر از  -اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین ثابت از هر نوع در ارتفاع  6

 فه ***بابت هر متر اضا -متر 
 متر

1،911،000 
(تا ارتفاع  PTZدار اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوع چرخشی زوم 7

 متر) 6
 دستگاه

1،911،000 
 6،682،000 دستگاه Speed Domeدار اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوع چرخشی زوم 8
 957،000 دستگاه .)افزاري دوربین (تحت شبکه و غیره.اضافه قیمت بابت اعمال تنظیمات تخصصی نرم 9
 5،724،000 عدد )Housing + Bracketنصب کاور و پایه استاندارد دوربین ( 10
 2،670،000 عدد نصب هرگونه دستک تا اندازه یک و نیم متري براي نصب دوربین 11
هزینه  50% دستگاه آوري تجهیزاتجمع 12

 نصب
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 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف
 5،724،000 دستگاه مراه هارد داخلیه نصب فیزیکی دستگاه ضبط و مدیریت دوربین به 13
 1،144،000 کانال )هر کانال فعالبابت ( افزاري دستگاه ضبط و مدیریت دوربینتنظیم نرم 14
، حفاظ افزارهاي شمارش، تشخیص چهرهانجام تنظیمات پیشرفته پردازش تصویر (شامل نرم 15

 )خوان، تشخیص حرکت و جابجایی، تشخیص فقدان یا افزونه و غیره...مجازي، پالك
کارشناس شبکه  نفر/ساعت

 1درجه 
 9،158،000 دستگاه رجی و انجام تنظیمات الزم ****سازي خااندازي دستگاه ذخیرهنصب و راه 16
 5،724،000 نسخه افزار نظارت و مدیریت تصویرنصب و تنظیم نسخه کارخواه نرم 17
 توافقی سري انجام تنظیمات انتقال تصویر 18
ها، مسیرهاي ارتباطی، طراحی سامانه دوربین مداربسته (شامل تهیه نقشه جاگذاري دوربین 19

 هیزات و خدمات و راهکارهاي مدیریت نظارت تصویري)لیست تج
کارشناس شبکه  نفر/ساعت

 1درجه 
 توافقی   آموزش کاربري و مدیریت سامانه 20
 3،818،000 عدد متر 6، خارج از ساختمان و تا ارتفاع (IR)دید در شب  اندازي پروژکتورنصب و راه 21
ي و روفون اسپیکر، حافظه داخلی، وروداندازي ملزومات دوربین شامل میکنصب و راه 22

 هاي متعدد آالرم و...خروجی
 عدد

3،055،000 
 نکات:

 نصب فیزیکی شامل قیمت پایه استاندارد دوربین بهمراه خود دوربین است.) *( •
و سایر  افزاري هر دوربین شامل انجام تنظیمات لنز و زاویه همچنین فوکوساندازي و تنظیمات نرمراه) **( •

اضافه بها به  تحت عنوان IPهاي خاص ارتفاع، یا انجام تنظیمات اندازي دوربینافزاري است. هزینه راهات نرمتنظیم
 شود.این قیمت (قیمت پایه) اضافه می

ن نصب تجهیزات هاي خاص و همچنیمتر) و مکآن 6هزینه تامین یا اجاره تجهیزات کار در ارتفاع (باالتر از ) ***( •
توافقی تعیین  هاي سخت شامل تعرفه فوق نبوده و به صورتنند دوربین با قاب ضد انفجار و محیطبا شرایط ویژه ما

 شود.می
ا دستگاه ساز خارجی شامل انجام کلیه تنظیمات الزم براي همخوانی بذخیره سامانهاندازي نصب و راه) ****( •

 ضبط و مدیریت تصاویر دوربین است.

افقی بین ی اضافه در حوزه حفاظت فیزیکی، که در جدول فوق ذکر نشده، به صورت توانجام هرگونه امور خدمات تبصره:
 گیرد.پیمانکار و کارفرما صورت می

 RFIDتعرفه خدمات  )5-21

 است. 19-5مطابق جدول شماره  RFID در حوزه تعرفه خدمات

 RFID خدمات تعرفه: 19-5جدول 
 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف

 شناسایی و طراحی فرآیندها -بخش اول 
تغییر  وبررسی فرآیندهاي موجود درسازمان، تهیه مستندات مربوط به فرآیندها  1

 هادرراستاي بهبود آن
 شبکه ارشدکارشناس  نفر/ساعت
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 قیمت واحد عنوان خدمت ردیف
ن افزارهاي موجود و رایج درایاساس نرم هاي سایت برتهیه و تنظیم نقشه 2

 خصوص
 شبکه ارشدکارشناس  ر/ساعتنف

 آزمایش و بررسی محیطی -بخش دوم 
هاي محیطی در مناطق بازرسی آزمونارزیابی، شناسایی و اجراي  3

)Interrogation Zoneبراساس فرآیندها ( 
 توافقی دستگاه

 Wave)، تولید کننده موج (Spectrum Analyzerاستفاده از طیف سنج ( 4

Generatorقطبی درمحیط ي دوهاآنتن) و 
 توافقی دستگاه

 توافقی سري محیطی آزمون هايهتهیه مستندات مربوط به آزمای 5
 )Pilotنمونه عملیاتی ( سازيپیاده -بخش سوم 

هاي محیطی آزموناساس  آزمایشی نمونه عملیاتی در سایت بر سازيپیادهاجرا و  6
 صورت گرفته

 توافقی دستگاه

 ازياندنصب و راه -بخش چهارم 
 1درجه شبکه کارشناس  نفر/ساعت شناسایی و جانمایی تگ در سطوح مختلف (کاال، جعبه، پالت، کانتینر) 7
 توافقی عدد نصب تگ 8
 11،395،000 عدد خواندادهنصب  9
 2درجه شبکه کارشناس  نفر/ساعت خواندادهافزاري بندي و نصب نرمپیکر 10
 49،625،000 دعد در محیط هاآنتنجایابی و نصب  11

 افزارسازي میانپیاده -بخش پنجم 
 شبکه ارشدکارشناس  نفر/ساعت افزارطراحی، نصب و اجراي میان 12
 شبکه کارشناس ارشد نفر/ساعت هلد و غیره..)خوان (هندافزار دادهو تهیه نرمطراحی  13

 شبکه کارشناس ارشد نفر/ساعت خواندادهسازي الیسنس دستگاه نصب و فعال 14

 و رفع اشکال یابیعیب -بخش ششم 
 1درجه شبکه کارشناس  نفر/ساعت سامانه یابیعیب 15
 1درجه شبکه کارشناس  نفر/ساعت آنتن یابیعیب 16
 1درجه شبکه کارشناس  نفر/ساعت افزارمیان یابیعیب 17
 1درجه شبکه س کارشنا نفر/ساعت )اي (هندهلد و اسکنرهاي مشابهماشهیابی تجهیزات عیب 18

 سازيتعرفه نرخ خدمات مجازي )5-22

 نشان داده شده است. 20-5در جدول شماره  سازيمجازيمرتبط با تعرفه نرخ خدمات 

 يسازيمجاز خدمات نرخ تعرفه: 20-5جدول 
 مبلغ واحد عنوان خدمت ردیف

 توافقی عدد Hypervisorنصب هاست براي اري افزسخت زیرساخت سازيآماده 1
 توافقی عدد ه)و غیر Oracleیا  Hyper-vیا  VMWare Esxi(اعم از  Hypervisorنصب  2

 توافقی عدد شامل تنظیمات و تخصیص منابع)( VMنصب  3

 توافقی عدد تحت ویندوز و تنظیمات اولیه Virtual Centerنصب  4
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 مبلغ واحد عنوان خدمت ردیف
 توافقی عدد Linux/Unixتحت  Virtual Centerنصب  5

 توافقی عدد iSCSIمجازي و تنظیمات  SAN Storageنصب  6

 توافقی عدد Virtual Appliance Storageنصب  7

 توافقی عدد HA براي Hypervisorکالسترینگ  8

 توافقی عدد فیزیکی SAN Storage پیکربندينصب و  9

 توافقی عدد SAN Switch: Fiber Channel پیکربندينصب و  10

 توافقی عدد کارسازو غیره بر روي  Fiber Channelاعم از  HBAنصب کارت  11

 توافقی عدد Virtual Switch پیکربندينصب و  12

 توافقی عدد Nexus 1000نصب و پیکربندي سوییچ مجازي  13

 توافقی عدد ي فیزیکی به ماشین مجازي و پیکربندي هاسامانهتبدیل  14

 ت متفرقهتعرفه نرخ خدما )5-23

 نشان داده شده است. 21-5متفرقه در جدول شماره تعرفه نرخ خدمات 

 : تعرفه نرخ خدمات متفرقه21-5جدول 
 مبلغ واحد عنوان خدمت ردیف

و  Accountingو  IIS ،CA ،WSUS ،Mailخدمات یا هر یک از  کارسازیاب نصب ویروس 1
 اندازيراهالزم براي با حداقل تنظیمات  ،مشابهمات خد

 نوبت
10،207،000 

شامل کارساز، بر روي هر  Subnetبر اساس یک  یساختزیرخدمات نصب و تنظیم  2
 (نصب شده) ویندوز آمادهسامانه عامل بر روي  IPو  Wins ،DHCP ،DNS تنظیمات

 نوبت
4،711،000 

 7،066،000 نوبت هاي عاملمبر روي سایر سیست 2و  1هاي ردیف 3
 انجام کاري وایستگاه 10تا کارساز بر روي  یا ...) ADSLگذاري اینترنت ( به اشتراك 4

 و الزم مربوط هايتنظیم
 عدد

7،066،000 

 591،000 عدد IPعامل و تنظیم  سامانهنصب کارت شبکه و شناسائی به  5
 787،000 عدد دوزجز وینه ب هايسیستم عاملهمه تحت افزاري افزاري یا نرمسخت Print Serverنصب  6
 591،000 دستگاه رایانهگذاري متعارف فایل یا چاپگر تحت ویندوز بر روي هر به اشتراك 7
 1،375،000 عدد شبکهمتصل به ، پالتر و موارد مشابه چاپگراندازي تحت شبکه نصب و راه 8
 787،000 عدد Workgroupاستفاده در شبکه نصب شده، براي سامانه عامل اندازي ایستگاه کاري با راه 9

 VoIP يهاسامانه ياندازخدمات راهتعرفه  )5-24

شده  نشان داده 22-5در جدول شماره  VoIP يهاسامانهافزاري و سخت يافزارنرم ياندازراهمرتبط با تعرفه نرخ خدمات 
 است.
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 VoIPهاي سامانهافزاري اندازي نرمراه خدمات نرخ تعرفه: 22-5جدول 
 مبلغ واحد عنوان خدمت ردیف

  افزاريهاي سختIP-PBXنصب و پیکربندي و انجام تنظیمات اولیه مربوط به  :1گروه 
 57،720،000 دستگاه شامل موارد زیر:  ،1انجام تنظیمات مربوط به گروه  1

 امکانات اولیه) ها، تاریخ و ساعت و(نظیر رنج داخلی در شبکه و تنظیمات پایه افزاريسخت IP-PBX نصب و استقرار 1-1
 و تنظیمات کامل آن  SIP BASEهاي داخلی درون شبکه بر روي مرکز تلفن و گوشی 6اندازي حداکثر راه 2-1
 خط شهري  4اندازي حداکثر راه 3-1
 تنظیمات امنیتی فایروال 4-1
 در حد عرف تعداد خطوط 3جام کلیه تنظیمات مربوط به تماس ورودي و خروجی گروه ان 5-1

  افزاريهاي نرم IP-PBX نصب و پیکربندي و انجام تنظیمات اولیه مربوط به: 2گروه 
 86،580،000 دستگاه شامل موارد زیر:، 2انجام تنظیمات مربوط به گروه  2

 دید یا موجود ج کارسازسیسکو بر روي   CUCMو Elastix ، Issabel متن باز مانند VoIPزاري افمراکز تلفن نرم نصب و پیکربندي 1-2
 نات اولیه)ها، تاریخ، ساعت و امکا(نظیر رنج داخلی وي یا کارت و تنظیمات پایهو گیت کارسازبه همراه نصب فیزیکی  2-2
 و تنظیمات کامل آن SIP BASEهاي گوشی داخلی درون شبکه بر روي مرکز تلفن و 6اندازي حداکثر راه 3-2
 خط شهري 4اندازي حداکثر راه 4-2
 تنظیمات امنیتی فایروالتعیین  5-2
 در حد عرف تعداد خطوط 3انجام کلیه تنظیمات مربوط به تماس ورودي و خروجی گروه  6-2
  IPX PBXعامل  سامانهنصب براي  کارسازاندازي و نصب فیزیکی راه 7-2
 VoIPاندازي و نصب فیزیکی فایروال اهر 8-2
 VMware ESXIها مبتنی بر کارسازسازي مجازي 9-2

 2و  1هاي در گروه: توسعه، نصب و اجراي تنظیمات 3گروه 

3 
  SIP، اعم از اندازي و تنظیمات یک داخلی درون شبکهداخلی درون شبکه (به ازاي ایجاد، راه

 )IAXو 
 1،443،000 داخلی

4 
و   SIPاعم از اندازي و تنظیمات یک داخلی برون شبکهبرون شبکه (به ازاي ایجاد، راهداخلی 

IAX( 
 2،021،000 داخلی

5 
ط آنالوگ افزار وانجام تنظیمات حداکثر چهار خترانک آنالوگ (به ازاي ایجاد، نصب سخت

FXO  یاFXS( 
 8،658،000 دو زوج

 1،443،000 گروه ي، مالی و ...)هاي کاري (مدیریت، ادارتعریف و تنظیم گروه 6
 5،772،000 گروه هاي ورودي بین کاربرانمدیریت، انتقال و توزیع تماس 7
 1،443،000 منو تلفن گویاي هوشمند (امکان ایجاد منو و زیر منو چندالیه) 8
 1،443،000 نصب (تاریخ و ساعت تحت شبکه) SNTP) سرویسخدمت (تنظیمات  9
 5،772،000 گروه گیريگیري و تعریف مدل هاي مختلف شمارهمارهمدیریت مجوزهاي ش 10
 1،443،000 موزیک موزیک انتظار و پیشواز 11

 گیري از امکانات بیشترتنظیمات اضافه براي بهره خدمات و انجام -4گروه

12 
 SIPال، اعم از اندازي و انجام تنظیمات یک ترانک دیجیتترانک دیجیتال (به ازاي ایجاد، راه

 )IAXو   E1و
 ترانک

1،443،000 
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 مبلغ واحد عنوان خدمت ردیف

13 
دایت و ه Time conditionچند زمانی (به ازاي ایجاد و تنظیم یک سامانه چند زمانی یا 

 تماس به سمت آن 
 شیفت کاري

5،772،000 
 8،658،000 دستگاه هاي مورد نیاز) شبراي دریافت و ارسال آن و آموز IP-PBX اندازي فکس روي(راهفکس  14
 4،329،000 دستگاه  )External Storage( ها در حافظه تحت شبکهم مرکز تلفن براي ذخیره فایلتنظی 15
 7،215،000 ساعت آموزش (به ازاي یک ساعت آموزش استفاده از مرکز تلفن و امکانات آن) 16

17 
یابی در محل کارفرما) بدون محاسبه ایاب و ذهاب و یابی (به ازاي یک ساعت عیبعیب

 خوراك
 ساعت

8،658،000 
 10،101،000 شعبه هاي ورودي و خروجی براي ارتباطات بین شعبانجام تنظیمات مسیردهی تماس 18
 3،464،000 داخلی ایجاد داخلی براي تماس تصویري (درون شبکه یا برون شبکه) 19
 7،215،000 دستگاه سامانه انتظار در صف مکالمات 20

21 
 IVRتفکیک تماس بر اساس کد ورودي تماس گیرنده  تلفن گویاي هوشمند با قابلیت

 (سامانه پاسخگویی منشی دیجیتال)
 دستگاه

4،329،000 
 7،215،000 دستگاه ها و مکالمات ورودي و خروجیضبط تماس 22
 توافقی نصب سنجی نظر سامانه اندازيراه 23
 توافقی دستگاه هاي مختلفتعریف مدیران و کاربران با دسترسی 24
 2،170،000 خط (مرکز تلفن سانترال) PBXانجام تنظیمات هدایت تماس در اتصال به مراکز قدیمی  25
 توافقی نصب گیريپشتیبان 26
 توافقی نصب گیريگزارش 27
 توافقی توافقی VoIPارائه مشاوره مهاجرت از سانترال به  28
 2،886،000 رتپو ATAتوسط دستگاه  POSتلفن آنالوگ و فکس یا  اندازيراه 29
 توافقی دستگاه صورت جداگانهه ب VoIPافزارهاي مرتبط به هاي مرتبط با نرمکارسازو تنظیمات  اندازيراه 30
 توافقی دستگاه به درخواست مشتري در صورت نیاز VLANتنظیمات و تغییرات در  31
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 تعرفه خدمات مرکز داده  )6 فصل

 مقدمه )6-1

مدیریتی و -هاي ساختمانی، الکتریکی، مکانیکی، ارتباطی، پایشیاي از زیرساختچه) مجموعه یکپارData Centerداده (مرکز 
سازي (بخش زیرساخت منطقی) و سایر امنیتی است (بخش زیرساخت فیزیکی) که نیازهاي ارتباطی، پردازشی، ذخیره-ایمنی

