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نکات مهم
پیش از مطالعه این سند ،به نکات زیر باید توجه شود:
 نکته  :1الزم به ذکر است که نرخهای اعالمشده در این سند ،مربوط به نحوه محاسبه هزینه ارائه خدمات توسط
شرکتهای ارائهدهنده خدمات است و بههیچ وجه نباید در محاسبه دستمزد نیروی انسانی استفاده شود.
 نکته  :2در این نسخه ،حقوق و دستمزد سال  1399بر اساس چند بار افزایش نرخ حقوق و دستمزد و آخرین
اصالحات مصوبات شورای عالی کار (شماره  7933مورخ  1399/01/26و شماره  48692مورخ  )1399/03/31و
هیات وزیران به شماره /60473ت  57770هـ مورخ  1399/06/01اصالح شده است.
 نکته  : 3طبق مصوبه بیست و چهارمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای مورخ ،1399/03/07
میزان افزایش تعرفه خدمات فناوری اطالعات در سال  1399به میزان ( %41نسبت به سال  )1398تعیین شد.
بنابراین ،در این نسخه از سند تعرفه اکثر تعرفهها عیناً به میزان فوق افزایش یافته و به منظور سهولت در محاسبات،
گرد (رند) شده است.
 نکته  :4نسخههای جدید این سند طی سال جاری ،با توجه به نظرات کارشناسی کمیسیونهای سازمان،
درخواستها و بازخوردهای خبرگان ،بروز شده و ارائه خواهد شد.
 نکته  :5مواردی که تعرفه آن با عنوان «توافقی» ذکر شده ،میتواند بر اساس فهرست بهای منتشر شده توسط
سازمان مدیریت و برنامهریزی (در صورت وجود) ،برآورد شود .در نسخه بعدی این موارد تدقیق و مشخص خواهند
شد.
 نکته  :6به منظور اصالح و بهبود مستمر سند ،از همه ذینفعان درخواست میشود نظرات و پیشنهادهای خود را
به پست الکترونیکی  tarrifs@irannsr.orgارسال کرده تا در تدوین نسخههای بعدی مد نظر قرار گیرد.
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همکاران
اسامی افرادی که در تهیه سند تعرفه تاکنون با سازمان نظام صنفی رایانهای همکاری داشتهاند ،در ادامه آمده است.
الف) اعضای کارگروه تعرفه





محمدحسن محوری ،کارشناس رسمی رشته کامپیوتر و فناوری اطالعات و عضو کانون کارشناسان رسمی
دادگستری استان تهران
شهرام شنتیایی ،کارشناس رسمی رشته کامپیوتر و فناوری اطالعات و عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری
استان تهران
بهناز آریا ،موسسه کهکشان نور
آزاد معروفی ،شرکت الوان ارتباط

ب) همکاران کارگروه تعرفه (به ترتیب الفبا)
















مجید تیموری ،مهندسی کوثر شبکهنگار
سید کامل حکیم ،شرکت پایگاه امن داده پاد
آنی خاچکیان ،شرکت پویه گام
احمد خلیلی ،شرکت توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات سیگما
محمد دینمحمد آذری ،شرکت پردیس دیبااندیشان
بهرام زاهدی باروق ،شرکت سبحان سیستم
بابک صدیقی ،شرکت ستاره سبز فارس
علی کاظمی ،شرکت توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات سیگما
رضا کرمی ،شرکت مهندسی نرمافزار گلستان
فرامرز کالنتری ،شرکت سازه اطالعات سامان
مرتضی کساییان ،سازمان نظام صنفی رایانهای استان خراسان رضوی
قاسم موسیپور ،شرکت تماس امواج ایرانیان سروش
فریبا مهدیون ،شرکت سماتک
کامبیز نصیری اعظم ،نیکان ارتباطات شهر
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فصل  )1مقدمه
)1-1

نقش و جایگاه سازمان

سازمان نظام صنفی رایانهای کشور ،در اجرای وظایف محوله در ماده  12قانون پدیدآورندگان نرمافزار مبنی بر ساماندهی و
نظمبخشی بازار کسبوکارهای مربوط به حوزه فناوری اطالعات کشور و همچنین اختیارات قانونی مطرح در بند  12ماده 65
آئیننامه تشکیل «سازمان نظام صنفی رایانهای کشور» مصوب هیات محترم دولت ،با موضوع تعیین مبانی قیمتگذاری خدمات
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ،این سازمان از سال  1389طی یک فرآیند علمی ،مبتنی بر سنجش کارشناسی ،بررسی
میدانی و در برخی موارد عرف ،اقدام به کشف قیمت خدمات کرده است.
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سابقه تدوین تعرفهها

در اولین نسخه تعرفهها که در سال  1389ارائه شد 341 ،نوع خدمت شناسایی و قیمتگذاری و در نهایت منتشر شد .این
تعرفهها طی سالهای پیاپی با همکاری و تالش فعالین این صنعت ،و متخصصین رستههای مختلف نظامهای استانی بویژه
اعضای محترم «کمیسیون ساماندهی و نظمبخشی بازار» سازمان نظام صنفی رایانهای کشور ،تا کنون به شکل مستمری بهروز
و منتشر شده است.
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محدوده مدل جدید

مدل جدید ،که تدوین آن از حدود سال  1393آغاز شده ،بر محاسبه پارامتریک تعرفه مربوط به نیروی انسانی (بر اساس «نفر-
ماه») در پروژه های فناوری اطالعات تمرکز دارد .این مدل در واقع به نوعی تعمیمدهنده تعرفههای قبلی است که در آن
تعرفههای «غیر نفر-ماهی» تعیین و مشخص شده است .مدل جدید میتواند پس از عملیاتی شدن ،به مدل قبلی یکپارچه
شده و ورودی مربوط به هزینه نفر-ماه را ارائه کند.

1

تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی-تخصصی انفورماتیک  -سال 1399
نسخه  - 2شهریور 1399
باید توجه داشت هزینههایی که در این مدل برای نفر-ماه هر عنوان شغلی ،محاسبه شده صرف ًا به منظور قیمتگذاری پروژهها
استفاده خواهند شد.
با توجه به تکمیل تدریجی عناوین شغلی ،نسخههای آتی نرخنامه به همراه فهرست بهای (کاال و خدمات) بر مبنای فرمول ارائه
شده در این نرخنامه تکمیل خواهد شد.
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رویکرد جدید تدوین تعرفهها

سازمان نظام صنفی رایانهای کشور از سال  1393با مشارکت و همکاری کارشناسان رسمی رشته کامپیوتر و فناوری اطالعات
و عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران ،مدل مبنای محاسبه نرخ نفرماه تعرفهها را با هدف دستیابی به مدلی
با ویژگیهای زیر بازنگری کرد:







تهیه یک فرمول پایه یکسان بر مبنای حقوق پایه اعالم شده از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای کلیه
مشاغل که امکان لحاظ کردن پارامترهای اختصاصی برای رشتههای مختلف را داشته باشد،
کامالً پارامتریک ،به نحوی که اعمال تغییرات در آن به سادگی میسر باشد،
قابلیت توسعه بر مبنای نیازمندیهای جدید صنعت و رشتهها و مشاغل جدید را دارا باشد،
از الیه دانش مستقل از شیوه محاسبه برخوردار و بهرهمند بوده به نحوی که در صورت تغییر در ضرایب قانونی و یا
شرایط عمومی بازار بتواند با موارد تغییر یافته تطبیق یابد،
امکان تغییر مشخصات شغل تعریف شده و یا ایجاد شغلهای جدید را به سادگی داشته باشد،
امکان محاسبه حقالزحمه در پروژههای فناوری اطالعات با استفاده از فرمول پایه و پارامترهای خاص آن پروژه،
وجود داشته باشد.

با این وجود ،مالحظات زیر هم در طراحی مدل جدید ،که از سال  1397تدوین شد ،مورد توجه قرار داشت:
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در نظرگرفتن سازوکار پایهای تعرفه تدوین شده در سنوات پیشین
استفاده از اطالعات ،دانش و تجربه ارزشمند کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه فناوری اطالعات
توجه به واقعیات و عرف معمول در بازار فناوری اطالعات ایران
توجه به مستندات و استانداردهای جهانی در روش تعرفهگذاری و انواع و شرایط پشتیبانی در حوزه نرمافزار
رعایت حقوق کارفرمایان از طریق ترغیب شرکتها (پیمانکاران) به نوآوری
حمایت از حقوق مصرفکنندگان از طریق اعمال ضرایب تعدیالتی
حمایت از حقوق مصرفکنندگان از طریق شفافسازی شرایط و محدوده خدمات پشتیبانی نرمافزار
کاهش هزینههای سربار محاسبات قراردادی با ارائه جداول نمونه و مثالهای ذکرشده

ویژگیهای مدل

با توجه به رویکردی که در تدوین مدل وجود داشته ،مدل منتج شده دارای ویژگیهای مهم زیر است:
 مدل پارامتریک بوده و پارامترهای آن روشن و مشخص است .به همین دلیل تعرفهها برای کارفرما شفافیت و قابلیت
توجیه فنی داشته ،ضمن آنکه قابل اندازهگیری هم است.
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 مدل پارامتریک بوده و پارامترهای آن روشن و مشخص است .به همین دلیل پیمانکار میتواند به راحتی هزینه
پروژه را به نحوی شفافی ارائه و محاسبه کند.
 لحاظ کردن داراییهای نامشهود از ویژگیهای برجسته مدل است .در سازمانهای پیمانکاری حوزه فناوری اطالعات،
دارایی های نامشهود پیمانکار مهم بوده ولی همواره در برآوردها به نحو صحیحی تصریح و مشخص نمیشود .این
خود باعث تردید و ابهام کارفرما در برآوردهای اعالمی میشود .لحاط کردن این پارامتر در برآورد دقیق و روشن
هزینههای نفر-ماه ،ضمن ایجاد شفافیت ،حق کارفرما را در اشراف به نحوه محاسبه رعایت میکند.
 ضمن آنکه در این مدل امکان استفاده از پارامتر داراییهای نامشهود ،به عنوان پارامتری برای برآورد هزینههای
نفر-ماه پروژه از سوی پیمانکار پیشبینی شده ،ولی در صورت نیاز به ارائه خدمات فرد-محور ،این پارامتر میتواند
به راحتی نادیده گرفته شود.
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فرآیند محاسبه

مبنای تمام محاسبات ،حقوق پایه اعالم شده از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در سال  1398است .در این بخش
هدف محاسبه نرخ پایه یک نفر-ساعت کار انجام شده تحت پوشش یک واحد صنفی با احتساب سربارهای مستقیم حقوق و
دستمزد مربوط به نرخ پایه حقوق یک کارگر ساده است .این نرخ سپس بر اساس پارامترهایی که توضیح داده میشود ،تعدیل
شده است .نرخ کارشناسی در بخشهای بعدی بر اساس تخصص و شرایط کاری بر اساس این نرخ ،محاسبه خواهد شد.
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نگهداشت مدل

به منظور عملیاتیکردن مدل جدید تعرفهها و استفاده همگون و یکنواخت از آن در کل کشور ،الزم است پیشبینیهای ضروری
به عمل آمده و زیرساخت الزم به منظور استقرار و بهبود مسمتر آن فراهم شود .شایان ذکر است که برای حفط یکپارچگی و
بهبود مدل و هم چنین استفاده صحیح از آن و دستیابی به نتایج یکسان از مدل توسط شرکتهای عضو و بدنه کارفرمایی،
ضروری است مدیریت امر صرفاً توسط سازمان نظام صنفی رایانهای کشور انجام شود .برای این منظور ساختاری در بدنه سازمان
ایجاد و مسئولیتهای زیر را بر عهده خواهد داشت:








برگزاری دورههای آموزشی به منظور آشنایی اعضا با مدل جدید تعرفه و نحوه بکارگیری آن،
پاسخگویی به سواالت و مشکالت استفادهکنندگان از مدل،
تالش برای استانداردسازی مشاغل بر اساس مدل ارائه شده،
بررسی بازخوردهای مدل و برنامهریزی برای ویرایش/اصالح آن با مشارکت کارشناسان رسمی منتخب،
بهروزرسانی منظم و مستمر سند در ابتدای هر سال،
تعیین فرآیند صحهگذاری و تصویب مدل پس از بهروزرسانی آن،
انتشار آن به شکل کاغذی و یا الکترونیکی (از طریق پورتال)
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دسترسی و اطالعرسانی

به منظور دسترسی و اطالعرسانی تعرفههای مندرج در این نرخنامه ،بخشی از پورتال سازمان نظام صنفی رایانهای کشور باید
به منظور تبیین مدل و امکان محاسبه هزینه ها بر اساس پارامترها و فاکتورهای مشخص شده و اعالم مشاغل مصوب ،توسط
همه ذینفعان اختصاص باید .اطالعات این بخش از پورتال باید به شکل مستمری بهروزرسانی شود.
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دوره بازنگری

دوره بازنگری این نرخنامه ،حداقل ساالنه بوده و در ابتدای هر سال بهروز شده و توسط شورای مرکزی سازمان نظام صنفی
رایانهای کشور به مصوب خواهد شد .پس ازآن ،نرخنامه از طریق پورتال سازمان در دسترسی عموم خواهد بود.
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واژگان و اصطالحات معادل

معادلهای استفاده شده در این سند ،به شرح زیر است:


 :Serverکارساز
 :Clientکارخواه
 :Strategyراهبرد
 :Policyخطمشی
 :Serviceخدمت



 :Service Providerارائهدهنده خدمت
 :Middle Wareمیانافزار
 :Testآزمون
 :Linkپیوند
 :Wirelessبیسیم
 :Indoorداخل ساختمان
 :Outdoorخارج ساختمان/دستگاه
 :Monitoringپایش
 :Licenseمجوز (لیسانس)
 :Versionنسخه
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تغییرات این نسخه

در این نسخه ،نسبت به نسخه پیشین (نسخه  ،1اردیبهشت  ،)1399تغییرات/اصالحات زیر اعمال شده است:





اصالح حداقل هزینه پرسنل (جداول  1-2و  ،)2-2بر اساس بخشنامه وزارت کار
اصالح ضرایب فصل  2بر اساس بازخوردهای اعضای سازمان و فعاالن صنعت
تدوین شرح خدمات پشتیبانی نرمافزار (فصل )3
ارائه یک مثال نمونه برای محاسبه هزینه پیشتیبانی نرمافزار (پیوست «ب»)
4
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مبالغ

مبالغ اعالمی در این سند بر حسب ریال محاسبه و اعالم شده است.

5

تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی-تخصصی انفورماتیک  -سال 1399
نسخه  - 2شهریور 1399

فصل  )2مدل محاسبه هزینه پروژه
)1-2

مقدمه

در این فصل ،مدل مربوط به محاسبه هزینه پروژههای توسعهای (در حوزههای مختلف) ،بر اساس نفر-ماه و پارامترهای مختلف
مرتبط با آن تبیین شده است.
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تعاریف

تعاریف استفاده شده در این فصل ،در ادامه آمده است.
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رده شغلی :منظور «موقعیت اجرایی نیروی انسانی مورد نظر» در پروژه است.
مرتبه شغلی :منظور «درجه و رده کیفی نیروی انسانی متخصص» است.
مدرک تحصیلی :منظور «آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده» از سوی نیروی انسانی مورد نظر است.
سابقه کاری مفید (سال) :عبارت است از مجموع سابق کار نیروی انسانی به سال که در حوزه تخصصی مربوط به
فعالیت اشتغال داشته است.
رده مدرک تخصصی :عبارت است از تعداد مدارک اخذ شده ناشی از شرکت نیروی انسانی در دورههای تخصصی به
تفکیک دورههای داخلی و یا بینالمللی به تفکیک.

الیههای اطالعاتی مدل

از منظر کلی ،ساختار این مدل بر سه الیه اطالعاتی بنا شده است:
 اطالعات پایه
 تعریف شغل
 محاسبه بهای کل خدمت یا پروژه
6
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این سه الیه و نحوه ارتباط آنها در تعریف مدل ،در ادامه آمده است.
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اطالعات پایه

 )1-4-2مقررات و قوانین کشوری
اطالعات این الیه شامل مواردی مانند حداقل حقوق روزانه ،حق خواروبار و مسکن ،بن کارگری و مانند آن که در جداول شماره
 1-2و  2-2نشان داده شده است.
جدول  :1-2حداقل هزینه پرسنل (برای سال )1399
روزانه

ماهانه

ساالنه

پارامترها
حقوق

636.809

19.104.270

229.251.240

حق خواروبار و مسکن

مبلغ ثابت

3.000.000

36.000.000

بن کارگری

مبلغ ثابت

4،000،000

48،000،000

بیمه سهم کارفرما

 %20ماهانه

بیمه بیکاری

 %3ماهانه
معادل  6روز حقوق

3.820.854

45.850.248

عیدی و پاداش

دو دوازدهم

3.184.045

38.208.540

سنوات خدمت

یک دوازدهم

1.592.023

19.104.270

34.701.192

416.414.298

حق عائلهمندی (میانگین دارای دو فرزند)

حداقل هزینه پرسنل

جدول  :2-2هزینه پایه دستمزد یک ساعت
روزانه

ماهانه

ساالنه

پارامترها
جمع ساعت کار در سال ( 365منهای  52جمعه)

313

7.33

2،294

کسرمرخصی استحقاقی (روز * )7:20

26

7.33

191

تعداد روز تعطیل درسال (روز * )1399( )7:20

22

7.33

161

جمع ساعت خالص کار در طول سال (ریال)

1،942

هزینه پایه دستمزد یک ساعت (ریال)

214.393

ضریب اتالف محاسبه غیر تمام وقت (ساعتی)

%20

257.272

ضریب باالسری (سربار عملیاتی +سربار غیر عملیاتی)

1/95

501.681

ضریب سربار سود و قرارداد

1/33

667.235

نرخ ساعت پایه خدمات (ریال) (یا )S

در جدول فوق ،سربارهای عملیاتی و غیرعملیاتی به شرح زیر محاسبه شده

667.000
است1 :
F0

 ضریب باالسری (سربار عملیاتی) :این نوع سربار شامل هزینههایی است که به طور معمول در اجرای یک کار
مصرف میشوند .از این جمله می توان به هزینه فضا ،تجهیزات و استهالک ،ابزار ،پذیرایی و ایاب و ذهاب اشاره کرد.
 1این سربارها از منابع اشاره شده استخراج و به عنوان «مبنا» استفاده شده است .کارگروه تعرفه میتواند در آینده یک تحقیق میدانی را برای تعیین
این سربارها برنامهریزی و اجرا کرده تا این مدل هم بر اساس آنها بهروز شود.
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بر اساس بررسیها و استعالمهای انجام شده ،میانگین سرانه سربارهای عملیاتی ذکر شده  %62برآورد شده است.
(مرجع :برگرفته و بهروزرساتی شده مطالعه تطبیقی صورت پذیرفته توسط شرکت ثنارای)
 ضریب باالسری (سربار غیر عملیاتی) :سربارهای اشاره شده در بخش های قبلی ،به طور مستقیم مربوط به
اجرای کار هستن .ولی هر واحد صنفی دارای انواع دیگری از هزینهها است که بدون آنها شاکله اصلی واحد صنفی
از دست رفته و بدون آن هزینهها ،پروژه به سرانجام نمیرسد .از جمله این هزینهها میتوان به هزینههای اداری-
تشکیالتی و بازاریابی فروش اشاره کرد .به طور عموم ،سربار هزینههای ستادی یک واحد صنفی ،در این بخش قرار
میگیرند .با توجه به بررسیهای انجام شده و استعالمهای صورت گرفته ،میانگین سرانه سربارهای غیر عملیاتی در
واحدهای صنفی ارائهدهنده خدمات نرمافزاری  1/33برآورد شده است( .مرجع :برگرفته و بهروزرساتی شده مطالعه
تطبیقی صورت پذیرفته توسط شرکت ثنارای)
 ضریب سربار سود و قرارداد :برای محاسبه قیمت کار انجام شده ،باید سربار ناشی از بیمه ،مالیات و سود مورد
انتظار نیز لحاظ شود .با توجه به موارد ذکر شده در زیر ضریب سربار سود و قرارداد ( 1.01*1.05*100/80برابر
 )1/33تعیین میشود:
 متوسط نرخ سود مورد توقع( %20 :این میزان سود ،حداقل سود مورد توقع در صنعت فناوری اطالعات و
ارتباطات است ،که البته به علت دشواری در تحویل نتیجه کار ،در مواقع بسیار اندکی محقق میشود).
 سربار تضامین و سپردهها :ناشی از بلوکه شدن بخش آخر پرداخت توسط کارفرما بوده که حدود  %10است؛ به
عالوه سپرده شدن حدود  %5تا  %7/5مبلغ قرارداد تا زمان اخذ مفاصاحساب .چنانچه متوسط زمان بلوکه شدن 3
ماه تا اخذ مفاصا فرض شود ،بر اساس متوسط نرخ سود کوتاه مدت بانکی عدد  %1محاسبه و برآورد میشود.
 سربار مالیات :با توجه به سربار مالیات به میزان یک چهارم ( )%25از سود مورد توقع ،این سربار  %5برآورد شده
است.

بر اساس پارامترها و سربارهای محاسبه شده ،نرخ هزینه پایه (معادل حداقل حقوق قانون کار) با احتساب سربارهای مستقیم،
عملیاتی ،غیر عملیاتی و سربار سود و قرارداد به ازای یک نفرساعت (بدون احتساب ضرایب شغلی و ویژگی کار) برابر است با
( 667.000ریال) که مبنای محاسبات در تعرفه خدمات حوزههای مختلف است.
تبصره :نرخ هزینه پایه محاسبه شده در این بخش به عنوان مبنای محاسبه نرخ خدمات در هر حوزه فعالیت ،از جمله نرمافزار،
سختافزار ،شبکه ،امنیت و  ...تلقی شده و پس از اعمال ضرایب شغلی و ضرایب ویژگیهای آن حوزه مورد استفاده قرار گرفته
و بر اساس آن نرخ پایه ارائه خدمات آن حوزه برآورد و اعالم شده است.

 )2-4-2پروفایل تخصصی نیروی انسانی درگیر در موضوع
مدل جدید همانند مدل فعلی استفاده شده در تعرفه سازمان نظام صنفی رایانهای کشور ،یکی از محورهای اصلی محاسبات
خود را نیروی انسانی متخصص و درگیر مستقیم در موضوع دانسته ،از مسیر محاسبه هزینه تمام شده نیروهای متخصص
مستقیم درگیر در پروژه عمل کرده و سپس با اعمال ضرایب سربار سایر هزینههای عملیاتی و غیر عملیاتی و سود را در
محاسبه خود اعمال می کند .لذا به دلیل محوریت نیروی متخصص در مدل ،الزم است پروفایل کلی این نیروها مشخص و
تفکیک شود .این پروفایل شامل موارد زیر است:
 رده شغلی (( )𝑝1جدول شماره )3-2
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مرتبه شغلی ( ( )𝑝2جدول شماره )4-2
مدرک تحصیلی ( ( )𝑝3جدول شماره )5-2
سابقه کاری مفید (سال) ( ( )𝑝4جدول شماره )6-2
رده مدرک تخصصی ( ( )𝑝5جدول شماره )7-2

مقادیر مندرج در جدولهای 2-2تا  ،7-2برگرفته از مقادیر ارائه شده در بخشنامههای منتشر شده توسط سازمان برنامه و
بودجه ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و نیز با توجه به سوابق و تجارب حاصل از بررسی پروندههای کارشناسی توسط
کارشناسان رسمی دادگستری منتخب است.
جدول  :3-2تعریف رده شغلی و ضرایب متناظر آن
رده شغلی

ضریب رده شغلی

مشاور

2/15

مدیر پروژه

1/85

مدیر فنی

1/54

ناظر/ممیز

1/44

تحلیلگر/معمار

1/33

طراح

1/25

پژوهشگر

1/25

مدرس

1/33

برنامهنویس

1/25

کارشناس

1/20

تکنسین

1/00

جدول  :4-2تعریف مرتبه شغلی و ضرایب متناظر آن
مرتبه شغلی

ضریب مرتبه شغلی

ارشد

1/30

درجه 1

1/15

درجه 2

1/10

درجه 3

1/00

جدول  :5-2تعریف مدرک تحصیلی و ضرایب متناظر آن
مدرک تحصیلی

ضریب مدرک تحصیلی

دیپلم

1/00

کاردانی

1/10

کارشناسی

1/20

کارشناسی ارشد

1/25

دکتری

1/30
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جدول  :6-2تعریف سابقه کاری مفید (بر حسب سال) و ضرایب متناظر آن
ضریب سابقه

سابقه کار مفید (سال)
تا سه سال

1/00

 3تا  6سال

1/3

 6تا  10سال

1/4

 10تا  15سال

1/55

بیش از  15سال

1/7

جدول  :7-2تعریف رده مدرک تخصصی و ضرایت متناظر آن
ضریب هر مدرک

حداکثر ضریب

رده مدرک تخصصی
بینالمللی مرتبط

1/05

1/35

داخلی مرتبط

1/02

1/15

بدون مدرک

1/00

1/00

 )3-4-2پروفایل شرکت و حوزه فعالیت آن
عالوه بر نیروی انسانی متخصص که یکی از محورهای محاسباتی در مدل حاضر محسوب شده ،ویژگیهای خود شرکت نیز در
برآورد تعرفه موثر است .این ویژگیهای مترتب بر رتبه شرکت (بر اساس رتبهبندی شرکتهای انفورماتیکی انجام شده توسط
سازمان برنامه و بودجه) و نیز حوزه کسبوکاری (فعالیت) آن است .این دو ویژگی به شرح زیر تبیین شده است:
 رتبه شرکت بر اساس نظام رتبهبندی شرکتهای انفورماتیکی توسط سازمان برنامه و بودجه (( )𝑐1جدول شماره
)8-2
 حوزه فعالیت شرکت (( )𝑐2جدول شماره )9-2
جدول  :8-2رتبه شرکت و ضرایب متناظر آن
رتبه شرکت

ضریب رتبه

1

1/50

2

1/33

3

1/25

4

1/20

5

1/17

6

1/14

7

1/13

بدون رتبه

1/00

در جدول شماره  ،8-2ضریب رتبه بر اساس فرمول زیر محاسبه شده ،که در آن 𝑘𝑛𝑎𝑅 آخرین رتبه اخذ شده توسط شرکت
از سازمان برنامه و بودجه است.
1
𝑘𝑛𝑎𝑅 1 +

𝑐1 = 1 +
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جدول  :9-2حوزه تخصصی فعالیت شرکت و ضرایب متناظر آن
حوزه تخصصی

رستههای متناظر در رتبهبندی شورای عالی انفورماتیک

ضریب

امنیت

امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات

1/30

شبکه/ارتباطات

خدمات شبکههای اطالعرسانی
شبکه دادههای رایانهای و مخابراتی

1/25

نرمافزار

تولید و پشتیبانی نرمافزارهای سفارش مشتری
ارائه و پشتیبانی بستههای نرمافزاری و یا بستههای نرمافزاری
حامل محتوا
ارائه و پشتیبانی نرمافزارهای پایه ،سامانه و ابزارها
خدمات پشتیبانی

1/20

سختافزار

تولید و ارائه رایانههای رایانههای غیر
ارائه و پشتیبانی سختافزاری Mainframe
تولید و ارائه دستگاهای جانبی
تولید وارائه قطعات و ملزومات

1/10

سایر

مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیک ،فناوری اطالعات
و ارتباطات
آموزش و پژوهش
سامانههای اتوماسیون صنعتی
سامانههای ویژه

1/00

Mainframe

ضرایب استفاده شده در جدول شماره  ،9-2بر اساس موارد زیر بدست آمده است:





تجارب کارشناسان رسمی دادگستری منتخب (در بررسی پروندهها)،
بررسی میدانی و گردآوری نظرات کمیسیونهای تخصصی نظامهای صنفی استانی،
لحاظ کردن متوسط بهای پروژهها و هزینههای مربوط در هر یک از حوزههای اشاره شده ،و
روند تقاضا در بازار و نیاز به نیروی انسانی در یک یا چند حوزه خاص.

توجه به این نکته نیز ضروری است که ضریب سربار  1/33به عنوان پایه (مبنا) در نظر گرفته شده و ضرایب جدول شماره -2
 9برای تعدیل استفاده میشود.