ها و ... را ارائه هاي کاربردي، وبگاهنامهها، اشخاص، سکوها، برها، شرکتاي مورد نیاز سازمانخدمات ارزش افزوده و واسطه
 .کندمی

سازي و ، طراحی، پیادهمراکز دادهدهنده هاي تشکیلاي، چندوجهی و ارتباطات متقابل اجزا و زیرساختماهیت فرارشته
 المللیگانه بینهمراه نموده است. لذا با تکیه بر رویکرد استانداردهاي پنج ايهنگهداري مراکز داده را با پیچیدگی فزایند

)ISO/IEC ،TIA ،EN ،BICSI  وUPTIME(  در بخش زیرساخت فیزیکی و تجربیات موفق جهانی در این حوزه، مدیریت
ها و مشاوران انفورماتیکی انجام هاي مورد نیاز با محوریت و رهبري شرکتپیشبرد پروژه مراکز داده در جمیع زیرساخت

 پذیرد.می

شوند و مبتنی بر ارائه ها در این فصل محاسبه نمیداده که تعرفه آنهاي مرکز ز خدمات در پروژهدسته ا هزینه آن: 1نکته 
خدمات به شکل نفر/ساعت کارشناسی توسط یک شرکت انفورماتیکی داراي رتبه معتبر و مرتبط با موضوع خدمات است، باید 

وست الف، برآورد و مشخص شوند. از جمله این دست و عناوین شغلی احصاء شده در پی 2شده در فصل بر اساس مدل ارائه
 خدمات عبارتند از:

 برداري باشد.که در حال بهره موجود يهارساختیاز ز یتوسعه بخش ایاصالح  يبرا همشاور خدمات •
 ها شرایط خاص جغرافیایی یا شرایط فنی غیرمتعارف حاکم باشد.خدمات طرح و ساخت که در آن •
 با شرایط خاص که نیازمند تخصص، زمان و یا ابزار غیرمتعارف باشد. ايخدمات پیمانکاري رشته •
 داده.هاي یک مرکز موارد جزئی یا زیربخشطرح و ساخت و پیمانکاري براي خدمات مشاوره،  •

 شوند:بندي میدسته به شرح زیر ردهداده در سه مرکز هاي تعرفه خدمات مرتبط با پروژه
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 خدمات مشاوره مراکز داده •
 یمانکاري طرح و ساخت مراکز دادهخدمات پ •
 اي مراکز دادهخدمات پیمانکاري رشته •

 ای یاصل مانکاریپکارفرماي اصلی مستقیمًا یا با واسطه ، الزم است هر شکل ممکن خوددر  دادهز مرک هايپروژه در :2نکته 
ماتیکی داراي رتبه را به شرکت انفور دادهانکاري مورد نظر خود در حوزه مرکز ، خدمات مشاوره یا پیمپروژه یعموم مانکاریپ

 .کندمعتبر و مرتبط با موضوع خدمات با شرایط مندرج در این سند واگذار 

 هتعرفه خدمات مشاوره مراکز داد )6-2

مشاوره و «زمینه داراي رتبه معتبر در  انفورماتیکی هاياین بخش براي ارجاع کار به شرکت کارگیري محاسبات تعرفه دربه
سازمان برنامه و بودجه (نظام امور فنی اجرایی مشاورین از » و ارتباطات هاي انفورماتیک، فناوري اطالعاتي طرحنظارت بر اجرا
 ، الزامی است.و پیمانکاران)

ین بردار تا آخرهاي تخصصی زیر از اولین مراحل تعریف پروژه در سازمان بهرهها و ردیفداده در گروهخدمات مشاوره مرکز 
 شوند.ازي و تحویل و تحول پروژه، به کار گرفته میاندمرحله راه

 .شوندمشخص می ،1-6در پنج کد گروه تعرفه و هشت کد ردیف تعرفه به شرح جدول  دادهمرکز در این سند خدمات مشاوره 

 دادهمرکز کد گروه تعرفه و ردیف تعرفه خدمات مشاوره : 1-6جدول 
 عنوان ردیف تعرفه کد ردیف تعرفه گروه تعرفهعنوان  کد گروه تعرفه

 خدمات مشاوره: مطالعات و طراحی اولیه 1
 مطالعات اولیه و شناخت 11
 طراحی مفهومی 12

 طراحی تفصیلی 21 ییو اجرا یلیتفص یخدمات مشاوره: طراح 2

 خدمات مشاوره: نظارت بر اجرا 3
 نظارت عالیه 31
 نظارت کارگاهی 32

 مدیریت طرح 51 خدمات مشاوره: مدیریت طرح 5

 خدمات مشاوره: ممیزي داخلی 9
 ممیزي داخلی انطباق 91
 ممیزي داخلی عملکرد 92

 خدمات مشاورهفهرست عناوین کلی  )6-3

 1ه مربوط به کد گروخدمات مشاوره  )6-3-1

به  ،دادهز مرک) قابل ارجاع به شرکت مشاور شناخت اولیه ومطالعات ( 11ردیف وط به کد مربخدمات مشاوره عناوین کلی 
 شرح زیر است:

 مطالعات نیازسنجی بر اساس برنامه کالن فناوري اطالعات/طرح توجیهی •
 استاندارد معیار و رده افزونگی مورد نیاز ،سنجیمطالعات ظرفیت •
 دافند غیرعاملتعیین سطح پ ،مطالعات پدافندي •
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 ناسی) و جغرافیایییابی، اقلیمی (هواشمطالعات مکان •
 هاي اساسی (برق، مخابرات و ...)سنجی و تامین زیرساختمطالعات امکان •
 هاي محیطیشناسی و لرزشمطالعات زلزله •
 شناسی (هیدرولوژي)مطالعات مکانیک خاك (ژئوتکنیک) و آب •
 هاي وضع موجودهاي شماتیک اولیه محوطه و ساختماننقشه •
 و کلیات طرحبندي بر استخوانها سیبررتاثیرات متقابل نتایج  بررسی •
 هاي اولیه پروژهمشخصات و تخمین •

ه شرح زیر داده، بمرکز (طراحی مفهومی) قابل ارجاع به شرکت مشاور  12اوره مربوط به کد ردیف خدمات مشعناوین کلی 
 است:

 هاي جزئیات وضع موجودمطالعات تکمیلی و برداشت اطالعات و نقشه •
 هاي وضع موجودساختمانو لرزش زلزله  ،ل بارتحم ،ايمطالعات سازه •
 هاي مورد نیازفناوري یابیمقایسه و بهینه •
 داده و تاسیساتمرکز  هومی معماري و سازه ساختمانطراحی مف •
 هاي جنبی و محوطهطراحی مفهومی معماري و سازه ساختمان •
 هاي حفاظت الکترومغناطیسطراحی مفهومی سامانه •
 اي برق و ارتهطراحی مفهومی سامانه •
 هاي برق پشتیبان، بدون وقفه و باتريطراحی مفهومی سامانه •
 هاطراحی مفهومی سامانه هاي سرمایش و تهویه، مکانیکی و رك •
 هاي اعالن و اطفاي حریقطراحی مفهومی سامانه •
 صویري و کنترل ترددهاي امنیت فیزیکی، نظارت تطراحی مفهومی سامانه •
 گذاريرتباطاتی شبکه و برچسبهاي اطراحی مفهومی سامانه •
 هاي پایش و مدیریت زیرساختطراحی مفهومی سامانه •
 بندي اولیهریزي و زمانبودجه •

 2ه مربوط به کد گروخدمات مشاوره  )6-3-2

اده، به دمرکز (طراحی تفصیلی) قابل ارجاع به شرکت مشاور  21ردیف فهرست عناوین کلی خدمات مشاوره مربوط به کد 
 شرح زیر است:

 هاي اعالن و اطفاي حریقی جزئیات سامانهطراح •
 صویري و کنترل ترددهاي امنیت فیزیکی، نظارت تطراحی جزئیات سامانه •
 گذاريهاي ارتباطاتی شبکه و برچسبطراحی جزئیات سامانه •
 هاي پایش و مدیریت زیرساختطراحی جزئیات سامانه •
 يسازیینها و يسازکپارچهی اتیجزئ یطراح •
 بندي نهاییانریزي و زمبودجه •
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 تدوین اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی بازرگانی طرح •
 (LOS)و خدمات  (LOM)تدوین فهرست جامع و تفکیکی تجهیزات  •

 3ه مربوط به کد گروخدمات مشاوره  )6-3-3

ده، به شرح دامرکز ) قابل ارجاع به شرکت مشاور عالیهنظارت ( 31 ردیفاوره مربوط به کد خدمات مشفهرست عناوین کلی 
 زیر است:

 ریزي و کنترل پیشرفت کارنظارت عالیه بر برنامه •
 نظارت عالیه بر طراحی و مهندسی اجرا •
 نظارت عالیه بر اجرا و تحویل موقت •
 نظارت عالیه بر تدارکات و کنترل کیفیت •
 هاها و کنترل هزینهنظارت عالیه بر پرداخت •
 حویل قطعیبرداري آزمایشی و تنظارت عالیه بر دوره بهره •

به  اده،دمرکز مشاور شرکت قابل ارجاع به هی) کارگانظارت ( 32 ردیففهرست عناوین کلی خدمات مشاوره مربوط به کد 
 شرح زیر است:

 ریزي و کنترل پیشرفت کارنظارت کارگاهی بر برنامه •
 نظارت کارگاهی بر طراحی و مهندسی اجرا •
 نظارت کارگاهی بر اجرا و تحویل موقت •
 رگاهی بر تدارکات و کنترل کیفیتنظارت کا •
 هاها و کنترل هزینهنظارت کارگاهی بر پرداخت •
 برداري آزمایشی و تحویل قطعینظارت کارگاهی بر دوره بهره •

 5ه مربوط به کد گروخدمات مشاوره  )6-3-4

به شرح  ه،اددمرکز مشاور شرکت ارجاع به  طرح) قابل (مدیریت 51 ردیفمربوط به کد خدمات مشاوره فهرست عناوین کلی 
 زیر است:

 ریزيمدیریت برنامه •
 مدیریت ارجاع کار •
 مدیریت مطالعات، طراحی اولیه و طراحی تفصیلی •
 مدیریت تدارکات، ساخت، نصب و تکمیلی •
 مدیریت کیفیت •
 مدیریت زمان •
 مدیریت هزینه •
 مدیریت ایمنی •
 مدیریت امور قراردادي •
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 اندازيمدیریت بر تحویل و راه •
 مدیریت مستندسازي •
 یابیریت ارزیابی و ارزشمدی •
 رسانیمدیریت اطالع •
 رسیدگی و اظهارنظر در مورد وظایف غیرقابل واگذاري •

 9ه مربوط به کد گروخدمات مشاوره  )6-3-5

داده، مرکز ) قابل ارجاع به شرکت مشاور 2(ممیزي داخلی انطباق 91 ردیفبوط به کد مرخدمات مشاوره فهرست عناوین کلی 
 به شرح زیر است:

 ل شامل تمام مستندات طراحی و فراینديولی مرحله اممیزي داخ •
 هاي اجراشده و شرایط موجودل زیرساختممیزي داخلی مرحله دوم شام •
 گزارش خالصه وضعیت انطباق مرکز داده نسبت به معیارهاي استاندارد •
 گزارش جامع انطباق مرکز داده نسبت به هر ردیف معیار استاندارد •
 طول ممیزي در راستاي ایجاد انطباقپیشنهاد اقدامات اصالحی در  •

 :نیست ریشامل موارد ز )انطباق یداخل يزیمم( 91 فیرد کد خدمات: 1 نکته

 در انطباق با استاندارد يهارساختیها و زسامانه يسازادهیپ ای یطراح •
 داده مراکز يزیمم و يبندرتبه نظام از یرسم نامهیگواه ارائهو  یخارج يزیمم انجام •
 جهت رفع موارد عدم انطباق یاصالح يهابرنامه يسازادهیو پ مهبرنا ارائه •
 شوندهيزیمم میتاز  يعنوان عضو به یخارج يزیدر زمان مم يزیمم میت یهمراه •
  اجراشده يهارساختیشده و زنصب يهاعملکرد دستگاه يزیمم •

و تا آن زمان  دش خواهد نیتدو تعرفه دسن يبعد يهاشیرایدر و عملکرد، یداخل يزیمم :92 فیرد کدشرح خدمات : 2 نکته
 .باید به صورت توافقی در نظر گرفته شود

 5و  3، 2، 1هاي محاسبه تعرفه خدمات کد گروه )6-4

 شود:طبق فرمول زیر محاسبه می دادهمرکز تعرفه خدمات در قراردادهاي مشاوره 

𝑇𝑇𝐶𝐶 = 𝐵𝐵𝐸𝐸 × ( � 𝑅𝑅𝑝𝑝

51

𝑝𝑝=11

) × (𝐶𝐶𝐵𝐵 × 𝐶𝐶𝑀𝑀) × 𝑐𝑐1 

 آن:  که در

• 𝑇𝑇𝐶𝐶 (ریال) دادهمرکز : تعرفه خدمات مشاوره 
                                                      

 الزم یاصالح اقدامات نآ گزارش با مطابق تا شودیم اجرا یمتقاض نسازما خود در انطباق، تیوضع یداخل یابیارز براي) اول شخص يزی(مم یداخل يزیمم ندیآفر 2
 يزیمم ندیفرا رد تیموفق صورت در تنها يبندرتبه یرسم نامهیگواه. شود حاصل) یرسم ای ثالث شخص يزی(مم یخارج يزیمم براي الزم یآمادگ و انجام
 .شد خواهد صادر) یرسم ای ثالث شخص يزی(مم یخارج
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• 𝐵𝐵𝐸𝐸(ریال) رقم برآورد ریالی بودجه پروژه : 
• 𝑅𝑅𝑝𝑝 (درصد) دادهمرکز : نرخ پایه خدمات مشاوره 
• 𝐶𝐶𝐵𝐵 بودجه پروژه لیتعد: ضریب  
• 𝐶𝐶𝑀𝑀 :تکرارشونده يهاماژول لیتعد بیضر 
• 𝑐𝑐1 انفورماتیک شرکتمربوط به رتبه شوراي عالی : ضریب 

) متناسب با شرح 𝑅𝑅𝑝𝑝هاي مشاوره (براي محاسبه تعرفه خدمات مشاوره در یک قرارداد باید ابتدا نرخ پایه خدمات کد گروه
) ضرب شوند. نتیجه باید در رقم برآورد ریالی بودجه 𝐶𝐶𝑀𝑀و  𝐶𝐶𝐵𝐵خدمات آن قرارداد با هم جمع شده و سپس در ضرایب تعدیل (

تا تعرفه ریالی خدمات  ) تعدیل شود𝑐𝑐1شده و متناسب با ضریب مربوط به رتبه شوراي عالی انفورماتیک شرکت (رب پروژه ض
 مشاوره در آن قرارداد به دست آید.