) 5- 2

محاسبه داراییهای نامشهود

بررسیهای انجام شده و تجارب موجود ،حاکی از آن است که ویژگی شرکت ارائهدهنده خدمت ،محدود به موارد فوق نیست.
عامل مهمی که در این محاسبات (در مدلهای پیشین) مغفول مانده ،اثر «ارزش مالی دارائیهای مشهود و نامشهود انفورماتیکی
شرکت» است.
نادیده انگاشتن این عامل در برآورد بهای خدمات و پروژهها موجب شده جبران اثر خود را بعضاً به صورت افزایش غیرعادی و
غیرمعمول میزان نیروی انسانی متخصص بکارگرفته شده در پروژه ،نشان دهد .این موضوع یکی از دالیلی است که برآورد بهای
پروژهها از منظر کارشناسی رسمی دادگستری را با برآورد بهای شرکتها مغایر ساخته و یا موجب اختالف فیمابین پیمانکار
و ناظر و با کارفرما شده است.
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ارزشگذاری این دارائیها و در نظر گرفتن اثر هزینهای ناشی از استهالک آنها به صورت توزیع شده در برآورد بهای خدمات
انجام شده شرکت ،برآورد بهای خدمت یا پروژه را به واقعیت نزدیکتر میکند.
در غیر این صورت شرکت (به ویژه آنهایی که دارای حجم قابل مالحظهای از داراییهای مشهود و نامشهود هستند) ،عمالً به
دلیل صرف نظر کردن از محاسبه این هزینهها در برآورد قیمت خدمات ،در ارائه خدمت به نوعی متحمل زیان میشوند.
در مدل پیشنهادی ،اثر«ارزش مالی دارائیهای مشهود و نامشهود انفورماتیکی شرکت» ( ،)𝑐3لحاظ شده است .در محاسبات،
مقدار این پارامتر فعالً « »1بوده و در نسخههای بعدی این سند ،نحوه محاسبه دقیق آن بیان خواهد شد.
بنابراین ،فاکتور مربوط به پروفایل شرکت ارائهدهنده خدمت یا پروژه ،بر اساس سه پارامتر معرفی شده ،به صورت زیر محاسبه
میشود:
𝑓1 = 𝑐1 ∗ 𝑐2 ∗ 𝑐3

) 6 -2

تعریف شغل

تعریف «شغل» و «انتصاب» یک ن یروی انسانی به آن و در نهایت ،برآورد سهم آن در بهای خدمات و یا پروژه قدم اصلی در
برآورد بهای کلی پروژه است .پارامترهای تعریف شده به ازای هر شغل ،در این مدل ،عبارت است از:








رده شغلی
مرتبه شغلی
عنوان شغلی نمونه
حداقل مدرک تحصیلی (قابل جایگزینی با تجربه مفید و موثر باالتر)
کمینه سابقه کاری (سال)
تعداد مدارک بینالمللی
تعداد مدارک داخلی

به عنوان مثال جدول شماره  10-2تعریفی از سه شغل مورد نظر بر مبنای اطالعات پایهای بر گرفته از مشخصات حداقلی
نیروی انسانی متناظر با آن شغل (با قابلیت انجام آن) است .مشاغل تعریف شده نمونه و اولیه در پیوست الف این گزارش آمده
است.
نکته :سازمان نظام صنفی رایانهای کشور پس از طبقهبندی مشاغل ،جداول مربوط در این سند را در مقاطع مشخص زمانی
بهروز کند.
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جدول  : 10-2تعریف «شغل» نمونه
عنوان شغلی

حداقل مدرک تحصیلی

کمینه سابقه

تعداد مدارک

تعداد مدارک

کاری (سال)

بینالمللی

داخلی

کارشناسی

15+

1

1

6-10

0

0

6-10

0

0

رده شغلی

مرتبه شغلی

مدیر پروژه

ارشد

مدیر پروژه ارشد

تحلیلگر

ارشد

تحلیلگر ارشد

کارشناسی

برنامهنویس

ارشد

برنامهنویس ارشد

کارشناسی

نمونه

(قابل جایگزینی با تجربه
مفید و موثر باالتر)

فاکتور  𝑓2که حاصل ضرب پارامترهای  𝑝1تا ( 𝑝5مربوط به کمینه مشخصات نیروی انسانی متخصص برای شغل مورد نظر)
است ،به صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:
𝑁

𝑖𝑛 ∗ 𝑓2 = 𝑝1 ∗ 𝑝2 ∗ 𝑝3 ∗ 𝑝4 ∗ ∑ 𝑝5
𝑖=1

که در آن 𝑛𝑖 ،تعداد مدرک و  𝑝5ضریب مربوط به رده مدرک تخصصی است .به عنوان مثال ،نتیجه محاسبه سه مورد مشاغل
آورده شده در جدول شماره  ،10در جدول شماره  11-2منعکس شده است:
جدول  :11-2نمونههایی از محاسبه ضرایب نیروی انسانی
عنوان شغلی نمونه

)7-2

ضریب

مدیر پروژه ارشد

4/892

تحلیلگر ارشد

2/910

برنامهنویس ارشد

2/728

محاسبه بهای کل خدمت یا پروژه

بهای کل خدمت یا پروژه ،بر اساس فرمول زیر:
𝐹 = 𝑓1 ∗ 𝑓2

محاسبه میشود .همانگونه که اشار شده 𝑓1 ،فاکتور مربوط به پروفایل شرکت ارائهدهنده خدمت یا پروژه ،و  𝑓2فاکتور مربوط
به ضریب نیروی انسانی (تخصصهای استفاده شده) است.
در نتیجه با توجه به آنکه ضرایب سربار و میزان سود متعارف و سایر عوامل مربوط تمام َا در ضریب 𝐹 و حقوق پایه (𝑆) (جدول
 )2-2پیشبینی شده است ،میتوان 𝐵 (بهای کل خدمت یا پروژه) را مطابق فرمول زیر بدست آورد:
𝑁

𝑖𝑡 ∗ 𝑖𝐹 ∑ = 𝐵
𝑖=1

در فرمول فوق:
 :𝐵 برآورد بهای خدمت یا پروژه
 :𝐹𝑖 بهای هر نفر-ساعت کار نیروی متخصص 𝑖ام در شرکت مورد نظر (بر اساس عنوان شغلی)
 :𝑡𝑖 برآورد مجموع میزان کار نیروی 𝑖ام (ساعت)
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 :𝑁 تعداد نیروی انسانی متخصص
خواهد بود.
شایان ذکر است که در صورت شمول ،مالیات بر ارزش افزوده جداگانه به برآورد فوق اضافه خواهد شد.

)8-2

ضرایب مربوط به آزادکارها

محاسبه تعرفه حاضر برای آزادکارها با حفظ و تطبیق پارامترهای فوقالذکر ،براساس  %70مبلغ محاسبه شده از این تعرفه با
احتساب ضریب شورا برابر با  ،1خواهد بود.

) 9 -2

ضرایب مربوط به نیروی مقیم

درصورت نیاز به تخصیص نیروی کار تمام وقت ماهانه (حداقل یک ماه به صورت پیوسته) در هرکدام از عناوین شغلی جدول
فوق ،نرخ یک نفر-ساعت در  160ساعت ضرب و  %70آن محاسبه خواهد شد.

)10-2

درصد تخفیف پروژه

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

)11-2

درصد تخفیف پروژه

تا  200نفرساعت

0

از  201تا  500نفرساعت

5

از  501تا  1،000نفرساعت

10

باالی  1،000نفرساعت

15

جدول نمونه محاسبات نرخ نفر-ساعت هزینه پروژه

برای تشریح محاسبات پیشنهادی ،مجموعهای از عناوین شغلی (در حوزه نرمافزار) با مشخصات زیر برای یک شرکت دارای
رتبه  1از شورای عالی انفورماتیک محاسبه شده است (جدول .)13-2
 مرتبه شغلی :درجه یک (ضریب متناظر ،1/15 :از جدول )4-2
 مدرک تحصیلی :کارشناسی (ضریب متناظر ،1/20 :از جدول )5-2
 سابقه کاری 6 :تا  10سال (ضریب متناظر ،1/40 :از جدول )6-2
 مدرک تخصصی بینالمللی :بدون مدرک (ضریب متناظر ،1/00 :از جدول )7-2
 مدرک تخصصی داخلی :بدون مدرک (ضریب متناظر ،1/00 :از جدول )7-2
 رتبه شرکت :یک (ضریب متناظر ،1/50 :از جدول )8-2
 حوزه تخصصی فعالیت شرکت :نرمافزار (ضریب متناظر ،1/20 :از جدول )9-2
 دارایی نامشهود :ضریب یک (عدم لحاظ دارایی نامشهود)
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جدول  :13-2جدول نمونه محاسبات نرخ نفرساعت هزینه پروژه
نرخ پایه نفر-ساعت:
رده شغلی

 667/000ریال (از جدول )2-2
ضریب متناظر (از جدول )3-2

نفر-ساعت

تکنسین

1/00

2،310،584

کارشناس

1/20

2،772،700

طراح ،پژوهشگر ،برنامهنویس

1/25

2،877،951

تحلیلگر ،معمار ،مدرس

1/33

3،080،778

ناظر ،ممیز

1/44

3،327،240

مدیر فنی

1/54

3،554،744

مدیر پروژه

1/85

4،265،693

مشاور

2/15

4،976،641

 )12-2کدینگ عناوین شغلی
به منظور تسهیل در شناسایی عناوین شغلی ،به ازای هر عنوان شغلی که بر اساس جداول این فصل ایجاد میشود ،یک کد
یکتای  6رقمی اختصاص داده شده است .ساختار این کد در جدول زیر آمده است.






حوزه (ارقام اول و دوم از سمت چپ)
رده (ارقام سوم و چهارم از سمت چپ)
مرتبه (رقم پنجم از سمت چپ)
مدرک (رقم ششم از سمت چپ)
سابقه کار (رقم هفتم از سمت چپ)
شرح
حوزه ()2
رده ()2

مقدار
 :10نرمافزار؛  :12معماری سازمانی؛  :14امنیت؛  :16شبکه و ارتباطات؛  :18سختافزار؛  :20مرکز داده؛
 :99سایر
 :00مشاور؛  :01مدیر پروژه؛  :02مدیر فنی؛  :03ناظر/ممیز؛  :04تحلیلگر/معمار؛  :05طراح؛ :06
پژوهشگر؛  :07مدرس؛  :08برنامهنویس؛  :09کارشناس؛  :10تکنسین

مرتبه ()1

 :0درجه 3؛  :1درجه 2؛  :2درجه 1؛  :3ارشد

مدرک ()1

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

سابقه کار ()1

 :0تا سه سال؛  3 :1تا  6سال؛  6 :2تا  10سال؛  10 :3تا  15سال؛  :4بیش از  15سال

مثال:






«کارشناس اجرای آزمون ممیزی مرکز داده درجه ( »1کد)2009223 :
«کارشناس ارشد شبکه/ذخیرهسازی/پردازشی/رایانش ابری» (کد)1609321 :
«مدیر پروژه ارشد امنیت» (کد)1401324 :
«مدیر پروژه معماری سازمانی درجه ( »2کد)1201122 :
«مدیر ارشد کیفیت نرمافزار» (کد)1002321 :
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« راهبر پایگاه داده درجه ( »1کد)1002222 :
« برنامهنویس درجه ( »2کد)1008120 :
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فصل  )3تعرفه نرخ خدمات پشتیبانی
نرمافزار
)1-3

مقدمه

در این فصل نرخ تعرفه خدمات پشتیبانی نرمافزاری آمده است.

نکته  :1برای محاسبه هزینه پروژههای توسعه نرمافزار بر اساس نفر-ساعت ،تعرفهها باید بر اساس تخصص فردی که آن را
انجام میدهد (بر اساس مدل ارائه شده در فصل  2و عناوین شغلی نمونه احصا شده در پیوست الف) برآورد و مشخص شوند.
نکته  :2برای محاسبه هزینه خدمات پشتیبانی نرمافزار و توسعههای موردی در زمان پشتیبانی ،شرایط و قواعد ارائه شده در
این فصل ،باید رعایت شوند.

) 2 -3

تعرفه نرخ خدمات پشتیبانی نرمافزار (اولین سال عقد قرارداد پشتیبانی)

تعرفه قرارداد خدمات پس از فروش (پشتیبانی) برای سال اول (پس از دوره گارانتی) ،درصدی از جمع قیمت قرارداد فروش
(و یا قیمت اجرای پروژه تولید نرمافزار) به عالوه توسعههای بعدی مشمول هزینه حین دوره گارانتی به شرح جزئیات جداول
زیر است.
منظور از خدمات پشتیبانی برای بستههای نرمافزاری آماده ،خدماتی است که در قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرمافزار و یا
قرارداد فروش نسخ جدید نرمافزار و خدمات پشتیبانی مصوب سازمان نظام صنفی رایانهای کشور ،آورده شده است .خدمات
پشتیبانی نرم افزارهای به سفارش مشتری میتوانند به تناسب امکانات و شرایط از ضرایب باالتری به شرح جزئیات جداول زیر
برخوردار شوند.
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تبصره :در صورتی که درطول چند سال نرم افزار فروخته شده توسعه یابد ،جمع مبلغ قرارداد فروش و قراردادهای توسعه
مبنای نرخ پایه خدمات پشتیبانی نرمافزار خواهد بود.

 )1-2-3تعاریف
 پشتیبانی نرمافزار( ،)Supportمجموعهای است از خدمات (فعالیتها) و تعهدات مشخص توافق شده با هدف حصول
اطمینان از کارکرد صحیح نرمافزار در حال استفاده و بهرهبرداری ،بر اساس کارکردهای تعهد و توافق شده در زمان
خرید نرم افزار است که برای مدت مشخص توافق شده به صورت فصلی یا سالیانه به کارفرما ارائه میشود.
 اشکال ( )Errorدر حالت کلی :به معنی عدم عملکرد صحیح بخش یا کل نرمافزار است که میتواند ناشی از موارد
زیر باشد :خطا ،عملکرد نادرست کاربری ،مشکالت زیرساختی و بستر اجرایی نرمافزار
 خطا (  )Bugبه معنی خطای برنامهنویسی است که در محیط سالم عاری از هرگونه ویروس و تداخل با سایر
زیرساختهای اجرایی (مانند نرمافزار و سختافزار) بروز میکند .خطا ،ناشی از کدهای برنامهنویسی شده و مولفههای
استفاده شده یا توسعه داده شده توسط پیمانکار است.

 )2-2-3انواع خطا
الف) خطاهای حاد :که منجر به اختالل کامل نرمافزار شده و باید حداکثر ظرف ( )48چهل و هشت ساعت از زمان اعالم (در
صورت وجود دسترسی ریموت به پنل ادمین و کارساز) رفع شوند .نمونههای این خطاها عبارت هستند از:






از کار افتادن (توقف) کامل نرمافزار
کاهش زمان پاسخگویی به شکل غیرعادی
انواع مشکل امنیتی از جمله هک و دیفیس
بروز خطایی که حداقل ( )10درصد از کل قابلیت های نرمافزار ،بالاستفاده شود.
ثبت یا پردازش نادرست دادههای عملیاتی که باعث اختالل در کسبوکار میشود( .مانند اشتباه در محاسبه مالیات
یا اشتباه در ثبت تعداد کاالی درخواستی)

ب) خطاهای غیرحاد :خطایی است که منجر به اختالل کامل نرمافزار نشده ولی باید حداکثر ظرف ( )20بیست روز کاری
از زمان اعالم (در صورت وجود دسترسی ریموت به پنل ادمین و کارساز) رفع شوند.

 )3-2-3شرح خدمات پشتیبانی نرم افزار
خدمات پشتیبانی نرمافزار شامل حوزههای زیر است:






رفع خطاهای کارکردی در کد نرمافزار
رفع خطاهای امنیتی در کد نرمافزار
رفع خطاهای مربوط به کارایی در کد نرمافزار
رفع خطاهای عملکردی نرمافزار مرتبط با زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری (مانند نسخههای جدید مرورگرها
و سامانههای عامل)
پاسخگویی به سواالت راهبران/کاربران در خصوص نحوه استفاده از نرمافزار
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 ارائه نسخ جدید حاوی قابلیتهای جدید یا بهبود در قابلیتهای قبلی (اختیاری)
 ارائه آموزشهای مازاد عالوه بر آموزش زمان توسعه/خرید (اختیاری)

 )4-2-3محاسبه هزینه پشتیبانی نرمافزار
عوامل تعیینکننده در تعیین هزینه پشتیبانی نرمافزار (برای سال اول (پس از دوره گارانتی) عبارت هستند از:









مبلغ پایه پشتیبانی نرمافزار
تعداد کاربر نرمافزار
نحوه دسترسی برای انجام پشتیبانی نرمافزار
نوع پشتیبانی نرمافزار
ضریب سطح خدمت
ضریب ارائه پشتیبانی در روزهای کاری و غیرکاری هفته
انواع محیط نصب نرمافزار
ضریب تعداد نفرات راهبر و کاربر نرمافزار

که نحوه محاسبه هر کدام در ادامه توضیح داده شده است.
الف) مبلغ پایه پشتیبانی نرمافزار
مبلغ پایه پشتیبانی نرم افزار ( )𝑆1عبارت است از 𝐹𝑆 ∗ 𝐶 = 𝑆1؛ که در آن:
 :𝐶 هزینه توسعه/خرید اولیه
 : 𝑆𝐹 ضریب پشتیبانی
است .ضرایب پایه برای انعقاد قراردادهای پشتیبانی نرمافزار در جدول شماره  1-3آمده است .این جدول میتواند پیوست
قرارداد پشتیبانی باشد.
نکته :در صورتی که درطول چند سال نرمافزار فروخته شده توسعه یابد ،جمع مبلغ قرارداد فروش و قراردادهای توسعه مبنای
نرخ پایه خدمات پشتیبانی نرمافزار خواهد بود.
جدول  :1-3جدول پایه پشتیبانی
ردیف

شرح خدمات

گارانتی

ضریب پایه
%25

%30

%35

1

ارائه سامانهای برای ثبت و ردیابی خطاهای اعالمی در بستر کانالهای ارتباطی
(مانند :ایمیل ،مرکز تماس و وب)

دارد

دارد

دارد

دارد

2

رفع خطاهای کارکردی مربوط به کد نرمافزار

دارد

دارد

دارد

دارد

3

رفع مشکالت غیرکارکردی مربوط به کد نرمافزار (مانند امنیت ،کارایی)

دارد

دارد

دارد

دارد

4

ارائه خدمات راهنمایی تلفنی به  2نفر از نمایندگان ستاد کارفرما در ساعات اداری
(شنبه تا چهارشنبه ،روزانه  9ساعت کاری) با طول زمان و تعداد تماس محدود
مورد توافق در خصوص نحوه استفاده از نرمافزار

ندارد

دارد

دارد

دارد
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5

ارائه مجوز نسخه جدید حاوی قابلیتهای جدید؛ به همراه نصب و تبدیل اطالعات
در یک محیط (عملیاتی یا آزمون یا پشتیبان یا عملیاتی دوم)؛ ارائه حداقل دو
نسخه جدید در سال که جمعاً حداقل ( )5پنج درصد قابلیت جدید یا بهبود در
قابلیتهای قبلی داشته باشد.

ندارد

6

ندارد

دارد

-

ارائه مجوز نسخه جدید حاوی قابلیتهای جدید نرمافزار به همراه نصب و تبدیل
اطالعات در یک محیط (عملیاتی یا آزمون یا پشتیبان یا عملیاتی دوم)؛ ارائه
حداقل  4نسخه جدید در سال که جمعاً حداقل ( )10ده درصد قابلیت جدید یا
بهبود در قابلیتهای قبلی داشته باشد.

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

7

آموزش کاربری نرمافزار معادل  15درصد زمان آموزشهای قرارداد فروش در سال

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

8

یک بار نصب مجدد نرمافزار و سامانه عامل در صورت خرابی سختافزار یا ارتقاء
نرمافزار

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

9

ارائه خدمات راهنمایی تلفنی نفر مازاد به حداقل یکنفر از کاربران ستاد کارفرما و
حداکثر تا سقف  10درصد نفرات کاربر ذکر شده در قرارداد فروش در ساعات اداری
(شنبه تا چهارشنبه ،روزانه  9ساعت کاری) با طول زمان و تعداد تماس محدود
مورد توافق در خصوص نحوه استفاده از نرمافزار

ندارد

ندارد

ندارد

دارد
(یک
نفر)

نکته :جدول فوق برای شرایط زیر قابل اعمال است:
 برای سال اول (پس از دوره گارانتی) ( -برای یک بار نصب یک نرمافزار در یک محیط)
 در صورت وجود دسترسی ریموت به پنل ادمین نرمافزار و کارساز
نکته :در صورتی که کارفرما از ضریب  %35در سال اول پشتیبانی (پس از گارانتی) و در سنوات آتی به صورت پیوسته استفاده
کند ،پیمانکار حق اخذ هزینه مجزا بابت مجوز نسخه جدید را نداشته و صرف ًا اجازه دریافت هزینههای نسل جدید را خواهد
داشت.
ب) تعداد کاربر نرمافزار
در مجوز فروش نرمافزار ،تعداد کاربر مشخص شده و به تبع آن در ضریب  %25تا  %35پشتیبانی نرمافزار سال اول (در صورت
وجود دسترسی ریموت به پنل ادمین نرمافزار و کارساز) لحاظ شده است .بدیهی است که به صورت پیشفرض ،هزینه پشتیبانی
یک نرمافزار  50کاربره با یک نرمافزار  500کاربره متفاوت است.
پ) نحوه دسترسی برای انجام پشتیبانی نرمافزار
در صورتی که سیاستهای کاری کارفرما اقتضا کند که ارائه پشتیبانی نرمافزار توسط پیمانکار به شکل حضوری باشد ،باید
ضریب دسترسی ( )𝑆2در نظر گرفته شود .مقدار این ضریب در جدول شماره  2-3آمده است.
جدول  :2-3ضریب نحوه دسترسی برای ارائه خدمات پشتیبانی
نحوه دسترسی

ضریب دسترسی

ارائه دسترسی ریموت به پنل ادمین نرمافزار و کارساز

1/0

عدم ارائه دسترسی ریموت به پنل ادمین نرمافزار و خروجی

1/4

عدم ارائه دسترسی ریموت به کارساز/کارسازها

1/4

عدم ارائه دسترسی ریموت به پنل ادمین نرمافزار و کارساز

1/8
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ت) نوع پشتیبانی نرمافزار
ال نیروی
در صورتی که سیاستهای کاری کارفرما اقتضا کند که خدمات پشتیبانی نرمافزار از طریق نقطه تماسهای خاصی (مث ً
مقیم) صورت گیرد ،ضریب نوع پشتیبانی ( )𝑆3به شرح جدول شماره  3-3محاسبه خواهد شد.
جدول  :3-3ضریب نوع پشتیبانی
نوع

ضریب دسترسی

نوع پشتیبانی نرمافزار

اشتراکی

هر یک از اعضای تیم معرفی شده واحد پشتیبانی پیمانکار

1/0

نیمه اختصاصی

یکی از اعضای ثابت تیم پشتیبانی پیمانکار برای ارائه خدمات
پشتیبانی به حداکثر  10کارفرمای مجزا

1/1

اختصاصی

یک نیروی اختصاصی تخصیص داده شده برای پشتیبانی به یک
کارفرما

هزینه یک نفر نیروی مقیم
پشتیبان ماهانه ( 𝑝𝑆)

ث) ضریب سطح خدمت
ضریب سطح خدمت (  )𝑆4حسب سیاستهای کارفرما و تعیین سطح خدمت مورد تقاضا (که در  SLAتوافق شده) و بر اساس
جدول شماره  4-3تعیین میشود (در صورت وجود دسترسی ریموت به پنل ادمین نرمافزار و کارساز).
جدول  :4-3ضریب سطح خدمت
درصد افزایش
ردیف موضوع

بازه

مثال مبلغ

مبلغ

جریمه تاخیر در قرارداد یک

قرارداد

درصد

پشتیبانی

ساله

پشتیبانی

جریمه

نرمافزار

1

رفع خطای
حاد و
تخصیص یک
نفر نیروی
آنکال برای
پاسخگویی در
ساعات
غیراداری

(ریال)

 48ساعت

بدون افزایش

به ازای هر ساعت تاخیر
( )0.001یک هزارم کل مبلغ
پشتیبانی نرمافزار

0.001 1،000،000،000

48-24

10

به ازای هر ساعت تاخیر
( )0.001یک هزارم کل مبلغ
پشتیبانی نرمافزار

0.001 1،100،000،000

24-12

25

به ازای هر ساعت تاخیر
( )0.002دو هزارم کل مبلغ
پشتیبانی نرمافزار

0.002 1،250،000،000

12-6

50

به ازای هر ساعت تاخیر
( )0.004چهار هزارم کل مبلغ
پشتیبانی نرمافزار

زیر 6

افزایش هزینه
حداقل یک نفر
نیروی مقیم
پشتیبان ماهیانه
( 𝑝 𝑆)

به ازای هر ساعت تاخیر ()0.01
یک صدم کل مبلغ پشتیبانی
نرمافزار

0.004 1،500،000،000

0.01 3،400،000،000

مثال جریمه
تاخیر
ریال)*

1،000،000

1،100،000

2،500،000

6،000،000

34،000،000
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2

رفع خطای
غیرحاد

 20روز
کاری

بدون افزایش

به ازای هر روز کاری تاخیر
( )0.002دو هزارم کل مبلغ
پشتیبانی نرمافزار

0.002 1،000،000،000

20-15

10

به ازای هر روز کاری تاخیر
( )0.002دو هزارم کل مبلغ
پشتیبانی نرمافزار

0.002 1،100،000،000

15-10

25

به ازای هر روز کاری تاخیر
( )0.004چهار هزارم کل مبلغ
پشتیبانی نرمافزار

0.004 1،250،000،000

10-7

50

به ازای هر روز کاری تاخیر
( )0.008هشت هزارم کل مبلغ
پشتیبانی نرمافزار

زیر 7

افزایش هزینه
حداقل یک نفر
نیروی مقیم
پشتیبان ماهیانه
( 𝑝 𝑆)

به ازای هر روز کاری تاخیر
( )0.015پانزده هزارم کل مبلغ
پشتیبانی نرمافزار

0.008 1،500،000،000

0.015 3،400،000،000

2،000،000

2.200.000

5.000.000

12.000.000

51.000.000

نکته :در جدول فوق دو موضوع قابل توجه است:
 سقف مجموع جرایم یک قرارداد طی مدت قرارداد ،حداکثر میتواند تا سقف ( )50پنجاه درصد مبلغ همان قرارداد
باشد.
 منظور از «نیروی مقیم پشتیبان ماهیانه» عدد حداقلی  200،000،000ریالی ماهیانه فرض شده که برای یک
قرارداد با مدت یک سال (12ماه) 2،400،000،000 ،ریال خواهد بود .جمع این عدد با مبلغ پایه پشتیبانی (که
 1،000،000،000ریال فرض شده) ،به  3،400،000،000ریال بالغ میشود.
ج) ضریب ارائه پشتیبانی در روزهای کاری و غیرکاری هفته
ضریب ارائه پشتیبانی در روزهای کاری و غیرکاری هفته ( )𝑆5حسب سیاستهای کارفرما برای دریافت خدمات پشتیبانی
اشتراکی نرمافزار (برای رفع خطای غیرحاد) مطابق جدول شماره  5-3معین میشود.
جدول  :5-3ضریب ارائه خدمت در روزهای کاری و غیرکاری
روز

بازه

ضریب روزهای
ارائه خدمت

شنبه تا چهارشنبه کاری (روزهای اداری و ساعات اداری)

یک شیفت ( -روزانه  9ساعت کاری)

1/00

شنبه تا چهارشنبه کاری  +پنجشنبه

یک شیفت (روزانه  9ساعت کاری)

1/20

شنبه تا چهارشنبه  +پنجشنبه و جمعه و تعطیالت رسمی

یک شیفت (روزانه  9ساعت کاری)

1/6

شیف بعدی (هر یک شیفت مازاد) شنبه تا چهارشنبه کاری

یک شیفت مازاد؛ (روزانه  9ساعت کاری)*

1/33

نکات:
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 بابت هر شیفت  9ساعته ،مازاد روزهای کاری هفته باید در ضریب  1.33ضرب شده و بعد جمع شوند.
 در صورت نیاز به ارائه خدمات در شیفتهای بعدی (شیفت دوم مازاد) ضریب  1.66باید لحاظ شود.

چ) انواع محیط نصب نرمافزار
در صورتی که نیاز کارفرما به دریافت خدمات پشتیبانی اشتراکی نرمافزار عالوه بر محیط اصلی برای محیطهای دیگری هم
باشد ،ضریب متناظر (  )𝑆6طبق جدول شماره  6-3محاسبه میشود (در صورت وجود دسترسی ریموت به پنل ادمین نرمافزار
و کارساز).
جدول  :6-3ضریب پشتیبانی انواع محیط نصب نرمافزار
نوع محیط (به ازای هر یک محیط)

ضریب افزایش مبلغ پشتیبانی
نرمافزار

محیط اصلی

1/00

محیط آزمایشی (تستی)

1/20

محیط سایت پشتیبان

1/30

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

1/50

* چنانچه محیطهای عملیاتی در مکانهای متعدد جغرافیایی باشد ،ضریب این بند میتواند مشمول تخفیف شده و به شکل
توافقی تعیین شود.
ح) ضریب تعداد نفرات راهبر و کاربر نرمافزار
در صورت نیاز کارفرما به دریافت خدمات پشتیبانی اشتراکی نرمافزار به تعدادی (عالوه بر نفرات جدول پایه  35-25درصد) از
نمایندگان کارفرما به منظور اخذ راهنمایی تلفنی از طریق کانال های ارتباطی (ایمیل/مرکز تماس/تیکتینگ) با واحد پشتیبانی
پیمانکار ،ضریب  𝑆7به شرح جدول شماره  7-3محاسبه خواهد شد.
جدول  :7-3ضریب تعداد نفرات راهبر و کاربر
نفرات مازاد (عالوه بر نفرات جدول پایه  35-25درصد)

ضریب افزایش تعداد نفرات ()s7

نفرات مشخص شده در جدول پایه

1/00

یک نفر راهبر مازاد

1/10

یک نفر کاربر مازاد

1/03

نکته :چنانچه تعداد نمایندگان به تعداد محیطهای عملیاتی در مکانهای متعدد جغرافیایی باشد ،ضریب این بند میتواند
مشمول تخفیف شده و به شکل توافقی تعیین شود.
بر اساس شرایط و نیازهای کارفرما در خصوص کمیت و کیفیت ارائه خدمات پشتیبانی ،هزینه کل خدمات پشتیبانی (𝑆) به
شرح زیر محاسبه میشود:
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7

𝑝𝑆 ∗ 𝑛 𝑆 = 𝑆1 + ∑ 𝑆1 𝑆𝑖 +
𝑖=2

که در آن:





𝑛 :تعداد نیروی مقیم
 :𝑆1مبلغ پایه پشتیبانی
𝑖𝑆 :ضرایب مختلف مربوط به شرایط ارائه خدمات پشتیبانی
𝑝𝑆 :هزینه ماهانه (حسب تخصص درخواستی و بر اساس محاسبات جداول فصل )2

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

) 3 -3

سایر خدمات (خدمات راهبری)

در صورتی که کارفرما نیازمند ارائه خدمات دیگری مازاد بر خدمات اشاره شده پشتیبانی باشد ،هزینه آنها باید تحت عنوان
«راهبری» محاسبه و پرداخت شود .این هزینه میتواند بر اساس نفر-ساعت ،نفر-روز ،نفر-ماه یا حتی توافقی و حسب عنوان
شغلی مورد نیاز (طبق جداول فصل  )2محاسبه شود.
این خدمات نوعاً شامل موارد زیر است:














) 4- 3

راهبری زیرساخت نرمافزاری (سامانه عامل و پایگاهداده)
راهبری زیرساخت سختافزاری (کارسازها ،تجهیزات ذخیرهسازی)... ،
راهبری زیرساخت امنیتی (آنتیویروس ،فایروال)... ،
شناخت و تحلیل نیازمندیهای جدید
توسعه (در نرمافزارهای سفارش مشتری)
پیادهسازی فرم و فرآیندهای الکترونیکی
پیادهسازی ارتباطات یکپارچگی با سامانههای دیگر
تهیه گزارش و مستندات به درخواست کارفرما
برگزاری جلسات مازاد آموزش
ارائه خدمات مشاوره
حضور در جلسات کارشناسی-فنی مورد نیاز کارفرما
خدمات دادهآمایی (پاکسازی پرونده ،استخراج دادهها ،ثبت در فرمهای مشخص شده ،تایپ ،اسکن)... ،
طراحی گرافیکی

تمدید قرارداد پشتیبانی غیرمتوالی

برای تمدید قرارداد پشتیبانی محصوالت نرمافزاری به شکل غیرمتوالی ،قیمت قرارداد فروش بر اساس فرمول زیر محاسبه
خواهد شد:
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𝑁

𝐶 ∗ )𝐾 𝑇 = ∑(𝐼𝑁𝐹𝑖 +
𝑖=1

در فرمول فوق پارامترها عبارت هستند از:





𝑇 :هزینه پروژه پشتیبانی
𝐶 :قیمت اجرای پروژه تولید نرمافزار
𝐾 :ضریب پشتیبانی که  %25الی  %35است.
𝑖𝐹𝑁𝐼 :نرخ تورم سالهای قبل

نکته :منظور از «نرخ تورم سالهای قبل» ،نرخ تورم سالیانه اعالمی توسط مراجع رسمی کشور (بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران و در صورت عدم اعالم ،مرکز آمار ایران) برای  12ماهه منتهی به آخرین ماه قبل از خاتمه قرارداد است.
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فصل  )4تعرفه نرخ سختافزار
)1-4

مقدمه

تعرفههای مربوط به حوزه سختافزار در این فصل آمده است.

نکته  :1تعرفهها باید بر اساس تخصص فردی که آن را انجام میدهد (بر اساس عناوین شغلی احصا شده در فصل  ،)3برآورد
و مشخص شوند .این فرآیند در حال انجام بوده و در نسخه بعدی این سند اعمال خواهد شد .در صورت نیاز میتوان با استفاده
از فرمولها و جداول فصل  3و بر اساس پارامترهای پروژه قیمتها (مستقل از تعرفههای اعالم شده) را محاسبه کرد.
نکته  :2مواردی که تعرفه آن با عنوان «توافقی» ذکر شده ،میتواند (تا انتشار نسخه بعدی این سند) ،میتواند بر اساس
فهرست بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی (در صورت وجود) ،برآورد شود.

) 2 -4

تعاریف خدمات فنی (سختافزار)
 نصب :نصب به مفهوم آمادهسازی برای راهاندازی است.

 راهاندازی :مرحله اجرا و بهرهبرداری وظیفهای که برای مورد نصب شده در نظر گرفته شده است.
 ایاب و ذهاب :در مواردی که خدمات در خارج از شرکت انجام پذیرد بابت ایاب و ذهاب ،نرخ خدمات و هزینة سفر به
صورت زیر محاسبه میشود:
الف) در مواردی که هزینة خدمات انجام شده در محل بر اساس این تعرفه از میزان نفر-ساعت پایه کارشناسی صرف شده در
مسیر و در محل مشتری تا بازگشت به دفتر واحد صنفی بیشتر باشد ،تنها هزینة تاکسی طبق قیمت های متعارف سازمان
تاکسیرانی دریافت میشود.
ب) در مواردی که هزینة خدمات انجام شده در محل بر اساس این تعرفه از میزان نفر ساعت پایه کارشناسی صرف شده در
مسیر و در محل مشتری تا بازگشت به دفتر واحد صنفی کمتر باشد ،قیمت خدمات ارایه شده عبارت است از( :هزینه تاکسی
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طبق قیمتهای متعارف تاکسیرانی ( +نفر ساعت کارشناسی پایه * زمان صرف شده از زمان ترک دفتر واحد صنفی تا بازگشت
به دفتر)) و بابت خدمات هیچ گونه وجهی دریافت نخواهد شد.
رسید کاالی تحویلی به منظور تعمیر باید حاوی کمینه مشخصات زیر باشد:







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

تعمیر و سرویس :سرویس ساده دستگاه همراه با رفع عیوب ساده الکترونیکی و یا تعویض وتنظیم یا تعمیر قطعات مکانیکی
(هزینه قطعات مصرفی و یدکی ،هزینه ایاب و ذهاب و هزینه تعمیرات تخصصی الکترونیکی را شامل نمیشود).
جنرال سرویس :باز کردن دستگاه بطور کامل تا رسیدن به شاسی اصلی شامل :کلیه یونیتهای مربوط ،بردها ،اجزای
مکانیکی و الکترونیکی ،شستشوی کامل قطعه به قطعه ،رفع عیب ،مونتاژ و تنظیم مجدد دستگاه (هزینه قطعات مصرفی و
یدکی و هزینه ایاب و ذهاب را شامل نمیشود).
تخفیف درخواست همزمان چند خدمت :در صورتی که مشتری انجام چند خدمت یا کار مربوط به تعرفه بخش سختافزار،
را به صورت همزمان روی یک دستگاه مشخص درخواست کند ،در سرجمع نرخ خدمات انجام شده ،به میزان تعداد کار انجام
شده ضربدر  %10و تا سقف  %40مشمول تخفیف خواهد بود( .تخفیف فقط مربوط به هزینه انجام کار بوده و هزینه قطعات
مصرفی و یدکی و سایر هزینههای جانبی مربوط را شامل نمیشود).
بروز اشکال ناسازگاری در زمان نصب :چنانچه به درخواست مشتری حین نصب هرگونه نرمافزار ،درایور ،سختافزار و یا
بهروزرسانی روی کامپیوتر و یا نوتبوک ،به علت ناسازگاری نرمافزاری و یا سختافزاری نیاز به انجام کارهای دیگری از قبیل
نصب سامانهعامل ،یا نصب اجزای نرمافزاری یا سختافزاری دیگری شود ،مشتری باید  %50هزینههای این امور را نیز بر اساس
تعرفه بپردازد .واحد صنفی باید هشدارهای الزم در این خصوص را به مشتری قبل از شروع کار اعالم کند.

) 3 -4

شرایط تعمیرات سختافزار






واحد صنفی موظف است در موقع تحویل گرفتن کاالی تعمیری رسید صادر و به مشتری تحویل دهد.
دستگاه تعمیر شده مشمول یک ماه گارانتی خواهد بود مشروط بر اینکه مورد خرابی دقیقاً همان خرابی اولیه بوده
و منشاء خرابی طبق نظر کارشناس واحد صنفی ،اصالح شده باشد.
هزینه قطعات یدکی و ملزومات مصرفی ،بر اساس قیمت عرف بازار و محاسبه  %10سود برای واحد صنفی تعمیر
کننده جداگانه دریافت خواهد شد ،مگر آنکه تأمینکننده قطعه ،خود صاحب دستگاه معیوب باشد .در هر صورت
واحد صنفی تعمیر کننده تعهدی در قبال تهیه قطعات یدکی ندارد.
در صورتی که مشتری از تعمیر صرف نظر کند موظف است بابت هزینه باز و بست دستگاه را معادل  %30هزینه
مربوط (تا سقف یک نفر ساعت کار کارشناسی) بپردازد.
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در صورت اعزام کارشناس به محل عالوه بر نرخ انجام کار مطابق تعرفه ،هزینه ایاب و ذهاب و هزینه وقت تلف شده
کارشناس در بین راه مطابق هزینه کارشناسی به مبالغ تعرفه افزوده میشود.
در صورت نیاز به حمل دستگاه به محل تعمیرگاه نقل و انتقال و هزینه های مربوط بر عهده مشتری خواهد بود.
در صورت اعزام کارشناس و صرف نظر کردن مشتری به هر دلیل از انجام عملیات تعمیراتی هزینه ایاب و ذهاب و
وقت تلف شده کارشناس طبق هزینه کارشناسی دریافت خواهد شد.
در مواردی که هزینه خدمات در این تعرفه پیشبینی نشده باشد ،هزینه بر اساس توافق مشتری و واحد صنفی
محاسبه خواهد شد.
تعمیرکار موظف به مشخص کردن نوع خرابی و ذکر قطعات یدکی مصرف شده در فاکتور صادره است.
در صورتی که کارشناس چه در محل خود ،چه در محل مشتری موفق به تشخیص عیب نشود ،هیچگونه هزینهای
متوجه صاحب دستگاه نخواهد بود.
تعمیرکار موظف است در موقع تحویل کاالی تعمیر شده تاییدیه سالمت وسیله را از مشتری اخذ کند.
آورنده رسید تحویل کاال به عنوان نماینده ذیصالح مشتری تلقی میشود.
در مواردی که موضوع تعمیر حاوی اطالعات باشد مشتری الزم است از اطالعات مورد نیاز خود نسخه پشتیبان تهیه
کرده باشد .تعمیر کننده در قبال نرمافزارها و اطالعات موجود در موضوع تعمیر هیچگونه مسئولیتی ندارد.
در صورتی که به تشخیص کارشناس نیاز به ارسال دستگاه یا قسمتی ازآن به مرکز باشد (خارج از شهر) هزینه
حملونقل و هزینه های مربوط بر عهده مشتری است.

تعرفه نرخ خدمات مرتبط با اینترنت و کافینت در جدول شماره  1-4آمده است.
جدول  :1-4تعرفه نرخ فعالیتهای مرتبط با اینترنت و کافینت
شرح

ردیف

قیمت

1

هر ساعت کار با اینترنت

80،000

2

کمترین مقدار استفاده از کافینت تا  15دقیقه

21،000

3

اسکن ( )Scanهر صفحه A4

15،500

4

چاپ هر صفحه

5

چاپ از  50صفحه به باال هر صفحه

6

چاپ هر صفحه

7

( Write CDاطالعات دانلود شده) (هزینه خود  CDیا  DVDاستفاده شده مجزا اضافه میشود).

21،000

8

( Write DVDاطالعات دانلود شده) (هزینه خود  CDیا  DVDاستفاده شده مجزا اضافه میشود).

66،000

9

دانلود هر  10مگا بایت از فایل

28،000

10

ساخت ایمیل

66،000

11

موارد مشاوره در خصوص با اینتر نت

12

پیگیری و رهگیری ثبتنامها و استعالمات با یک برگ چاپ (*)

21،000

13

ثبت نامهای اینترنتی تا  3صفحه (*)

66،000

14

ثبتنامهای اینترنتی بیش از  3صفحه (هر صفحه) (*)

21،000

15

تحقیق موضوع فارسی هر صفحه کامل بدون پرینت (*)

27،000

1،400

A4
A4

A3

1،400
7،000

 2برابر ساعت کار با اینترنت
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ردیف
16

قیمت

شرح
تحقیق موضوع التین هر صفحه کامل بدون پرینت (*)

28،000

(*) :ثبتنام توسط متصدی کافینت

) 4- 4

تعرفه نرخ خدمات نرمافزاری بر روی رایانه شخصی

تعرفه نرخ خدمات نرمافزاری بر روی رایانه شخصی در جدول شماره  2-4نشان داده شده است.
جدول  :2-4تعرفه نرخ خدمات نرمافزاری بر روی رایانه شخصی
ردیف

) 5- 4

قیمت

شرح

1

نصب مجموعه نرمافزارهای عمومی و کاربردی (مانند  MS-Officeو )....

300،000

2

نصب نرمافزار ویژه تخصصی (به ازای هر پکیج نرمافزاری)

595،000

3

ویروسزدایی و نصب نرمافزار ویروسیاب (بروزرسانی شده)

746،000

4

نصب سامانه عامل های غیرمتعارف غیر کارساز (مانند  )MacOSنصب درایور (درصورتی ارائه
درایورها توسط مشتری) و در صورت نیاز انجام پارتیشنبندی ،فرمت کردن و نصب

5

نصب هر نوع سیستم عامل غیر کارساز شامل گروه ویندوز و نصب درایور (درصورتی ارائه
درایورها توسط مشتری) و در صورت نیاز انجام پارتیشنبندی ،فرمت کردن و نصب.

933،000

6

نصب بازی ( CDیا ( )DVDبه احتساب هر  DVDو  CDاضافی 5،000ریال)

131،000

7

آمادهسازی هارد دیسک (فرمت کردن و پارتیشنبندی) .در صورت نیاز به انتقال اطالعات
هزینه مجزا بر اساس نرخ ردیف  9این جدول محاسبه میشود.

336،000

8

ارتقا نرمافزاری (از طریق اینترنت) و ارتقا  BIOSو یا

9

تهیه نسخه پشتیبان از سامانه ()IMAGE,BACKUP,COPY

560،000

10

دریافت درایور از اینترنت و رایت بر روی CD

72،000

11

نصب نرمافزاری تجهیزات جانبی (چاپگر  ،اسکنر و )....

336،000

12

نصب و راهاندازی رایانه در محل به درخواست مشتری (هزینه ایاب و ذهاب اضافه میشود).

560،000

13

بازدید فنی و نظریه کارشناسی به درخواست مشتری (هزینه ایاب و ذهاب اضافه میشود).

446،000

14

کپی  CDو ( DVDهزینه خود  CDیا  DVDاستفاده شده مجزا اضافه میشود).

27،000

Firmware

1،118،000

560،000

تعرفه نرخ هزینه نصب سختافزار و درایورهای مربوط

تعرفه نرخ خدمات مرتبط با نصب سختافزار و درایورهای مربوط در جدول شماره  3-4آمده است.
جدول  :3-4تعرفه نرخ هزینه نصب سختافزار و درایورهای مربوط
شرح

ردیف

قیمت

1

نصب چاپگر (نصب درایور و )Selftest

336،000

2

نصب کامل پالتر تا اندازه ( A2مونتاژ ،نصب درایور و )Selftest

746،000

3

مونتاژ اولیه پالتر باالتر از انازه A2

1،492،000

4

نصب کامل پالتر باالتر از اندازه ( A2بدون مونتاژ اولیه ،با نصب درایور و )Selftest

1،865،000
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ردیف

قیمت

شرح

5

نصب و راهاندازی دستگاههای چندکاره ( MultiFunctionنصب درایور و آزمون اولیه
بخشهای دستگاه)

458،000

6

نصب اسکنر تا اندزه ( A2نصب درایور و آزمون اولیه)

410،000

7

نصب اسکنر اسناد و دیجیتایزرهای باالتر از اندازه ( A2نصب درایور و آزموون اولیه)

336،000

8

نصب و راهاندازی  UPSتا توان  5 KVAو متعلقات با یک کابینت باطری تا چهار باطری

1،156،000

9

پیکربندی  UPSخاص با توان باالی  5 KVAو تا توان 10 KVA

1،865،000

10

نصب هر عدد باطری اضافی UPS

188،000

11

نصب هر یک از کارتهای سختافزاری (گرافیکی ،صوتی ،مودم USB ،یا  )TVهمراه با
درایورهای مربوط (تهیه درایور با مشتری)

223،000

12

نصب کارتهای حرفهای (کارتهای گرافیکی ،صوتی ، )... ،دستگاههای  ،SCSIکارتهای
 RAIDو تجهیزات  SASهرکدام

1،118،000

13

نصب هارددیسک ثابت شامل معرفی به کامپیوتر و پارتیشنبندی و فرمت

410،000

14

نصب  O.D.Dشامل … CD , DVD ,با درایور در صورت نیاز

223،000

15

نصب فالپی درایو و کارت ریدر

111،000

16

نصب و راهاندازی منبع تغذیه (به جز کارساز)

259،000

17

نصب هر ماژول  RAMهمراه با آزمون

111،000

18

نصب درایور و تجهیزات خارجی ( )Externalمتعارف

223،000

19

نصب تونر یا ریبون

149،000

20

نصب کارتریج چاپگر جوهر افشان تا مرحله Selftest

203،000

21

فروش و مونتاژ سامانه و نصب نرمافزارهای متعارف روی آن (بدون گارنتی)

 %12قیمت خرید
متعارف بازار

22

مونتاژ کامل سامانه (قطعات از مشتری)

حداکثر 943،000

23

باز و بسته کردن مادربرد برای رفع عیب

446،000

24

هزینه کارشناسی به منظور رفع عیب کامپیوترهای شخصی در صورت انصراف مشتری بعد
از تشخیص عیب

372،000

 )1-5-4تعرفه نرخ تعمیرات و سرویس دستگاههای جانبی رایانه
تعرفه نرخ خدمات تعمیرات و سرویس دستگاههای جانبی رایانهای در جدول شماره  4-4آمده است.
جدول  :4-4تعرفه نرخ تعمیرات و سرویس دستگاههای جانبی رایانه
شرح

ردیف

قیمت

1

تعمیرات کامپیوتر (تعویض و سرویس قطعات ،BIOS ،کارتهای جانبی)

933،000

2

تعمیر مادربرد

746،000

3

تعویض  CHIPSETو SLOT

4

تعمیر نرمافزاری هارد دیسک و رفع بدسکتور در حد متعارف

933،000

5

تعمیر یا تعویض برد هارد دیسک

746،000

1،492،000
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ردیف

قیمت

شرح
 CD RAMو DVD RAM

6

تعمیر درایو

7

تعمیرات  COMBO ،DVD WRITERو CD WRITER

933،000

8

تعمیرات منبع تغذیه معمولی

560،000

9

تعمیرات صفحه کلیدهای بیسیم و موسهای بیسیم و نوری

372،000

10

تعمیرات مانیتورهای (المپی) CRT

410،000

11

تعمیرات مانیتور  LCDتا  19اینچ

429،000

12

تعمیرات مانیتور از  19اینچ به باال و مانیتورهای صنعتی

458،000

13

تعمیرات مانیتور تکرنگ/ترمینال

1،118،000

14

تعمیرات اسنکرهای معمولی

1،865،000

15

تعمیرات اسکنرهای حرفهای بایگانی اسناد

2،238،000

16

تعمیر  UPSتا 1500ولت-آمپر

746،000

17

تعمیر  UPSباالتر از  1500ولت-آمپر تا  5000ولت-آمپر OFFLINE

560،000

18

تعمیر  UPSباالتر از  5000ولت-آمپر تا  10کیلو ولت-آمپر OFFLINE

19

تعمیر  UPSباالتر از  10کیلوولت-آمپر (سه فاز)

کارشناس سختافزار درجه 1

20

تعمیر  UPS ONLINEبا هر ظرفیت و با هر شکل موجی

کارشناس سختافزار درجه 1

21

تعمیر SPEAKER

22

برنامهریزی (پروگرام کردن) فلش

1،492،000

1،865،000

 %10قیمت روز مشابه نو
372،000

 )2-5-4تعرفه نرخ تعمیرات چاپگر
تعرفه نرخ تعمیرات چاپگر در جدول  5-4نشان داده شده است.
جدول  :5-4تعرفه نرخ تعمیرات چاپگر
ردیف

قیمت

شرح

1

تنظیم  SETUPچاپگرهای سوزنی

2

سرویس و تعمیر دستگاههای چند منظوره جوهر افشان

3

سرویس تعمیر چاپگرهای لیزری تکرنگ تککاره و چندکاره بیست صفحه

4

سرویس تعمیر چاپگرهای لیزری تکرنگ تککاره و چندکاره بیست صفحه به باال

446،000
1،118،000
1،000،000

A4
A4

چندکاره معمولی بیست صفحه A4

1،530،000

5

سرویس تعمیر چاپگرهای لیزری رنگی تککاره و

6

سرویس تعمیر چاپگرهای لیزری رنگی تککاره و چندکاره بیست صفحه به باال

7

سرویس تعمیر چاپگرهای جوهر افشان رنگی تککاره و

چندکاره معمولی تا A3

8

سرویس تعمیر چاپگرهای جوهر افشان رنگی تککاره و چندکاره حرفه ای تا

9

سرویس وتعمیرات چاپگر سوزنی  80ستونی بدون تعمیرات هد

1،118،000

10

سرویس وتعمیرات چاپگر سوزنی  132ستونی بدون تعمیرات هد

1،307،000

11

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

12

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

A4

A3

2،015،000
3،546،000
1،307،000
2،276،000

859،000
کارشناس سختافزار
درجه 1
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ردیف

شرح

قیمت

13

سرویس تعمیر ات چاپگر سوزنی با سرعت باالتر از 600حرف برثانیه سری  DFXو سری
 BPو سری CPS

2،053،000

14

تعمیرات چاپگرهای & SLIM

15

تعمیرات اسنکرهای معمولی

16

تعمیرات اسکنرهای حرفه ای اسناد

1،000،000

SLIP

550،000
1،836،000

سایز A3

17

تعمیر پالتر تا

18

جنرال سرویس چاپگرهای لیزری تکرنگ تککاره و چندکاره بیست صفحه

19

جنرال سرویس چاپگرهای لیزری تکرنگ تککاره و چندکاره بیست صفحه به باال

20

جنرال سرویس چاپگرهای لیزری رنگی تککاره و چندکاره معمولی بیست صفحه

21

جنرال سرویس چاپگرهای لیزری رنگی تککاره و چندکاره بیست صفحه به باال

22

جنرال سرویس چاپگرهای سوزنی  80ستونی

1،530،000

23

جنرال سرویس چاپگرهای سوزنی  132ستونی

2،276،000

24

تعمیر پالتر  A1و باالتر (جوهرافشان ،قلمی-لیزری)

4،815،000

25

اجرت تعمیر چاپگرهای لیزری تکرنگ/تککاره و چندکاره

26

اجرت تعمیر چاپگرهای لیزری رنگی/تککاره و چندکاره

1،836،000
2،053،000

A4
A4

A4

A4

A3

A3

3،806،000
3،323،000
4،292،000

1،792،000
4،553،000

 )3-5-4تعرفه نرخ تعویض قطعات و تعمیرات سختافزار نوتبوک
تعرفه نرخ خدمات مربوط به تعویض قطعات و تعمیرات سختافزار نوتبوک در جدول شماره  6-4نشان داده شده است.
جدول  :6-4تعرفه نرخ تعویض قطعات و تعمیرات سختافزار نوتبوک
شرح

ردیف

قیمت

1

تعویض

2

تعویض المپ فلروسنت LCD

1،530،000

3

تعویض قاب رو یا تعویض قاب  LCDیا تعویض لوال

1،865،000

4

تعویض اینورتور

5

تعمیر اینورتر در صورت امکان

1،492،000

6

تعویض صفحه کلید

1،118،000

7

تعمیر یا تعویض مودم ،یا تعویض CPU

1،717،000

8

تعویض هارد ،پارتیشن بندی و فرمت و نصب یک سامانه عامل بدون درایور

1،118،000

9

تعویض انواع  ODDبه صورت متعارف

10

تعویض انواع  ODDدرشرایطی که نیاز به باز کردن کامل دستگاه باشد

1،379،000

11

تعویض مادر برد

1،984،000

12

تعمیر آداپتور

746،000

13

تعویض یا ارتقاء ( RAMبه صورت متعارف)

440،000

14

تعویض CHIP BGA

5،600،000

15

تعمیر-هیت دادن (با یک ماه گارانتی)

4،480،000

LCD

1،070،000

933،000

560،000
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ردیف

قیمت

شرح
هزینه باز و بست ،تشخیص و عیبیابی دستگاه در صورت انصراف مشتری

16

) 6 -4

1،307،000

تعرفه نرخ نصب نرمافزارهای نوتبوک

تعرفه نرخ خدمات مربوط به نصب نرمافزارهای نوتبوک در جدول شماره  7-4آمده است.
جدول  :7-4تعرفه نرخ نصب نرمافزارهای نوتبوک
ردیف

قیمت

شرح

1

ریکاوری کردن کلیه نرمافزار نوتبوک با تمام درایورها به صورت استاندارد (در صورتی که مشتری همه
 CDهای الزم را آورده باشد )Standard OS

1،307،000

2

نصب سامانه عامل استاندارد ،نرمافزارهای متعارف و درایورها روی دستگاههای نو فاقد سامانهعامل
اورجینال یا در صورت عدم ارائه درایور و سیدی ریکاوری توسط مشتری

2،042،000

3

هزینه نصب هرگونه نرمافزار

4

جابجایی اطالعات به ازای هر ساعت

5

دانلود مجموعه درایورهای مورد نیاز دستگاه از اینترنت

)7-4

برابر تعرفه رایانه
شخصی
268،000
1،359،000

تعرفه نرخ خدمات بازیابی اطالعات

تعرفه نرخ خدمات مربوط به بازیابی اطالعات در جدول شماره  8-4آمده است.
جدول  :8-4تعرفه نرخ خدمات بازیابی اطالعات
ردیف

عنوان خدمت

واحد

قیمت

1

کنترل اولیه برای امکانسنجی بازیابی اطالعات یک رسانه ذخیرهسازی بدون فناوری
 RAIDشامل  HDD: SATA/IDE/SAS/SSD ،Memory Card ،Flash Memoryو
غیره

مورد (هر رسانه)

3،490،000

2

بازیابی اطالعات یک رسانه ذخیرهسازی بدون فناوری  RAIDشامل ،Flash Memory
 HDD: SATA/IDE/SAS/SSD ،Memory Cardو غیره از  1گیگابایت تا 64
گیگابایت (بابت هر گیگابایت اطالعات بازیافت شده)

هر گیگابایت *

321،000

3

بازیابی اطالعات یک رسانه ذخیرهسازی بدون فناوری  RAIDشامل ،Flash Memory
 HDD: SATA/IDE/SAS/SSD ،Memory Cardو غیره باالتر از  64گیگابایت (بابت
هر گیگابایت اطالعات بازیافت شده)

هر گیگابایت **

27،000

4

کنترل اولیه برای امکانسنجی بازیابی اطالعات مدیای ذخیرهسازی داخل یک
 RAIDArrayشامل  HDD: SATA/IDE/SAS/SSD ،Flash Memoryو غیره

مورد (هر آرایه)

12،617،000

5

بازیابی اطالعات رسانه ذخیرهسازی داخل یک یا چند  RAID Arrayشامل
 HDD: SATA/IDE/SAS/SSD ،Memoryو غیره

نفر/ساعت

کارشناس
تخصصی

6

تعمیرات سختافزاری احتمالی کنترلر ،رسانه یا موارد مربوط در حین بازیابی

نفر/ساعت

توافقی

7

بازیابی اطالعات به صورت

نفر/ساعت

توافقی

FileLevel

Flash

نکات:
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 )*( مبلغ قابل دریافت بابت هر گیگابایت اطالعات بازیافت شده بوده و نه اطالعات موجود برای بازیابی یا ظرفیت
کل خود رسانه ذخیرهسازی.
 )**( در خصوص موارد  2و  3نحوه محاسبه به این صورت است :اجرت اطالعات بازیافتی تا  64گیگابایت از قرار
هر گیگابایت به مبلغ ردیف  2و بیش از آن از قرار هر گیگابایت به مبلغ ردیف  3محاسبه میشود؛ در موارد بیش
از  64گیگابایت اطالعات بازیافت شده 64 ،گیگابایت اول با مبلغ ردیف  2محاسبه میشود.
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فصل  )5تعرفه نرخ خدمات فنی
زیرساخت فناوری اطالعات
)1-5

مقدمه

تعرفههای مربوط به خدمات فنی زیرساخت فناوری اطالعات در این فصل آمده است.