پرداخته شده است؛ با ذکر  5و  3، 2، 1هاي شده در محاسبه تعرفه خدمات کد گروهدر ادامه به معرفی هر یک از اجزاء تعیین
و ضرایب متناظر آن در  8-2)، باید مطابق با جدول 𝑐𝑐1کته که ضریب مربوط به رتبه شوراي عالی انفورماتیک شرکت (این ن

 .این سند محاسبه شود 3-4-2ش بخ

نامه و انجام خودکار محاسبات بر اساس شرایط خاص هر پروژه، امکان دسترسی سازي دستیابی به نرخهمچنین با هدف ساده
 .براي عموم فراهم شده است https://tariffs.irannsr.org در وبگاه »ساب تعرفهماشین ح«به 

 دادهبرآورد ریالی بودجه پروژه مرکز  )6-5

داده است. رکز شاوره میند ارائه خدمات مآدادنی فرداده، خود یکی از نتایج تحویلریزي دقیق یک پروژه ساخت مرکز دجهبو
 محاسبه تعرفه خدمات مشاوره مقدور نیست. براي غازین پروژه گیري از رقم بودجه دقیق در فازهاي آلذا امکان بهره

د مشاوره، بودجه به منظور رفع این محدودیت در تعیین تعرفه خدمات مشاوره، الزم است به عنوان یک فعالیت پیش از قراردا
ود. بودجه شچگالی ظرفیت، رَده استاندارد، روش ساخت و سطح پدافندي مورد نظر برآورد  پروژه متناسب با تعداد رَك،

 شود.می ، تعیین±%30 و با تقریب ROMبرآوردي پروژه با روش تخمین پیش رو از نوع 

𝐵𝐵𝐸𝐸 = �(𝐶𝐶𝑝𝑝 × 𝑋𝑋𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

) × (𝐶𝐶𝐼𝐼 × 𝐶𝐶𝑈𝑈 × 𝐶𝐶𝑇𝑇 × 𝐶𝐶𝐴𝐴 × 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑈𝑈)�× 𝑄𝑄𝐼𝐼 

 ن:که در آ

• 𝐵𝐵𝐸𝐸(ریال) رقم برآورد ریالی بودجه پروژه : 
• 𝐶𝐶𝑝𝑝(دالر) 90،000، برابر با عدد ثابت : رقم برآورد نرخ پایه ساخت هر رَك 
• 𝑋𝑋𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈/𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 :يمطابق با نرخ روز بازار متشکل ارز الیارز دالر به ر رینرخ تسع 
• 𝐶𝐶𝐼𝐼 اندازه پروژه متناسب با تعداد رَك لیتعد: ضریب  
• 𝐶𝐶𝑈𝑈 هاي پروژهچگالی ظرفیت رَك لیتعد: ضریب  
• 𝐶𝐶𝑇𝑇 رَده استاندارد پروژه لیتعد: ضریب 
• 𝐶𝐶𝐴𝐴 روش ساخت پروژه لیتعد: ضریب 
• 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑈𝑈 سطح پدافند غیرعامل پروژه لیتعد: ضریب 

mailto:https://tariffs.irannsr.org
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• 𝑄𝑄𝐼𝐼هاي پروژه: تعداد رَك 

که با ضرب  داده خاص استینه ساخت هر رَك در آن مرکز وسط هزرقم حاصل از محاسبات داخل کروشه []، برآورد ریالی مت
ساخت  هیپاشود. ضرایب تعدیل بر روي رقم برآورد نرخ هاي پروژه، برآورد ریالی بودجه کل پروژه محاسبه میآن در تعداد رَك

 .شودتعیین می 2-6داده مطابق جدول مرکز 

 هدادز مرکساخت  هیرقم برآورد نرخ پا يبر رو لیتعد بیضرا: 2-6جدول 
 بازه پنجم بازه چهارم بازه سوم بازه دوم بازه اول ضریب تعدیل

 رَك و بیشتر 541 رَك 540تا  181 رَك 180تا  61 رَك 60تا  21 رَك 20تا  اندازه پروژه
 0,8 0,9 1,0 1,1 1,4 ضریب تعدیل

  کیلووات 24تا  18 کیلووات 18تا  12 کیلووات 12تا  7 کیلووات 7تا  تیظرف یچگال
  2,3 1,8 1,1 0,9 ضریب تعدیل
  4رَده  3رَده  2رَده  1رَده  رَده استاندارد
  1,2 1,0 0,8 0,6 ضریب تعدیل
    ساخته کارخانهپیش ساخت در محل روش ساخت

    1,3 1,0 ضریب تعدیل
  اتیحی حساس مهم قابل حفاظت سطح پدافندي

  1,3 1,2 1,1 1,0 ضریب تعدیل

هاي تامین کاال و خدمات ساخت، نصب رقم حاصل از محاسبات برآورد بودجه پروژه در این روش، شامل تمام هزینه :1نکته 
 هاي زیر است:رفصلسداده به شرح فهرست هاي مرکز اندازي اجزاء و سامانههو را

کاري، کاري و نازكي اصلی و جنبی، شیلد الکترومغناطیس، عایقهامعماري و عمرانی؛ شامل محوطه، ساختمان •
 و مراکز عملیات و امنیت. ها، دفاتر اداريسقف کاذب و کف کاذب، درها و دروازه

، تابلوهاي اصلی و فرعی، فیلترها، موّلدهاي برق پشتیبان، برق بدون سطهاي ولتاژ متوهاي برقی؛ شامل پستسامانه •
هاي بندي، روشنایی و کلید و پریز، کابلها، حفاظت از صاعقه، اتصال زمین و همبرق رَك وقفه، واحدهاي توزیع

 هاي برق.برق، مسیریابی و بسترسازي کابل
هاي مکانیکی؛ شامل واحدهاي داخلی سرمایش، واحدهاي بیرونی دفع گرما، راهروهاي گرم یا سرد بسته، سامانه •

هاي انتقال حرارت، خانه، زیرساختنه و پمپسرمایش دفاتر، موتورخا ها و توزیع هواي تازه، گرمایش وهواکش
 هاي مکانیکی.کاري، مسیریابی و بسترسازي زیرساختعایق

 هاي ایمنی، امنیت و مدیریت؛ شامل اعالن و اطفاي حریق، اعالن عمومی، ارتباط اضطراري، نظارت تصویري،سامانه •
ها و هاي حیاتی، کابلپایش متغیرهاي محیطی، مدیریت زیرساختموانع محیطی، کنترل دسترسی، کنترل تردد، 

 هاي جریان ضعیف.اتصاالت جریان ضعیف، مسیریابی و بسترسازي کابل
هاي داده و اتصاالت مسی و فیبر ها، کابلها و لوازم جانبی، مدیریت کابل در رَكهاي غیرفعال؛ شامل رَكسامانه •

هاي مخابرات دفاتر، ارتباطات و کنسول اي و اتاقانی، توزیع افقی، توزیع ناحیهمناطق ورودي، توزیع اصلی، توزیع می
 هاي داده.واره، مسیریابی و بسترسازي کابلکلید و تصویر و موشصفحه
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هاي هاي اختصاصی به شرح فهرست سرفصلرقم حاصل از محاسبات برآورد بودجه پروژه در این روش، شامل هزینه :2نکته 
 زیر نیست:

 هاي اصلیسازي و ایجاد دسترسیاهل احداث، رهاي ابتیاع و در اختیار گرفتن زمین محزینهه •
 هاي تولید نیروو ایجاد ریزشبکه هاي محلیسازيهاي مجوزها، انشعابات، ظرفیتهزینه •
 دادههاي فعال خدمات اصلی مرکز سامانه اندازيهاي تجهیز و راههزینه •
 هاي تجدیدپذیرهاي نوین و انرژيارگیري فناوريکهاي مازاد ناشی از بههزینه •
 و بازرگانی تامین کاالها و خدماتروژه در مناطق دور از مراکز تجاري پهاي مازاد ناشی از تعریف هزینه •
 ري و تعمیراتهاي عملیات، پشتیبانی، نگهداري، راهبهزینه •

 هاگروهکد هاي پایه خدمات نرخ )6-6

برآوردي پروژه،  در رقم ریالی بودجه(پس از اعمال ضرایب تعدیل) صد است که با ضرب آن نرخ پایه خدمات، نرخی با واحد در
داراي نرخ پایه خدمات اختصاصی خود  دادهمرکز هاي مشاوره شود. هر یک از کد ردیفتعرفه خدمات مشاوره محاسبه می

 یابد.ش میهاي پایه خدمات نیز افزاینرخ دادهمرکز هستند. همچنین با افزایش َرده 

 4تا  1هاي براي رَده: ممیزي داخلی) 9) (غیر از کد گروه 𝑅𝑅𝑝𝑝( دادهمرکز مشاوره  هاي خدماتردیفکد هاي پایه خدمات نرخ
 .شودتعیین می 3-6استاندارد، به صورت درصدي از بودجه پروژه مطابق جدول 

 خدمات مشاوره مرکز داده هیپا يهانرخ: 3-6جدول 

 رَده استاندارد
: مطالعات 11

 اولیه
: طراحی 12

 مفهومی
: طراحی 21

 تفصیلی
: نظارت 31

 عالیه
: نظارت 32

 کارگاهی
: مدیریت 51

 طرح
1 1,51% 1,51% 6,07% 3,04% 6,05% 12,14% 
2 1,83% 1,83% 7,32% 3,65% 7,33% 14,63% 
3 2,21% 2,21% 8,86% 4,43% 8,85% 17,71% 
4 2,69% 2,69% 10,75% 5,38% 10,75% 21,50% 

) مرتبط با شرح خدمات 𝑅𝑅𝑝𝑝هاي مشاوره (براي محاسبه نرخ درصدي نهایی خدمات، باید ابتدا نرخ پایه خدمات کد گروه: 1نکته 
 ) ضرب شوند.𝐶𝐶𝑀𝑀و  𝐶𝐶𝐵𝐵آن قرارداد با هم جمع شوند و سپس نتیجه در ضرایب تعدیل (

 هاي فوق در یک قرارداد به اندازه و پیچیدگی پروژه بستگی دارد.کد ردیفتفکیک و تجمیع خدمات  :2ه نکت

نظارت ( 31، )صیلیطراحی تف( 21هاي ، با هر یک از خدمات کد ردیف)مطالعات اولیه( 11تجمیع خدمات کد ردیف  :3نکته 
 ، در یک قرارداد مجاز نیست.)نظارت کارگاهی( 32و  )عالیه

طراحی (، )یهمطالعات اول( 11هاي ، با هر یک از خدمات کد ردیف)مدیریت طرح( 51تجمیع خدمات کد ردیف : 4ته نک
 در یک قرارداد مجاز نیست. )نظارت کارگاهی( 32و  )نظارت عالیه( 31، )طراحی تفصیلی( 21، )مفهومی

به  ایو  عیقرارداد مشاوره تجم کیدر  )عالیهنظارت ( 31و  )طراحی تفصیلی( 21شود خدمات کد ردیف توصیه می: 5نکته 
 .مشاوره ارجاع شود کی
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، )طراحی تفصیلی( و  )طراحی مفهومی( 12، )مطالعات اولیه( 11هاي شده براي خدمات کد ردیفمبلغ تعرفه محاسبه: 6نکته 
 دادنی به مشاور پرداخت شوند.باید متناسب با تایید نتایج تحویل

، )مدیریت طرح( و  )نظارت کارگاهی( 32، )نظارت عالیه( 31هاي شده براي خدمات کد ردیفسبهمبلغ تعرفه محا: 7نکته 
 پرداخت شوند. صورت ماهانه به مشاورباید تقسیم بر زمان اولیه قرارداد شده و به

 تخمین زده شود. 5-6برآورد بودجه ریالی پروژه باید مطابق با بخش  :8نکته 

تکرارشونده)  يهاروژه (شامل تمام ماژولپکل  يبودجه برآورد یالیرقم رهاي تکرارشونده، باید لدر صورت وجود ماژو :9نکته 
 .در محاسبات به کار گرفته شود

 ضریب تعدیل بودجه ریالی پروژه )6-7

ب ضری با افزایش بودجه برآوردي پروژه، الزم است یک ضریب کاهنده به منظور تعدیل تعرفه خدمات مشاوره به کار بسته شود.
 شود.تعیین می 4-6) مطابق جدول 𝑅𝑅𝑝𝑝(خدمات مشاوره  هیپا يهانرخبر روي ) 𝐶𝐶𝐵𝐵تعدیل متناسب با برآورد بودجه ریالی پروژه (

 خدمات هیاپ يهانرخ يپروژه بر رو یالیبودجه ر لیتعد بیضر: 4-6جدول 
 ودجه برآورديب

 ارد ریال)(میلی
 ودجه برآورديب ضریب تعدیل

 (میلیارد ریال)
 ضریب تعدیل

105 1,0000 2،100 0,4404 
120 0,9756 2،400 0,4197 
135 0,9492 2،700 0,4016 
150 0,9253 3،000 0,3828 
180 0,8885 4،500 0,3355 
210 0,8572 6،000 0,3028 
240 0,8298 7،500 0,2778 
270 0,8056 9،000 0,2575 
300 0,7838 10،500 0,2406 
330 0,7638 12،000 0,2259 
360 0,7457 13،500 0,2129 
390 0,7287 15،000 0,2011 
420 0,7131 16،500 0,1905 
450 0,6983 18،000 0,1808 
600 0,6510 21،000 0,1679 
750 0,6149 22،500 0,1599 
900 0,5856 24،000 0,1525 

1،050 0,5576 25،500 0,1455 
1،200 0,5333 27،000 0,1388 
1،350 0,5117 28،500 0,1325 
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1،500 0,4922 30،000 0,1264 
1،800 0,4641   

 هاي تکرارشوندهضریب تعدیل ماژول )6-8

تر کامالً همسان بوده و خدمات مشاوره داراي خاصیت داده کوچکهاي مرکز داده که متشکل از چند مرکز در برخی پروژه
 شود، الزم است یک ضریب کاهنده به منظور تعدیل تعرفه خدمات مشاوره به کار بسته شود. شوندگی میتکرار

هاي داده نباید به منزله وجود ماژولهاي رَك و ...) در یک مرکز ، ردیفها (برق، مکانیک، ارتباطاتتکرار اجزاء و سامانه :1نکته 
داده (شامل معماري کالن ز پروژه، تکرار یک ماژول کامل مرک ار شونده در یکهاي تکرتکرارشونده تلقی شود. منظور از ماژول

 هاي مختلف است؛ر یک محل و یا در محلها) بیش از یک بار دو تمام اجزاء و سامانه

ماژول  5رَك که متشکل از  1000مگاوات و  8اي با ظرفیت فناوري اطالعات داده منطقهیک پروژه مشاوره مرکز : 1مثال 
ها داراي معماري تکرارشونده و کامًال مستقل از رَك است، چنانچه هر یک از ماژول 200مگاوات و  1,6مرکز کامًال همسان مت

 خواهد بود. 5هم و غیروابسته به یکدیگر باشند، داراي دفعات تکرار ماژول تکرارشونده 

ماژول پراکنده  16 رَك که متشکل از 80کیلووات و  480داده لبه با ظرفیت فناوري اطالعات یک پروژه مشاوره مراکز : 2مثال 
ها داراي معماري تکرارشونده و کامًال مستقل از هم و رَك است، چنانچه هر یک از ماژول 5کیلووات و  30کامًال همسان 

 خواهد بود. 16غیروابسته به یکدیگر باشند، داراي دفعات تکرار ماژول تکرارشونده 

یک معماري  رَك که متشکل از 600مگاوات و  3,6داده شهري با ظرفیت فناوري اطالعات مرکز  یک پروژه مشاوره :3مثال 
هاي کوچکی وابسته به یکدیگر باشند ها حتی در بخشرَك است، چنانچه ماژول 200مگاوات و  1,2ماژول مشابه  3واحد اما 

 خواهد بود. 1تکرارشونده  و یا از یک زیرساخت مشترك استفاده نمایند، داراي دفعات تکرار ماژول

 5-6) مطابق جدول 𝑅𝑅𝑝𝑝(مشاوره خدمات  هیپا يهانرخ) بر روي 𝐶𝐶𝑀𝑀هاي تکرارشونده پروژه (ضریب تعدیل متناسب با ماژول
 .دشوتعیین می

 خدمات هیپا يهانرخ يتکرارشونده پروژه بر رو يهاماژول لیتعد بیضر: 5-6جدول 
 دفعات تکرار

 ماژول تکرارشونده
 ضریب تعدیل

 هاماژول
 دفعات تکرار

 ماژول تکرارشونده
 ضریب تعدیل

 هاماژول
1 1,0000 11 0,4404 
2 0,6750 12 0,4197 
3 0,5452 13 0,4016 
4 0,4747 14 0,3828 
5 0,4289 15 0,3355 
6 0,3963 16 0,3028 
7 0,3716 17 0,2778 
8 0,3522 18 0,2575 
9 0,3364 19 0,2406 
10 0,3223 20 0,2259 
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هاي هاي تکرارشونده باید بر روي رقم ریالی بودجه برآوردي کل پروژه (شامل تمام ماژولضریب تعدیل ماژول :4نکته 
 تکرارشونده) اعمال شود.

سبات بر اساس شرایط خاص هر پروژه، امکان دسترسی نامه و انجام خودکار محاسازي دستیابی به نرخهمچنین با هدف ساده
 .براي عموم فراهم شده است https://tariffs.irannsr.org در وبگاه »ماشین حساب تعرفه«به 

 9محاسبه تعرفه خدمات کد گروه  )6-9

زمینه  در معتبر رتبه يداراانفورماتیکی  يهاشرکت به یداخل يزیممکار  ارجاع يبخش برا نیا درمحاسبات تعرفه  يریکارگبه
سازمان برنامه و بودجه (نظام امور فنی  از »ارتباطات و اطالعات يفناور ک،یانفورمات يهاطرح ياجرا بر نظارت و مشاوره«

 يدارا یرسم ینزیممایند ممیزي داخلی از الزامی است. شرکت انفورماتیکی باید براي انجام فر ،اجرایی مشاورین و پیمانکاران)
 .استفاده نماید (DCAS)مراکز داده  يزیو مم يبندمعتبر از نظام رتبه نامهیگواه

 شود:: ممیزي داخلی انطباق، مطابق با فرمول زیر محاسبه می91تعرفه خدمات کد ردیف 

𝑇𝑇𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴 = 𝐷𝐷𝐸𝐸 × 𝐶𝐶𝑇𝑇 × 𝑡𝑡𝑑𝑑 

 که در آن:

• 𝑇𝑇𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴الی(ر دادهز مرکانطباق  یداخل يزیممخدمات  : تعرفه( 
• 𝐷𝐷𝐸𝐸 :(نفر روز) ي داخلی انطباقزیمم انجام یزمان برآورد 
• 𝐶𝐶𝑇𝑇 دادهمرکز رده استاندارد متناسب با : ضریب 
• 𝑡𝑡𝑑𝑑(ریال) نرخ پایه روزانه ممیزي داخلی انطباق : 

واره اعتباربخشی مان ممیزي طرحروش محاسبه زالف، ق با پیوست ) باید مطاب𝐷𝐷𝐸𝐸انطباق (برآورد زمانی انجام ممیزي داخلی 
 انجام شود. ،کنندهنهادهاي گواهی

 ) برابر است با:𝐶𝐶𝑇𝑇داده (ریب متناسب با رده استاندارد مرك ض

 .1براي مراکز داده با رده استاندارد  1,00ضریب  •
 .2براي مراکز داده با رده استاندارد  1,25ضریب  •
 .3اي مراکز داده با رده استاندارد بر 1,50ضریب  •
 .4براي مراکز داده با رده استاندارد  1,75ضریب  •

 این سند و فرمول زیر محاسبه شود: 2باید مطابق با فصل  1401) در سال 𝑡𝑡𝑑𝑑نرخ پایه روزانه ممیزي داخلی انطباق (

𝑡𝑡𝑑𝑑 = 𝑆𝑆 × (𝑐𝑐1 × 𝑓𝑓2) × 8 

 که در آن:

• 𝑡𝑡𝑑𝑑زي داخلی انطباق (ریال): نرخ پایه روزانه ممی 
• 𝑆𝑆 :نرخ پایه ساعتی خدمات ممیزي مراکز داده 
• 𝑐𝑐1 مربوط به رتبه شوراي عالی انفورماتیک شرکت: ضریب 
• 𝑓𝑓2 :ضریب مربوط به نیروي انسانی با تخصص ممیزي 

mailto:https://tariffs.irannsr.org
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یب مربوط به رتبه شوراي ضر. محاسبه شوداین سند  2-2) مراکز داده باید مطابق با جدول 𝑆𝑆نرخ پایه ساعتی خدمات ممیزي (
  این سند محاسبه شود. 3-4-2و ضرایب متناظر آن در بخش  8-2)، باید مطابق با جدول 𝑐𝑐1عالی انفورماتیک شرکت (

 لیمتناظر با پروفا بیو ضرب ضرا 7-2 یال 3-2مطابق با جداول  دیبا )،𝑓𝑓2ي (زیبا تخصص مم یانسان يرویمربوط به ن بیضر
 سند محاسبه شود. نیا 3-4-2در بخش  یسانان يروین یتخصص

ش یا کاهش زمان واقعی نفر براي تعیین تعرفه و عقد قرارداد، باید برآورد زمانی انجام ممیزي مبنا قرار داده شود. افزای :1نکته 
 روز در طول انجام ممیزي (با فرض عدم تغییر در محدوده کار)، تاثیري در رقم نهایی نخواهد داشت.