نکته  :1هزینه پروژههای توسعهای باید بر اساس تعرفهها تخصص فردی که آن را انجام میدهد (بر اساس مدل ارائه شده در
فصل  2و عناوین شغلی احصا شده در پیوست الف) ،برآورد و مشخص شوند .در صورت نیاز میتوان با استفاده از فرمولها و
جداول فصل  3و بر اساس پارامترهای پروژه قیمتها (مستقل از تعرفههای اعالم شده) را محاسبه کرد.
نکته  :2مواردی که تعرفه آن با عنوان «توافقی» ذکر شده ،میتواند (تا انتشار نسخه بعدی این سند) ،میتواند بر اساس
فهرست بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی (در صورت وجود) ،برآورد شود.

) 2 -5

استانداردهای زیرساخت

طی چند دهه گذشته با توسعه روز افزون فنا وری اطالعات ،این صنعت به شکل فراگیری در ابعاد مختلف زندگی بشر حضور
یافته و قابلیتهای پویای این صنعت نیازهای جدیدی در پیش روی کاربران قرار داده است .یکی از مهمترین عوامل توسعه
این صنعت ،ظهور و گسترش شبکههای کامپیوتری است .همانطور که شبکهها شریان حیاتی کلیه سامانههای اطالعرسانی را
تشکیل میدهند ،در عین حال پیادهسازی آنها مستلزم زیرساختهای مناسب و کارآمدی هم است.
پیادهسازی زیرساخت مورد نظر این سند بر مبنای استاندارد و راهکارهای کابلکشی ساختیافته بوده که بازه گسترده و
متنوعی از خدمات شامل صدا ،داده ،متن ،تصویر و ویدیو را پوشش میدهد.
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استانداردهای مرجع این سند ،سرفصلهای 2 )INSO 19635:1394( ISO/IEC 11801و  EIA/TIA-568به عنوان سرفصل
اصلی و برخی سرفصلهای فرعی از موسسات  ISO ،IECو  TIAاست که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
F1

کابلکشی ساختیافته ،کابلکشی عمومی ولتاژ پایین را برای استفاده در محدوده مشتری مشخص میکند که ممکن است
شامل یک یا چند ساختمان در یک محوطه باشد .به منظور ارائه خدمات زیرساخت موضوع این تعرفه الزم است کابلکشی
مسی متوازن و فیبرنوری شامل موارد زیر بر طبق استانداردهای ذکر شده انجام شود:








) 3 -5

ساختار و حداقل پیکربندی مورد نیاز کابلکشی عمومی
نوع خروجی پریزهای شبکه و تلفن ()TO
کارایی الزم برای کابلکشی هر  Linkو Channel
الزامات و موارد اختیاری در پیادهسازی
کارایی الزم برای اجزاء کابلکشی مورد نیاز در ازای بیشترین فاصلهای که در استاندارد تعیین شده است
الزامات تطبیق محصول با استاندارد و فرایند کسب گواهینامه آن
امنیت (حفاظت و امنیت الکتریکی ،آتش و غیره) و الزامات EMC

توضیحات عمومی خدمات زیرساخت شبکه
 کابلکشی :نصب و مدیریت کابلهای برق ،شبکه و غیره بر اساس مجموعه استانداردهای INSO ( ISO/IEC 11801
 )19635:1394و TIA/EIA-568











آماده سازی اولیه بستر :در این مرحله شرایط محیطی از قبیل برق ،سرمایش و بارگذاری مورد بازبینی قرار میگیرد
و مسیر عبور کابلها و سایر نیازمندیها مشخص میشود.
راهاندازی :عبارت است از به مرحله اجرا و به بهرهبرداری رساندن وظیفه ای که برای مورد نصب شده در نظرگرفته
شده است.
هزینه کارشناسی :مبنای محاسبه نفر-ساعت کارشناسی بر اساس جدول ضریب شغلی بر اساس کار انجام شده
است.
ایاب و ذهاب :در موارد سرویسهای محلی داخل شهری یا خارج از آن براساس قیمتهای متعارف تاکسیرانی در
رفت و برگشت خواهد بود .مبنای محاسبه نفر ساعت از زمان ترک شرکت یا واحد صنفی تا بازگشت به محل شرکت
است.
نرخ نفر-ساعت :هزینه کارشناسی شبکه و کارشناسی نرمافزارهای عمومی به ازای ساعات اداری اعالم شده در هر
استان مطابق جداول مربوط و خارج از آن بر اساس توافق و حداکثر تا  %20قابل افزایش است.
ارائه خدمات کمتر از یک ساعت معادل یک ساعت محسوب میشود.
جداول تعرفه خدمات پشتیبانی شبکه شامل هزینههای سرویسهای اختصاصی ،پشتیبانی  ،Call Onپشتیبانی به
همراه تامین قطعات ،پشتیبانی در روزهای تعطیل و ساعات خارج از ساعات اداری نبوده و بر اساس تعرفه مربوط و
یا توافق انجام شده طرفین محاسبه میشود.
در صورت اعمال تخفیفهای خاص و ویژه در پروژه این تخفیف در تعرفهها با تفاهم اعمال خواهد شد.

 2این سند در آدرس  http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=43225قابل دسترسی است.
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هزینههای طراحی با توافق طرفین تعیین خواهد شد.
مسئولیت اخذ مجوزهای داخلی و یا خارجی مربوط به اجرای کار بر عهده کارفرما است.
هزینه های اعالم شده در این مجموعه در خصوص شبکه های در حال ساخت است.
مالیات برارزش افزوده ،مجزا هنگام صدور فاکتور در صورت ارائه برگه ثبت نام در نظام مربوط لحاظ خواهد شد.
برای نصب داکت برای هر شاخه دو متری حداقل سه عدد پیچ و رولپالک مناسب که هزینه آن در اجرت لحاظ
نشده ،استفاده میشود.
واژه «شیلد» درج شده در این فصل به مفهوم حفاظ الکتریکی بوده و شامل رشته سیم های مسی یا نوار مسی (یا
آلومینیومی) یا پوشش بافته شده مسی هم محور بامغزی کابل است .همچنین واژه «زره» به کار رفته دراین فصل
به معنای حفاظ مکانیکی بوده و شامل رشته سیمهای فوالدی گالوانیزه (یا آلومینیومی) یا نوار گالوانیزه (یا
آلومینیومی) است.
در عملیات نصب و خواباندن کابلهای فشار ضعیف در داخل تراشه ،عملیات خاکی پیشبینی نشده و هزینه عملیات
مذکور جداگانه تعیین میشود.
در صورتی که کابل زمینی یا شیلدار و یا زرهدار زیرزمینی روی دیوار نصب شود  %15به حد ردیف مربوط اضافه
خواهد شد.
در صورتی که کابل زمینی یا شیلدار و یا زرهدار زیرزمینی یا کابل کنترل زمینی یا زرهدار زیرزمینی ،روی سینی
کابل و یا درون لوله رود %8 ،به بهای مربوط اضافه خواهد شد.
هزینه بستها و تمام متعلقات مربوط برای نصب کابلهای فشار ضعیف روی دیوار یا روی سینی کابل در قیمتها
منظور نشده است.
تمام کابلهای نوری درج شده در این فصل باید بر اساس توصیههای اتحادیه بین المللی ارتباطات ITU-652
 ITU-G 655،Gدر بخش  Single Modeو  OM4 ،OM3 ،OM2 ،OM1و  OM5در بخش  Multi-Modeبسته به
نیاز ساخته شده باشند.
الزم است در قراردادهای تامین تجهیزات و نصب و راهاندازی سامانههای شبکه ،کلیه تجهیزات از زمان تحویل به
کارفرما (یا ورود به سایت پروژه؛ هر کدام که زودتر محقق شود) توسط کارفرما تا تاریخ اتمام مراحل نصب و
راه اندازی کامل و تحویل قطعی پروژه به وی ،بیمه شود .در صورت عدم ارائه پوشش بیمهای توسط کارفرما الزم
است پیمانکار نسبت به خرید پوشش بیمهای مناسب (با توجه به شرایط نگهداری تجهیزات در سایت پروژه) اقدام
و هزینههای مربوط را در قیمت تمام شده خود لحاظ کند.

توضیحات عمومی خدمات سختافزاری شبکه
 بررسی اولیه محل استقرار کارساز :در این مرحله شرایط محیطی از قبیل برق ،سرمایش و بارگزاری ساختمان
مورد بررسی قرار میگیرد.
 نصب سختافزاری کارساز :در این مرحله کارساز در محل خود قرار میگیرد ،در صورت نصب در رک ،نصب
ریلها بر روی کارساز انجام میشود.
 آزمون اولیه :در صورت نیاز برنامه  TESTکارساز در مرحله  BIOSاجرا میشود .این آزمون کلیه اجزاء ماشین را
در بر می گیرد.
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 پیکربندی  RAIDو حافظه :تعریف و اجراء پیکربندی مورد درخواست بر روی حافظه و Storage

 نصب حداقل سامانه عامل ( :)OSنصب سامانه عامل و درایورها بر روی سامانه بدون انجام هیچگونه پیگیری و
به منظور نمایش کارکرد سامانه
 شناسایی دستگاه در سامانه عامل :دستگاه نصب شده در ماشین/کارساز مورد نظر مورد شناسایی قرار گرفته و
درایورهای مورد نیاز نصب شود.
 آزمون اولیه :اجراء برنامه آزمون خود سامانه برای نمایش سالم بودن سامانه .در صورتی که دستگاه در سامانه
عامل تعریف شده باشد ،به عنوان مکمل این آزمون میتوان اقدام به انتقال آزمایشی داده بر روی آن کرد.
 معرفی  Tapeدر نرمافزار تهیه پشتیبان :با فرض معرفی سامانه تهیه پشتیبان در سامانه عامل و نصب نرمافزار
تهیه پشتیبان ،سامانه تهیه پشتیبان نصب شده در این نرمافزار تعریف و شناسایی شده به گونه ای که امکان استفاده
از آن در نرمافزار فراهم شود .باید توجه داشت که در این مرحله هیچگونه تعریفی برای خطمشی تهیه پشتیبان در
نرمافزار انجام نمیشود .تنها آزمون اجرای آزمایشی خواندن و نوشتن بر روی سامانه از طریق نرمافزار انجام میشود.
 نصب نرمافزار خاص :نصب نرمافزار مورد نظر بر روی سامانه عامل و معرفی سیستم تهیه پشتیبان در آن .در این
مرحله هیچگونه پیکرهبندی و تعریف خطمشی انجام نمیگیرد .آزمایش اجرای خواندن و نوشتن بر روی سامانه
تهیه پشتیبان در این مرحله انجام میشود.
 پیکربندی نرمافزار :با توجه به مستندات مکتوب مشتری که شامل تعریف خطمشیها میشود ،کلیه این
خطمشیها در نرمافزار تعریف شده و مورد آزمون قرار میگیرد .در صورت نیاز معرفی سامانه تهیه پشتیبان نیز در
نرمافزار انجام میشود .تعریف  Virtual libraryو یا  Library arrayنیز در این بخش انجام میشود .با توجه به متغیر
بودن حجم کار مب لغ مورد نیاز با توافق طرفین و با توجه به ساعات کارکرد و جدول تعرفه نیروی متخصص مورد
نیاز تعیین میشود.

) 5- 5

فهرست بهای نرخ بستر زیرساخت شبکه

با توجه به گستردگی و تعدد خدمات کارشناسی مرتبط با امور زیرساخت شبکه ،فهرست بهای ارائه خدمات در قالب جداول
متعددی در ادامه دستهبندی شده است.

 )1-5-5فهرست بهای نرخ خدمات بستر زیرساخت شبکه (بسترسازی)
فهرست بهای نرخ خدمات بستر زیرساخت شبکه (بسترسازی) در جدول شماره  1-5آمده است.
جدول  :1-5فهرست بهای نرخ خدمات بستر زیرساخت شبکه (بسترسازی)
واحد

قیمت

توضیحات

ردیف

عنوان خدمت

1

نصب ترانکینگ فلزی تا اندازه  12سانتیمتر

متر طول

354،000

شامل  Bondingترانک

2

نصب ترانکینگ غیرفلزی تا اندازه  12سانتیمتر

متر طول

283،000

3

نصب ترانکینگ فلزی باالتر از  12سانتیمتر

متر طول

319،000

4

نصب ترانکینگ غیرفلزی باالتر از  12سانتیمتر

متر طول

321،000

شامل  Bondingترانک
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قیمت

توضیحات

ردیف

عنوان خدمت

واحد

37،000

در اتصاالت فلزی برای
 %20 Bondingاضافه میشود.

5

نصب اتصاالت ترانکینگ فلزی و پالستیکی (مانند اتصاالت گوشه
لگراند).... ،

هر عدد

80،000

با پیچ و رولپالک (برای حداقل
 100متر کمتر از آن توافقی)

6

کانالگذاری پالستیکی (داکت) بدون گوشه و زاویه تا اندازه 3
سانتیمتر

مترطول

7

کانالگذاری پالستیکی (داکت) بدون گوشه و زاویه از اندازه 3/5
سانتیمتر با باال

متر طول

8

نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی تا اندازه  28میلیمتر ()21PG

متر طول

9

نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی از اندازه  36تا  47میلیمتر
( 29PGتا )36PG

متر طول

10

نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی اندازه  60میلیمتر ()48PG

متر طول

117،000

11

نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی باالتر از  60میلیمتر

متر طول

توافقی

12

نصب لوله  PVCتا اندازه 28میلیمتر ()21PG

متر طول

61،000

13

نصب لوله  PVCاز اندازه  28تا  47میلیمتر ()36PG

متر طول

72،000

14

نصب لوله  PVCاز اندازه  47تا  60میلیمتر ()48PG

متر طول

102،000

15

نصب لوله  PVCاز اندازه  60میلیمتر ( )48PGبه باال

متر طول

117،000

16

نصب لوله پلیاتیلن تا 28میلیمتر ()21PG

متر طول

102،000

17

نصب لوله پلیاتیلن از اندازه  28تا  47میلیمتر ()36PG

متر طول

140،000

18

نصب لوله پلیاتیلن از اندازه  47تا  60میلیمتر ()48PG

متر طول

179،000

19

نصب لوله پلیاتیلن از اندازه  60میلیمتر ( )48PGبه باال

متر طول

203،000

20

نصب سینی تا عرض  10سانتیمتر

متر طول

166،000

21

نصب سینی از عرض  10تا  20سانتیمتر

متر طول

190،000

22

نصب سینی از عرض  20تا  30سانتیمتر

متر طول

220،000

23

نصب سینی از عرض  30تا  40سانتیمتر

متر طول

250،000

24

نصب سینی از عرض  40سانتیمتر به باال

متر

281،000

25

نصب ساپورت (پیچ برای سینی دهبه دیوار)

عدد

83،000

26

نصب ساپورت (جوشکاری و ) .......

عدد

توافقی

27

نصب جعبه تقسیم پالستیکی 10×10

عدد

72،000

28

نصب جعبه فلزی 15×15

عدد

107،000

93،000
83،000

در شرایط عادی* و اتصال
توسط بست اسپید (این مبلغ
شامل هزینه بست نیست).

93،000

شامل  Bondingترانک

* منظور از شرایط عادی ،نصب در ارتفاع  0تا  3/5متر است .چنانچه نصب به صورت عمودی و یا بر روی پایپ رکها و در
محدودههای خاص صنعتی باشد ،قیمت به شکل توافقی تعیین میشود.

 )2-5-5فهرست بهای نرخ خدمات بستر زیرساخت شبکه (سایر عملیات اجرایی)
فهرست بهای نرخ خدمات بستر زیرساخت شبکه (سایر عملیات اجرایی) در جدول شماره  2-5نشان داده شده است.
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جدول  :2-5فهرست بهای نرخ خدمات بستر زیرساخت شبکه (سایر عملیات اجرایی)
ردیف

عنوان خدمت

واحد

قیمت

توضیحات

1

سوراخکاری ارتباطی دیوار معمولی (تا قطر یک سانتیمتر) در دیوار
تا  20سانتیمتر با لولهگذاری

عدد

333،000

به ازاء هر سانتیمتر اضافه قطر
 %20ریال اضافه میشود.

2

سوراخکاری ارتباطی دیوار معمولی (تا قطر یک سانتیمتر) در دیوار
تا  60سانتیمتر با لولهگذاری

عدد

496،000

به ازاء هر سانتیمتر اضافه قطر
 %20ریال اضافه میشود.

3

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

عدد

587،000

به ازاء هر نیم سانتیمتر اضافه
قطر %15 ،و به ازای هر 5
سانتیمتر عمق %20 ،به قیمت
اضافه میشود.

4

استفاده از تفنگ هیلتی و نصب میخ بدون لوازم

عدد

587،000

5

برش روی گچ برای لولهگذاری تا گچکاری و ترمیم

متر

289،000

6

نصب دریچه بازدید 20×20

عدد

839،000

) 6 -5

محاسبه برای حداقل  10متر

فهرست بهای نرخ خدمات کابلکشی دیتا

فهرست بهای نرخ خدمات کابلکشی دیتا در جدول شماره  3-5آمده است.
جدول  :3-5فهرست بهای نرخ خدمات کابلکشی دیتا
ردیف
مسی UTP Cat5e

کابلکشی دیتا

مسی
STP

Cat6/6A/7/7A/8 STP Cat5e, UTP
Cat6

مسی

کابلکشی دیتا
کابلکشی دیتا

)7-5

واحد

عنوان خدمت

قیمت

توضیحات

شرایط کاری عادی در داخل ساختمان
1

کابلکشی تا  1،000متر

متر

75،000

2

کابلکشی از  1،000تا 5،000

متر

66،000

3

کابلکشی از  5،000متر به باال

متر

61،000

شرایط کاری عادی در داخل ساختمان
1

کابلکشی تا  1،000متر

متر

85،000

2

کابلکشی از  1،000تا 5،000

متر

80،000

3

کابلکشی از  5،000متر به باال

متر

75،000

شرایط کاری عادی در داخل ساختمان
1

کابلکشی تا  1،000متر

متر

90،000

2

کابلکشی از  1،000تا 5،000

متر

87،000

3

کابلکشی از  5،000متر به باال

متر

80،000

فهرست بهای نرخ خدمات کابلکشی و تجهیزات فیبرنوری

تعرفه مربوط به نرخ خدمات کابلکشی فیبرنوری در جدول شماره  4-5آمده است.
جدول  :4-5فهرست بهای نرخ خدمات کابلکشی فیبرنوری
ردیف
1

عنوان خدمت
آمادهسازی و روکشبرداری کابل مسلح برای سربندی در داخل ساختمان تا  6لوز تیوب

واحد

قیمت

هر سرکابل

570،000
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واحد

قیمت

ردیف
2

آمادهسازی و روکشبرداری کابل مسلح برای سربندی در داخل ساختمان بیش از  6لوز تیوب

هر سرکابل

627،000

3

آمادهسازی و روکشبرداری کابل غیر مسلح کانالی یا مینی کابل (با  6تا  10میلیمتر قطر) برای
سربندی در داخل ساختمان تا  6لوز تیوب

هر سرکابل

439،000

4

آمادهسازی و روکشبرداری کابل غیر مسلح کانالی یا مینی کابل (با  6تا  10میلیمتر قطر) برای
سربندی در داخل ساختمان بیش از  6لوز تیوب

هر سرکابل

482،000

5

آمادهسازی و روکشبرداری کابلهای خاص مانند  OPGWو  ADSSو موارد خاص داخل
ساختمان

هر سرکابل

توافقی

6

آمادهسازی و روکشبرداری برداری میکروکابل و  Drop Cableبرای سربندی در داخل ساختمان

هر سرکابل

395،000

7

ایجاد اتصال فیبرنوری به روش  Fusionدر داخل ساختمان (برای کمتر از  100اتصال)

هر اتصال

711،000

8

ایجاد اتصال فیبرنوری به روش  Fusionدر داخل ساختمان (برای بیش از  100اتصال)

هر اتصال

657،000

9

ایجاد اتصال فیبرنوری به روش مکانیکی در داخل ساختمان (برای کمتر از  100اتصال)

هر اتصال

711،000

10

نصب فیزیکی پچپنل فیبرنوری در داخل رک

هر یونیت

372،000

11

نصب فیزیکی سینی (کاست) فیبرنوری

هر کاست

439،000

12

آرایش تارهای نوری داخل کاست داخل ساختمان (برای  12تار یا کمتر)

هر تار

121،000

13

آرایش تارهای نوری داخل کاست داخل ساختمان (برای بیش از  12تار)

هر تار

111،000

نصب و آرایش هر پیگتیل در هر پچ پنل و یا در جعبه اتصال فیبرنوری

هر پیگ
تیل

111،000

هر کانکتور

111،000
2،415،000

14

عنوان خدمت

15

نصب و آرایش هر پچ کورد بین دو پچپنل یا بین پچپنل و تجهیزات (به ازای هر متر پچ کورد
یک متر کابلکشی داخل یا خارج ساختمان اضافه می شود).

16

نصب فیزیکی  ODF/OCDFتا  90پورت طرح زیمنس

هر فریم

17

آزمون یک سویه مسیر ارتباطی فیبرنوری بوسیله  OTDRبا ارائه گزارش بر روی ( CDتا 24
اتصال)

هر لینک

870،000

18

آزمون یک سویه مسیر ارتباطی فیبرنوری بوسیله  OTDRبا ارائه گزارش بر روی ( CDبین  25تا
 100اتصال)

هر لینک

805،000

19

آزمون یک سویه مسیر ارتباطی فیبرنوری بوسیله  OTDRبا ارائه گزارش بر روی ( CDبرای
بیشتر از  100اتصال)

هر لینک

778،000

20

آزمون مسیر ارتباطی فیبرنوری بوسیله  OTDRبا ارائه گزارش بر روی  CDو یا برای عیب یابی
(به اضافه هزینه دونفر/ساعت کارشناس ارشد شبکه)

هر تست

746،000

21

آزمون مسیر ارتباطی فیبرنوری بوسیله  OLTSبا ارائه گزارش مکتوب دستی (به اضافه هزینه
دونفر/ساعت کارشناس ارشد شبکه)

هر لینک

439،000

22

بررسی با میکروسکوپ تشخیص و تمیزکاری انواع کانکتورهای فیبرنوری با استفاده از
تمیزکنندههای مدل کلیک و دیگر روشهای الزم (به اضافه هزینه دونفر/ساعت کارشناس ارشد
شبکه)

هر کانکتور

262،000

23

آمادهسازی و روکشبرداری کابل مسلح برای سربندی در خارج ساختمان تا  6لوز تیوب

هر سرکابل

613،000

24

آمادهسازی و روکشبرداری کابل مسلح برای سربندی در خارج ساختمان بیش از  6لوز تیوب

هر سرکابل

675،000

25

آمادهسازی و روکشبرداری کابل غیر مسلح کانالی یا مینی کابل (با  6تا  10میلیمتر قطر) برای
سربندی در خارج ساختمان تا  6لوز تیوب

هر سرکابل

526،000
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ردیف

عنوان خدمت

واحد

قیمت

26

آمادهسازی و روکشبرداری کابل غیر مسلح کانالی یا مینی کابل (با  6تا  10میلیمتر قطر) برای
سربندی در خارج ساختمان بیش از  6لوز تیوب

هر سرکابل

578،000

27

آمادهسازی و روکشبرداری کابلهای خاص مانند  OPGWو  ADSSو موارد خاص خارج
ساختمان

هر سرکابل

توافقی

28

آمادهسازی و روکشبرداری میکروکابل و  Drop Cableبرای سربندی در خارج ساختمان

هر سرکابل

439،000

29

ایجاد اتصال فیبرنوری بروش  Fusionدر خارج ساختمان برای کمتر از  100اتصال

هر اتصال

948،000

30

ایجاد اتصال فیبرنوری بروش  Fusionدر خارج ساختمان برای بیش از  100اتصال

هر اتصال

877،000

31

ایجاد اتصال فیبرنوری بروش مکانیکی در خارج ساختمان برای کمتر از  100اتصال

هر اتصال

948،000

32

نصب فیزیکی پچپنل فیبرنوری در داخل کابینت خارج ساختمان

هر یونیت

465،000

33

نصب فیزیکی سینی (کاست) فیبرنوری در خارج ساختمان

هر کاست

657،000

34

آرایش تارهای نوری داخل کاست داخل ساختمان

تار

111،000

35

آرایش تارهای نوری داخل کاست خارج ساختمان

تار

120،000

36

آمادهسازی و نصب و آببندی کامل مفصل فیبرنوری

هر مفصل

11،793،000

37

آمادهسازی و نصب و جعبه فیبرنوری تا ظرفیت  16رشته (کمتر از  10جعبه %20 ،به هزینه ها
اضافه می شود)

هر جعبه

19،661،000

38

آمادهسازی و نصب و جعبه فیبرنوری با ظرفیت  24تا  48رشته (کمتر از  10جعبه %20 ،به
هزینه ها اضافه میشود).

هر جعبه

21،627،000

39

نصب کابینت فیبرنوری شامل حمل کابینت و پایه ،حفاری ،نصب پایه ،لولهگذاری تا حوضچه یا
پیادهرو ،نصب و فیکس کردن کابینت

هر کابینت

توافقی

40

حفاری سواره رو به عرض  30سانتیمتر و عمق  80سانتیمتر بدون ماشین آالت حفاری و
ماسهریزی ،پرکاری ،کامپکت و آسفالت مسیر

متر طول

3،158،000

41

حفاری با ترنچر به عرض کمتر از  13سانتیمتر و عمق تا  50سانتیمتر و ماسهریزی ،پرکاری،
کامپکت و آسفالت مسیر

متر طول

877،000

42

نصب هر نوع داکت یا میکروداکت درون کانال

متر طول

175،000

43

عبور از موانع در خیابانها مانند جوی و جدول و مواردی از این قبیل

مورد

10،970،000

44

نصب هر گونه سابداکت درون داکتهای موجود

متر طول

131،000

45

نصب حوضچه پیش ساخته کامپوزیت یا پلیمری کوچک با عمق و دریچه حدود  60سانتیمتر
شامل حفاری و نصب و بتن ریزی و آسفالت

عدد

8،776،000

46

نصب حوضچه بزرگ استاندارد مخابراتی شامل حفاری و نصب و بتنریزی و آسفالت

عدد

توافقی

47

سوراخکاری حوضچههای موجود و یا ساختمان برای ورود به آن

مورد

5،265،000

48

کابلکشی کابل داخل ساختمان در داخل ساختمان تا  1،000متر (حداقل هزینه  500متر)

متر

109،000

49

کابلکشی کابل داخل ساختمان در داخل ساختمان بیش از  1،000متر

متر

99،000

50

کابلکشی بر روی سینی و در کانال های آدم رو تا  5،000متر (حداقل هزینه  500متر)

متر

145،000

51

کابلکشی بر روی سینی و در کانال های آدم رو بیش از  5،000متر

متر

131،000

52

کابلکشی بر روی سینی و بر روی  Pipe Rackدر محیط صنعتی

متر

توافقی

53

کابلکشی درون داکت و سابداکت تا  5،000متر (حداقل هزینه  500متر)

متر

127،000

54

کابلکشی درون داکت و سابداکت بیش از  5،000متر

متر

114،000
42

تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی-تخصصی انفورماتیک  -سال 1399
نسخه  - 2شهریور 1399
واحد

قیمت

ردیف
55

شوت میکروکابل تا سایز  8میلیمتر و تا  5،000متر (حداقل هزینه  1،500متر)

متر

80،000

56

شوت میکروکابل تا سایز  8میلیمتر و بیش از  5،000متر

متر

72،000

57

کابلکشی هوایی  ADSSو  OPGWبا اندازه خای مختلف

متر

توافقی

58

کابلکشی  Drop Cableدر داخل ساختمان با اندازه حدود  2در  4میلیمتر تا  500متر (حداقل
هزینه  150متر)

متر

109،000

59

کابلکشی  Drop Cableدر داخل ساختمان با اندازه حدود  2در  4میلیمتر بیش از  500متر

متر

99،000

60

کابلکشی  Drop Cableدر خارج ساختمان با اندازه حدود  2در  4میلیمتر تا  1000متر
(حداقل هزینه  300متر)

متر

127،000

61

کابلکشی  Drop Cableدر خارج ساختمان با اندازه حدود  2در  4میلیمتر بیش از  1000متر

متر

114،000

)8-5

عنوان خدمت

فهرست بهای نرخ خدمات نصب اتصاالت

فهرست بهای نرخ خدمات نصب اتصاالت در جدول شماره  5-5نشان داده شده است.
جدول  :5-5فهرست بهای نرخ خدمات نصب اتصاالت
ردیف

نصب و سربندی اتصاالت مسی
نصب و سربندی Patch Panel

واحد

قیمت

عنوان خدمت

1

نصب  RJ-45نری (پالگ) Cat.5e

عدد

45،000

2

نصب  RJ-45مادگی (کانکشن ماجول یا کیاستون
جک) Cat.5e

عدد

107،000

3

نصب  RJ-45نری (پالگ  Cat.6یا )STP Cat.5e

عدد

83،000

4

نصب  RJ-45مادگی (کانکشن ماجول یا کیاستون
جک)  Cat.6یا STP Cat.5e

عدد

137،000

5

نصب  RJ-45نری (پالگ  Cat.6Aیا  STP Cat.6یا
)Cat7

عدد

107،000

6

نصب  RJ-45مادگی (کانکشن ماجول یا کیاستون
جک)  Cat.6Aیا  STP Cat.6یا Cat7

عدد

166،000

7

نصب  GG-45یا  TERAنری (پالگ  Cat.6Aیا )Cat7

عدد

توافقی

8

نصب  GG-45یا  TERAمادگی (کانکشن ماجول یا
کیاستون جک)  Cat.6Aیا Cat7

عدد

توافقی

9

نصب پریز دیتا روکار (بدون نصب )Keystone

عدد

34،000

10

نصب پایه پریز یا قاب پشتی ()BackBox + Faceplate

عدد

55،000

1

نصب و پانچ  Patch Panelدارای  24پورت
به صورت Loaded

Cat5e UTP

عدد

3،022،000

2

نصب و پانچ  Patch Panelدارای  24پورت
به صورت Loaded

Cat5e STP

عدد

3،779،000

3

نصب و پانچ  Patch Panelدارای  24پورت
به صورت Loaded

Cat6 UTP

عدد

3،779،000

4

نصب و پانچ  Patch Panelدارای  24پورت
به صورت Loaded

Cat6e STP

عدد

4،530،000

توضیحات

در صورتی که تعداد
پورتها غیر از 24
باشد ()...96 ،48 ،12
نرخ نصب بر مبنای
نصب  Unloadedبرای
هر  Unitبه عالوه تعداد
 Keystoneها با فناوری
43

تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی-تخصصی انفورماتیک  -سال 1399
نسخه  - 2شهریور 1399
ردیف
5

عنوان خدمت
نصب فیزیکی  Patch Panelدر رک ،به صورت
Unloaded

) 9 -5

توضیحات

واحد

قیمت

عدد

378،000

مربوط محاسبه
میشود.

نرخ خدمات رک ()Rack

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

 )1-9-5نرخ خدمات پس از فروش رک دیواری
نرخ خدمات پس از فروش رک دیواری در جدول شماره  6-5آمده است.
جدول  :6-5نرخ خدمات پس از فروش رک دیواری
عنوان خدمت

ردیف

قیمت

1

نصب فیزیکی رک دیواری  U4تا U6

1،637،000

2

نصب فیزیکی رک دیواری  U7تا U12

2،738،000

3

نصب سینی کوچک

375،000

4

نصب بلنک پنل U1و  U2و U3

214،000

5

نصب نگهدارنده کابل

375،000

6

نصب الیت پنل

375،000

7

نصب فیزیکی تجهیزات اکتیو تا U3

توضیحات

725،000

8

نصب /افزایش فن

1،423،000

9

جابجائی و تنظیم یک جفت ریل

1،100،000

10

تعویض درب شیشهای

725،000

11

تعویض درب با لوالی متحرک

214،000

12

تعویض درب با لوالی ثابت

509،000

13

جابجائی پنل ثابت و متحرک

429،000

14

تعویض غبارگیر موئی

214،000

15

تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره

375،000

16

تعویض استاپر مغناطیسی

214،000

17

تعویض لوالی فنری

375،000

18

وصل سیم ارت به بدنه

214،000

19

آزمون ارت پاور رک

214،000

20

آزمون PDU

429،000

21

تعمیر PDU

725،000

22

تعویض فیوز PDU

214،000

23

آموزش و راهاندازی رک هوشمند

24

نصب سینی ثابت به چهار ریل

1،423،000
752،000

تا عمق  60سانتیمتر
44

تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی-تخصصی انفورماتیک  -سال 1399
نسخه  - 2شهریور 1399
عنوان خدمت

ردیف

قیمت

25

نصب سینی ثابت به شش ریل

1،046،000

26

نصب سینی متحرک

1،046،000

27

نصب بلنک پنل  U2 ،U1و U3

214،000

28

نصب بلنک پنل U4تا U6

375،000

29

نصب پچ پنل Unloaded

214،000

30

نصب نگهدارنده کابل

375،000

31

نصب الیت پنل

375،000

32

نصب پنل مانیتور

268،000

33

نصب پنل موئی

268،000

34

نصب سینی فن

725،000

35

نصب PDU

375،000

36

نصب هر  Deviceدر رک

37

نصب فیزیکی کارساز  Rack Mountمتعارف و تجهیزات
مشابه دارای ریل و UPS-Rackmount

38

نصب سویچ بدون وجود رک (بر روی دیوار و )...

39

آرایش کابلها در رک

تا U3

توضیحات
تا عمق  60سانتیمتر

536،000
3،597،000

جدول کلی نصب کارسازها
در جدول مربوط

725،000
توافقی

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

 )2-9-5نرخ خدمات پس از فروش رک ایستاده
نرخ خدمات پس از فروش رک ایستاده در جدول شماره  7-5نشان داده شده است.
جدول  :7-5نرخ خدمات پس از فروش رک ایستاده
عنوان خدمت

ردیف

قیمت

1

بررسی فن معیوب

1،046،000

2

بررسی و تعمیر یا تعویض فن معیوب

1،314،000

3

نصب/افزایش فن

1،423،000

4

تعویض در شیشهای

1،046،000

5

تعویض در  -با لوالی متحرک (فنری)

375،000

6

تعویض در  -با لوالی ثابت

725،000

7

تعویض در  -دو تکه با لوالی متحرک

725،000

8

تعویض غبارگیر موئی

214،000

9

تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره

375،000

10

تعویض قفل الکترونیک پین کد

1،046،000

11

تعویض قفل زیمنسی

725،000

12

تعویض فیلتر رک

375،000

13

تعویض استاپر مغناطیسی

214،000

توضیحات

45

تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی-تخصصی انفورماتیک  -سال 1399
نسخه  - 2شهریور 1399
ردیف

قیمت

عنوان خدمت

14

نصب هر چرخ/پایه رک

214،000

15

تعویض هر چرخ/پایه رک (با تجهیزات داخل)

725،000

16

جابجائی و تنظیم یک جفت ریل

17

تعویض لوالی فنری

18

بررسی سامانه هوشمند

1،046،000

19

بررسی و تعویض سامانه هوشمند (بدون احتساب تجهیزات)

1،423،000

20

بررسی در کنترل از راه دور RF

1،046،000

21

تعمیر PDU

1،423،000

22

تعویض فیوز PDU

23

آموزش و راهاندازی رک هوشمند

2،135،000

24

نصب فیزیکی رک  U14تا U32

725،000

25

نصب فیزیکی رک  U35تا U47

1،798،000

26

آرایش کابلها در رک

توضیحات

1،046،000
375،000

214،000

توافقی

 )10-5تعرفه نرخ برقکشی برای تجهیزات شبکه
تعرفه نرخ برقکشی برای تجهیزات شبکه در جدول شماره  8-5آمده است.
جدول  :8-5تعرفه نرخ برقکشی برای تجهیزات شبکه
عنوان خدمت

ردیف

واحد

قیمت

توضیحات
حداقل کابلکشی  1،000متر

1

کابلکشی برق 3×2/5

متر

2

کابلکشی فوق تا  10،000متر

متر

3

کابلکشی از  10،000متر تا 25،000

متر

4

کابلکشی از  25،000متر به باال

متر

5

کابلکشی برق 4×6

متر

6

کابلکشی برق 4×10

متر

7

کابلکشی برق 4×16

متر

8

کابلکشی برق 1×35

متر

9

نصب پریز برق روکار یا توکار

عدد

10

نصب پایه پریز برق روکار

عدد

11

نصب پایه پریز برق توکار

عدد

12

نصب فیوز رو کارتکی (کنار سامانه و پریز)

عدد

13

نصب جعبه فیوز

عدد

14

نصب تابلو برق کوچک دیواری روکار یا توکار (تا اندازه
)20×15

عدد

بدون حفاری و گچکاری (توکار)

15

نصب جعبه تقسیم برق 10×10

عدد

بدون حفاری و گچکاری (توکار)

16

نصب تابلو برق با ابعاد بزرگ

عدد

محاسبه بر
اساس
فهرست بهای
تاسیسات برق
همان سال

46

تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی-تخصصی انفورماتیک  -سال 1399
نسخه  - 2شهریور 1399
عنوان خدمت

ردیف
17

نصب تابلو برق سلولی

18

نصب  UPSتا قدرت KVA5

قیمت

واحد

توضیحات
بعد از بازدید
بدون باطریها وآماده نصب در
محل

دستگاه

19

نصب  UPSاز  KVA 5تا قدرت KVA10

عدد

کارشناس
شبکه درجه
1

20

نظارت بر چاه ارت

حلقه

محاسبه بر
اساس
فهرست بهای
تاسیسات برق
همان سال

توافقی بر اساس شرایط محیط
پروژه

 )11-5تعرفه نرخ آزمون و عیبیابی شبکه
تعرفه نرخ آزمون و عیبیابی شبکه در جدول شماره  9-5نشان داده شده است.
جدول  :9-5تعرفه نرخ آزمون و عیبیابی شبکه
واحد

قیمت

ردیف
1

آزمون مسیر اتصال مسی (ارائه گزارش روی  )CDتا  100نود

پیوند

34،000

2

آزمون مسیر اتصال مسی (ارائه گزارش روی  )CDاز  100تا
 500نود

پیوند

28،000

3

آزمون مسیر اتصال مسی (ارائه گزارش روی  )CDاز  500نود به
باال

پیوند

23،000

4

ارائه گزارش آزمون هر برگ سیاه و سفید

پیوند

5

ارائه گزارش آزمون هر برگ رنگی

پیوند

آزمون تصدیق کننده ( )Certifyerمسیر اتصال فیبرنوری با
دستگاه آزمونگر و بر اساس استاندارد انتخاب شده (ارائه گزارش
روی )CD

پیوند

7

آزمون تصدیق کننده ( )Certifyerمسیر اتصال فیبرنوری با
دستگاه آزمونگر و بر اساس استاندارد انتخاب شده (ارائه گزارش
روی )CD

تار

869،000

8

تشخیص محل شکستگی

مورد

توافقی

6

عنوان خدمت

توضیحات

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

بر مبنای فاکتور دفتر خدمات فنی یا
هزینه کاغذ  A4به عالوه هزینه چاپ

230،000

با دستگاه فلوک  DTX-1800بدون چاپ
روی کاغذ حداقل  10لینک به اضافه
هزینه دو نفر ساعت کارشناس ارشد
شبکه
با دستگاه فلوک  DSX-5000یا
 8000بدون چاپ روی کاغذ حداقل 10
لینک به اضافه هزینه دو نفر ساعت
کارشناس ارشد شبکه
DSX-

 )12-5تعرفه نرخ مستندسازی شبکه
تعرفه نرخ مستندسازی شبکه در جدول شماره  10-5آمده است.
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جدول  :10-5تعرفه نرخ مستندسازی شبکه
ردیف

واحد

عنوان خدمت

1
تهیه نقشه و مستندات شبکه ساختار کابلکشی بخش
Passive

طبقه /سگمنت

2
تهیه نقشه و مستندات شبکه ساختار تجهیزات بخش

سگمنت

Active

3
طبقه /سگمنت

تهیه نقشه و مستندات برق

4
طبقه /سگمنت

تهیه نقشه و مستندات مخابرات

6

نفر ساعت
شامل مسیر داکت ،لوله و کابلکشی
کارشناس
مسی و فیبر نوری و محل رکها و اتاق
شبکه درجه
تجهیزات بروی نقشه پالن
1
نفر ساعت
کارشناس
شبکه
درجه 1

شامل ارتباطات و تنظیمات مربوط به
روترها و سوئیچها و  ...تعاریف مربوط به
اینترنت و اینترانت و سطوح دسترسی
کاربران

نفر ساعت
شامل مسیر داکت ،لوله و کابلکشی
کارشناس
برق و محل تابلوها و تجهیزات بر روی
شبکه درجه
نقشه پالن
1
نفر ساعت
شامل مسیر داکت ،لوله و کابلکشی
کارشناس
تلفن و محل MDFها و تجهیزات بر
شبکه درجه
روی نقشه پالن
1

رک

تجهیز /نود

102،000

تهیه نقشه نمای رک ایستاده یا دیواری

برچسبزنی و کدبندی کابلها ،پریزها ،پچپنلها و
تجهیزات شبکه

قیمت

نفر ساعت
کارشناس
شبکه درجه
1

5

توضیحات

 )13-5تعرفه نرخ کابلکشی مجدد
تعرفه نرخ کابلکشی مجدد در جدول شماره  11-5آمده است.
جدول  :11-5تعرفه نرخ کابلکشی مجدد
ردیف
1
2
3
4

عنوان خدمت

واحد

قیمت

جمعآوری کابلهای شبکه اجرا شده از قبل

متر

 %35کابلکشی Cat5e

جمعآوری داکت با باز کردن پیچ و رولپالک

متر

 %35نصب داکت تا
اندازه  3سانتیمتر

کلیه اندازههای داکت
پالستیکی؛ سایر موارد توافقی

باز و بسته کردن داکتهای موجود برای گسترش شبکه

متر

 %50نصب داکت تا
اندازه  3سانتیمتر

کلیه اندازههای داکت
پالستیکی؛ سایر موارد توافقی

لینک

152،000

پیدا کردن سرکابل و شمارهگذاری کابلهای کشیده شده از
قبل

توضیحات

با آزمون و نصب نمراتور
پالستیکی
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 )14-5تعرفه نرخ مخابرات
تعرفه نرخ خدمات مخابراتی در جدول شماره  12-5نشان داده شده است.
جدول  :12-5تعرفه نرخ خدمات مخابراتی
عنوان خدمت

ردیف

واحد

1

نصب کابل مخابراتی تا  10زوج باالی  500متر

متر

2

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

متر

3

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

متر

4

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

متر

5

نصب کابل مخابراتی (تلفن) از  100زوج به باال

متر

6

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

باکس

7

نصب زوج مخابراتی در داخل ترمینال و ....

زوج

8

نصب پریز تلفن

عدد

قیمت

محاسبه بر اساس فهرست
بهای تاسیسات برق/الکتریک
همان سال

 )15-5تعرفه نرخ نصب ،راهاندازی و پشتیبانی و خدمات شبکههای بیسیم
تعرفه نرخ خدمات نصب ،راهاندازی و پشتیبانی و خدمات شبکههای بیسیم ( )Wirelessدر جدول شماره  13-5آمده است.
جدول  :13-5تعرفه نرخ نصب ،راهاندازی و پشتیبانی و خدمات شبکههای بیسیم
واحد

قیمت

ردیف

عنوان خدمت

1

نصب آنتن ورادیو باالی دکل دو طرف با کابل تا ارتفاع  21متر

یک لینک

30،000،000

2

کانفیک و الینآف سایت آنتن دو طرف باالی دکل تا ارتفاع  21متر با حداکثر پهنای
باند و راهاندازی

یک لینک

15،000،000

3

نصب آنتن و رادیو باالی دکل دو طرف با کابل از ارتفاع  21تا  39متر

یک لینک

36،000،000

4

نصب آنتن و رادیو باالی دکل دو طرف با کابل از  39متر به باال

5

کانفیک و الینآف سایت آنتن دو طرف باالی دکل از ارتفاع  21تا  39متر با حداکثر
پهنای باند و راهاندازی

6

کانفیک و الینآف سایت آنتن دو طرف باالی دکل از از  39متر به باال با حداکثر
پهنای باند و راهاندازی

توافقی
یک لینک

18،000،000

توافقی

7

نصب آنتن و رادیو باالی لوله دو طرف با کابل و نصب لوله

یک لینک

24،000،000

8

کانفیک و الینآف سایت آنتن باالی لوله دو طرف روی پشت بام با حداکثر پهنای باند
و راهاندازی

یک لینک

10،000،000

9

سایت سروی ( )Site Surveyامکانسنجی با نمودار

هرنقطه

15،000،000

10

یک بار آچارکشی کامل دکلهایی مهاری سه پایه  G 45 G 35 G 25برای تنظیمات
مهاریها دکل ،کنترل عمودی بودن ،بازدید چراغ خطر ،بازدید از بیس و
نگهدارندهای دکل ،اطمینان از استحکام دکل با گزارش کار و اعالم موارد بازسازی و
مشکالت ایجاد شده

GPS

به ازای هرمتر

900،000
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ردیف

عنوان خدمت

واحد

11

یک بار آچارکشی کامل دکلهایی مهاری چهار پایه  G 45 G 35 G 25برای تنظیمات
مهاریها دکل ،کنترل عمودی بودن ،بازدید چراغ خطر ،بازدید از بیس و
نگهدارندهای دکل ،اطمینان از استحکام دکل با گزارش کار و اعالم موارد بازسازی و
مشکالت ایجاد شده

به ازای هرمتر

1،200،000

12

پیادهسازی تجهیزات از باالی دکل با کابل تا ارتفاع  21متر

یک مورد

15،000،000

13

پیادهسازی تجهیزات از باالی دکل با کابل از ارتفاع  21متر تا  39متر

یک مورد

18،000،000

14

پیادهسازی تجهیزات از باالی دکل با کابل از ارتفاع  39متر به باال

15

سایت سروی و ارایه طرح شامل شناخت محیط فرکانسی و اعالم مشخصات رادیو و
آنتنهای مورد نیاز و باند فرکانسی آزاد و توپولوژی شبکه و راهکار اجرای شبکههای
بیسیم خارج از ساختمان

به ازای هرلینک مبلغ
تا محدوده  5کیلومتر

15،000،000

16

سایت سروی و بررسی محیط مشتری و اعالم تعداد اکسسپوینتهای ( )APمورد نیاز
و راهکار اجرا به صورت مکتوب برای شبکههای بیسیم داخل ساختمان

به ازای هر
اکسسپوینت

3،000،000

17

برآورد میزان و نوع دکل مورد نیاز بر اساس سایت سروی و دفتر محاسبات با مهر
تایید مهندس سازه و با تایید نصب الزم و اعالم به مشتری

به ازای هر نقطه

40،000،000

18

نظارت فنی بر اجرای دکل و تایید کیفیت و مشخصات دکل

به ازای هردکل

10،000،000

19

تنظیمات عمومی رادیوها (مانند)Gateway ،IP ،MAC ،Radio :

20

تنظیمات  Securityشامل فیلترینگ و کدینگ

21

تنظیمات Routing

22

تنظیمات

VLAN

23

تنظیمات

Rate limiting

24

تنظیمات و راه اندازی  WDSبرای شبکههای داخل ساختمان

25

تنظیمات و راه اندازی  WDSبرای شبکههای خارج ساختمان

26
27

تنظیمات و راهاندازی پورتهای E1

آزمون پهنای باند با نرمافزارهای مربوط و ارایه گزارش وضعیت

28
تنظیمات و راهاندازی  Roamingدر شبکههای بیسیم داخل

قیمت

توافقی

به ازای هر رادیو یا هر
اکسسپوینت

به ازای هر پورت
هر رادیو

E1

به ازای هر لینک

10،880،000

به ازای هر رادیو یا هر
اکسسپوینت

بر اساس نفر-
ساعت کارشناس
ارشد شبکه

به ازای هر رادیو یا هر
اکسسپوینت

29

تنظیمات و راهاندازی  Roamingدر شبکههای بیسیم خارج

30

تنظیمات و راهاندازی  Meshبرای شبکههای بیسیم داخل ساختمان

31

تنظیمات و راهاندازی  Meshبرای شبکههای بیسیم خارج ساختمان

32

اتصال رادیوها به شبکه داخلی و تنظیمات مربوط

به ازای هر رادیو

33

نصب داخل ساختمان  Device Unitدر رک

به ازای هر IDU

4،874،000

34

نصب و راهاندازی کارتهای بیسیم

به ازای هر Adaptor

647،000

35

تنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلر مدیریت  Localبا ظرفیت مدیریت تا 20
اکسسپوینت و اعمال خطکشیها و تنظیمات شبکه مشتری بر کنترلر

به ازای هر کنترلر

11،370،000
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واحد

قیمت

عنوان خدمت

ردیف
35

تنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلر مدیریت  Localبا ظرفیت مدیریت تا 50
اکسسپوینت و اعمال خطکشیها و تنظیمات شبکه مشتری بر کنترلر

به ازای هر کنترلر

21،117،000

36

تنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلر مدیریت  Localبا ظرفیت مدیریت تا 100
اکسسپوینت و اعمال خطکشیها و تنظیمات شبکه مشتری بر کنترلر

به ازای هر کنترلر

30،863،000

37
تنظیمات عمومی و اختصاصی کنترلر مدیریت  Localبا ظرفیت مدیریت بیش از 100
اکسسپوینت و اعمال خطکشیها و تنظیمات شبکه مشتری بر کنترلر

38

تنظیمات عمومی و اختصاصی تجهیزات مدیریت  Globalمانند Service

Applianceها

به ازای هر کنترلر

40،800،000
ریال  +مبلغ
 1،659،000ریال
اکسس پونت مازاد
 100دستگاه و
متصل به شبکه

به ازای هر کنترلر
 Localمتصل به SA

 )16-5تعرفه نرخ خدمات نصب ،راهاندازی ،پشتیبانی و خدمات شبکههای بیسیم
تعرفه نرخ مربوط به خدمات نصب ،راهاندازی ،پشتیبانی و خدمات شکبههای بیسیم در جدول شماره  14-5نشان داده شده
است.
جدول  :14-5تعرفه نرخ خدمات نصب ،راهاندازی ،پشتیبانی و خدمات شکبههای بیسیم
واحد

قیمت

ردیف

عنوان خدمت

1

نصب دکل  G45سه پایه مثلثی تا ارتفاع  21متری با نصب سر دکل

یک متر

1،957،500

2

نصب دکل  G45سه پایه مثلثی تا ارتفاع  21متر

یک متر

1،879،000

3

نصب دکل  G45سه پایه مثلثی از ارتفاع  21مترتا  39متری با نصب سر دکل

یک متر

2،349،000

4

نصب دکل  G45سه پایه مثلثی از ارتفاع  39متر به باال با نصب سر دکل

توافقی

5

نصب بیس دکل  G45سه پایه مثلثی ،تنظیم و تراز کردن آن

یک مورد

3،000،000

6

پیاده دکل  G45سه پایه مثلثی تا ارتفاع  21متری با پیاده سر دکل

یک متر

1،305،000

7

پیاده دکل  G45سه پایه مثلثی از ارتفاع  21متر تا  39متر ،با پیاده سر دکل

یک متر

1،575،000

8

پیاده دکل  G45سه پایه مثلثی از ارتفاع  39متر به باال ،با پیاده سر دکل

توافقی

9

نصب دکل  G45چهار پایه مربعی تا ارتفاع  21متر با نصب سر دکل

یک متر

2،610،000

10

نصب دکل  G45چهار پایه مربعی از ارتفاع  21متر تا  39متر با نصب سر دکل

یک متر

3،132،000

11

نصب دکل  G45چهار پایه مربعی از ارتفاع  39متر به باال ،با نصب سر دکل

توافقی

12

نصب بیس دکل  G45چهار پایه مربعی ،تنظیم و تراز کردن آن

یک مورد

4،000،000

13

پیاده دکل  G45چهار پایه مربعی تا ارتفاع  21متر با پیاده سر دکل

یک متر

1،740،000

14

پیاده دکل  G45چهار پایه مربعی از ارتفاع  21متر تا  39متر با پیاده سر دکل

یک متر

2،088،000

15

پیاده دکل  G45چهار پایه مربعی از ارتفاع  39متر به باال با پیاده سر دکل

توافقی

16

نصب برقگیر با اتصاالت مورد نیاز و سیم مسی تا پای دکل تا ارتفاع  21متر

یک مورد

5،200،000

17

نصب برقگیر با اتصاالت و سیم مسی تا پای دکل از ارتفاع  21متر تا  39متر

یک مورد

7،800،000

18

نصب برقگیر با اتصاالت و سیم مسی تا پای دکل از ارتفاع  39متر به باال

توافقی
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واحد

قیمت

عنوان خدمت

ردیف
19

پیاده برقگیر با اتصاالت و سیم مسی از باالی دکل تا ارتفاع  21متر

یک مورد

3،640،000

20

پیاده برقگیر با اتصاالت و سیم مسی از باالی دکل از ارتفاع  21متر تا  39متر

یک مورد

5،460،000

21

پیاده برقگیر با اتصاالت و سیم مسی از باالی دکل از ارتفاع  39متر به باال

توافقی

22

نصب چراغ خطر با اتصاالت مورد نیاز باالی دکل تا ارتفاع  21متر

یک مورد

3،900،000

23

نصب چراغ خطر با اتصاالت مورد نیاز باالی دکل از ارتفاع  21متر تا  39متر

یک مورد

6،500،000

24

نصب چراغ خطر با اتصاالت مورد نیاز باالی دکل از ارتفاع  39متر به باال

توافقی

25

پیاده چراغ خطر با اتصاالت از باالی دکل تا ارتفاع  21متر

یک مورد

2،730،000

26

پیاده چراغ خطر با اتصاالت از باالی دکل از ارتفاع  21متر تا  39متر

یک مورد

4،550،000

27

پیاده چراغ خطر با اتصاالت از باالی دکل از ارتفاع  39متر به باال

توافقی

28

تخریب نقطه نگهدارنده دکل  30*30تا سازه ساختمان ،اتصال میله مهار به سازه
با اتصاالت مورد نیاز ،فندانسیون تا سطح پشت بام محل تخریب با ایزوگام با
مصالح و حمل به باالی پشت بام

یک عدد

13،000،000

29

فندانسیون  60*60*60ارتفاع  50سانتمتری با قالب و آرماتور یا رول بولت با
مصالح و حمل باالی پشت بام

یک عدد

15،600،000

نکات:
 هزینه ارسال دکل تا محل نصب بر عهده کارفرما است.
 هزینه نصب دکلهای خاص به صورت توافقی تعیین میشود.
 هزینه نصب دکلهای با ارتفاع بیش از  39متر به صورت توافقی تعیین میشود.