شونده و یا دیگر شرایط در صورت تطویل زمان ممیزي و یا نیاز به ممیزي مجدد که ناشی از عدم آمادگی ممیزي: 2نکته 
 کننده باشد، باید نفر روز مازاد بر برآورد اولیه به قرارداد اصلی افزوده شود.خارج از اراده و کنترل شرکت مشاور ممیزي

 يزیمم میخارج از تعهدات ت شونده،يزیمم میاز ت يبه عنوان عضو یخارج يزیدر زمان مم يزیمم میت یهمراه: 3 نکته
 يزیمم زمان رد حضور روز نفر دیبا مشاور، شرکت موافقت و شوندهيزیمم درخواست صورت در وجود، نیا با. باشدیم یداخل

 .شود افزوده یاصل قرارداد زمان به یخارج

 خواهد شد. نیسند تعرفه تدو يبعد يهاشیرایدر و عملکرد، یاخلد يزیمم :92 فیرد کد خدماتتعرفه  محاسبه: 4 نکته

 شرایط تعدیل ساالنه قراردادهاي مشاوره )6-10

طویل مجاز پروژه تماه باشد، در صورت  12داده که زمان اصلی قرارداد کمتر از قرارداد ارائه خدمات مشاوره مرکز  براي هر
اه، نرخ تعرفه ارائه م 6ر افزایش زمان ارائه خدمات مشاوره حداکثر تا (خارج از کنترل و تعهد مشاور) و توافق طرفین مبنی ب

 گونه تعدیل و افزایش سالیانه نخواهد بود.خدمات براي زمان متّمم قرارداد اصلی مشمول هیچ

پروژه  طویل مجازتماه باشد، در صورت  12داده که زمان اصلی قرارداد کمتر از قرارداد ارائه خدمات مشاوره مرکز  براي هر
قرارداد  رهو نیز براي  ماه، 6(خارج از کنترل و تعهد مشاور) و توافق طرفین مبنی بر افزایش زمان ارائه خدمات مشاوره بیش از 

ه (خارج از کنترل و ماه باشد، در صورت تطویل مجاز پروژ 12داده که زمان اصلی قرارداد بیشتر از ارائه خدمات مشاوره مرکز 
عرفه ارائه خدمات تفق طرفین مبنی بر افزایش زمان ارائه خدمات مشاوره تا هر زمان و به هر میزان، نرخ تعهد مشاور) و توا

اي براي آن رایانه براي زمان متمّم قرارداد اصلی، مشمول تعدیل و افزایش سالیانه مطابق با نرخ ابالغی سازمان نظام صنفی
 سال خواهد بود.

 مراکز داده 3تتعرفه خدمات پیمانکاري طرح و ساخ )6-11

تولید و «هاي زمینهرتبه معتبر در  يدارا انفورماتیکی يهاارجاع کار به شرکت يبخش برا نیا در تعرفه محاسبات يریکارگبه
سازمان برنامه و بودجه (نظام  از» خدمات پشتیبانی«و  »اي و مخابراتیهاي رایانهه دادهشبک«، »فریمي غیر مینهاارائه رایانه

                                                      
 Construct-rocureP-Engineerو  Unit Price، Build-Bid-Design، Build-gnDesiاز نوع  يموجود در قراردادها يساختار يهاذعان نسبت به تفاوتو ا یآگاه ضمن 3

 کیانفورمات شرکت کی که ياصهمناق نوع از يقراردادها تمام به صنعت در مصطلح فیتعار و شدهشناخته عرف به توجه با سند نیا در وجود نیا با گر،یکدی به نسبت
 . شودیم اطالق ساخت و طرح قرارداد شود،یم انتخاب یاصل مانکاریپ عنوان به
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در این بخش هر جا رتبه شرکت انفورماتیکی به عنوان یک متغیر در  .است یالزام ،اجرایی مشاورین و پیمانکاران)امور فنی 
 هاي مذکور است. باشد، منظور باالترین رتبه از زمینه محاسبه تعرفه به کار گرفته شده

امکان  ،دادهز مرک يهاپروژه در استفاده مورد يهارساختیز و زاتیتجه اغلب یاختصاص کاربرد و باال تیحساستوجه به  با
طرح و  يهاپروژه متیق لذا. ندارد وجودها پروژه نیا در کیبرق و مکان ه،یابن يهارشته هیپا واحد يبها فهرستاز  يریگبهره

عالوه آن پروژه به يبرا شدهاستخراجکاال و خدمات  میمستق يهانهیهز عیتجماستعالم و  قیاز طر دیبا دادهز مرکساخت 
 5.شود محاسبهشرکت ناخالص  4يباالسر بیضر احتساب

 شود:فرمول زیر محاسبه می هاي طرح و ساخت مطابق بابه صورت کلی، قیمت پروژه

𝑃𝑃𝑈𝑈𝐵𝐵 = 𝐶𝐶𝐸𝐸 × [1 + (𝑅𝑅𝑜𝑜ℎ × 𝐶𝐶𝑇𝑇 × 𝑐𝑐1)]  

 که در آن:

• 𝑃𝑃𝑈𝑈𝐵𝐵 (ریال) دادهمرکز : قیمت پروژه طرح و ساخت 
• 𝐶𝐶𝐸𝐸هاي مستقیم کاال و خدمات پروژه (ریال)ینه: برآورد هز 
• 𝑅𝑅𝑜𝑜ℎتعرفه پایه باالسري ناخالص پیمانکاري طرح و ساخت : 
• 𝐶𝐶𝑇𝑇 دادهمرکز رده استاندارد متناسب با : ضریب 
• 𝑐𝑐1 مربوط به رتبه شوراي عالی انفورماتیک شرکت: ضریب 

به یک شرکت ت انفورماتیکی طرح و ساخت انتخاب شرکل از فرایند طراحی تفصیلی قبهاي طرح و ساخت، الزم است پروژه در
گذار شده این سند وا 2-6ط مندرج در بخش مطابق با شرایداراي رتبه معتبر مرتبط با موضوع خدمات مشاور انفورماتیکی 

انفورماتیکی کت باشد و مستندات طراحی تفصیلی، مبناي ارجاع کار به شرکت انفورماتیکی طرح و ساخت پروژه قرار گیرد. شر
ها تا سطح طرح و ساخت موظف است پس از تبادل قرارداد، در فاز مهندسی نسبت به بازنگري طراحی تفصیلی و تدقیق طرح

 .کندپیشنهاد تغییرات احتمالی با توجه به شرایط واقعی پروژه اقدام  هاي کارگاهی وسازي نقشهاجرایی، آماده

هاي مستقیم کاال و خدمات داده برابر است با جمع برآورد تمام هزینهمرکز هاي ژهبرآورد رقم قرارداد طرح و ساخت در پرو
 .دادهمرکز الص شرکت انفورماتیکی، متناسب با رده استاندارد عالوه تعرفه باالسري ناخبه

کاال و جمع قیمت تمام هاي ) برابر است با جمع قیمت تمام ردیف𝐶𝐶𝐸𝐸هاي مستقیم کاال و خدمات پروژه به ریال (برآورد هزینه
 د.شویمحاسبه م این سند 4-6اي که مطابق با بخش هاي خدمات رشتهردیف

 هاي مستقیمجمع تمام هزینه %20در یک پروژه برابر است با ) 𝑅𝑅𝑜𝑜ℎ( تعرفه پایه باالسري ناخالص پیمانکاري طرح و ساخت
 برآوردشده. کاال و خدمات

 ) برابر است با:𝐶𝐶𝑇𝑇داده (ز ریب متناسب با رده استاندارد مرکض

 .1براي مراکز داده با رده استاندارد  1,00ضریب  •
 .2براي مراکز داده با رده استاندارد  1,25ضریب  •
 .3براي مراکز داده با رده استاندارد  1,50ضریب  •

                                                      
 ي سازمان برنامه و بودجه.فهارس بها »کاربرد دستورالعمل«بخش  2-7-2در بند  مندرج یعمران يهاطرح يباالسر بیضر بااست  مطابق 4
 .سازمان برنامه بودجهي فهارس بها» هاي باالسري. شرح اقالم هزینه3پیوست «با است مطابق  یکیرکت انفورماتش يباالسر يهانهیشرح موضوعات مشمول در هز 5
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 .4براي مراکز داده با رده استاندارد  1,75ضریب  •

 3-4-2و ضرایب متناظر آن در بخش  8-2)، باید مطابق با جدول 𝑐𝑐1شرکت (ضریب مربوط به رتبه شوراي عالی انفورماتیک 
 محاسبه شود. این سند

کاال و خدمات که ناشی از تغییرات طرح در طول پروژه بوده و فاقد قیمت مندرج در لیست قیمت جدید هاي براي تمام ردیف
عالوه ها بهآن پروژه برابر است با برآورد هزینه مستقیم آن ردیف ها درکاال و خدمات پیوست قرارداد باشند، برآورد رقم آن ردیف

عالوه تعرفه خدمات و ضرایب افزایش رده استاندارد در آن پروژه به طرح و ساخت شرکت انفورماتیکیتعرفه باالسري ناخالص 
 .هااین سند متناسب با هزینه آن ردیف 2-6مشاوره طراحی تفصیلی مطابق با بخش 

 اي مراکز دادهات پیمانکاري رشتهتعرفه خدم )6-12

هاي تخصصی در صنعت فناوري رشته دیگر در شده ارائه خدمات با مشابهت عین در داده مراکز در زیرساختی قابل ارائه خدمات
 هايتوپولوژي، بیشتر تراکمو  تی، ظرفباالتر دقتو  از جمله ظرافتمراکز داده خاص  اتیمقتض يدارااطالعات و سایر صنایع، 

و همخوانی و مراکز  نیا ژهیو رانهیسختگ ياستانداردها تیکار در رعا ياجرا يهاتیمحدود ها ویدگیچیپ ریو سا یاختصاص
 . هستندارتباطات متقابل بین حوزه هاي مختلف 

من اعمال در بخش مرتبط در این سند، ضهر خدمت پایه  مبلغ ،اي قابل ارائه در مراکز دادهرشتهخدمات در محاسبه تعرفه  لذا
اي در بدین ترتیب شیوه محاسبه نرخ ارائه هر یک از خدمات رشته. شودمیمشخص  دادهز مرک ردهمتناسب با  افزایشی بیضر

 :است ریبه قرار زمراکز داده 

 1,5 × خدمت از جدول مربوطه هیمبلغ پا = 1رده  دادهرکز ارائه خدمت در م •
 %25+  1 رده دادهرکز مت در ارائه خدم = 2رده  دادهرکز مرائه خدمت در ا •
 %50+  1رده  دادهرکز مارائه خدمت در  = 3رده  دادهرکز مارائه خدمت در  •
 %75+  1رده  دادهرکز مارائه خدمت در  = 4رده  دادهرکز مارائه خدمت در  •

 استاندارد اتیو بسته به مقتضقرار ندارند  2در رده  هارسامانهی، الزاماً همه ز)به عنوان مثال( 2رده  دادهز مرک کیدر : 1نکته 
 يسازادهیپ ترنییپا ا) ی4 ای 3(با رده باالتر  هازیرسامانه یو درخواست کارفرما، ممکن است برخ یرونیو ب یطیمح طیو شرا

 .شودمیسامانه محاسبه  ریرده همان ز بیضر يبر مبنا رسامانهیمحاسبه خدمات هر ز يشوند. مبنا

(اتاق سرور،  ردیقرار گ ترنییپا 1که از الزامات استاندارد رده  دادهز خدمات مربوط به هر مرکاسبه مبلغ مح يمبنا: 2نکته 
 .شودمیمحاسبه  1 رده ادهز دبرابر مبلغ خدمات مرک )و ... زاتیاتاق تجه کارساز، اتاق

مراکز خ تعرفه خدمات در نرشده و  یطراح رفعالیمراکز داده غ يبرا دادهز مرکاي رشتهخدمات  اتمحاسبو جداول : 3نکته 
 .شودمیمحاسبه  ی) به صورت توافق Live-(فعال  داده در حال ارائه خدمت

 هر براي کیلووات 10 ظرفیت متوسط و رك 30 تراکم با داده مراکز دادهاي مرکز رشته و محاسبات خدمات جداول :4نکته 
شودمی محاسبه توافقی بوده و به صورت قابل تعدیل بزرگتر یا و کوچکتر بسیار موارد در و شده طراحی رك
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 تعرفه نرخ خدمات امنیت )7 فصل
 اطالعات فناوري

 مقدمه )7-1

 در این فصل آمده است. اطالعاتفناوري امنیت در حوزه نرخ خدمات تعرفه 

در دهد (بر اساس مدل ارائه شده ها تخصص فردي که آن را انجام میاي باید بر اساس تعرفههاي توسعههزینه پروژه :1نکته 
 پیوست الف)، برآورد و مشخص شوند.و عناوین شغلی احصا شده در  2فصل 

تواند بر اساس تواند (تا انتشار نسخه بعدي این سند)، میذکر شده، می» توافقی«مواردي که تعرفه آن با عنوان  :2نکته 
 ود.، برآورد ش(در صورت وجود) ریزيفهرست بهاي منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه

 وري اطالعاتاخدمات امنیت فنبندي دسته )7-2

  .شودمیتعریف  ییهاتیفعال هبراي هر گرو وشده بندي تقسیم، به شرح زیر، گروه 11در وري اطالعات اخدمات امنیت فن

 امنیت زیرساخت •
 سازي مدیریت تایید هویتپیاده •
 شناسایی و کاهش حمالت شبکه •
 خدمات امنیت ارتباطات •
 ت امنیت اطالعاتهاي مدیریسامانه •
 )SOCطراحی مرکز عملیات امنیت ( •
 امنیت در نقاط انتهایی  •
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 DLP سامانهخدمات  •
 پیکربندي پیشرفته امنیت •
 هاي نوینامنیت در فناوري •
 خدمات عمومی و مشترك •

 خدمات امنیت زیرساخت یهنرخ پا )7-3

 ان داده شده است.نش 1-7در جدول  خدمات امنیت زیرساخت یهپاتعرفه 

 رساختیز تیخدمات امن هینرخ پا: 1-7جدول 
 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 امنیتکارشناس ارشد  ارتقاءامنیت شبکه مبتنی بر تغییر توپولوژي 1
 امنیتکارشناس ارشد  )NATپیکربندي ترجمه آدرس ( 2
 امنیتد کارشناس ارش )ACLپیکربندي لیستهاي دسترسی ( 3
 امنیتکارشناس ارشد  سازيایمنهاي دستورالعملبر اساس  IPپیکربندي مسیریابی  4
 امنیتکارشناس ارشد  Object Groupsپیکربندي  5
 امنیتکارشناس ارشد  )VLANمجازي ( هايشبکهپیکربندي  6
 امنیتکارشناس ارشد  پیکربندي فیلترینگ بر تجهیزات خاص 7
 امنیتکارشناس ارشد  Failoverپیکربندي  8
 امنیتکارشناس ارشد  پیکربندي فایروال شفاف الیه دو 9
 امنیتکارشناس ارشد  Modular Policy Frameworkپیکربندي  10
 امنیتکارشناس ارشد  Application-Aware Inspectionپیکربندي  11
 امنیتکارشناس ارشد  پیکربندي راه حل هاي دسترس پذیري باال 12
 امنیتکارشناس ارشد  QoS مشیخطیکربندي پ 13
 1امنیت درجه  مدیر Cloudهاي پیکربندي 14
 1امنیت درجه  مدیر Private and Public Cloudهاي پیکربندي 15
 کارشناس ارشد امنیت Virtualingپیکربندي  16
 1امنیت درجه  مدیر BYODپیکربندي امنیتی تجهیزات  17
 کارشناس ارشد امنیت Problem Managementپیکربندي  18
 1امنیت درجه  مدیر کارویت کسبتداوم امنهاي حلراهپیکربندي  19
 1امنیت درجه  مدیر هاي امنیتیمقابله با فاجعههاي حلراهپیکربندي  20
 کارشناس ارشد امنیت )IoTاینترنت اشیاء (پیکربندي  21
 1نیت درجه ام مدیر سازيیکپارچه هايحلراهپیکربندي  22