 )17-5تعرفه نرخ خدمات سامانههای ذخیرهسازی
تعرفه نرخ مربوط به خدمات سامانههای ذخیرهسازی در جدول شماره  15-5نشان داده شده است.
جدول  :15-5تعرفه نرخ خدمات سامانههای ذخیرهسازی
واحد

قیمت

عنوان خدمت

ردیف
1

راهاندازی نرمافزارهای نظارتی سامانه ذخیرهسازی

خدمت

6،765،000

2

راهاندازی نرمافزارهای نظارتی شبکه Fabric

خدمت

6،765،000

3

نصب ،پیکربندی ،پیادهسازی و راهاندازی

خدمت

8،456،000

4

بررسی وضعیت سامانههای مورد نظر برای اتصال به شبکه ذخیرهسازی به منظور
شناخت اهمیت ،اولویت ،IOPS ،حجم داده و میزان رشد

نفر/ساعت

کارشناس درجه 1
سختافزار

5

طراحی سامانه ذخیرهسازی

نفر/ساعت

کارشناس ارشد شبکه

6

طراحی شبکه Fabric

نفر/ساعت

کارشناس ارشد شبکه

7

ارائه خدمات کارشناسی برای پیادهسازی سامانه ذخیرهسازی؛ شامل پیکربندی بر
اساس  ،Best Practiceاعمال Licenseهای تهیه شده توسط کارفرما ،ارتباط با
سامانه مجازی در صورت لزوم ،پیادهسازی راهکارهای امنیتی طراحی شده

نفر/ساعت

کارشناس ارشد شبکه

Fiber Channel SAN Switch
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 )18-5تعرفه نرخ نصب و راهاندازی پردازش داده و کارسازها
تعرفه نرخ خدمات نصب و راهاندازی پردازش داده و کارسازها در جدول شماره  16-5آمده است.
جدول  :16-5تعرفه نرخ نصب و راهاندازی پردازش داده و کارسازها
عنوان خدمت

ردیف
1

بررسی اولیه محل استقرار کارساز

2

نصب سختافزاری کارساز

3

رک

کوچک ( 1یا

متوسط (بیش از 4

 2پردازنده)

پرازنده)

رایگان

781،000

سازمانی (سروهای )Blade
3،218،000

0
1،159،000

1،159،000

2 T2 + 1 E2*N

4

رومیزی

رایگان

رایگان

-

5

Wiring

781،000

781،000

3،218،000

6

آزمون اولیه

1،253،000

1،253،000

1 T1 + 0.5 T1*N

7

پیکربندی  Raidو حافظه (*)

1،253،000

1،253،000

1 E2 + 0.5 E2*N

8

نصب حداقل سامانه عامل (**)

-

-

-

9

 -1-6نصب سیستم عامل ویندوز

1،418،000

1،418،000

1 E2 * N

10

 -2-6سایر موارد (سایر سامانه عاملها)

2،366،000

2،366،000

1 E2 * N

نکات:
 )*( منوط به اعالم راهبردها از طرف کارفرما؛ (**) تهیه سامانه عامل و درایورهای مورد لزوم برای نصب به عهده
کارفرما است.
مبالغ بر اساس جدول ضریب شغلی:






 :E1کارشناس ارشد
 :E2کارشناس درجه 1
 :T2تکنسین شبکه درجه دو
 :T1تکنسین شبکه درجه یک
 :Nتعداد Bladeها

 )19-5تعرفه نرخ خدمات بازیابی اطالعات
تعرفه نرخ خدمات مربوط به بازیابی اطالعات در جدول شماره  17-5آمده است.
جدول  :17-5تعرفه نرخ خدمات بازیابی اطالعات
عنوان خدمت

ردیف

واحد

قیمت

هر آرایه

توافقی
4،794،000

1

کلیه موارد فوق بیش از  6هارد یا

2

بازیابی نرمافزاری اطالعات هارد  DVRیا  NVRتا هارد به ظرفیت 500 GB

هارد

3

بازیابی نرمافزاری اطالعات هارد  DVRیا  NVRاز هارد به ظرفیت  500 GBتا 1 TB

هارد

7،670،000

4

بازیابی نرمافزاری اطالعات هارد  DVRیا  NVRاز هارد به ظرفیت بیش از  1 TBتا 2 TB

هارد

13،423،000

SAN Storage
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ردیف

عنوان خدمت

واحد

قیمت

5

بازیابی نرمافزاری اطالعات هارد  DVRیا  NVRاز هارد به ظرفیت بیش از  2 TBتا 4 TB

هارد

21،000،000

6

بازیابی نرمافزاری اطالعات هارد  DVRیا  NVRاز هارد به ظرفیت بیش از  4 TBتا 6 TB

هارد

30،682،000

7

بازیابی نرمافزاری اطالعات هارد  DVRیا  NVRاز هارد به ظرفیت بیش از  6 TBتا 8 TB

هارد

42،187،000

8

بازیابی نرمافزاری اطالعات هارد  DVRیا  NVRاز هارد به ظرفیت بیش از  8 TBتا 10 TB

هارد

49،858،000

9

بازیابی نرمافزاری اطالعات هارد  DVRیا  NVRاز هارد به ظرفیت بیش از 10 TB

هارد

توافقی

10

کنترل اولیه برای امکانسنجی بازیابی اطالعات هارد  DVRو ( NVRکارشناسی)

هارد

 %10هزینه
بازیابی

نکات:
 اگر  RAIDیا هارد  DVRو  NVRقابل بازیابی بوده و مشتری بازیابی را نیز درخواست کند ،فقط هزینه بازیابی
دریافت شده و هزینه کارشناسی دریافت نمیشود.
 مشتری فایلهای بازیابی شده را قبل از تحویل امضا و تائید خواهد کرد.
 موارد مربوط به هزینه کارشناسی هارد ایستگاههایکاری ،ایرادات سختافزاری ،جراحی هارد ،بازیابی
باجافزار Bitlocker ،که رمز صحیح کار نمیکند ،و انواع حافظه بر مبنای تعرفه خدمات سختافزاری محاسبه و
اعالم خواهد شد.

 )20-5تعرفه نرخ حفاظت فیزیکی (دوربینهای مدار بسته)
تعرفه نرخ خدمات مربوط به حفاظت فیزیکی (دوربینهای مدار بسته) در جدول شماره  18-5نشان داده شده است.
جدول  :18-5تعرفه نرخ حفاظت فیزیکی (دوربینهای مدار بسته)
عنوان خدمت

ردیف

واحد

قیمت

دستگاه

1،492،000

متر

375،000
1،865،000

1

نصب فیزیکی دوربین ثابت و تنظیم زوایا (تا ارتفاع  3متر) *

2

نصب فیزیکی و تنظیم زوایا دوربین ثابت از هر نوع داخل ساختمانی (باالتر از  3متر -بابت
هر متر اضافه) ***

3

راهاندازی و تنظیمات نرمافزاری دوربین ثابت از هر نوع داخل ساختمانی (از هر نوع) **

دستگاه

4

نصب فیزیکی دوربین ثابت از هر نوع خارج ساختمانی (تا ارتفاع  6متر) *

دستگاه

2،796،000

5

راهاندازی و تنظیم دوربین ثابت از هر نوع خارج ساختمانی (تا ارتفاع  6متر) **

دستگاه

2،242،000

6

اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین ثابت از هر نوع در ارتفاع  -باالتر از 3
متر  -بابت هر متر اضافه ***

متر

933،000

7

اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوع چرخشی زومدار ( PTZتا ارتفاع
 6متر)

دستگاه

933،000

8

اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوع چرخشی زومدار

Speed Dome

دستگاه

3،264،000

9

اضافه قیمت بابت اعمال تنظیمات تخصصی نرمافزاری دوربین (تحت شبکه و غیره)..

دستگاه

467،000

10

نصب کاور و پایه استاندارد دوربین ()Housing + Bracket

عدد

2،796،000

11

نصب هرگونه دستک تا اندازه یک و نیم متری برای نصب دوربین

عدد

1،304،000

12

جمعآوری تجهیزات

دستگاه

 50%هزینه
نصب
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عنوان خدمت

ردیف

واحد

قیمت

دستگاه

2،796،000

کانال

558،000

نفر/ساعت

کارشناس شبکه
درجه 1
4،474،000

13

نصب فیزیکی دستگاه ضبط و مدیریت دوربین به همراه هارد داخلی

14

تنظیم نرمافزاری دستگاه ضبط و مدیریت دوربین  -بابت هر کانال فعال

15

انجام تنظیمات پیشرفته پردازش تصویر (شامل نرمافزارهای شمارش ،تشخیص چهره ،حفاظ
مجازی ،پالکخوان ،تشخیص حرکت و جابجایی ،تشخیص فقدان یا افزونه و غیره)...

16

نصب و راهاندازی دستگاه ذخیرهسازی خارجی و انجام تنظیمات الزم ****

دستگاه

17

نصب و تنظیم نسخه کارخواه نرمافزار نظارت و مدیریت تصویر

نسخه

2،796،000

18

انجام تنظیمات انتقال تصویر

سری

توافقی

19

طراحی سامانه دوربین مداربسته (شامل تهیه نقشه جاگذاری دوربینها ،مسیرهای ارتباطی،
لیست تجهیزات و خدمات و راهکارهای مدیریت نظارت تصویری)

نفر/ساعت

کارشناس شبکه
درجه 1

20

آموزش کاربری و مدیریت سامانه

توافقی

21

نصب و راهاندازی پروژکتوردید در شب ) ،(IRخارج از ساختمان و تا ارتفاع  6متر

عدد

1،865،000

22

نصب و راهاندازی ملزومات دوربین شامل میکروفون اسپیکر ،حافظه داخلی ،ورودی و
خروجیهای متعدد آالرم و...

عدد

1،492،000

نکات:







(*) نصب فیزیکی شامل قیمت پایه استاندارد دوربین بهمراه خود دوربین است.
(**) راهاندازی و تنظیمات نرم افزاری هر دوربین شامل انجام تنظیمات لنز و زاویه همچنین فوکوس و سایر
تنظیمات نرمافزاری است .هزینه راهاندازی دوربینهای خاص ارتفاع ،یا انجام تنظیمات  IPتحت عنوان اضافه بها به
این قیمت (قیمت پایه) اضافه میشود.
(***) هزینه تامین یا اجاره تجهیزات کار در ارتفاع (باالتر از  6متر) و مکآنهای خاص و همچنین نصب تجهیزات
با شرایط ویژه مانند دوربین با قاب ضد انفجار و محیطهای سخت شامل تعرفه فوق نبوده و به صورت توافقی تعیین
میشود.
(****) نصب و راهاندازی سامانه ذخیرهساز خارجی شامل انجام کلیه تنظیمات الزم برای همخوانی با دستگاه
ضبط و مدیریت تصاویر دوربین است.

تبصره :انجام هرگونه امور خدماتی اضافه در حوزه حفاظت فیزیکی ،که در جدول فوق ذکر نشده ،به صورت توافقی بین
پیمانکار و کارفرما صورت میگیرد.
 )21-5تعرفه خدمات RFID

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

عنوان خدمت

ردیف

قیمت

واحد

بخش اول  -شناسایی و طراحی فرآیندها
1

بررسی فرآیندهای موجود درسازمان ،تهیه مستندات مربوط به فرآیندها و تغییر
درراستای بهبود آنها

نفر/ساعت

کارشناس ارشد شبکه

2

تهیه و تنظیم نقشههای سایت بر اساس نرمافزارهای موجود و رایج دراین
خصوص

نفر/ساعت

کارشناس ارشد شبکه

بخش دوم  -آزمایش و بررسی محیطی
3

ارزیابی ،شناسایی و اجرای آزمونهای محیطی در مناطق بازرسی
( )Interrogation Zoneبراساس فرآیندها

4

استفاده از طیف سنج ( ،)Spectrum Analyzerتولید کننده موج ( Wave

 )Generatorوآنتنهای دو قطبی درمحیط
5

تهیه مستندات مربوط به آزمایهای آزمون محیطی

مورد

توافقی

مورد

توافقی

سری

توافقی

بخش سوم  -پیادهسازی نمونه عملیاتی ()Pilot
6

اجرا و پیادهسازی آزمایشی نمونه عملیاتی در سایت بر اساس آزمونهای محیطی
صورت گرفته

مورد

توافقی

بخش چهارم  -نصب و راهاندازی
نفر/ساعت

7

شناسایی و جانمایی تگ در سطوح مختلف (کاال ،جعبه ،پالت ،کانتینر)

8

نصب تگ

عدد

9

نصب دادهخوان

عدد

10

پیکربندی و نصب نرمافزاری دادهخوان

11

جایابی و نصب آنتنها در محیط

نفر/ساعت
عدد

کارشناس شبکه درجه 1
توافقی
5،567،000
کارشناس شبکه درجه 2
24،245،000

بخش پنجم  -پیادهسازی میانافزار
12

طراحی ،نصب و اجرای میانافزار

نفر/ساعت

کارشناس ارشد شبکه

13

طراحی و تهیه نرمافزار دادهخوان (هندهلد و غیره)..

نفر/ساعت

کارشناس ارشد شبکه

14

نصب و فعالسازی الیسنس دستگاه دادهخوان

نفر/ساعت

کارشناس ارشد شبکه

بخش ششم  -عیبیابی و رفع اشکال
15

عیبیابی سامانه

نفر/ساعت

کارشناس شبکه درجه 1

16

عیبیابی آنتن

نفر/ساعت

کارشناس شبکه درجه 1

17

عیبیابی میانافزار

نفر/ساعت

کارشناس شبکه درجه 1

18

عیبیابی تجهیزات ماشهای (هندهلد و اسکنرهای مشابه)

نفر/ساعت

کارشناس شبکه درجه 1

 )22-5تعرفه نرخ خدمات مجازیسازی
تعرفه نرخ خدمات مرتبط با مجازیسازی در جدول شماره  20-5نشان داده شده است.
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جدول  :20-5تعرفه نرخ خدمات مجازیسازی
عنوان خدمت

ردیف

مبلغ

واحد

1

آمادهسازی زیرساخت سختافزاری برای نصب هاست

2

نصب ( Hypervisorاعم از  VMWare Esxiیا  Hyper-vیا  Oracleو غیره)

عدد

3

نصب ( VMشامل تنظیمات و تخصیص منابع)

عدد

توافقی

4

نصب  Virtual Centerتحت ویندوز و تنظیمات اولیه

عدد

توافقی

5

نصب  Virtual Centerتحت Linux/Unix

عدد

توافقی

6

نصب  SAN Storageمجازی و تنظیمات iSCSI

عدد

توافقی

7

نصب

Virtual Appliance Storage

عدد

توافقی

8

کالسترینگ  Hypervisorبرای HA

عدد

توافقی

9

نصب و پیکربندی  SAN Storageفیزیکی

عدد

توافقی

عدد

توافقی

عدد

توافقی

Virtual Switch

عدد

توافقی

و پیکربندی سوییچ مجازی Nexus 1000

عدد

توافقی

عدد

توافقی

Hypervisor

پیکربندی SAN Switch: Fiber Channel

10

نصب و

11

نصب کارت  HBAاعم از  Fiber Channelو غیره بر روی کارساز

12

نصب و پیکربندی

13

نصب

14

تبدیل سامانههای فیزیکی به ماشین مجازی و پیکربندی

عدد

توافقی
توافقی

 )23-5تعرفه نرخ خدمات متفرقه
تعرفه نرخ خدمات متفرقه در جدول شماره  21-5نشان داده شده است.
جدول  :21-5تعرفه نرخ خدمات متفرقه
ردیف

عنوان خدمت

واحد

مبلغ

1

نصب ویروسیاب کارساز یا هر یک از خدمات  Mail ،WSUS ،CA ،IISو  Accountingو
خدمات مشابه ،با حداقل تنظیمات الزم برای راهاندازی

خدمت

4،986،000

2

نصب و تنظیم خدمات زیرساختی بر اساس یک  Subnetبر روی هر کارساز ،شامل
تنظیمات  DNS ،DHCP ،Winsو  IPبر روی سامانه عامل ویندوز آماده (نصب شده)

خدمات

2،301،000

3

ردیفهای  1و  2بر روی سایر سیستمهای عامل

خدمت

3،452،000

4

به اشتراکگذاری اینترنت (  ADSLیا  )...بر روی کارساز تا  10ایستگاهکاری و انجام
تنظیمهای مربوط و الزم

عدد

3،452،000

عدد

288،000

عدد

384،000

دستگاه

288،000

عدد

671،000

عدد

384،000

5

نصب کارت شبکه و شناسائی به سامانه

6

نصب  Print Serverسختافزاری یا نرمافزاری تحت همه سیستم عاملهای به جز ویندوز

7

به اشتراکگذاری متعارف فایل یا چاپگر تحت ویندوز بر روی هر رایانه

8

نصب و راهاندازی تحت شبکه چاپگر ،پالتر و موارد مشابه متصل به شبکه

9

عامل و تنظیم IP

راهاندازی ایستگاه کاری با سامانه عامل نصب شده ،برای

استفاده در شبکه Workgroup
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 )24-5تعرفه خدمات راهاندازی سامانههای VoIP

تعرفه نرخ خدمات مرتبط با راهاندازی نرمافزاری و سختافزاری سامانههای  VoIPدر جدول شماره  22-5نشان داده شده
است.
جدول  :22-5تعرفه نرخ خدمات راهاندازی نرمافزاری سامانههای VoIP

ردیف

واحد

عنوان خدمت

مبلغ

گروه  :1نصب و پیکربندی و انجام تنظیمات اولیه مربوط به IP-PBXهای سختافزاری
1

هر دستگاه

انجام تنظیمات مربوط به گروه  ،1شامل موارد زیر:

1-1

نصب و استقرار  IP-PBXسختافزاری در شبکه و تنظیمات پایه (نظیر رنج داخلیها ،تاریخ و ساعت و امکانات اولیه)

1-2

راهاندازی حداکثر  6داخلی درون شبکه بر روی مرکز تلفن و گوشیهای  SIP BASEو تنظیمات کامل آن

1-3

راهاندازی حداکثر  4خط شهری

1-4

تنظیمات امنیتی فایروال

1-5

انجام کلیه تنظیمات مربوط به تماس ورودی و خروجی گروه  3در حد عرف تعداد خطوط

28.200.000

گروه  :2نصب و پیکربندی و انجام تنظیمات اولیه مربوط به  IP-PBXهای نرمافزاری
2

نصب هر سامانه

انجام تنظیمات مربوط به گروه  ،2شامل موارد زیر:

42.300.000

2-1

نصب و پیکربندی مراکز تلفن نرمافزاری  VoIPمتن باز مانند  Issabel ،Elastixو  CUCMسیسکو بر روی کارساز جدید یا موجود

2-2

به همراه نصب فیزیکی کارساز و گیتوی یا کارت و تنظیمات پایه (نظیر رنج داخلیها ،تاریخ ،ساعت و امکانات اولیه)

2-3

راهاندازی حداکثر  6داخلی درون شبکه بر روی مرکز تلفن و گوشیهای  SIP BASEو تنظیمات کامل آن

2-4

راهاندازی حداکثر  4خط شهری

2-5

تعیین تنظیمات امنیتی فایروال

2-6

انجام کلیه تنظیمات مربوط به تماس ورودی و خروجی گروه  3در حد عرف تعداد خطوط

2-7

راهاندازی و نصب فیزیکی کارساز برای نصب سامانه عامل

2-8

راهاندازی و نصب فیزیکی فایروال VoIP

2-9

مجازیسازی کارسازها مبتنی بر VMware ESXI

IPX PBX

گروه :3توسعه ،نصب و اجرای تنظیمات در گروههای  1و 2
3

داخلی درون شبکه (به ازای ایجاد ،راهاندازی و تنظیمات یک داخلی درون شبکه ،اعم از
 SIPو )IAX

هر داخلی

705.000

4

داخلی برون شبکه (به ازای ایجاد ،راهاندازی و تنظیمات یک داخلی برون شبکه اعم
از  SIPو )IAX

هر داخلی

987.000

5

ترانک آنالوگ (به ازای ایجاد ،نصب سختافزار وانجام تنظیمات حداکثر چهار خط آنالوگ
 FXOیا )FXS

هر چهار خط

4.230.000

6

تعریف و تنظیم گروههای کاری (مدیریت ،اداری ،مالی و )...

هر گروه

705.000

7

مدیریت ،انتقال و توزیع تماسهای ورودی بین کاربران

هر گروه

2.820.000

8

تلفن گویای هوشمند (امکان ایجاد منو و زیر منو چندالیه)

هر منو

705.000

9

تنظیمات سرویس( SNTPتاریخ و ساعت تحت شبکه)

راهاندازی

705.000

10

مدیریت مجوزهای شمارهگیری و تعریف مدل های مختلف شمارهگیری

هر گروه

2.820.000

11

موزیک انتظار و پیشواز

هر موزیک

705.000
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عنوان خدمت

ردیف

واحد

مبلغ

گروه -4خدمات و انجام تنظیمات اضافه برای بهرهگیری از امکانات بیشتر
12

ترانک دیجیتال (به ازای ایجاد ،راهاندازی و انجام تنظیمات یک ترانک دیجیتال ،اعم از
 SIPو  E1و )IAX

هر ترانک

7.050.000

13

چند زمانی (به ازای ایجاد و تنظیم یک سامانه چند زمانی یا  Time conditionو هدایت
تماس به سمت آن

هر شیفت کاری

2.820.000

14

فکس (راهاندازی فکس روی  IP-PBXبرای دریافت و ارسال آن و آموزشهای مورد نیاز)

یک دستگاه

4.230.000

15

( External Storageتنظیم مرکز تلفن برای ذخیره فایلها در حافظه تحت شبکه)

یک دستگاه

2.115.000

16

آموزش (به ازای یک ساعت آموزش استفاده از مرکز تلفن و امکانات آن)

هرساعت

3.525.000

17

عیبیابی (به ازای یک ساعت عیبیابی در محل کارفرما) بدون محاسبه ایاب و ذهاب و
خوراک

هرساعت

4.230.000

18

انجام تنظیمات مسیردهی تماسهای ورودی و خروجی برای ارتباطات بین شعب

هر شعبه

4.935.000

19

ایجاد داخلی برای تماس تصویری (درون شبکه یا برون شبکه)

هر داخلی

1.692.000

20

سامانه انتظار در صف مکالمات

کل سامانه

3.525.000

هر IVR

2.115.000

22

ضبط تماسها و مکالمات ورودی و خروجی

کل سامانه

3.525.000

23

راهاندازی سامانه نظرسنجی

راهاندازی

توافقی

24

تعریف مدیران و کاربران با دسترسیهای مختلف

حسب نوع سامانه

توافقی

25

انجام تنظیمات هدایت تماس در اتصال به مراکز قدیمی ( PBXمرکز تلفن سانترال)

هر خط

1،060.000

26

پشتیبانگیری

راهاندازی

توافقی

27

گزارشگیری

راهاندازی

توافقی

28

ارائه مشاوره مهاجرت از سانترال به VoIP

توافقی

توافقی

29

راهاندازی تلفن آنالوگ و فکس یا  POSتوسط دستگاه ATA

هر پورت

1.410.000

30

راهاندازی و تنظیمات کارسازهای مرتبط با نرمافزارهای مرتبط به  VoIPبه صورت
جداگانه

هر کارساز

توافقی

31

تنظیمات و تغییرات در  VLANبه درخواست مشتری در صورت نیاز

هر سوئیچ

توافقی

21

تلفن گویای هوشمند با قابلیت تفکیک تماس بر اساس کد ورودی تماس گیرنده IVR

(سامانه پاسخگویی منشی دیجیتال)
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فصل  )6تعرفه خدمات مرکز داده
)1-6

مقدمه

با توجه به اینکه مراکز داده ) (Data Centerمجموعهای از فعالیتهای بخشهای مختلف حوزه فناوری اطالعات و همچنین
سایر بخشهای مرتبط مانند سازه و ساختمان ،برق ،تأسیسات ،اعالم و اطفاء حریق و دیگر موارد را شامل می شود ،تهیه تمامی
تعرفههای درحال بررسی همه جانبه بوده و در این نسخه به ذکر موارد مطرح شده در این فصل بسنده شده است .سایر بخشها
هم متعاقباً در نگارشهای آتی به تعرفه این بخش اضافه خواهد شد.

نکته  :1هزینه پروژههای توسعهای باید بر اساس تعرفهها تخصص فردی که آن را انجام میدهد (بر اساس مدل ارائه شده در
فصل  2و عناوین شغلی احصا شده در پیوست الف) ،برآورد و مشخص شوند.

) 2 -6

تعریف مرکز داده

مرکز داده به مجموعه یکپارچهای از زیرساختهای معاری ،الکتریکال ،مکانیکال و ارتباطات فناورانه و غیرفناورانه به همراه
خدمات ،سامانه های عامل و خدمات کاربردی و روندهای مدیریتی و اجرایی گفته میشود که خدمات مورد نیاز سازمانها،
شرکتها ،اشخاص ،سکوها ،برنامههای کاربردی ،وبگاهها و همچنین خدمات ارزش افزوده را بر اساس نیاز پردازشی ،ارتباطی،
ذخیره سازی ،خدمات واسط و سایر خدمات مورد نظر مصرفکنندگان ،ارائه میدهد.
مراکز داده از منظرهای مختلف ،دارای دستههای مختلفی است.
از منظر نوع استفاده:





مراکز دادۀ تجاری
مراکز دادۀ تحقیقاتی
مراکز دادۀ تفریحی
مراکز دادۀ نظامی
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از منظر اندازه:






مراکز دادۀ میکرو
مراکز دادۀ کوچک
مراکز دادۀ متوسط
مراکز دادۀ بزرگ
مراکز دادۀ خیلی بزرگ

از منظر مکانی:






مراکز دادۀ محلی
مراکز دادۀ استانی
مراکز دادۀ کشوری
مراکز دادۀ منطقهای
مراکز دادۀ قارهای

از منظر ارایه خدمت:





مراکز دادۀ مخابراتی
مراکز دادۀ بانکی
مراکز دادۀ گیمینگ
مراکز دادۀ هوشمند صنعتی

از منظر نوع طراحی:






) 3 -6

مراکز دادۀ یکپارچه
مراکز دادۀ ماژوالر
مراکز دادۀ استاندارد
مراکز دادۀ قابلحمل
مراکز دادۀ لبه

استانداردهای طراحی و ساخت مراکز داده

مراکز داده در جهان معموالً بر اساس یکی از استانداردهای بینالمللی طراحی ،ساخته شده و مورد بهرهبرداری قرار میگیرند.
در ادامه مختصری از چهار استاندارد بینالمللی شناخته شده در حوزه مراکز داده ارائه میشود.
 )1-3-6استاندارد U.I.T

اولین استاندارد که سطحبندی مراکز داده را ارائه کرد ،محصول موسسسه آپتایم ( )Uptime Institute Inc.بود .این استاندارد
به نام «استاندارد توپولوژی» یک مبنای عینی برای مقایسه عملکرد ،ظرفیت و انتظار (یا عملکرد) یک توپولوژی طراحی
زیرساختی مرکزداده را در برابر سایر مراکز داده یا مقایسه گروهی از مراکز داده ،ارائه میدهد.
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این استاندارد برای تشخیص چهار طبقهبندی توپولوژی زیرساختهای مراکز داده و بر اساس میزان افزایش اجزاء ،ظرفیت
خالی و مسیرهای توزیع ،ضوابطی را تعریف میکند که بر تعاریف چهار پایه و آزمون تأیید عملکرد برای تعیین انطباق با تعاریف
تمرکز دارد.
 )2-3-6استاندارد TIA942

این استاندارد محصول انجمن صنعت مخابرات امریکا ( TIAیا  )Telecommunications Industry Associationاست که برای
اولین بار در سال  2005میالدی منتشر شد .استاندارد  TIA942-Bویرایش  ،2017آخرین نسخه منتشر شده این استاندارد
است و ویرایش  2019آن نیز در سال جاری منتشر خواهد شد .این استاندارد بر روی زیرساختهای ارتباطی و ارتباطات کابلی
در مرکز داده متمرکز است.
 )3-3-6استاندارد BICSI 002
این استاندارد محصول بنیاد خدمات مشاوره بینالمللی صنعت ساختمان ( Building Industry Consulting Service

 Internationalیا  )BICSIاست و اولین بار در سال  2010میالدی منتشر شد .استاندارد  BICSI 002 2019جدیدترین نسخه
منتشر شده این استاندارد بوده که بر روی نگرشهای تفصیلی در زیرساختهای الکتریکال و مکانیال و همچنین مدیریت
بهرهبرداری و نگهداری در مراکز داده ،تمرکز دارد.
همچنین این موسسه با توجه به تمرکز بر روی نحوه نگهداری مراکز داده ،عالوه بر اختصاص یک بخش مستقل در استاندارد
 ،BICSI 002:2019نسخه جدیدی از استاندارد اختصاصی برای بهرهبرداری و نگهداری مراکز داده را به نام  BICSI 009منتشر
کرده است.
 )4-3-6مجموعه استانداردهای EN 50600

این استاندارد ،مجموعهای از استانداردها درحوزه مراکز داده را شامل میشود که محصول مشترک موسسه کمیته استاندارد
اروپا ( ،)CENکمیته اروپایی استانداردسازی الکتروتکنیک ( )CENELECو موسسه استاندارد ارتباطات اروپا ( )ETSIاست.
اختصاص استاندارد به هر یک از مراحل زیستچرخ ( )Lifecycleمراکز داده ،وجه تمایز این مجموعه استاندارد است.
قشمتهای مختلف این استاندارد به شرح زیر است:
قسمت اول این مجموعه استاندارد مربوط به تعاریف عمومی است .استانداردهای این قسمت به شرح زیر است:
 استاندارد  EN 50600-1با عنوان جنبه های عمومی طراحی و مشخصات
قسمت دوم این مجموعه استاندارد مربوط به جنبههای فیزیکی مسائل ساختاری مربوط به ساختمان ،تا اندازهای انرژی،
کابلکشی و جنبههای امنیتی است .استانداردهای این قسمت به شرح زیر است:





استاندارد  EN 50600-2-1با عنوان ساختوساز ساختمان
استاندارد  EN 50600-2-2با عنوان توزیع قدرت
استاندارد  EN 50600-2-3با عنوان کنترل محیطزیست
استاندارد  EN 50600-2-4با عنوان زیرساخت کابلکشی ارتباطات مخابراتی
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 استاندارد  EN 50600-2-5با عنوان سامانههای امنیتی
قسمت سوم این مجموعه استاندارد مربوط به جنبههای مدیریتی مرکز داده است .استانداردهای این قسمت به شرح زیر است:
 استاندارد  EN 50600-3-1با عنوان مدیریت و اطالعات عملیاتی
قسمت سوم این مجموعه استاندارد مربوط به جنبههای کارآیی مرکز داده مانند  ،KPIمصرف انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر
است که در سال  2012میالدی به این مجموعه استاندارد اضافه شد .استانداردهای این قسمت به شرح زیر است:
 استاندارد  EN 50600-4-1با عنوان بررسی و الزامات کلی برای شاخص های عملکرد کلیدی
 استاندارد  EN 50600-4-2با عنوان اثربخشی استفاده از قدرت
 استاندارد  EN 50600-4-3با عنوان فاکتور انرژی تجدید پذیر
 )5-3-6مجموعه استانداردهای ISO/IEC 22237

این مجموعه استاندارد نیز در حوزه مراکز داده است که توسط کمیته فرعی ( ISO/IEC JTC1/SC39با عنوان «پایداری برای
فناوری اطالعات و از طریق آن») تدوین شده است .بزرگترین حسن این مجموعه ،اختصاص یک استاندارد خاص برای هر یک
از زیرساختهای مراکز داده است .این بخشها با عنوان «فناوری اطالعات  -امکانات و زیرساختهای مرکز داده» ،به شرح زیر
تدوین و منتشر شده است:
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استاندارد  - ISO/IEC TS 22237-1قسمت  :1مفاهیم عمومی
استاندارد  - ISO/IEC TS 22237-2قسمت  :2ساخت و ساز ساختمان
استاندارد  - ISO/IEC TS 22237-3قسمت  :3توزیع برق
استاندارد  - ISO/IEC TS 22237-4قسمت  :4کنترل محیط زیست
استاندارد  - ISO/IEC TS 22237-5قسمت  :5زیرساختهای کابلکشی مخابراتی
استاندارد  - ISO/IEC TS 22237-6قسمت  :6سامانههای امنیتی
استاندارد  - ISO/IEC TS 22237-7قسمت  :7مدیریت و اطالعات عملیاتی

ساختار مرکز داده

بر اساس دکترین ،متدولوژی و استانداردهای بینالمللی ،طراحی و ساخت مراکز داده دارای بخشهای مختلف و با نگرشها
گوناگون بوده که از حیث ساختاری و به طور کلی ،به دو زیرساخت بحرانی و غیر بحرانی به شرح زیر تقسیمبندی میشوند.

 )1-4-6زیرساخت بحرانی
بر اساس تعریف موسسه آپ تایم ،زیرساخت بحرانی مراکز داده عبارت است از:
 زیرساخت الکتریکال :شامل سامانههای قدرت ،برق بدون وقفه ،برق اضطراری ،توزیع قدرت و تابلوهای اصلی و توزیع
برق
 زیرساخت ارتباطی :شامل تجهیزات ارتباطی ،سامانههای تأمین و مدیریت ارتباطات
 زیرساخت سرمایش :شامل سامانههای تأمین ،توزیع و مدیریت سرمایش
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زیرساخت اعالم و اطفاء حریق :شامل سامانه اعالم حریق ،سامانه های اطفاء حریق و مدیریت اعالم و اطفاء حریق
زیرساخت اکتیو و پسیو شبکه :شامل زیرساختهای تجهیزات پسیو شبکه ،اکتیو شبکه ،کابلهای فیبرنوری ،مسی
و همچنین مدیریت اکتیو و پسیو شبکه
زیرساخت پردازشی :شامل تجهیزات پردازشی ،سامانههای عامل فیزیکی پردازش مبنا و عامل مجازی پردازش مبنا
زیرساخت ذخیره سازی :شامل تجهیزات ذخیره سازی ،سامانههای عامل فیزیکی ذخیره مبنا و عامل مجازی ذخیره
مبنا
زیرساخت کنترل تردد و دسترسی :شامل تجهیزات کنترل تردد و دسترسی و سامانه های مدیریت کنترل تردد و
دسترسی
زیرساخت مرکز عملیات امنیت :شامل تجهیزات مرکز عملیات امنیت ،سامانههای نظارت بر زیرساختهای بحرانی،
زیرساختهای غیر بحرانی ،مدیریت رخدادها و همچنین تجهیزات و سامانههای مرکز عملیات شبکه ،مقابله با بحران
و سامانه اطالع رسانی

 )2-4-6زیرساخت غیر بحرانی
بر اساس تعریف موسسه آپ تایم زیرساخت غیر بحرانی مراکز داده عبارت است از:
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زیرساخت مکانیکال :شامل تجهیزات مکانیکی منصوب در بخشهای یوتیلیتی مرکز داده
زیرساخت یوتیلیتی :نیز شامل تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز برای ارایه خدمات زیرساخت های غیر بحرانی مراکز
داده
زیرساخت سازه و ساختمان :شامل سازه ،ساختمان و ابنیه بر اساس ارایه خدمات مورد نیاز مرکز داده
زیرساخت حفاظت فیزیکی :شامل تجهیزات ،ملزومات ،سامانهها و روندهای نظارتی و مدیریتی مورد نیاز برای انجام
حفاظت فیزیکی از مرکز داده
زیرساخت نور و روشنایی :شامل تجهیزات ،سامانه ها و روندهای نظارتی و مدیریتی مورد نیاز برای تأمین نور و
روشنایی مورد نیاز بر اساس استانداردهای مرکز داده
زیرساخت تهویه مطبوع :شامل تجهیزات ،کانالها ،جت فنها ،موتورها و سامانه های نظارتی و مدیریتی مورد نیاز
برای تأمین هوای تازه برای تجهیزات و تأسیسات و همچنین کارکنان مرکز داده
زیرساخت تخلیه هوای راکد :شامل تجهیزات ،کانالها ،جت فنها و سامانههای نظارتی و مدیریتی مورد نیاز برای
تخلیه هوای راکد مرکز داده
زیرساخت مدیریتی :شامل تجهیزات و سامانههای مدیریتی نظارت پایه بر زیرساختهای بحرانی و غیر بحرانی مرکز
داده
زیرساخت اخطار و پیجینگ :شامل تجهیزات اخطار و پیجینگ ،سامانههای مدیریت پایه اخطار و پیجینگ در کلیه
بخشهای مراکز داده و سایر روندهای خارج از مرکز داده
ردهبندی مرکز داده )(Ranking

مراکز داده بسته به درجه افزونگی ) (Redundancyو زیرساختهای بحرانی و غیر بحرانی ،دارای ردهبندیهای مختلفی در
استانداردهای مرتبط هستند.
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اصلیترین و رایج ترین ردهبندی مراکز داده مربوط به موسسه آپتایم ( )Uptime Institute Tieringبا عنوان  Tierبوده که
دارای تقسیمبندی چهارگانه است .این دستهبندی در سایر استانداردها دارای عناوین مختلفی مانند « »Levelدر استانداردهای
 TIA 942- B - 2017و  ISO/IEC 22237و « »Classدر استانداردهای  BICSI 002:2019و  EN 50600است.
بر اساس استاندارد  ،U.I.Tنکته اساسی در ردهبندی مراکز داده این است که ردههای باالتر نه تنها به معنی قابلیت دستیابی
بیشتر هستند ،بلکه هزینههای ساخت بیشتری را نیز در پی خواهند داشت .در تمام موارد ،رده باالتر ،تمام الزامات ردههای
سطوح پایینتر نیز شامل می شود؛ مگر اینکه به صورت مشخص در موارد استثنا ذکر شده باشد .برای ردهبندی یک مرکز داده
درهر کدام از ردهها ،باید الزامات استاندارد  U.I.Tرعایت شده باشد .از آنجا که برای طبقهبندی سطوح افزونگی در تمامی
زیرساختهای بحرانی و غیر بحرانی مرکز داده ،مفهوم «رده» مورد استفاده قرار میگیرد ،ممکن است شرایط ایجاب کند بعضی
از سامانهها ،ردههای متفاوتی از برخی دیگر داشته باشند.
برای مثال ،در جایی که قابلیت اطمینان به یک شرکت برق منطقهای از سطح متوسط پایینتر است ،مرکز داده باید برای
زیرساختهای الکتریکال در رده  3طراحی شده ،در حالی که رده  2برای زیرساختهای مکانیکال آن کافی خواهد بود .البته
رده کلی یک مرکز داده بر اساس ضعیفترین اجزاء آن مشخص میشود.

)6 - 6

قیمت خدمات

با توجه به اینکه خدمات ارائه شده در مراکز داده در عین مشابهت با خدمات ارائه شده در دیگر شبکهها و سامانههای کابلکشی
ساختیافته دارای مقتضیات خاص از جمله ظرافت/دقت ،ظرفیت/تراکم ،پیچیدگی ،توپولوژیهای اختصاصی و سایر
محدودیتهای اجرای کار در رعایت استانداردهای سختگیرانه ویژه این مراکز هستند ،جدول خدمات که در ذیل ارائه شده،
مبلغ هر خدمت را با در نظر گرفتن ضریبی از خدمت پایه زیرساخت با توجه به ردهبندی مرکز داده مشخص میکند .فرمول
پیشنهادی در این زمینه به قرار زیر است:





ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده  = )Tier 1( 1مبلغ پایه خدمت از جدول مربوطه × 1.5
ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده  = (Tier 2) 2ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده %25 + )Tier 1( 1
ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده  = (Tier 3) 3ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده %50 + )Tier 1( 1
ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده  = (Tier 4) 4ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده %75 + )Tier 1( 1

الزم به ذکر است در یک مرکز داده رده ( 2به عنوان مثال) ،الزاماً همه زیرسامانهها در رده  2قرار ندارند و بسته به مقتضیات
استاندارد و شرایط محیطی و بیرونی و درخواست کارفرما ،ممکن است برخی زیرسامانهها با رده باالتر ( 3یا  )4یا پایینتر
پیادهسازی شوند .مبنای محاسبه خدمات هر زیرسامانه بر مبنای ضریب رده همان زیر سامانه محاسبه میشود.
توضیح  :1مبنای محاسبه مبلغ خدمات مربوط به هر مرکز داده که از الزامات استاندارد رده  UIT 1پایینتر قرار گیرد (اتاق
کارساز ،اتاق تجهیزات و غیره )...برابر مبلغ خدمات مرکز داده پایه  (Tier 1) 1محاسبه میشود.
توضیح  :2جداول ذیل و فرمول محاسبه خدمات مرکز داده برای مراکز داده غیرفعال طراحی شده و هزینه سایر روندهای
مربوط به مراکز داده در حال ارائه خدمت ،مانند بهینهسازی ،تازهسازی ،بازسازی و یا مدرنسازی و استانداردسازی مرکز داده
فعال ) (Liveبه صورت توافقی محاسبه میشود.
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توضیح  :3جداول ذیل و فرمول محاسبه خدمات مرکز داده علیالخصوص در بخش خدمات مشاوره ،طراحی و نظارت برای
مراکز داده با تراکم  30رک و متوسط ظرفیت  10کیلووات برای هر رک طراحی شده و در موارد بسیار کوچکتر و یا بزرگتر به
صورت توافقی محاسبه میشود.

)7-6

نرخ پایه خدمات مرکز داده

 )1-7-6کابلکشی ساختیافته بستر زیرساخت
تعرفه خدمات کابلکشی ساختیافته بستر زیرساخت در جدول شماره  1-6آمده است.
جدول  :1-6کابلکشی ساختیافته بستر زیرساخت
واحد

قیمت

عنوان خدمت

ردیف
1

نصب انواع ترانکینگ صنعتی و خاص برای شرایط ویژه

متر

طبق جدول زیرساخت

2

نصب انواع ترانکینگ صنعتی و خاص برای محیطهای صنعتی و مراکز داده

متر

طبق جدول زیرساخت

3

نصب انواع سینی ،لدر ،سبد کابل افقی

متر

طبق جدول برق

4

نصب انواع سینی ،لدر ،سبد کابل عمودی

متر

طبق جدول برق

توضیحات

 )2-7-6کابلکشی دیتا
تعرفه خدمات کابلکشی دیتا در جدول شماره  2-6آمده است.
جدول  :2-6کابلکشی دیتا
ردیف

عنوان خدمت

واحد

1

کابلکشی دیتا سیم مسی با استانداردهای مربوط درگروهبندیهای مختلف
مانند  Cat6 ،Cat6A ،Cat7و Cat5e

متر

قیمت

توضیحات

طبق جدول زیرساخت

 )3-7-6نصب اتصاالت دیتای مس
تعرفه مربوط به خدمات نصب اتصاالت دیتای مس در جدول  3-6نشان داده شده است.
جدول  :3-6نصب اتصاالت دیتای مس
عنوان خدمت

ردیف
1

نصب پالگ

2

نصب کانکشن

RJ45 Secure & Industrial
ماژول Secure & Industrial

واحد

قیمت

عدد

طبق جدول زیرساخت

عدد

طبق جدول زیرساخت

توضیحات

 )4-7-6نصب اتصاالت دیتای فیبر نوری
تعرفه مربوط به خدمات نصب اتصاالت دیتای فیبر نوری در جدول شماره  4-6آمده است.

66

تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی-تخصصی انفورماتیک  -سال 1399
نسخه  - 2شهریور 1399
جدول  :4-6نصب اتصاالت دیتای فیبر نوری
ردیف
1

عنوان خدمت

واحد

قیمت

عدد

طبق جدول زیرساخت

انجام خدمات مرتبط با ارتباطات فیبرنوری

توضیحات

 )5-7-6نصب سایر کانکتورها
تعرفه خدمات مربوط به نصب سایر کانکتورها در جدول شماره  5-6آمده است.
جدول  :5-6نصب سایر کانکتورها
ردیف
1

عنوان خدمت

واحد
عدد

سایر موارد خاص منطبق با استانداردهای مربوط

قیمت

توضیحات

توافقی

 )6-7-6نصب رک و اتاقک
تعرفه خدمات مربوط به نصب رک و اتاقک در جدول  6-6نشان داده شده است.
جدول  :6-6نصب رک و اتاقک
عنوان خدمت

ردیف

قیمت

واحد

1

نصب رک با طراحی اتاقک بسته

عدد

طبق جدول خدمات رک

2

نصب رک با طراحی اتاق باز

عدد

طبق جدول خدمات رک

3

نصب اتاقک و ارتباطات تجهیزات

عدد

طبق جدول خدمات رک

4

نصب ماژولهای سقفی ثابت اتاقک سرد/گرم

عدد

توافقی

5

نصب ماژولهای سقفی کشویی اتاقک سرد/گرم

عدد

توافقی

6

نصب ماژول روشنایی سقف اتاقک سرد/گرم

عدد

توافقی

7

نصب داکت سقفی  30سانتیمتری اتاقک سرد/گرم

عدد

توافقی

8

نصب داکت سقفی  60سانتیمتری اتاقک سرد/گرم

عدد

توافقی

9

نصب داکت سقفی  150سانتیمتری اتاقک سرد/گرم

عدد

توافقی

10

نصب درب تک لنگه مکانیکی اتاقک سرد/گرم

عدد

توافقی

11

نصب درب کشویی فلزی/شیشهای مکانیکی اتاقک سرد/گرم

عدد

توافقی

12

نصب درب کشویی فلزی/شیشهای نیمه اتوماتیک اتاقک سرد/گرم

عدد

توافقی

13

نصب درب کشویی اتوماتیک فلزی/شیشه ای اتاقک سرد/گرم

عدد

توافقی

14

نصب پنل ثابت انتهایی اتاقک سرد/گرم

عدد

توافقی

15

نصب فیزیکی کولر  In-Rowدر ساختار اتاقک سرد/گرم

دستگاه

توافقی

توضیحات

 )7-7-6کابلکشی برق و کابلکشی دیتا برای سامانههای مدیریت مرکزی هوشمند
نرخ خدمات مربوط به کابلکشی برق و کابلکشی دیتا برای سامانههای مدیریت مرکزی هوشمند در جدول شماره  7-6نشان
داده شده است.
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جدول  :7-6کابلکشی برق و کابلکشی دیتا برای سامانههای مدیریت مرکزی هوشمند
عنوان خدمت

ردیف

واحد

قیمت

1

کابلکشی برق فشار ضعیف

متر

طبق جدول برق

2

کابلکشی تا متراژ  10،000متر

متر

طبق جدول برق

3

کابلکشی از متراژ  10،000متر تا متراژ  25،000متر

متر

طبق جدول برق

4

کابلکشی از متراژ  25،000به باال

متر

طبق جدول برق

5

کابلکشی برای سامانههای چراغ اضطراری و چراغهای اعالن خاص

متر

طبق جدول برق

6

کابلکشی برای سامانههای اعالن حریق با استفاده از کابلهای ضد
حریق و مقاوم در برابر آتش تا  800درجه سانتیگراد

متر

طبق جدول برق

7

نصب تابلوهای برق برای شرایط ویژه و خاص

عدد

طبق جدول برق

8

نصب پریز های برق با شرایط خاص

عدد

طبق جدول برق

9

نصب  UPSو ملحقات آن تا قدرت KVA5

عدد

طبق جدول برق

10

نصب  UPSو ملحقات آن از قدرت  KVA5تا 15

عدد

طبق جدول برق

11

نصب UPSهای با توانهای باالتر از KVA15

عدد

طبق جدول برق

12

نصب کارت  SNMPو انجام تنظیمات آن و متصل کردن  UPSبه شبکه
و نصب نرمافزارهای مدیریتی و پیکربندی آنها برای UPS

عدد

طبق جدول برق

13

نصب دیزل ژنراتور

عدد

توافقی

14

نصب  Surge Protectorبرای AC & DC

عدد

طبق جدول برق

15

نصب فیلترهای الکتریکی برای فیلتر کردن جهشهای ناگهانی ولتاژ

عدد

طبق جدول برق

16

نصب چاه ارت و آزمون آن

متر

توافقی

17

نصب باتری

عدد

طبق جدول برق

18

نصب سامانه مرکزی چراغهای اضطراری به همراه باتری

عدد

طبق جدول برق

KVA

توضیحات

 )8-7-6سامانههای اعالن حریق
تعرفه خدمات مربوط به سامانههای اعالن حریق در جدول شماره  8-6بیان شده است.
جدول  :8-6سامانههای اعالن حریق
واحد

قیمت

عنوان خدمت

ردیف
1

نصب سامانه مرکزی اعالن حریق

عدد

توافقی

2

نصب سنسورهای آشکارگر دود

عدد

توافقی

3

نصب سنسورهای مجاری ورودی خروجی سامانههای سرمایشی گرمایشی

عدد

توافقی

4

نصب سنسورهای کنترل ولتاژ و دمای کابلهای وردی و خروجی تابلوهای برق

عدد

توافقی

5

نصب چراغهای هشداردهنده اعالن حریق

عدد

توافقی

6

نصب سایر ادوات هشداردهنده حریق

عدد

توافقی

HVAC

توضیحات

 )9-7-6سامانههای اطفای حریق
تعرفه خدمات مربوط به سامانههای اطفای حریق در جدول شماره  9-6آمده است.
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جدول  :9-6سامانههای اطفای حریق
واحد

قیمت

عنوان خدمت

ردیف
1

نصب سامانه مرکزی اطفای حریق برای مراکز داده و اتاقهای کنترل مرکزی

عدد

توافقی

2

نصب آتش خاموشکنهای دیاکسیدکربن هوشمند قابل کنترل

عدد

توافقی

3

نصب آتش خاموشکنهای تخلیه هالون هوشمند قابل کنترل

عدد

توافقی

4

نصب کپسولهای دیاکسیدکربن

عدد

توافقی

5

نصب کالهکهای آبپاش قطرهای

عدد

توافقی

6

نصب سامانه مرکزی اطفای حریق برای مراکز داده و اتاقهای کنترل مرکزی

عدد

توافقی

)10-7-6

توضیحات

نصب سامانههای برق روشنایی اضطراری

تعرفه مربوط به خدمات نصب سامانههای برق روشنایی اضطراری در جدول شماره  10-6ارائه شده است.
جدول  :10-6نصب سامانههای برق روشنایی اضطراری
عنوان خدمت

ردیف

واحد

قیمت

1

نصب سامانه مرکزی برق اضطراری

عدد

طبق جدول برق

2

نصب چراغهای اضطراری با باتری داخلی

عدد

طبق جدول برق

3

نصب چراغهای اضطراری بدون باتری با تغذیه مرکزی از تابلو باتری اصلی

عدد

طبق جدول برق

4

کابلکشی سامانه چراغ اضطراری

متر

طبق جدول برق

)11-7-6

توضیحات

سامانههای کنترل دسترسی

تعرفه خدمات مرتبط با سامانههای کنترل دسترسی در جدول شماره  11-6نشان داده شده است.
جدول  :11-6سامانههای کنترل دسترسی
واحد

قیمت

عنوان خدمت

ردیف
1

نصب کنترلر مرکزی سامانه کنترل دسترسی به همراه پورت سریال

عدد

توافقی

2

نصب کنترلر مرکزی سامانه کنترل دسترسی به همراه پورت شبکه

عدد

توافقی

3

نصب کنترلر مرکزی سامانه کنترل دسترسی به همراه پورت شبکه بیسیم

عدد

توافقی

4

نصب ماژول کنترلی اثر انگشت ()Biometric

عدد

توافقی

5

نصب ماژول کنترلی  Eye Printشبکیه یا عنبیه چشم

عدد

توافقی

6

نصب ماژول کنترلی آناالیزر صوتی

عدد

توافقی

7

نصب ماژول کنترلی چهره

عدد

توافقی

8

نصب ماژول کنترلی دست (شکل هندسی ،اثر کل دست)

عدد

توافقی

9

نصب ماژول کنترلی نمونه امضاء

عدد

توافقی

10

نصب قفلهای الکترونیکی

عدد

توافقی

11

نصب ماژولهای تلفیقی DNA

عدد

توافقی

12

پیکربندی و نصب نرمافرار مدیریتی و اتصال آن به سامانه کنترلر اصلی

عدد

توافقی

توضیحات
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)12-7-6

سامانههای کنترل بصری

تعرفه خدمات مربوط به سامانههای کنترل بصری در جدول شماره  12-6نشان داده شده است.
جدول  :12-6سامانههای کنترل بصری
عنوان خدمت

ردیف

واحد

قیمت

1

نصب دوربینهای مدار بسته با سوکت کواکسیال

عدد

طبق جدول دوربین

2

نصب دوربینهای مدار بسته شبکهای

عدد

طبق جدول دوربین

3

نصب دوربینهای مدار بسته شبکهای بیسیم

عدد

طبق جدول دوربین

4

نصب NVR

عدد

طبق جدول دوربین

5

نصب DVR

عدد

طبق جدول دوربین

6

نصب ماژولهای دید در شب

عدد

طبق جدول دوربین

7

نصب سنسورهای مراقبت بصری (تشخیص حرکات و جنب و جوش)

عدد

طبق جدول دوربین

8

نصب Housingهای ضد انفجار و حریق برای دوربینها

عدد

طبق جدول دوربین

9

نصب عایقهای ضد آب

عدد

طبق جدول دوربین

)13-7-6

توضیحات

سامانههای کنترل انرژی

تعرفه خدمات مربوط به سامانههای کنترل انرژی در جدول شماره  13-6آمده است.
جدول  :13-6سامانههای کنترل انرژی
واحد

قیمت

عنوان خدمت

ردیف
1

نصب سامانه مرکزی کنترل انرژی

عدد

توافقی

2

نصب ماژولهای کنترل انرژی برای سامانه روشنایی (به ازای هر المپ)

عدد

توافقی

3

نصب ماژولهای کنترل انرژی برای سامانههای مبتنی بر برق  V 220ولت (عمومی)

عدد

توافقی

4

نصب ماژولهای کنترل انرژی برای سامانههای مبتنی بر برق  V 380ولت (عمومی)

عدد

توافقی

5

نصب و پیکربندی نرمافزاری سامانه کنترل انرژی

عدد

توافقی

6

نصب و پیکربندی سختافزاری سامانه کنترل انرژی و اتصال آن به شبکه مرکزی

عدد

توافقی

7

نصب ماژولهای  IPبرای سامانههای سنتی

عدد

توافقی

)14-7-6

توضیحات

سامانههای کف و سقف کاذب

تعرفه خدمات مربوط به سامانههای کف و سقف کاذب در جدول شماره  14-6آمده است.
جدول  :14-6سامانههای کف و سقف کاذب
واحد

قیمت

ردیف

عنوان خدمت

1

نصب و پیادهسازی کف کاذب معمولی

متر

توافقی

2

نصب و پیادهسازی کف کاذب ضد حریق

متر

توافقی

3

نصب عایقهای ضد آب بر روی کف کاذب

متر

توافقی

توضیحات
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ردیف

عنوان خدمت

4

نصب و پیادهسازی سقف کاذب

5

پیادهسازی روشهای پدافند غیرعامل بر روی سقف

)15-7-6

واحد

قیمت

متر مربع

فهرست بهای ابنیه

نیوتن/متر مربع

توافقی

توضیحات

سامانههای رطوبتسنج

تعرفه خدمات مربوط به سامانههای رطوبتسنج در جدول شماره  15-6ارائه شده است.
جدول  :15-6سامانههای رطوبتسنج
ردیف

واحد

عنوان خدمت

قیمت

1

نصب ماژول رطوبتسنج عمومی

عدد

توافقی

2

نصب ماژول سنسورهای حساس به آب در کف

عدد

توافقی

3

نصب سنسورهای حساس به آب در رکها

عدد

توافقی

4

نصب ماژول تشخیص ترکیدگی لولههای سامانه برودتی و گرمایشی

عدد

توافقی

5

نصب ماژول تشخیص ترکیدگی لولههای آبرسانی برای خنکسازی مراکز داده بر روی
ارائهدهندگان خدمات

عدد

توافقی

6

نصب و پیکربندی نرمافزاری سامانه کنترل رطوبت

عدد

توافقی

7

نصب سامانه هشداردهنده میزان رطوبت به همراه نرمافزار آن

عدد

توافقی

)16-7-6

توضیحات

سامانههای برودتی

تعرفه خدمات مربوط به سامانههای برودتی در جدول شماره  16-6نشان داده شده است.
جدول  :16-6سامانههای برودتی
واحد

قیمت

عنوان خدمت

ردیف
1

نصب سامانههای برودتی چیلر جذبی

عدد

توافقی

2

نصب سامانههای برودتی چیلر تراکمی

عدد

توافقی

3

کانالکشی

متر

توافقی

4

نصب ماژولهای کنترلی سامانههای خنککننده انواع چیلر

عدد

توافقی

5

لولهکشی مسی

متر طول

طبق جدول مکانیک

6

لولهکشی درین

متر طول

طبق جدول مکانیک

7

نصب سامانههای برودتی بر اساس کولرهای گازی

عدد

توافقی

8

نصب ماژولهای کنترلی سامانههای خنککننده انواع کولر گازی

عدد

توافقی

9

پیکربندی و نصب نرمافزار مدیریتی سامانه خنککننده و اتصال آن به سامانه
کنترلر اصلی

عدد

توافقی

)17-7-6

توضیحات

حفاظت پیرامونی و فیزیکی

تعرفه خدمات مربوط به حفاظت پیرامونی و فیزیکی در جدول شماره  17-6آمده است.
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جدول  :17-6حفاظت پیرامونی و فیزیکی
واحد

قیمت

عنوان خدمت

ردیف
1

نصب حصار بیرونی برای حفاظت فیزیکی مراکز داده

متر

توافقی

2

نصب حصار بیرونی مجهز به سامانه الکتریکی

متر

توافقی

3

نصب تجهیزات ضد انفجار برای سایر موارد

-

توافقی

)18-7-6

توضیحات

پنلها و رنگهای ضد حریق و عایقبندی

تعرفه خدمات مرتبط با پنلها و رنگهای ضد حریق و عایقبندی در جدول شماره  18-6نشان داده شده است.
جدول  :18-6پنلها و رنگهای ضد حریق و عایقبندی
واحد

قیمت

عنوان خدمت

ردیف
1

نصب پنلهای ضد حریق برای دیوارها

متر

توافقی

2

نصب عایقهای صوتی و رطوبتی

متر

طبق جدول مکانیک

3

نصب عایقهای الکتریکی و مغناطیسی

متر

طبق جدول مکانیک

4

نصب دیوارپوشها

متر

فهرست بهای ابنیه

5

رنگکاری اتاق و مراکز خاص طبق استانداردهای بینالمللی آتشسوزی و
موارد ضد حریق تا درجه حرارت  475سانتیگراد و مقاومت تا  3ساعت

متر

توافقی

)19-7-6

توضیحات

قطعات فعال سامانه هوشمند مدیریت  RMS ،EMSو BMS

تعرفه خدمات مرتبط با قطعات فعال سامانه هوشمند مدیریت  RMS ،EMSو  BMSدر جدول شماره  19-6نشان داده شده
است.
جدول  :19-6قطعات فعال سامانه هوشمند مدیریت  RMS ،EMSو BMS

عنوان خدمت

ردیف
اصلی BMS

واحد

قیمت

عدد

توافقی
توافقی

1

نصب کنترلر

2

پیکربندی نرمافزاری سامانه مدیریت یکپارچه

عدد

3

نصب ماژولهای مختلف برروی سامانه

عدد

توافقی

عدد

توافقی

عدد

توافقی

عدد

توافقی

عدد

توافقی

مرکزی  LCDبرای سامانه BMS

4

نصب پنل کنترل

5

نصب نرمافزار مدیریتی برروی ایستگاه ایستگاههای دور

6

نصب

7

نصب ماژولهای بیسیم برای کنترلر

)20-7-6

ماژول تطبیقدهنده پروتکلهای مختلف نظیر  Insta Bus ،EIBو KNX

توضیحات

مستندسازی

تعرفه خدمات مرتبط با مستندسازی به شرح جدول شماره  20-6است.
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جدول  :20-6مستندسازی
واحد

قیمت

عنوان خدمت

ردیف
1

برچسبزنی و کدبندی کابلها ،پریزها و پچپنلهای شبکه

عدد

توافقی

2

تهیه نقشه شماتیک ساختمانی و هر یک از زیرسامانهها

سری

توافقی

3

تهیه مستندات ارتباطی شامل دیاگرام تجهیزات فعال

سری

توافقی

)21-7-6

توضیحات

مقاومسازی (پیادهسازی روشهای پدافند غیرعامل)

تعرفه خدمات مربوط به مقاومسازی (پیادهسازی روشهای پدافند غیرعامل) در جدول شماره  21-6نشان داده شده است.
جدول  :21-6مقاومسازی (پیادهسازی روشهای پدافند غیرعامل)
ردیف
1

عنوان خدمت
پیادهسازی روشهای پدافند غیرعامل (هر یک از زیرسامانهها)

)22-7-6

واحد

قیمت

سری

توافقی

توضیحات

مشاوره ،طراحی و نظارت

تعرفه مربوط به خدمات مشاوره ،طراحی و نظارت در جدول شماره  22-6نشان داده شده است.
جدول  :22-6مشاوره ،طراحی و نظارت
واحد

قیمت

ردیف

عنوان خدمت

1

خدمات طراحی تفصیلی هر یک از زیر سامانهها مرکز داده

سری

 %10مبلغ تجهیزات و خدمات

2

خدمات نظارت بر پیادهسازی هر یک از زیر سامانهها

سری

 %10مبلغ تجهیزات و خدمات

3

خدمات مشاوره مکانیابی و شرایط محیطی و موارد دیگر در مرکز داده

سری

توافقی

توضیحات

73

تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی-تخصصی انفورماتیک  -سال 1399
نسخه  - 2شهریور 1399

فصل  )7تعرفه نرخ خدمات امنیت
فناوری اطالعات
)1-7

مقدمه

تعرفه نرخ خدمات در حوزه امنیت فناوری اطالعات در این فصل آمده است.