 مدیریت تایید هویت سازيپیاده )7-4

 نشان داده شده است. 2-7سازي مدیریت تایید هویت، در جدول شماره تعرفه مربوط به خدمات پیاده
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 تایید هویت تیریاجرا مد: تعرفه 2-7جدول 
 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 امنیتکارشناس ارشد  RADIUS and TACACSهاي امنیتی +تکلپیکربندي پرو 1
 امنیتکارشناس ارشد  LDAPپیکربندي  2
 امنیتکارشناس ارشد  Certificate-based Authenticationپیکربندي  3
 امنیتکارشناس ارشد  Proxy Authenticationپیکربندي  4
 امنیتکارشناس ارشد  802,1xپیکربندي  5
 کارشناس ارشد امنیت وارد پیشرفته مدیریت هویت پیکربندي م 6
 1امنیت درجه کارشناس  يندوزیاحراز اصالت دوعامله کاربران و 7
 امنیتکارشناس ارشد  NAC Frameworkپیکربندي  8
 امنیتکارشناس ارشد  طرح کنترل و مدیریت امنیت 9
 امنیتکارشناس ارشد   Protocol Authenticationموارد امنیت طرح مسیریابی ياجرا 10
 امنیتکارشناس ارشد  طرح کنترل هايمشیخطپیکربندي  11
 امنیتکارشناس ارشد  Management Protectionو  CP Protectionپیکربندي  12
 امنیتکارشناس ارشد  Broadcast Control and Switchport Securityپیکربندي  13
(شامل: CPU Protection Mechanisms ( مازاد پیکربندي 14

Options Drop  وLogging Interval( 
 امنیتکارشناس ارشد 

 امنیتکارشناس ارشد  ضروريغیر خدماتفعال کردن) (غیر حذف 15
 امنیتکارشناس ارشد   SNMPو  AAA ،NTP ،Syslog پیکربندي 16
، Telnet ،HTTP ،Service Authentication/FTP پیکربندي 17

SSH ،Control Device Access  وPrivilege levels 
 امنیتکارشناس ارشد 

 امنیتکارشناس ارشد  پیکربندي مدیریت و امنیت تجهیزات 18

 شناسایی و کاهش حمالت شبکه )7-5

 است. آمده 3-7در جدول  شناسایی و کاهش حمالت شبکهتعرفه خدمات مربوط به 

 و کاهش حمالت شبکه ییشناساخدمات  : تعرفه3-7جدول 
 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

  1امنیت درجه مدیر  Fragmentationشناسایی و محافظت در برابر حمالت  1
  1امنیت درجه مدیر  Malicious IP Option Usageشناسایی و محافظت در برابر  2
  1امنیت درجه مدیر  Network Reconnaissanceشناسایی و محافظت در برابر حمالت  3
  1امنیت درجه مدیر  IP Spoofingشناسایی و محافظت در برابر حمالت  4
  1امنیت درجه مدیر  MAC Spoofingشناسایی و محافظت در برابر حمالت  5
  1امنیت درجه مدیر  ARP Spoofingشناسایی و محافظت در برابر حمالت  6
  1امنیت درجه مدیر  Denial of Service/DoS شناسایی و محافظت در برابر حمالت 7
  1امنیت درجه مدیر  Distributed Denial of Service/DDoSشناسایی و محافظت در برابر حمالت  8
  1امنیت درجه مدیر  Man-in-the-Middle /MiMشناسایی و محافظت در برابر حمالت  9
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 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف
  1امنیت درجه مدیر  Port Redirectionشناسایی و محافظت در برابر حمالت  10
  1امنیت درجه مدیر  DHCPشناسایی و محافظت در برابر حمالت  11
  1امنیت درجه مدیر  DNSشناسایی و محافظت در برابر حمالت  12
  1امنیت درجه مدیر   Smurfشناسایی و محافظت در برابر حمالت  13
  1درجه امنیت مدیر  SYNشناسایی و محافظت در برابر حمالت  14
  1امنیت درجه مدیر  MAC Floodingشناسایی و محافظت در برابر حمالت  15
  1امنیت درجه مدیر  VLAN Hoppingشناسایی و محافظت در برابر حمالت  16
  1امنیت درجه مدیر  مختلف 3 و 2شناسایی و محافظت در برابر حمالت الیه  17
 1امنیت درجه مدیر  Flood Attackکارهاي جلوگیري از انواع پیکربندي راه 18
 1امنیت درجه مدیر  Anti-Malwareپیکربندي راهکارهاي مختلف  19
 1امنیت درجه مدیر  Anti-Phishingپیکربندي راهکارهاي مختلف  20
 1امنیت درجه مدیر  Injectionپیکربندي راهکارهاي جلوگیري از انواع  21

 خدمات امنیت ارتباطات )7-6

 ف مربوط به امنیت ارتباطات در این بخش توضیح داده شده است.نرخ خدمات مختل

 )HSM( افزاريسخت امن يهاماژول )7-6-1

 بیان شده است. 4-7در جدول  افزاريسخت امن يهاماژولتعرفه نصب و پیکربندي 

 افزاريامن سخت يهاماژول: تعرفه نصب و پیکربندي 4-7جدول 
 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 امنیت ارشد مشاور مراه نیازسنجی ه شناخت محیطی و زیرساخت به 1
 امنیت ارشد کارشناس یعموم دیکل رساختیز به اتصال براينصب و پیکربندي  2
 1کارشناس امنیت درجه  HSM Firmwareرسانی روزبه 3
 امنیت ارشد کارشناس یبانک چیسوئ به اتصال براي يکربندیپ و نصب 4

 )راهکارهاي استفاده از توکن و کارت هوشمند( تجهیزات رمز )7-6-2

 ده است.شنشان داده  5-7) در جدول راهکارهاي استفاده از توکن و کارت هوشمند( تجهیزات رمزتعرفه خدمات مربوط به 

 استفاده از توکن و کارت هوشمند) ي(راهکارهاتجهیزات رمز : تعرفه 5-7جدول 
 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 1امنیت درجه کارشناس  رمز افزاري براي سهولت اجراي الزامات امنیت مبتنی برهاي نرمتهیه بسته 1
 1امنیت درجه کارشناس  کروسافتیما یگواه مرکزخدمت  ياندازراه 2
 1امنیت درجه کارشناس  Terminal Serviceاحراز هویت دوعاملی در 3
 1امنیت درجه کارشناس  S/MIMEسازي ایمیل براساس امن 4
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 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف
 1امنیت درجه کارشناس  دوطرفه در برنامه تحت وب SSLایجاد  5
 1امنیت درجه کارشناس  Officeرمزنگاري مستندات برنامه  6
 1امنیت درجه کارشناس  SharePoint ستندات دراحراز اصالت دوعامله, استفاده از امضاي دیجیتال و رمزنگاري م 7
 1امنیت درجه کارشناس  سیم مبتنی بر گواهینامهسازي شبکه بیامن 8
 1امنیت درجه کارشناس  هاي دیسکرمزنگاري داده 9
 1امنیت درجه کارشناس  دو طرفه SSLسرویس با سازي وبامن 10
 منیتا-مشاور ارشد طراحی اپلت کارت هوشمند 11

 )PKI Center( یعموم یدکل یرساختمرکز ز )7-6-3

 ست.اارائه شده  6-7در جدول  )PKI Center( یعموم یدکل یرساختمرکز زاندازي تعرفه مربوط به طراحی و راه

 (PKI Center) یعموم دیکل رساختیمرکز ز: تعرفه خدمات 6-7جدول 
 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 امنیت ارشد مشاور یکیترونالک گواهی صدور میانی مرکز مجوز دریافتبراي  مستندات تدوین و مشاوره 1
 امنیت ارشد کارشناس يکشور شهیر مرکز از مجوز با یانیم مرکز ياندازراه 2
 امنیت ارشد کارشناس VAو  CAشامل  یدرون سازمان شهیر مرکز ياندازراه 3
 امنیت ارشد کارشناس VAو  CAشامل  یسازمان درون یانیم مرکز ياندازهرا 4
 امنیت مشاور ارشد )CP( شهیر يبرا یباالدست اسناد نیتدو 5
 امنیت مشاور ارشد )CPS( یانیم مرکز يبرا یباالدست اسناد نیتدو 6
 امنیت ارشد کارشناس )SA( اسناد امضاي مرکز اندازيراه 7
 امنیت ارشد کارشناس )TSA( زمانی مهر صدور مرکز اندازيراه 8
 کارشناس ارشد امنیت  افزار)نمودن نرم PKEهاي کاربردي به زیرساخت کلید عمومی (تجهیز برنامه 9

 پذیري و آزمون نفوذ ارزیابی آسیب )7-6-4

 ده است.نشان داده ش 7-7در جدول  )Penetration Test( پذیري و آزمون نفوذارزیابی آسیبتعرفه خدمات مربوط به 

 و آزمون نفوذ يریپذبیآس یابیارز: تعرفه 7-7جدول 
 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 1کارشناس امنیت درجه افزارآزمون جعبه سفید نرم 1
 2 کارشناس امنیت درجه افزار با استفاده از ابزارهاي ارزیابیآزمون جعبه سیاه نرم 2
 کارشناس ارشد امنیت افزار تخصصیآزمون جعبه سیاه نرم 3

 کارشناس ارشد امنیت افزارآزمون جعبه خاکستري نرم 4

 کارشناس ارشد امنیت بازبینی کد 5
 1 کارشناس امنیت درجه هاي کامپیوتريآزمون جعبه سفید شبکه 6
 2کارشناس امنیت درجه  رهاي ارزیابیهاي کامپیوتري با استفاده از ابزاآزمون جعبه سیاه شبکه 7
 کارشناس ارشد امنیت هاي کامپیوتري آزمون جعبه سیاه تخصصی شبکه 8
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 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف
 کارشناس ارشد امنیت هاي کامپیوتريآزمون جعبه خاکستري شبکه 9
 کارشناس ارشد امنیت آزمون ارزیابی تجهیزات و بستر اینترنت اشیاء 10

 همراه و غیر وب است.هاي کاربردي تحت وب، تلفن، برنامهافزارنرمدر جدول فوق، منظور از 

 تهاي دیواره آتش و مدیریت یکپارچه تهدیداسامانه )7-6-5

در جدول  )UTM( ) و مدیریت یکپارچه تهدیداتFirewall( هاي دیواره آتشسامانهاندازي تعرفه مربوط به خدمات نصب و راه
 نشان داده شده است. 7-8

 داتیتهد کپارچهی تیریآتش و مد وارهید يهاسامانهاندازي : تعرفه خدمات نصب و راه8-7جدول 
 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 1کارشناس امنیت درجه  مدیریت یکپارچه تهدیدات  سامانهطراحی امنیت مبتنی بر  1
 2کارشناس امنیت درجه  نصب فیزیکی  2
 2کارشناس امنیت درجه  افزاريو پیکربندي نرمنصب  3
 کارشناس ارشد امنیت  )(پیشرفتهUTM هاي امنیتی سازمان در مشیسازي خطتدوین و پیاده ،تحلیل 4
 1کارشناس امنیت درجه  UTMها و امکانات سازي قابلیتسفارشی 5
 2ارشناس امنیت درجه ک رخدادهاي امنیت شبکهاندازي تجهیزات ثبت و تحلیل راهنصب و   6
 2کارشناس امنیت درجه  )IPSو  IDSاندازي تجهیزات امنیتی مقابله با رخنه (نصب و راه  7
 2کارشناس امنیت درجه  )VPNاندازي تجهیزات شبکه مجازي خصوصی (نصب و راه  8

 (شبکه خصوصی مجازي) VPNاجرا شبکه امن با استفاده از  )7-6-6

 آمده است. 9-7، در جدول شماره (شبکه خصوصی مجازي) VPNشبکه امن با استفاده از  ياجراتعرفه مربوط به خدمات 

 )يمجاز یشبکه خصوص(  VPNاجرا شبکه امن با استفاده از: 9-7جدول 
 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 کارشناس ارشد امنیت هاي خصوصیبکههاي زیرساختی سازمان در حوزه ششناخت نیازمندي 1
  1کارشناس امنیت درجه  هاي خصوصیشبکه سازيپیادهطراحی و  2
 1کارشناس امنیت درجه  هاي خصوصیارزیابی امنیتی شبکه 3
 کارشناس ارشد امنیت هاي خصوصیهاي شبکهمشاوره و نظارت در اجراي پروژه 4
 امنیت سینتکن محلی هايشبکهبین  IPSecپیکربندي  5
 تکنسین امنیت  SSL VPNپیکربندي  6

 تکنسین امنیت DMVPN پیکربندي 7

 1امنیت درجه کارشناس  Group Encrypted Transport VPNپیکربندي  8
 1امنیت درجه کارشناس  Easy VPNپیکربندي  9
 امنیتکارشناس ارشد  CA PKIپیکربندي  10
 1امنیت درجه س کارشنا Remote Access VPNپیکربندي  11
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 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف
 تکنسین امنیت Unity Clientپیکربندي  12

 تکنسین امنیت Clientless WebVPNپیکربندي  13

 تکنسین امنیت AnyConnect VPNپیکربندي  14

 امنیتکارشناس ارشد  XAuth, Split-Tunnel, RRI, NAT-Tپیکربندي  15
 امنیت ناس ارشدکارش )VPNخصوصی مجازي ( هايشبکهبراي  QoSپیکربندي  16
 تکنسین امنیت GRE, mGREپیکربندي  17

 تکنسین امنیت L2TPپیکربندي  18

 امنیتکارشناس ارشد  Advanced VPN Features -خصوصی مجازي  هايشبکهپیکربندي موارد پیشرفته  19
 1امنیت درجه کارشناس  احراز هویت دوعاملی کاربران راه دور 20
 1امنیت درجه کارشناس  خصوصی هايشبکهنگهداري و پشتیبانی  21

 هاي شبکههش تهدیدمنظور کاه ب IPSپیکربندي  )7-6-7

 ارائه شده است. 10-7، در جدول شماره هاي شبکههش تهدیدکابا هدف  IPSپیکربندي تعرهف خدمات مربوط به 

 شبکه يدهایور کاهش تهدبه منظ IPS يکربندیپ: تعرفه 10-7جدول 
 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 کارشناس ارشد امنیت IPS/IDS بررسی الزام سازمان براي استفاده از تجهیزات 1
 کارشناس ارشد امنیت در شبکه سازمان IPS/IDSسازي پیاده LOMارائه » طراحی« شناخت 2
 کارشناس ارشد امنیت بومی والت خارجی ومبتنی بر محص IPS/IDS ارزیابی امنیتی و عملکرد تجهیزات 3
 امنیتکارشناس ارشد  IPS Sensor Applianceپیکربندي  4
 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Applianceمقداردهی اولیه  5
 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Appliance Managementپیکربندي  6
 امنیتارشد کارشناس  Sensor Applianceپیکربندي حسگرهاي مجازي در  7
 امنیتکارشناس ارشد  امنیتی هايمشیخطپیکربندي  8
 امنیتکارشناس ارشد  Promiscuous and Inline Monitoring on the Sensor Applianceپیکربندي  9
 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Applianceامضاء بر  سازيبهینهپیکربندي و  10
 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Applianceبر  Custom Signaturesپیکربندي  11
 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Applianceر پیکربندي بالك کردن د 12
 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Appliance بر TCP Resetsپیکربندي  13
 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Applianceبر  Rate Limitingپیکربندي  14
 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Applianceبر  Signature Enginesپیکربندي  15
 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Applianceدر پیکربندي  IDMبکارگیري  16
 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Applianceبر  Event Actionپیکربندي  17
 امنیتکارشناس ارشد  Sensor Applianceبر  Event Monitoring پیکربندي 18
 امنیتکارشناس ارشد  Advanced Features on the Sensor Applianceپیکربندي  19
 امنیتکارشناس ارشد  مجاز)رود غیرو-پیشگیري از تعدي سامانه( IPS سازيبهینهپیکربندي و  20
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 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف
 امنیتکارشناس ارشد  هاچیبر سوی SPAN & RSPANپیکربندي  21
 1رجه کارشناس امنیت د IPS/IDS نگهداري و پشتیانی از تجهیزات 22

 )Web Application Firewall( WAFسیستم  )7-6-8

 است. 11-7مطابق جدول  WAFسیستم اندازي و تعرفه خدمات مربوط به نصب، راه

 WAF: تعرفه خدمات مرتبط با 11-7جدول 
 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 تکنسین نصب فیزیکی  1
 1کارشناس امنیت درجه  افزاريکربندي نرمنصب و پی 2
 کارشناس فنی امنیت WAFمجموعه قوانین  )Tuningتنظیم ( 3
 کارشناس ارشد امنیت WAFروزرسانی مجموعه قوانین به 4
 کارشناس ارشد امنیت ه)(پیشرفت WAFامنیتی سازمان در  هايمشیسازي خطپیادهتحلیل و تدوین و  5
 کارشناس ارشد امنیت WAFها و امکانات تسازي قابلیسفارشی 6
 کارشناس ارشد امنیت هاي امنیت شبکهاندازي تجهیزات ثبت و تحلیل رخدادراهنصب و  7
 کارشناس ارشد امنیت حمالت و ارائه راهکارهایی امنیتی(سوابق) تحلیل الگ  8

 هاي مخابراتیسازي شبکهامن )7-6-9

 است. 21-7مخابراتی، مطابق جدول هاي سازي شبکهتعرفه خدمات مربوط به امن

 WAF: تعرفه خدمات مرتبط با 12-7جدول 
 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 1 کارشناس ارشد امنیت درجه هاي تلفن همراه*در شبکه RANارزیابی امنیتی بخش  1
 1 کارشناس ارشد امنیت درجه اههاي تلفن همرشبکه در RANپذیري و نفوذ به بخش آزمون آسیب 2
 1 کارشناس ارشد امنیت درجه هاي تلفن همراه) در شبکهSignaling )CS-Coreبخش ابی امنیتی ارزی 3
 1 کارشناس ارشد امنیت درجه اههاي تلفن همردر شبکه CS-Coreپذیري و نفوذ به آزمون آسیب 4
 کارشناس ارشد امنیت هاي تلفن همراهر شبکهد PS-Coreارزیابی امنیتی بخش  5

 کارشناس ارشد امنیت )VASارزش افزوده ( خدماتارزیابی امنیتی  6

 1 کارشناس ارشد امنیت درجه هاي تلفن همراه*در شبکه RANسازي بخش امن 7
 1 کارشناس ارشد امنیت درجه ههاي تلفن همراه) در شبکSignaling )CS-Coreسازي بخش امن 8
 کارشناس ارشد امنیت هاي تلفن همراهدر شبکه PS-Coreسازي بخش امن 9
 کارشناس ارشد امنیت )VASارزش افزوده ( خدماتسازي امن 10

 .است) 5Gتا  3G(از  GSM هاي مختلف، شامل نسل»هاي تلفن همراهشبکه«در جدول فوق، منظور از 
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 هاي مدیریت امنیت اطالعاتسامانه )7-7

 آمده است. 13-7، در جدول هاي مدیریت امنیت اطالعاتسامانهسازي و نظارت ه مشاوره، طراحی، پیادهتعرفه مربوط ب

 اطالعات تیامن تیریمد يهاسامانه: تعرفه خدمات مربوط به 13-7جدول 
 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 مشاور ارشد امنیت زمانیامنیت سا راهبردهايتدوین  1

 1درجه  - مشاور امنیت تدوین طرح جامع امنیت 2
 1درجه  - مشاور امنیت طراحی چارت سازمانی واحد متولی امنیت  3
 1کارشناس امنیت درجه  هاي امنیتیها و فرممشاوره در زمینه طراحی فرآیندها، روال 4
 1درجه  - یتمشاور امن ISMS سامانهمشاوره در زمینه طراحی  5
 1درجه  - مشاور امنیت ISMS سامانهسازي مشاوره در زمینه پیاده 6
 1درجه  - مشاور امنیت ISMS سامانهسازي و اجراي نظارت بر طراحی و پیاده 9
 2درجه  تیکارشناس امن هاي مصاحبه، شناسایی و جمع آوري اطالعاتتنظیم فرم 10
 کارشناس ارشد امنیت گذاريري و ارزشگذاهاي نامها و روالطراحی فرم 12
 2درجه  تیکارشناس امن هاشناسائی مخاطرات امنیتی و لطمات آن 13
 1درجه  تیکارشناس امن تعیین متدولوژي ارزیابی ریسک و ارزیابی مخاطرات 14
 2درجه  - تیامن ریمد فنیهاي امنیتی کنترلتهیه و تدوین راهکارهاي بهبود و  15
 1درجه  - تیکارشناس امن SOAتند تدوین مس 16
 1درجه  - تیکارشناس امن ) Risk Treatmentتدوین طرح رفع و مقابله با مخاطرات ( 17
رات هاي الزم براي رفع مخاطو شناسائی کنترل )Gap Analysis( تحلیل شکافانجام  18

 امینتی شناسائی شده
 1درجه  - تیکارشناس امن

 1درجه  - تیکارشناس امن رسانیاي آموزشی و آگاهیهطراحی و تدوین برنامه 19
 1درجه  - تیکارشناس امن هاي بررسی اثربخشیهاي بازنگري و کنترلسازي رویهتدوین و پیاده 20
 1 رجهد -امنیت مشاور  تدوین چارت سازمانی کمیته امنیت اطالعات 21
 1درجه  - تیکارشناس امن اتاطات و تبادل اطالعهاي امنیتی در حوزه امنیت ارتبها و روالمشیخطتدوین  22
 2درجه  - تیکارشناس امن سازيها و مستندتهیه و طراحی فرم 23
 1درجه  - تیکارشناس امن هاي مربوطانجام مصاحبه و تکمیل فرم 24
 1درجه  - تیکارشناس امن انجام ممیزي 25
 1درجه  - تیامنمشاور  CSIRTمشاوره و نظارت  26
 1درجه  - تیامن ریمد CSIRTسازي احی و پیادهطر 27
 کارشناس ارشد امنیت  CSIRTراهبري  28
 1 رجهد -امنیت مشاور  ISMSمشاوره نگهداري و بهبود سیستم  29
سازي و ممیزي استانداردهاي امنیتی مشاوره در خصوص نیازسنجی، طراحی، پیاده 30

 و ...) PCI DSS ،NISTخاص (مانند 
 1 درجه -ت امنیمشاور 
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 )SOCطراحی مرکز عملیات امنیت ( )7-8

 است. 14-7به شرح جدول  طراحی مرکز عملیات امنیتتعرفه خدمات مربوط به 

 تیامن اتیمرکز عمل یطراح: تعرفه خدمات 14-7جدول 
 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 1 مدیر امنیت درجه SOCد راهکار پیشنهاد و اجراي صفر تا ص 1
 1 مدیر امنیت درجه ژهو نحوه تعریف پرو RFPها در قالب تعریف نیازمنديخصوص  خدمات مشاوره در 2
 1 مدیر امنیت درجه SOC  خدمات نظارت بر پروژه 3
 1 منیت درجهمدیر ا یش سطح بلوغافزا به منظورخدمات ارزیابی بلوغ مراکز عملیات امنیت و ارائه راهکار  4
 1 مدیر امنیت درجه )Use Caseمورد کاربر ( سازيخدمات طرحی و پیاده 5
 1 مدیر امنیت درجه اهیخدمات تحلیلی و آزمایشگ 6
 1 مدیر امنیت درجه به طور جداگانهSOC  هاياجراي فاز شناخت شبکه و نیازمندي 7
 1 مدیر امنیت درجه سازيو امن(سوابق) گ آوري الشامل نصب حسگر، جمع SOCنیاز اجراي پروژه پیش 8
 1 مدیر امنیت درجه خدمتبه عنوان  SOCارائه خدمات  9
 1 مدیر امنیت درجه )SIEM(فناوري نصب و اجراي  10
 کارشناس ارشد امنیت SOC هایی مرکزتعریف و اجراي فرآیند 11
 کارشناس ارشد امنیت و تخصص راهبري SOCآموزش درون مرکز  12

 صنعتی ز عملیات امنیتمرک )7-8-1

 ه است.ارائه شد 15-7) صنعتی در جدول SOCتعرفه خدمات مربوط به طراحی مرکز عملیات امنیت (

 یصنعت تیامن اتیمرکز عمل: تعرفه خدمات مربوط به 15-7جدول 
 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 کارشناس ارشد امنیت فیزیکی و پیرامونی ،بازرسی امنیت محیطی 1
 کارشناس ارشد امنیت ساخت صنعتیهاي امنیتی در زیرمشیخطارزیابی  2

 کارشناس ارشد امنیت کنترل صنعتی هاي ها و سامانهنفوذ شبکه آزمون 3

 کارشناس ارشد امنیت هاي کنترل صنعتیسامانهسازي امن 4

 کارشناس ارشد امنیت ه صنعتی طراحی معماري دفاع در عمق شبک 5

 کارشناس ارشد امنیت هاي صنعتیساختامنیت در زیر راهبردی و تدوین طراح 6

 کارشناس ارشد امنیت طراحی مرکز عملیات امنیت صنعتی 7

 1کارشناس امنیت درجه  و راهبري مرکز عملیات امنیت صنعتی سازيپیاده 8

  امنیت در نقاط انتهایی )7-9

 است. 16-7، به شرح جدول )EndPoint Security( نیت در نقاط انتهاییامتعرفه خدمات 



 

 1401سال  - تخصصی انفورماتیک-تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی
 1401 وریشهر - 2نسخه 

 

86 
 

 ییدر نقاط انتها تیامن: تعرفه خدمات 16-7جدول 
 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 2درجه  -کارشناس امنیت  بازدید از شرایط و تنظیمات محصول 1
 2رجه د -کارشناس امنیت  زيدر سکوي غیرویندوکننده خدمت دریافت/دهندهارائهی رسانروزهنصب/ب 2
 2رجه د -کارشناس امنیت  در سکوي ویندوزيکننده دریافت/دهندهارائهرسانی روزهنصب/ب 3
 2رجه د -کارشناس امنیت  رسانی کنسول مدیریتی/کارگزار ضدبدافزار روزهنصب/ب 4
 2رجه د -کارشناس امنیت  از طریق کنسول مدیریتی کارسازي رسانی بر روروزهنصب/ب 5
 2رجه د -کارشناس امنیت  از طریق کنسول مدیریتی کارخواهرسانی بر روي روزهنصب/ب 6
 2رجه د -کارشناس امنیت  وزياز آلودگی و تهدیدات در سکوي غیر ویندکارساز/کارخواه پاکسازي  7
 2رجه د -کارشناس امنیت  ی و تهدیدات در سکوي ویندوزياز آلودگ پاکسازي کارساز/کارخواه 8
 2رجه د -کارشناس امنیت  حذف ضدبدافزار قبلی از طریق کنسول مدیریتی 9
 2رجه د -کارشناس امنیت  حذف ضدبدافزار قبلی از کامپیوترها به طور مستقیم 10
 1درجه  -کارشناس امنیت  سازي کنسول مدیریتیسفارشی 11

 DLPم خدمات سیست )7-10

 ست.انشان داده شده  17-7در جدول شماره  DLPخدمات سیستم تعرفه نرخ 

 DLPخدمات سیستم : تعرفه 17-7جدول 
 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 کارشناس ارشد امنیت DLPهاي سامانهسازي مشاوره و نظارت در اجرا و پیاده 1
 کارشناس ارشد امنیت ل شبکه و طراحی منطقی جانمایی در شبکهتحلی 2
 کارشناس ارشد امنیت زعامل ویندو هايسامانهبراي  -DLPهاي کارسازافزاري افزاري و نرمنصب سخت 3
 1کارشناس امنیت درجه  MacOSو  Linuxهاي عامل سامانهبراي  -DLPهاي کارسازافزاري افزاري و نرمنصب سخت 4
و  iOSنترل تجهزیات موبایل کبراي  -DLPهاي کارسازافزاري افزاري و نرمسختب نص 5

Android 
  1کارشناس امنیت درجه 

 2کارشناس امنیت درجه  ویندوزي هايکارخواهافزاري براي پیکربندي نرم 6
 1کارشناس امنیت درجه  MacOSو  Linuxهاي کارخواهافزاري براي پیکربندي نرم 7
 1کارشناس امنیت درجه  )Androidو  iOS هاي عاملنلفن همراه (سامانه هايکارخواهافزاري براي دي نرمپیکربن 8
 امنیتارشد کارشناس  ایجاد قوانین و تعیین سطوح کنترلی و دسترسی 9
 1مدیر امنیت درجه  DLPهاي امنیتی سازمان در مشیخطسازي تحلیل و تدوین و پیاده 10
 1مدیر امنیت درجه  هاي قوانینو بررسی نقض هاتحلیل گزارش 11
 1مدیر امنیت درجه  هاها بر اساس گزارشسازي قوانین و دسترسیپیاده 12
 امنیتارشد کارشناس  DLPها و امکانات سازي قابلیتسفارشی 13
 1مدیر امنیت درجه  هاي جرائمبررسی جرائم و تهیه گزارش رخداد 14
 2کارشناس امنیت درجه  سامانهسازي، تدوین گزارش و کاربري دازي، پیادهانآموزش نصب و راه 15
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 پیکربندي پیشرفته امنیت )7-11

 نشان داده شده است. 18-7در جدول  پیکربندي پیشرفته امنیتتعرفه خدمات مربوط به 

 تیامن شرفتهیپ يکربندیپ: تعرفه 18-7جدول 
 تخصص الزم عنوان خدمت یفرد

 1رجه د -امنیت مدیر  ايبراي مقابله با حمالت شبکه Migrationفنون پیکربندي  1
 امنیتکارشناس ارشد  هاPacketگذاري عالمتفنون پیکربندي  2
 امنیتکارشناس ارشد  )RFC2827/3704و  RFC1918/3330 (مانند هاي امنیتیRFC ياجرا 3
 امنیتکارشناس ارشد  Sink Holeو  Black Hole کارهايپیکربندي راه 4
 امنیتکارشناس ارشد  RTBH-Remote Triggered Black Holeپیکربندي فیلترینگ  5
 امنیتکارشناس ارشد  )Access-Lists(یا  پیکربندي فیلترینگ ترافیک با استفاده از لیست دسترسی 6
 امنیتس ارشد کارشنا )TCP(استراق سمع  TCP Interceptپیکربندي  7
 امنیتکارشناس ارشد  Unicast Reverse Path Forwarding - uRPFپیکربندي  8
 امنیتکارشناس ارشد  )Committed Access Rate) CARپیکربندي  9
 امنیتکارشناس ارشد  Network Based Application Recognition - NBARپیکربندي  10
 امنیترشد کارشناس ا NetFlowپیکربندي پروتکل  11
 1درجه  -امنیت مدیر  Anti-Spoofing پیکربندي راهکارهاي 12
 1رجه د -امنیت مدیر  Packetپیکربندي ردیابی و استفاده از ردیابی  13
 1رجه د -امنیت مدیر  پیکربندي کنترل ترافیک عبوري و مدیریت تراکم 14
 1رجه د -امنیت دیر م General Data Protection Regulationاجرا راهکارهاي  15
 1رجه د -امنیت مدیر  Data Privacy Programاجرا راهکارهاي  16
 1رجه د -امنیت مدیر  )Software Development Life Cycle(یا   SDLCاجرا راهکارهاي 17
 1رجه د -امنیت مدیر  Intelligence Protectionاجرا راهکارهاي  18

 هاي نوینامنیت در فناوري )7-12

 نشان داده شده است. 19-7هاي نوین در جدول دمات مربوط به امنیت در فناوريتعرفه خ

 تیامن شرفتهیپ يکربندیپ: تعرفه 19-7جدول 
 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 1درجه  - مشاور امنیت ظارت نمشاوره/ -) IoTاینترنت اشیاء (امنیت  1
 1رجه د -امنیت مدیر  طراحی-اینترنت اشیاءیت امن 2
 کارشناس ارشد امنیت  اینترنت اشیاء پلتفورم سازياجراي راهکارهاي امن 3

 کارشناس ارشد امنیت سازي تجهیزات اینترنت اشیاءاجراي راهکارهاي امن 4

 1جه رد -امنیت مدیر  )Big Dataهاي کالن داده (سازي سامانهاجراي راهکارهاي امن 5



 

 1401سال  - تخصصی انفورماتیک-تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی
 1401 وریشهر - 2نسخه 

 

88 
 

 نرخ پایه خدمات عمومی و مشترك )7-13

 است. 20-7تعرفه خدمات عمومی و مشترك در حوزه امنیت اطالعات به شرح جدول 

 : نرخ پایه خدمات عمومی و مشترك20-7جدول 
 تخصص الزم عنوان خدمت ردیف

 امنیت کارشناس ارشد خدمات مشاوره 1
 امنیت کارشناس ارشد خدمات نظارت 2
 امنیت کارشناس ارشد خدمات مدیریت و مدیریت پروژه 3
 امنیت کارشناس ارشد خدمات پشتیبانی 4
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 مشاورهتعرفه نرخ خدمات  )8 فصل

 مقدمه )8-1

 اي آمده است. خدمات مشاورهمربوط به ارائه در این فصل نرخ تعرفه 

 اينرخ ارائه خدمات مشاوره )8-2

(بر اساس مدل ارائه شده مشاور ها باید بر اساس تخصص ساعت، تعرفه-اي بر اساس نفرمشاورهخدمات  براي محاسبه هزینه
 الف) برآورد و مشخص شوند. (و عناوین شغلی نمونه احصا شده در پیوست  2در فصل 

-به منظور محاسبه نفر(اي، مرتبه شغلی مشاوران بندي مشاوران در سازمان نظام صنفی رایانهرتبهنظام با توجه به  نکته:
 خواهد بود:به شرح زیر ساعت) 

 سازمان: ارشد 1مشاور رتبه  •
 1سازمان: درجه  2مشاور رتبه  •
 2سازمان: درجه  3مشاور رتبه  •
 3کارشناس سازمان: درجه  •

 ايو مشاوره افزارينرمهاي هزینه نظارت بر پروژه )8-3

مبلغ قرارداد  %20تا  %15 يمبنا بر ،ايو مشاوره يافزارنرم ياهپروژه بر نظارتخدمات  )يقراردادها متیق يمبنا ای( تعرفه
 شود.میمحاسبه  یاصل
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 پیوست الف: تعریف عناوین شغلی

 مقدمه) 1-الف

بر اساس مفاد فصل قبلی، تعریف مشاغل در حوزه فناوري اطالعات در این فصل ذکر شده است. توجه شود که در تعریف 
 است. قابل جایگزینی با تجربه مفید و موثر باالتر» تحصیلیحداقل مدرك «تمامی عناوین شعلی، 

 افزارنرمعناوین شغلی حوزه ) 2-الف

 افزار در جدول زیر آمده است.عناوین شغلی حوزه نرم

 افزارنرمدر حوزه  یشغل نیعناو

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
حداقل سابقه 

 کاري
 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد مدیر پروژه فزارانرممدیر پروژه ارشد 

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  مدیر پروژه  1درجه  افزارمدیر پروژه نرم
 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  مدیر پروژه 2درجه  افزارمدیر پروژه نرم

 سال 15تا  10 کارشناسی ارشد ارشد مشاور افزارنرممشاور ارشد 
 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  مشاور  1درجه  زارافمشاور نرم
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  مشاور 2درجه  افزارمشاور نرم

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  مدیر فنی مدیر پشتیبانی
 تا سه سال کارشناسی 2درجه  مدیر فنی مدیر خدمات پس از فروش

 سال 6تا  3 اسیکارشن 1درجه  مدیر فنی افزارنرم-مدیر کیفیت
 سال 10تا  6 کارشناسی 1درجه  مدیر فنی راهبر پایگاه داده

 سال 10تا  6 کارشناسی ارشد تحلیلگر/معمار گر ارشدتحلیل
 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  تحلیلگر/معمار 1گر درجه تحلیل

 سال 15تا  10 کارشناسی ارشد ارشد تحلیلگر/معمار افزارمعمار ارشد نرم
 سال 10تا  6 کارشناسی 1درجه  تحلیلگر/معمار افزارار درجه یک نرممعم

 سال 10تا  6 کارشناسی ارشد برنامه نویس نویس ارشدبرنامه
 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  برنامه نویس 1نویس درجه برنامه
 تا سه سال کارشناسی 2درجه  برنامه نویس 2نویس درجه برنامه

 سال 10تا  6 کارشناسی ارشد ارشد طراح افزارطراح ارشد نرم
 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  طراح افزارطراح نرم

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس افزارنرممسئول سایت/کارگاه 
 تا سه سال کارشناسی 2درجه  کارشناس افزارنرمکارشناس آموزش 

 سال 6تا  3 رشناسیکا 2درجه  کارشناس افزارنرمکارشناس تضمین کیفیت 
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 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
حداقل سابقه 

 کاري
 تا سه سال کارشناسی 2درجه  کارشناس افزارکارشناس تولید نرم

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  کارشناس کارشناس پیکربندي
 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  کارشناس 1کارشناس کنترل پروژه درجه 

کارشناس پشتیبانی فنی/راهبري 
 1افزار درجه نرم

 سال 6تا  3 رشناسیکا 1درجه  کارشناس

کارشناس پشتیبانی فنی/راهبري 
 2افزار درجه نرم

 تا سه سال کارشناسی 2درجه  کارشناس

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  کارشناس 1کارشناس استقرار درجه 
 تا سه سال کارشناسی 2درجه  کارشناس 2کارشناس استقرار درجه 

 سال 6تا  3 سیکارشنا ارشد کارشناس افزارنرمون طراح آزم
 تا سه سال کارشناسی 2درجه  کارشناس گرآزمون

 تا سه سال کارشناسی 3درجه  کارشناس کارشناس مستندسازي
 سال 10تا  6 کارشناسی ارشد ارشد کارشناس کارشناس پایگاه داده ارشد

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  کارشناس 1کارشناس پایگاه داده درجه 
 تا سه سال کارشناسی 2درجه  نسینتک تکنسین عملیات

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  کارشناس 1درجه  سامانهمهندس 
 سال 10تا  6 کارشناسی ارشد کارشناس  سامانهمهندس ارشد 

 سال 15تا  10 کارشناسی ارشد مدیر فنی راهبر ارشد پایگاه داده 

 

 عناوین شغلی حوزه معماري سازمانی) 3-الف

 وزه معماري سازمانی در جدول زیر آمده است.عناوین شغلی ح

 حوزه معماري سازمانی یشغل نیعناو

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
حداقل سابقه 

 کاري
 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد مدیر پروژه مدیر پروژه ارشد معماري سازمانی

 سال 15تا  10 کارشناسی 1رجه د مدیر پروژه 1مدیر پروژه معماري سازمانی درجه 
 سال 10تا  6 کارشناسی 2درجه  مدیر پروژه 2مدیر پروژه معماري سازمانی درجه 

 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد مشاور وکارمشاور (خبره) ارشد کسب
 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  مشاور 1وکار درجه مشاور (خبره) کسب

 سال 10تا  6 کارشناسی ارشد ارشد گر/معمارتحلیل معمار ارشد (مدیر فنی)
 سال 10تا  6 کارشناسی ارشد ارشد گر/معمارتحلیل )Domain Architectمعمار دامنه (

 سال 10تا  6 کارشناسی 1درجه  گر/معمارتحلیل )Solution Architectمعمار راهکار (
 سال 10تا  6 کارشناسی 1درجه  گر/معمارتحلیل 1درجه  وکارمعمار کسب
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 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
حداقل سابقه 

 کاري
 سال 10تا  6 کارشناسی 1درجه  گر/معمارتحلیل 1درجه  سامانهمعمار 

 سال 10تا  6 کارشناسی 1درجه  گر/معمارتحلیل 1معمار داده درجه 
 سال 10تا  6 کارشناسی 1درجه  گر/معمارتحلیل 1معمار فناوري درجه 

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  گر/معمارتحلیل 2وکار درجه گر کسبتحلیل
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  گر/معمارتحلیل 2درجه  سامانهگر تحلیل
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  گر/معمارتحلیل 2گر داده درجه تحلیل
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  تحلیلگر/معمار 2گر فناوري درجه تحلیل
 تا سه سال اسیکارشن 3درجه  تحلیلگر/معمار 3وکار درجه گر کسبتحلیل
 تا سه سال کارشناسی 3درجه  تحلیلگر/معمار 3درجه  سامانهگر تحلیل
 تا سه سال کارشناسی 3درجه  تحلیلگر/معمار 3گر داده درجه تحلیل
 تا سه سال کارشناسی 3درجه  تحلیلگر/معمار 3درجه  فناوريگر تحلیل

 الس 10تا  6 کارشناسی 1درجه  مدیر فنی مدیر تضمین کیفیت
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس کارشناس تضمین کیفیت

 تا سه سال کارشناسی 3درجه  کارشناس کارشناس پیکربندي
 تا سه سال کارشناسی 3درجه  کارشناس کارشناس مستندسازي
 تا سه سال کارشناسی 3درجه  تکنسین متخصص ابزار معماري

 

 امنیت) عناوین شغلی حوزه 4-الف

 شغلی حوزه امنیت در جدول زیر آمده است.عناوین 

 عناوین شغلی در حوزه امنیت

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
حداقل سابقه 

 کاري
 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد مدیر پروژه امنیت مدیر پروژه ارشد

 لسا 15تا  10 کارشناسی 1درجه  مدیر پروژه  1درجه  مدیر پروژه امنیت
 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  مدیر پروژه 2مدیر پروژه امنیت درجه 

 سال 15تا  10 کارشناسی ارشد ارشد مشاور امنیتمشاور ارشد 
 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  مشاور 1درجه  مشاور امنیت
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  مشاور  2درجه  مشاور امنیت

 سال 10تا  6 کارشناسی 1درجه  فنیمدیر  1مدیر امنیت درجه 
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  مدیر فنی 2مدیر امنیت درجه 

 سال 15تا  10 کارشناسی ارشد ارشد کارشناس کارشناس ارشد امنیت 
 سال 10تا  6 کارشناسی 1درجه  کارشناس 1کارشناس امنیت درجه 
 سال 6 تا 3 کارشناسی 2درجه  کارشناس 2کارشناس امنیت درجه 
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 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
حداقل سابقه 

 کاري
 سال  6تا  3 کارشناسی 2درجه  تکنسین  تکنسین

 

 ) عناوین شغلی حوزه شبکه/ارتباطات5-الف

 عناوین شغلی حوزه شبکه/ارتباطات در جدول زیر آمده است.

 شبکه و ارتباطاتدر حوزه  یشغل نیعناو

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
حداقل سابقه 

 کاري
 سال 15بیش از  کارشناسی ارشد مدیر پروژه شبکه/ارتباطاته ارشد مدیر پروژ

 سال 15تا  10 کارشناسی 1درجه  مدیر پروژه  1درجه  مدیر پروژه شبکه/ارتباطات
 سال  10تا  6 کارشناسی 2درجه  مدیر پروژه 2درجه  شبکه/ارتباطاتمدیر پروژه 

 سال 15تا  10 دکارشناسی ارش ارشد مشاور شبکه/ارتباطاتمشاور ارشد 
 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  مشاور 1درجه  مشاور شبکه/ارتباطات

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  مشاور 2 درجه شبکه/ارتباطاتمشاور 
 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  مدیر فنی شبکه/ارتباطات -مدیر کیفیت 

 سال 10تا  6 یکارشناس 1درجه  مدیر فنی شبکه/ارتباطات - کارسازراهبر 
 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  مدیر فنی 1درجه  مدیر فنی شبکه/ارتباطات
 تا سه سال کاردانی 2درجه  مدیر فنی 2درجه  مدیر فنی شبکه/ارتباطات

 سال 10تا  6 کارشناسی ارشد ارشد طراح طراح ارشد شبکه/ارتباطات
 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  طراح شبکه/ارتباطات -طراح شبکه

 تا سه سال کارشناسی 2درجه  کارشناس شبکه/ارتباطات -کارشناس آموزش
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس شبکه/ارتباطات -کارشناس تضمین کیفیت 

 سال 6تا  3 کارشناسی ارشد کارشناس شبکه/ارتباطات - طراح آزمون
 الس 6تا  3 کاردانی 1درجه  تکنسین 1تکنسین شبکه درجه 

 تا سه سال کاردانی 2درجه  تکنسین 2درجه تکنسین شبکه 
 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  کارشناس شبکه/ارتباطات -کارشناس مسئول سایت 

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  کارشناس 2درجه  کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه
 تا سه سال ردانیکا 2درجه  کارشناس 2درجه  کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

 تا سه سال کاردانی 1درجه  تکنسین تکنسین پشتیبانی/عملیات/شبکه
 ریزي و کنترل پروژه شبکهکارشناس برنامه

 1درجه 
 تا سه سال کارشناسی 1درجه  کارشناس

 ریزي و کنترل پروژه شبکهکارشناس برنامه
 2درجه 

 تا سه سال کاردانی 2درجه  کارشناس
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 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
حداقل سابقه 

 کاري
کارشناس ارشد 

 سازي/پردازشی/رایانش ابريذخیره/شبکه
 سال 6تا  3 کارشناسی ارشد کارشناس

سازي/پردازشی/رایانش کارشناس شبکه/ذخیره
 1ابري درجه 

 تا سه سال کارشناسی 1درجه  کارشناس

سازي/پردازشی/رایانش کارشناس شبکه/ذخیره
 2ابري درجه 

 سال 6تا  3 کاردانی 2درجه  کارشناس

 سال 10تا  6 کارشناسی ارشد ارشد کارشناس کار وکارشناس ارشد کسب
 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  کارشناس وکار کسب 1کارشناس درجه 
 سال 15تا  10 کارشناسی ارشد ارشد ناظر ناظر درجه ارشد

 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  ناظر 1ناظر درجه 
 تا سه سال کاردانی 2درجه  ناظر کمک ناظر 

 

 افزارسختوین شغلی حوزه عنا) 6-الف

 افزار در جدول زیر آمده است.عناوین شغلی حوزه سخت

 افزارسختحوزه  یشغل نیعناو

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
حداقل سابقه 

 کاري
 سال 10تا  6 کارشناسی ارشد کارشناس ارشد افزارسختکارشناس 
 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  سکارشنا 1درجه  افزارسختکارشناس 

 

 ) عناوین شغلی حوزه مرکز داده7-الف

. الزم به ذکر است هاي تفکیکی به شرح جداول زیر آمده استبرداري مرکز داده در بخشنگهداري و بهرهعناوین شغلی حوزه 
مراه ه ن شرح شغل کلی، بههاي مرکز داده از جمله: طراحی، نظارت، ممیزي، ساخت و همچنیعناوین شغلی سایر حوزهکه 

 .گرایش تحصیلی متناظر این عناوین نیز در نسخ بعدي گردآوري و ارائه خواهد شد

 برداري: بخش عملیات بهرهمرکز داده برداريبهرهنگهداري و حوزه عناوین شغلی 

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
 حداقل سابقه کاري

 سال  15تا  10 کارشناسی ارشد ارشد مدیر فنی مرکز داده داريبربهرهمدیر عملیات 
 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز سایت  برداريبهرهکارشناس ارشد 

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس سایت  برداريبهرهکارشناس 
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین سایت  برداريبهرهتکنسین 
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 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
 حداقل سابقه کاري

 سال  10تا  6 کارشناس 1درجه  ناظر/ممیز ارشد کنترل تغییرات و مدیریت ظرفیت  کارشناس
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس کارشناس کنترل تغییرات و مدیریت ظرفیت
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین تکنسین کنترل تغییرات و مدیریت ظرفیت

 سال 6تا  3 شناسکار 2درجه  کارشناس کارشناس خدمات فیزیکی
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین تکنسین خدمات فیزیکی

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز کارشناس ارشد نصب تجهیزات
 سال 6تا  3 کارشناس 2درجه  کارشناس نصب تجهیزات کارشناس

 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین تکنسین نصب تجهیزات

 مرکز دادهانتقال  رساختیزبخش : مرکز داده برداريبهرهزه نگهداري و عناوین شغلی حو

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
 حداقل سابقه کاري

 سال  15تا  10 کارشناسی ارشد 1درجه  مدیر فنی مرکز دادهمدیر زیرساخت انتقال 
هاي انتقال داده سامانه سازيپیادهکارشناس ارشد 

 برنوري فی
 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز

انتقال داده  هايسامانه سازيپیادهکارشناس 
 فیبرنوري

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس

انتقال داده  هايسامانه سازيپیادهتکنسین 
 فیبرنوري

 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز برنوريانتقال داده فی هايسامانهکارشناس ارشد 
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس فیبرنوريانتقال داده  هايسامانهکارشناس 
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین انتقال داده فیبرنوري  هايسامانهتکنسین 

 سال  10تا  6 شناسیکار 1درجه  ناظر/ممیز مس)-زیرساخت غیر فعال (فیبرکارشناس ارشد 
 سال 6تا  3 کارشناس 2درجه  کارشناس مس)-زیرساخت غیر فعال (فیبرکارشناس 
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین مس)-زیرساخت غیر فعال (فیبرتکنسین 

 ساختمان و تیپاپ سا، یکیزیف رساختیزبخش : مرکز داده برداريبهرهعناوین شغلی حوزه نگهداري و 

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
 حداقل سابقه کاري

 سال  15تا  10 کارشناسی ارشد ارشد مدیر فنی پاپ سایت و ساختمان- مرکز دادهمدیر زیرساخت فیزیکی 
 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز کارشناس ارشد عملیات برق 

 سال 6تا  3 سیکارشنا 2درجه  کارشناس کارشناس عملیات برق 
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین تکنسین عملیات برق 

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز کارشناس ارشد عملیات مکانیک
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس کارشناس عملیات مکانیک 
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 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
 حداقل سابقه کاري

 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین تکنسین عملیات مکانیک 
 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز ارشد عملیات ساختمان کارشناس 

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس کارشناس عملیات ساختمان 
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین تکنسین عملیات ساختمان 

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز کارشناس ارشد عملیات اعالن و اطفائ حریق
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس کارشناس عملیات اعالن و اطفائ حریق
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین تکنسین عملیات اعالن و اطفائ حریق

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز پایشکارشناس ارشد ابزار دقیق و زیرساخت 
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس پایشکارشناس ابزار دقیق و زیرساخت 

 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین پایشابزار دقیق و زیرساخت  تکنسین
 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز کارشناس ارشد نت عملیات

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس کارشناس نت عملیات 
 سه سالتا  کاردانی 3درجه  تکنسین تکنسین نت عملیات 

 تیارتباطات و پاپ سا رساختیزبخش : مرکز داده برداريبهرهعناوین شغلی حوزه نگهداري و 

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
 حداقل سابقه کاري

 سال  15تا  10 کارشناسی ارشد ارشد مدیر فنی و پاپ سایت مرکز دادهمدیر زیرساخت ارتباطات 
 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز نصب رادیو کارشناس ارشد 

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس نصب رادیو  کارشناس
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین تکنسین نصب مودم وایرلس

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز کارشناس ارشد ارتباطات مخابراتی
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس تیمخابراکارشناس ارتباطات 

 هاو روش )هاسیستمها (سامانهبخش : مرکز داده برداريبهرهعناوین شغلی حوزه نگهداري و 

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
 حداقل سابقه کاري

  سال 15تا  10 کارشناسی ارشد ارشد مدیر پروژه هاو روش هاسامانهمدیر 
 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز کارشناس ارشد فرآیندها و ساختار سازمانی

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس کارشناس فرآیندها و ساختار سازمانی
 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز هاارشناس ارشد تحلیل و پایش فرآیندک

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس هاتحلیل و پایش فرآیندکارشناس 
 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز کارشناس ارشد استاندارد 

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس کارشناس استاندارد 
 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز کارشناس ارشد ایمنی
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 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
 حداقل سابقه کاري

 سال 6ا ت 3 کارشناسی 2درجه  کارشناس ایمنیکارشناس 
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین ایمنیتکنسین 

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز کارشناس ارشد تحلیل ریسک
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس تحلیل ریسککارشناس 

 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین تکنسین تحلیل ریسک
 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز کز دادهمرکارشناس ارشد ارزیابی و ممیزي 

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس مرکز دادهکارشناس ارزیابی ممیزي 
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین مرکز دادهتکنسین ارزیابی ممیزي 

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز مستندسازيکارشناس ارشد 
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس سازيمستند کارشناس

 انیشبکه و مشتر یبانیو پشت اتیعمل : بخشمرکز داده برداريبهرهعناوین شغلی حوزه نگهداري و 

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
 حداقل سابقه کاري

 سال  15تا  10 ارشدکارشناسی  ارشد مدیر فنی مدیر عملیات و پشتیبانی شبکه و مشتریان
مرکز کارشناس ارشد پشتیبانی شبکه زیرساخت 

 )BO( و پاپ سایت داده
 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز

و  مرکز دادهکارشناس پشتیبانی شبکه زیرساخت 
 )BO(پاپ سایت 

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس

و  مرکز دادهتکنسین پشتیبانی شبکه زیرساخت 
 )BO( پ سایتپا

 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین

کارشناس ارشد پشتیبانی زیرساخت شبکه و انتقال 
)BO( 

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس )BO(کارشناس پشتیبانی زیرساخت شبکه و انتقال 
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین )BO( تکنسین پشتیبانی زیرساخت شبکه و انتقال

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز زیرساخت فیزیکی  پایشکارشناس ارشد 
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس زیرساخت فیزیکی  پایش کارشناس
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین زیرساخت فیزیکی پایش تکنسین 

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز )FO( مرکز دادهکارشناس ارشد پشتیبانی 
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس )FO( مرکز دادهکارشناس پشتیبانی 
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین )FO( مرکز دادهتکنسین پشتیبانی 

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز مرکز دادهکارشاس ارشد تغییرات شبکه 
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس مرکز دادهکارشاس تغییرات شبکه 
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین مرکز دادهتکنسین تغییرات شبکه 

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز SOCکارشناس ارشد مرکز عملیات امنیت 
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 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
 حداقل سابقه کاري

 سال 6تا  3 ارشناسیک 2درجه  کارشناس SOCکارشناس مرکز عملیات امنیت 
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین SOCتکنسین مرکز عملیات امنیت 

 شبکه سازيپیادهنگهداشت و بخش : مرکز داده برداريبهرهعناوین شغلی حوزه نگهداري و 

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
 حداقل سابقه کاري

 سال  15تا  10 کارشناسی ارشد ارشد مدیر فنی بکهش سازيپیادهمدیر نگهداشت و 
 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز زیرساخت شبکه سازيپیادهکارشناس ارشد 

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس زیرساخت شبکه سازيپیادهکارشناس 
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین زیرساخت شبکه سازيپیادهتکنسین 

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  کارشناس کارشناس ارشد نگهداري زیرساخت شبکه
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس نگهداري زیرساخت شبکه کارشناس

 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین تکنسین نگهداري زیرساخت شبکه
 سال  10تا  6 ناسیکارش 1درجه  کارشناس و محتوا سازيذخیرهکارشناس ارشد عملیات 

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس و محتوا سازيذخیرهکارشناس عملیات 
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین و محتوا سازيذخیرهتکنسین عملیات 

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز ابري کارشناس ارشد عملیات
 سال 6تا  3 ارشناسیک 2درجه  کارشناس کارشناس عملیات ابري
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین تکنسین عملیات ابري

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز کارشناس ارشد پهناي باند
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس کارشناس پهناي باند

 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین پهناي باندتکنسین 
 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز ي کاربرديهارنامهبکارشناس ارشد 

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس ي کاربرديهابرنامهکارشناس 
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین ي کاربرديهابرنامهتکنسین 

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز  )سرویسخدمت (کارشناس ارشد توسعه 
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس )سرویسخدمت (شناس توسعه کار

 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین )سرویسخدمت (تکنسین توسعه 

 فناوري اطالعاتبخش : مرکز داده برداريبهرهعناوین شغلی حوزه نگهداري و 

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
 حداقل سابقه کاري

 سال  15تا  10 کارشناسی ارشد مدیر فنی دیر فناوري اطالعاتم
 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز افزارنرمو پشتیبانی  اندازيراهکارشناس ارشد 

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس افزارنرمو پشتیبانی  اندازيراهکارشناس 
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 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
 حداقل سابقه کاري

 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین افزارنرمو پشتیبانی  اندازيراهتکنسین 
 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز کارشناس ارشد امور پایگاه و داده

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس کارشناس امور پایگاه و داده
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین تکنسین امور پایگاه و داده

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز وري اطالعاتفنا خدماتکارشاس ارشد عملیات 
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس فناوري اطالعاتخدمات کارشاس عملیات 
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین فناوري اطالعات خدماتتکنسین عملیات 

 اتاطالع تیامنبخش : مرکز داده برداريبهرهعناوین شغلی حوزه نگهداري و 

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
 حداقل سابقه کاري

 سال  15تا  10 کارشناسی ارشد ارشد مدیر فنی مرکز دادهمدیر امنیت اطالعات 
 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز کارشناس ارشد امنیت شبکه

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس کارشناس امنیت شبکه
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین تکنسین امنیت شبکه

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز افزارو سخت افزارنرمکارشناس ارشد امنیت 
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس افزارو سخت افزارنرمکارشناس امنیت 
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین افزارو سخت افزارنرمتکنسین امنیت 

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز کارشناس ارشد امنیت اطالعات و ارتباطات
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس کارشناس امنیت اطالعات و ارتباطات
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین تکنسین امنیت اطالعات و ارتباطات

 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز عامل کارشناس ارشد پدافند غیر
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس پدافند غیر عامل کارشناس

 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین تکنسین پدافند غیر عامل
 سال  10تا  6 کارشناسی 1درجه  ناظر/ممیز مرکز دادهکارشناس ارشد حفاظت فیزیکی 

 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس مرکز دادهکی کارشناس حفاظت فیزی
 تا سه سال کاردانی 3درجه  تکنسین مرکز دادهتکنسین حفاظت فیزیکی 

 فروش و بازرگانیبخش : مرکز داده برداريبهرهعناوین شغلی حوزه نگهداري و 

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
 حداقل سابقه کاري

 سال  15تا  10 کارشناسی ارشد ارشد مدیر فنی وشمدیر فر
 سال  10تا  6 کارشناس 1درجه  کارشناس مرکز دادهکارشناس ارشد فروش 

 سال 6تا  3 کارشناس 2درجه  کارشناس مرکز دادهفروش کارشناس 
 سال  10تا  6 کارشناس 1درجه  کارشناس کارشناس ارشد خدمات پهناي باند
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 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
 حداقل سابقه کاري

 سال 6تا  3 کارشناس 2درجه  کارشناس باندکارشناس خدمات پهناي 
 سال  10تا  6 کارشناس 1درجه  کارشناس کارشناس ارشد خدمات ویژه

 سال 6تا  3 کارشناس 2درجه  کارشناس کارشناس خدمات ویژه
 سال  10تا  6 کارشناس 1درجه  کارشناس کارشناس ارشد خدمات مشترکین کوچک

 سال 6تا  3 کارشناس 2درجه  اسکارشن کارشناس خدمات مشترکین کوچک
 سال  10تا  6 کارشناس 1درجه  کارشناس کارشناس ارشد خدمات مشترکین بزرگ

 سال 6تا  3 کارشناس 2درجه  کارشناس کارشناس خدمات مشترکین بزرگ

 بازاریابی : بخشمرکز داده برداريبهرهعناوین شغلی حوزه نگهداري و 

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
داقل مدرك ح

 تحصیلی 
 حداقل سابقه کاري

 سال  15تا  10 کارشناسی ارشد ارشد مدیر فنی مدیر بازاریابی
 سال  10تا  6 کارشناس 1درجه  کارشناس کارشناس ارشد بازاریابی

 سال 6تا  3 کارشناس 2درجه  کارشناس کارشناس بازاریابی
 سال  10ا ت 6 کارشناس 1درجه  کارشناس بازاریابیکارشناس ارشد 

 سال 6تا  3 کارشناس 2درجه  کارشناس بازاریابیکارشناس 
 سال  10تا  6 کارشناس 1درجه  کارشناس کارشناس ارشد صداي مشتري و روابط عمومی

 سال 6تا  3 کارشناس 2درجه  کارشناس کارشناس صداي مشتري و روابط عمومی

 تامین و انباربخش  :مرکز داده برداريبهرهعناوین شغلی حوزه نگهداري و 

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
 حداقل سابقه کاري

 سال  15تا  10 کارشناسی ارشد ارشد مدیر فنی مدیر تامین و انبار
 سال  10تا  6 کارشناس 1درجه  کارشناس کارشناس ارشد خرید داخلی

 سال 6تا  3 کارشناس 2درجه  کارشناس کارشناس خرید داخلی
 سال  10تا  6 کارشناس 1درجه  کارشناس کارشناس ارشد خرید خارجی

 سال 6تا  3 کارشناس 2درجه  کارشناس کارشناس خرید خارجی
 سال  10تا  6 کارشناس 1درجه  کارشناس کارشناس ارشد خرید تخصصی

 سال 6تا  3 کارشناس 2درجه  کارشناس خرید تخصصیکارشناس 
 سال  10تا  6 کارشناس 1درجه  کارشناس مومیکارشناس ارشد خرید ع

 سال 6تا  3 کارشناس 2درجه  کارشناس کارشناس خرید تخصصی
 سال  10تا  6 کارشناس 1درجه  کارشناس کارشناس ارشد نبار

 سال 6تا  3 کارشناس 2درجه  کارشناس کارشناس انبار
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 سایر) 8-الف

 در جدول زیر آمده است.عاتی مرتبط در حوزه فناوري اطالسایر عناوین شغلی 

 یشغل نیعناوسایر 

 مرتبه شغلی رده شغلی عنوان شغل
حداقل مدرك 

 تحصیلی 
حداقل سابقه 

 کاري
 سال 6تا  3 کارشناسی 2درجه  کارشناس نگارگر (کارشناس گرافیک کامپیوتري)

 سال 6تا  3 دیپلم 1درجه  تکنسین 1اپراتور درجه 
 تا سه سال دیپلم 2درجه  تکنسین 2اپراتور درجه 

 سال 6تا  3 کارشناسی ارشد ارشد کارشناس کارشناس ارشد تاسیسات برق/مکانیک
 سال 6تا  3 کارشناسی 1درجه  کارشناس کارشناس تاسیسات برق/مکانیک
 تا سه سال کاردانی 2درجه  تکنسین تکنسین تاسیسات برق/مکانیک
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 زارافمحاسبه هزینه پشتیبانی نرممثال پیوست ب: 

 مقدمه) 1-ب

 افزار، توضیح داده شده است.هاي پشتیبانی یک نرمدر این پیوست مثالی براي برآورد هزینه، 3بر اساس مفاد فصل 

 نحوه محاسبه ) 2-ب

هاي خرید (یا توسعه بر اساس توافقات کارفرما و پیمانکار و هزینه: )4-2-3بخش (بند الف،  پایه پشتیبانیمبلغ  •
برآورد شده  ریال 500،000،000 پشتیبانی ، مبلغ پایه%35تا  %25از توافق و اعمال یکی از ضرایب افزار) و پس نرم

 .)1-3جدول شماره (طبق  است
 ،یلیدهد به دالکارفرما ترجیح می): 4-2-3(بند پ، بخش  افزارنحوه دسترسی براي انجام پشتیبانی نرم •

ارائه خدمات به منظور به پیمانکار را وضوع قرارداد پشتیبانی افزار مبه نرمهیچ امکان دسترسی ریموت (راه دور) 
به کل مبلغ ریال)  400،000،000ی (یعنی مبلغ پایه پشتیبان %80 ،2-3جدول  ندهد. بر اساسپشتیبانی ارائه 

 است. ریال 900،000،000 شود. جمع مبلغ پشتیبانی تا کنونافزایش میپشتیبانی 
 10یک نفر براي (یعنی » نیمه اختصاصی«کارفرما گزینه  ):4-2-3ت، بخش  افزار (بندانواع پشتیبانی نرم •

ریال) به کل مبلغ  50،000،000پشتیبانی (یعنی  مبلغ پایه %10 ،3-3. بر اساس جدول کندکارفرما) را انتخاب می
 است. ریال 950،000،000 شود. جمع مبلغ پشتیبانی تا کنونپشتیبانی افزایش می

ساعت  12تا  6خطاهاي حاد ظرف مدت  کارفرما تمایل دارد ):4-2-3ند ث، بخش (بضریب سطح خدمت  •
ریال) به کل مبلغ  250،000،000یبانی (یعنی مبلغ پایه پشت %50 ،4-3کار رفع شوند. بر اساس جدول توسط پیمان

 است. ریال 1،200،000،000 شود. جمع مبلغ پشتیبانی تا کنونپشتیبانی افزایش می
روز  15تا  10حاد ظرف مدت کارفرما تمایل دارد خطاهاي غیر ):4-2-3(بند ث، بخش  ضریب سطح خدمت •

ریال) به  125،000،000پشتیبانی (یعنی  مبلغ پایه %25 ،4-3رفع شوند. بر اساس جدول کاري توسط پیمانکار 
 است. ریال 1،325،000،000 شود. جمع مبلغ پشتیبانی تا کنونکل مبلغ پشتیبانی افزایش می

پیمانکار عالوه بر کارفرما حسب نیازهاي خود درخواست دارد  ):4-2-3زهاي ارائه خدمت (بند ج، بخش رو •
. بر شنبه هم خدمات پشتیبانی دریافت کند، در روز پنجرشنبه)چهاساعت کاري از شنبه تا  9روزهاي کاري هفته (

شود. کل مبلغ پشتیبانی افزایش میریال) به  100،000،000 مبلغ پایه پشتیبانی (یعنی %20 5-3اساس جدول 
 است. ریال 1،425،000،000 جمع مبلغ پشتیبانی تا کنون

وکاري کارفرما، نیاز است تا پیمانکار عالوه ماهیت کسببه دلیل  ):4-2-3، بخش چافزار (بند محیط نصب نرم •
 %20 ،6-3ر اساس جدول بد. پشتیبان کارفرما هم پشتیبانی کن سایتبر سایت اصلی، از یک سایت تستی و یک 

مبلغ پایه پشتیبانی  %30و آزمایشی ریال) براي پشتیبانی از سایت  100،000،000مبلغ پایه پشتیبانی (یعنی 
شود. جمع مبلغ افزایش می ریال) براي پشتیبانی سایت پشتیبان به کل مبلغ پشتیبانی 150،000،000(یعنی 

 است. ریال 1،675،000،000 پشتیبانی تا کنون
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کارفرما نیاز به یک راهبر مازاد براي راهبري  ):4-2-3افزار (بند چ، بخش عداد نفرات راهبر و کاربر مازاد نرمت •
ریال) به  50،000،000یعنی مبلغ پایه پشتیبانی ( %10 ،7-3کند. بر اساس جدول اضا میافزار از پیمانکار تقنرم

 است.  ریال 1،725،000،000 تا کنون شود. جمع مبلغ پشتیبانیکل مبلغ پشتیبانی افزایش می
 تواند با توافق طرفین مشخص شود.در صورت نیاز می ):4-2-3نصب مجدد (بند ح، بخش  •
محاسبه و  2بر اساس عنوان شغلی مورد نیاز و طبق جداول فصلسایر نیروهاي راهبري (مانند زیرساخت):  •
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