نکته  :1هزینه پروژههای توسعهای باید بر اساس تعرفهها تخصص فردی که آن را انجام میدهد (بر اساس مدل ارائه شده در
فصل  2و عناوین شغلی احصا شده در پیوست الف) ،برآورد و مشخص شوند.
نکته  :2مواردی که تعرفه آن با عنوان «توافقی» ذکر شده ،میتواند (تا انتشار نسخه بعدی این سند) ،میتواند بر اساس
فهرست بهای منتشر شده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی (در صورت وجود) ،برآورد شود.

)2 - 7

دستهبندی خدمات امنیت فناوری اطالعات

خدمات امنیت فناوری اطالعات در  11گروه ،به شرح زیر ،تقسیمبندی شده و برای هر گروه فعالیتهایی تعریف میشود.








امنیت زیرساخت
پیادهسازی مدیریت تایید هویت
شناسایی و کاهش حمالت شبکه
خدمات امنیت ارتباطات
سامانههای مدیریت امنیت اطالعات
طراحی مرکز عملیات امنیت ()SOC
امنیت در نقاط انتهایی
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 خدمات سامانه DLP

 پیکربندی پیشرفته امنیت
 امنیت در فناوریهای نوین
 خدمات عمومی و مشترک

)3 - 7

نرخ پایه خدمات امنیت زیرساخت

تعرفه پایه خدمات امنیت زیرساخت در جدول  1-7نشان داده شده است.
جدول  :1-7نرخ پایه خدمات امنیت زیرساخت
ردیف

) 4- 7

عنوان خدمت

تخصص الزم

1

ارتقاءامنیت شبکه مبتنی بر تغییر توپولوژی

کارشناس ارشد امنیت

2

پیکربندی ترجمه آدرس ()NAT

کارشناس ارشد امنیت

3

پیکربندی لیستهای دسترسی ()ACL

کارشناس ارشد امنیت

4

پیکربندی مسیریابی  IPبر اساس دستورالعملهای ایمنسازی

کارشناس ارشد امنیت

5

پیکربندی Object Groups

کارشناس ارشد امنیت

6

پیکربندی شبکههای مجازی ()VLAN

کارشناس ارشد امنیت

7

پیکربندی فیلترینگ بر تجهیزات خاص

کارشناس ارشد امنیت

8

پیکربندی Failover

کارشناس ارشد امنیت

9

پیکربندی فایروال شفاف الیه دو

کارشناس ارشد امنیت

10

پیکربندی

11

پیکربندی Application-Aware Inspection

کارشناس ارشد امنیت

12

پیکربندی راه حل های دسترس پذیری باال

کارشناس ارشد امنیت

13

پیکربندی خطمشی QoS

کارشناس ارشد امنیت

14

پیکربندیهای Cloud

مدیرامنیت درجه 1

15

پیکربندیهای Private and Public Cloud

مدیرامنیت درجه 1

16

پیکربندی Virtualing

کارشناس ارشد امنیت

17

پیکربندی امنیتی تجهیزات BYOD

مدیرامنیت درجه 1

18

پیکربندی Problem Management

کارشناس ارشد امنیت

19

پیکربندی راهحلهای تداوم امنیت کسبوکار

مدیرامنیت درجه 1

20

پیکربندی راهحلهای مقابله با فاجعههای امنیتی

مدیرامنیت درجه 1

21

پیکربندی اینترنت اشیاء ()IoT

کارشناس ارشد امنیت

22

پیکربندی راهحلهای یکپارچهسازی

مدیرامنیت درجه 1

Modular Policy Framework

کارشناس ارشد امنیت

پیادهسازی مدیریت تایید هویت

تعرفه مربوط به خدمات پیادهسازی مدیریت تایید هویت ،در جدول شماره  2-7نشان داده شده است.
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جدول  :2-7تعرفه اجرا مدیریت تایید هویت
ردیف

) 5- 7

تخصص الزم

عنوان خدمت

کارشناس ارشد امنیت

1

پیکربندی پروتکلهای امنیتی RADIUS and TACACS+

2

پیکربندی

3

پیکربندی Certificate-based Authentication

کارشناس ارشد امنیت

4

پیکربندی Proxy Authentication

کارشناس ارشد امنیت

5

پیکربندی x802.1

کارشناس ارشد امنیت

6

پیکربندی موارد پیشرفته مدیریت هویت

کارشناس ارشد امنیت

7

احراز اصالت دوعامله کاربران ویندوزی

کارشناس امنیت درجه 1

کارشناس ارشد امنیت

LDAP

8

پیکربندی

NAC Framework

کارشناس ارشد امنیت

9

طرح کنترل و مدیریت امنیت

کارشناس ارشد امنیت

موارد امنیت طرح مسیریابی Protocol Authentication

10

اجرای

11

پیکربندی خطمشیهای طرح کنترل
 CP Protectionو Management Protection

کارشناس ارشد امنیت
کارشناس ارشد امنیت
کارشناس ارشد امنیت

12

پیکربندی

13

پیکربندی Broadcast Control and Switchport Security

کارشناس ارشد امنیت

14

پیکربندی مازاد (( CPU Protection Mechanismsشامل:
 Options Dropو )Logging Interval

کارشناس ارشد امنیت

15

حذف (غیرفعال کردن) خدمات غیرضروری

کارشناس ارشد امنیت

16

پیکربندی  Syslog ،NTP ،AAAو

SNMP

کارشناس ارشد امنیت

17

پیکربندی ،Service Authentication/FTP ،HTTP ،Telnet
 Control Device Access ،SSHو Privilege levels

کارشناس ارشد امنیت

18

پیکربندی مدیریت و امنیت تجهیزات

کارشناس ارشد امنیت

شناسایی و کاهش حمالت شبکه

تعرفه خدمات مربوط به شناسایی و کاهش حمالت شبکه در جدول  3-7آمده است.
جدول  :3-7تعرفه خدمات شناسایی و کاهش حمالت شبکه
عنوان خدمت

ردیف

تخصص الزم

1

شناسایی و محافظت در برابر حمالت Fragmentation

2

شناسایی و محافظت در برابر

3

شناسایی و محافظت در برابر حمالت

4

شناسایی و محافظت در برابر حمالت IP Spoofing

مدیر امنیت درجه 1

5

شناسایی و محافظت در برابر حمالت MAC Spoofing

مدیر امنیت درجه 1

Usage Malicious IP Option
Network Reconnaissance

مدیر امنیت درجه 1
مدیر امنیت درجه 1
مدیر امنیت درجه 1

6

شناسایی و محافظت در برابر حمالت

ARP Spoofing

مدیر امنیت درجه 1

7

شناسایی و محافظت در برابر حمالت

Denial of Service/DoS

مدیر امنیت درجه 1

8

شناسایی و محافظت در برابر حمالت Distributed Denial of Service/DDoS

مدیر امنیت درجه 1

9

شناسایی و محافظت در برابر حمالت Man-in-the-Middle /MiM

مدیر امنیت درجه 1
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ردیف

) 6 -7

تخصص الزم

عنوان خدمت

10

شناسایی و محافظت در برابر حمالت Port Redirection

مدیر امنیت درجه 1

11

شناسایی و محافظت در برابر حمالت DHCP

مدیر امنیت درجه 1

12

شناسایی و محافظت در برابر حمالت DNS

مدیر امنیت درجه 1

13

شناسایی و محافظت در برابر حمالت Smurf

مدیر امنیت درجه 1

14

شناسایی و محافظت در برابر حمالت SYN

مدیر امنیت درجه 1

15

شناسایی و محافظت در برابر حمالت MAC Flooding

مدیر امنیت درجه 1

15

شناسایی و محافظت در برابر حمالت VLAN Hopping

مدیر امنیت درجه 1

16

شناسایی و محافظت در برابر حمالت الیه  2و  3مختلف

مدیر امنیت درجه 1

17

پیکربندی راهکارهای جلوگیری از انواع

مدیر امنیت درجه 1

Flood Attack

18

پیکربندی راهکارهای مختلف

Anti-Malware

مدیر امنیت درجه 1

19

پیکربندی راهکارهای مختلف Anti-Phishing

مدیر امنیت درجه 1

20

پیکربندی راهکارهای جلوگیری از انواع Injection

مدیر امنیت درجه 1

خدمات امنیت ارتباطات

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

 )1-6-7ماژولهای امن سختافزاری ()HSM
تعرفه نصب و پیکربندی ماژولهای امن سختافزاری در جدول  4-7بیان شده است.
جدول  :4-7تعرفه نصب و پیکربندی ماژولهای امن سختافزاری
عنوان خدمت

ردیف

تخصص الزم

1

شناخت محیطی و زیرساخت به همراه نیازسنجی

مشاور ارشد امنیت

2

نصب و پیکربندی برای اتصال به زیرساخت کلید عمومی

کارشناس ارشد امنیت

3

بهروزرسانی

4

نصب و پیکربندی برای اتصال به سوئیچ بانکی

HSM Firmware

کارشناس امنیت درجه 1
کارشناس ارشد امنیت

 )2-6-7تجهیزات رمز (راهکارهای استفاده از توکن و کارت هوشمند)
تعرفه خدمات مربوط به تجهیزات رمز (راهکارهای استفاده از توکن و کارت هوشمند) در جدول  5-7نشان داده شده است.
جدول  :5-7تعرفه تجهیزات رمز (راهکارهای استفاده از توکن و کارت هوشمند)
عنوان خدمت

ردیف

تخصص الزم

1

تهیه بستههای نرمافزاری برای سهولت اجرای الزامات امنیت مبتنی بر رمز

کارشناس امنیت درجه 1

2

راهاندازی خدمت مرکز گواهی مایکروسافت

کارشناس امنیت درجه 1

3

احراز هویت دوعاملی درTerminal Service

کارشناس امنیت درجه 1

4

امنسازی ایمیل براساس S/MIME

کارشناس امنیت درجه 1
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ردیف

تخصص الزم

عنوان خدمت

کارشناس امنیت درجه 1

5

ایجاد  SSLدوطرفه در برنامه تحت وب

6

رمزنگاری مستندات برنامه

7

احراز اصالت دوعامله .استفاده از امضای دیجیتال و رمزنگاری مستندات در  SharePointکارشناس امنیت درجه 1

8

امنسازی شبکه بیسیم مبتنی بر گواهینامه

کارشناس امنیت درجه 1

9

رمزنگاری دادههای دیسک

کارشناس امنیت درجه 1

10

امنسازی وبسرویس با  SSLدو طرفه

کارشناس امنیت درجه 1

11

طراحی اپلت کارت هوشمند

مشاور ارشد-امنیت

کارشناس امنیت درجه 1

Office

 )3-6-7مرکز زیرساخت کلید عمومی ()PKI Center
تعرفه مربوط به طراحی و راهاندازی مرکز زیرساخت کلید عمومی ( )PKI Centerدر جدول  6-7ارائه شده است.
جدول  :6-7تعرفه خدمات مرکز زیرساخت کلید عمومی )(PKI Center

تخصص الزم

ردیف

عنوان خدمت

1

مشاوره و تدوین مستندات برای دریافت مجوز مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی

مشاور ارشد امنیت

2

راهاندازی مرکز میانی با مجوز از مرکز ریشه کشوری

کارشناس ارشد امنیت

3

راهاندازی مرکز ریشه درون سازمانی شامل  CAو VA

کارشناس ارشد امنیت

4

راهاندازی مرکز میانی درون سازمانی

شامل  CAو VA

کارشناس ارشد امنیت

5

تدوین اسناد باالدستی برای ریشه ()CP

مشاور ارشد امنیت

6

تدوین اسناد باالدستی برای مرکز میانی ()CPS

مشاور ارشد امنیت

7

راهاندازی مرکز امضای اسناد ()SA

کارشناس ارشد امنیت

8

راهاندازی مرکز صدور مهرزمانی ()TSA

کارشناس ارشد امنیت

9

تجهیز برنامههای کاربردی به زیرساخت کلید عمومی ( PKEنمودن نرمافزار)

کارشناس ارشد امنیت

 )4-6-7ارزیابی آسیبپذیری و آزمون نفوذ
تعرفه خدمات مربوط به ارزیابی آسیبپذیری و آزمون نفوذ ( )Penetration Testدر جدول  7-7نشان داده شده است.
جدول  :7-7تعرفه ارزیابی آسیبپذیری و آزمون نفوذ
عنوان خدمت

ردیف

تخصص الزم

1

آزمون جعبه سفید نرمافزار

کارشناس امنیت درجه1

2

آزمون جعبه سیاه نرمافزار با استفاده از ابزارهای ارزیابی

کارشناس امنیت درجه 2

3

آزمون جعبه سیاه نرمافزار تخصصی

کارشناس ارشد امنیت

4

آزمون جعبه خاکستری نرمافزار

کارشناس ارشد امنیت

5

بازبینی کد

کارشناس ارشد امنیت

6

آزمون جعبه سفید شبکههای کامپیوتری

کارشناس امنیت درجه 1

7

آزمون جعبه سیاه شبکههای کامپیوتری با استفاده از ابزارهای ارزیابی کارشناس امنیت درجه 2

8

آزمون جعبه سیاه تخصصی شبکههای کامپیوتری

کارشناس ارشد امنیت
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ردیف

تخصص الزم

9

آزمون جعبه خاکستری شبکههای کامپیوتری

کارشناس ارشد امنیت

10

آزمون ارزیابی تجهیزات و بستر اینترنت اشیاء

کارشناس ارشد امنیت

در جدول فوق ،منظور از نرمافزار ،برنامههای کاربردی تحت وب ،تلفنهمراه و غیر وب است.

 )5-6-7سامانههای دیواره آتش و مدیریت یکپارچه تهدیدات
تعرفه مربوط به خدمات نصب و راهاندازی سامانههای دیواره آتش ( )Firewallو مدیریت یکپارچه تهدیدات ( )UTMدر جدول
 8-7نشان داده شده است.
جدول  :8-7تعرفه خدمات نصب و راهاندازی سامانههای دیواره آتش و مدیریت یکپارچه تهدیدات
عنوان خدمت

ردیف

تخصص الزم

1

طراحی امنیت مبتنی بر سامانه مدیریت یکپارچه تهدیدات

کارشناس امنیت درجه 1

2

نصب فیزیکی

کارشناس امنیت درجه 2

3

نصب و پیکربندی نرمافزاری

کارشناس امنیت درجه 2

4

تحلیل ،تدوین و پیادهسازی خطمشیهای امنیتی سازمان در ( UTMپیشرفته) کارشناس ارشد امنیت

5

سفارشیسازی قابلیتها و امکانات

6

نصب و راهاندازی تجهیزات ثبت و تحلیل رخدادهای امنیت شبکه

کارشناس امنیت درجه 2

7

نصب و راهاندازی تجهیزات امنیتی مقابله با رخنه ( IDSو )IPS

کارشناس امنیت درجه 2

8

نصب و راهاندازی تجهیزات شبکه مجازی خصوصی ()VPN

کارشناس امنیت درجه 2

UTM

کارشناس امنیت درجه 1

 )6-6-7اجرا شبکه امن با استفاده از ( VPNشبکه خصوصی مجازی)
تعرفه مربوط به خدمات اجرای شبکه امن با استفاده از ( VPNشبکه خصوصی مجازی) ،در جدول شماره  9-7آمده است.
جدول  :9-7اجرا شبکه امن با استفاده از ( VPNشبکه خصوصی مجازی)
عنوان خدمت

ردیف

تخصص الزم

1

شناخت نیازمندیهای زیرساختی سازمان در حوزه شبکههای خصوصی

کارشناس ارشد امنیت

2

طراحی و پیادهسازی شبکههای خصوصی

کارشناس امنیت درجه 1

3

ارزیابی امنیتی شبکههای خصوصی

کارشناس امنیت درجه 1

4

مشاوره و نظارت در اجرای پروژههای شبکههای خصوصی

کارشناس ارشد امنیت

5

پیکربندی  IPSecبین شبکههای محلی

تکنسین امنیت

6

پیکربندی SSL VPN

تکنسین امنیت

7

پیکربندی DMVPN

تکنسین امنیت

8

پیکربندی Group Encrypted Transport VPN

کارشناس امنیت درجه 1

9

پیکربندی Easy VPN

کارشناس امنیت درجه 1

10

پیکربندی CA PKI

کارشناس ارشد امنیت

11

پیکربندی Remote Access VPN

کارشناس امنیت درجه 1
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تخصص الزم

عنوان خدمت

12

پیکربندی Unity Client

تکنسین امنیت

13

پیکربندی Clientless WebVPN

تکنسین امنیت

14

پیکربندی AnyConnect VPN

تکنسین امنیت

15

پیکربندی XAuth, Split-Tunnel, RRI, NAT-T

کارشناس ارشد امنیت

16

پیکربندی  QoSبرای شبکههای خصوصی مجازی ()VPN

کارشناس ارشد امنیت

17

پیکربندی

18

پیکربندی L2TP

19

پیکربندی موارد پیشرفته شبکههای خصوصی مجازی -

20

احراز هویت دوعاملی کاربران راه دور

کارشناس امنیت درجه 1

21

نگهداری و پشتیبانی شبکههای خصوصی

کارشناس امنیت درجه 1

تکنسین امنیت

GRE, mGRE

تکنسین امنیت
VPN Features Advanced

کارشناس ارشد امنیت

 )7-6-7پیکربندی  IPSبه منظور کاهش تهدیدهای شبکه
تعرهف خدمات مربوط به پیکربندی  IPSبا هدف کاهش تهدیدهای شبکه ،در جدول شماره  10-7ارائه شده است.
جدول  :10-7تعرفه پیکربندی  IPSبه منظور کاهش تهدیدهای شبکه
عنوان خدمت

ردیف

استفاده از تجهیزات IPS/IDS

تخصص الزم

1

بررسی الزام سازمان برای

2

شناخت «طراحی» ارائه  LOMپیادهسازی  IPS/IDSدر شبکه سازمان

3

ارزیابی امنیتی و عملکرد تجهیزات  IPS/IDSمبتنی بر محصوالت خارجی و بومی کارشناس ارشد امنیت

4

پیکربندی IPS Sensor Appliance

کارشناس ارشد امنیت

5

مقداردهی اولیه Sensor Appliance

کارشناس ارشد امنیت

6

پیکربندی

7

پیکربندی حسگرهای مجازی در Sensor Appliance

کارشناس ارشد امنیت

8

پیکربندی خطمشیهای امنیتی

کارشناس ارشد امنیت

9

پیکربندی Promiscuous and Inline Monitoring on the Sensor Appliance

کارشناس ارشد امنیت

10

پیکربندی و بهینهسازی

امضاء بر Sensor Appliance

کارشناس ارشد امنیت

11

پیکربندی  Custom Signaturesبر Sensor Appliance

کارشناس ارشد امنیت

12

پیکربندی بالک کردن در Sensor Appliance

کارشناس ارشد امنیت

13

پیکربندی  TCP Resetsبر Sensor Appliance

کارشناس ارشد امنیت

14

پیکربندی  Rate Limitingبر Sensor Appliance

کارشناس ارشد امنیت

15

پیکربندی  Signature Enginesبر Sensor Appliance

کارشناس ارشد امنیت

16

بکارگیری  IDMدر پیکربندی Sensor Appliance

کارشناس ارشد امنیت

Sensor Appliance Management

 Event Actionبر Sensor Appliance

17

پیکربندی

18

پیکربندی  Event Monitoringبر Sensor Appliance

کارشناس ارشد امنیت
کارشناس ارشد امنیت

کارشناس ارشد امنیت

کارشناس ارشد امنیت
کارشناس ارشد امنیت

19

پیکربندی

Advanced Features on the Sensor Appliance

کارشناس ارشد امنیت

20

پیکربندی و بهینهسازی ( IPSسامانه پیشگیری از تعدی-ورود غیرمجاز)

کارشناس ارشد امنیت
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عنوان خدمت

ردیف

تخصص الزم

21

پیکربندی  RSPAN & SPANبر سوییچها

کارشناس ارشد امنیت

22

نگهداری و پشتیانی از تجهیزات IPS/IDS

کارشناس امنیت درجه 1

 )8-6-7سیستم )Web Application Firewall( WAF
تعرفه خدمات مربوط به نصب ،راهاندازی و سیستم  WAFمطابق جدول  11-7است.
جدول  :11-7تعرفه خدمات مرتبط با WAF

عنوان خدمت

ردیف

تخصص الزم

1

نصب فیزیکی

تکنسین

2

نصب و پیکربندی نرمافزاری

کارشناس امنیت درجه 1

3

تنظیم ( )Tuningمجموعه قوانین

4

بهروزرسانی مجموعه قوانین

5

تحلیل و تدوین و پیادهسازی خطمشیهای امنیتی سازمان در ( WAFپیشرفته) کارشناس ارشد امنیت

6

سفارشیسازی قابلیتها و امکانات

کارشناس ارشد امنیت

7

نصب و راهاندازی تجهیزات ثبت و تحلیل رخدادهای امنیت شبکه

کارشناس ارشد امنیت

8

تحلیل الگ حمالت و ارائه راهکارهایی امنیتی

کارشناس ارشد امنیت

WAF

کارشناس فنی امنیت
کارشناس ارشد امنیت

WAF

WAF

 )9-6-7امنسازی شبکههای مخابراتی
تعرفه خدمات مربوط به امنسازی شبکههای مخابراتی ،مطابق جدول  12-7است.
جدول  :12-7تعرفه خدمات مرتبط با WAF

ردیف

عنوان خدمت

تخصص الزم

1

ارزیابی امنیتی بخش  RANدر شبکههای تلفن همراه*

کارشناس ارشد امنیت درجه 1

2

آزمون آسیبپذیری و نفوذ به بخش  RANدر شبکههای تلفن همراه

کارشناس ارشد امنیت درجه 1

3

ارزیابی امنیتی بخش  )CS-Core( Signalingدر شبکههای تلفن همراه کارشناس ارشد امنیت درجه 1

4

آزمون آسیبپذیری و نفوذ به  CS-Coreدر شبکههای تلفن همراه

کارشناس ارشد امنیت درجه 1

5

ارزیابی امنیتی بخش  PS-Coreدر شبکههای تلفن همراه

کارشناس ارشد امنیت

6

ارزیابی امنیتی خدمات ارزش افزوده ()VAS

کارشناس ارشد امنیت

7

امنسازی بخش  RANدر شبکههای تلفن همراه*

کارشناس ارشد امنیت درجه 1

8

امنسازی بخش  )CS-Core( Signalingدر شبکههای تلفن همراه

کارشناس ارشد امنیت درجه 1

9

امنسازی بخش  PS-Coreدر شبکههای تلفن همراه

کارشناس ارشد امنیت

10

امنسازی خدمات ارزش افزوده ()VAS

کارشناس ارشد امنیت

در جدول فوق ،منظور از «شبکههای تلفن همراه» ،شامل نسلهای مختلف ( GSMاز  3Gتا  )5Gاست.
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سامانههای مدیریت امنیت اطالعات

تعرفه مربوط به مشاوره ،طراحی ،پیادهسازی و نظارت سامانههای مدیریت امنیت اطالعات ،در جدول  13-7آمده است.
جدول  :13-7تعرفه خدمات مربوط به سامانههای مدیریت امنیت اطالعات
عنوان خدمت

ردیف

تخصص الزم

1

تدوین راهبردهای امنیت سازمانی

مشاور ارشد امنیت

2

تدوین طرح جامع امنیت

مشاور درجه  1امنیت

3

طراحی چارت سازمانی واحد متولی امنیت

مشاور درجه  1امنیت

4

مشاوره در زمینه طراحی فرآیندها ،روالها و فرمهای امنیتی

کارشناس امنیت درجه 1

5

مشاوره در زمینه طراحی سامانه

6

مشاوره در زمینه پیادهسازی سامانه ISMS

مشاور درجه  - 1امنیت

9

نظارت بر طراحی و پیادهسازی و اجرای سامانه ISMS

مشاور درجه  - 1امنیت

10

تنظیم فرمهای مصاحبه ،شناسایی و جمع آوری اطالعات

کارشناس امنیت درجه 2

12

طراحی فرمها و روالهای نامگذاری و ارزشگذاری

کارشناس ارشد امنیت

13

شناسائی مخاطرات امنیتی و لطمات آنها

کارشناس امنیت درجه 2

14

تعیین متدولوژی ارزیابی ریسک و ارزیابی مخاطرات

کارشناس امنیت درجه 1

16

تهیه و تدوین راهکارهای بهبود و کنترلهای امنیتی فنی

مدیر امنیت درجه 2

17

تدوین مستند SOA

کارشناس امنیت درجه 1

18

تدوین طرح رفع و مقابله با مخاطرات ()Risk Treatment

کارشناس امنیت درجه 1

19

انجام تحلیل شکاف ( )Gap Analysisو شناسائی کنترلهای الزم برای
رفع مخاطرات امینتی شناسائی شده

کارشناس امنیت درجه 1

20

طراحی و تدوین برنامههای آموزشی و آگاهیرسانی

کارشناس امنیت درجه 1

21

تدوین و پیادهسازی رویههای بازنگری و کنترلهای بررسی اثربخشی

کارشناس امنیت درجه 1

22

تدوین چارت سازمانی کمیته امنیت اطالعات

مشاور امنیت درجه 1

23

تدوین خطمشیها و روالهای امنیتی در حوزه امنیت ارتباطات و تبادل
اطالعات

کارشناس امنیت درجه 1

24

تهیه و طراحی فرمها و مستندسازی

کارشناس امنیت درجه 2

25

انجام مصاحبه و تکمیل فرمهای مربوط

کارشناس امنیت درجه 1

26

انجام ممیزی

کارشناس امنیت درجه 1

27

مشاوره و نظارت CSIRT

مشاور درجه  1امنیت

28

طراحی و پیادهسازی CSIRT

مدیر امنیت درجه 1

29

راهبری CSIRT

کارشناس ارشد امنیت

30

مشاوره نگهداری و بهبود سیستم ISMS

مشاور امنیت درجه 1

31

مشاوره در خصوص نیازسنجی ،طراحی ،پیادهسازی و ممیزی
استانداردهای امنیتی خاص (مانند  NIST ،PCI DSSو )...

مشاور امنیت درجه 1

ISMS

مشاور درجه  - 1امنیت
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طراحی مرکز عملیات امنیت ()SOC

تعرفه خدمات مربوط به طراحی مرکز عملیات امنیت به شرح جدول  14-7است.
جدول  :14-7تعرفه خدمات طراحی مرکز عملیات امنیت
ردیف

تخصص الزم

عنوان خدمت

1

پیشنهاد و اجرای صفر تا صد راهکار SOC

مدیر امنیت درجه 1

2

خدمات مشاوره در خصوص تعریف نیازمندیها در قالب  RFPو نحوه تعریف پروژه

مدیر امنیت درجه 1

3

خدمات نظارت بر پروژه SOC

مدیر امنیت درجه 1

4

خدمات ارزیابی بلوغ مراکز عملیات امنیت و ارائه راهکار به منظور افزایش سطح بلوغ مدیر امنیت درجه 1

5

خدمات طرحی و پیادهسازی مورد کاربر ()Use Case

مدیر امنیت درجه 1

6

خدمات تحلیلی و آزمایشگاهی

مدیر امنیت درجه 1

7

اجرای فاز شناخت شبکه و نیازمندیهای  SOCبه طور جداگانه

مدیر امنیت درجه 1

8

اجرای پروژه پیشنیاز  SOCشامل نصب حسگر ،جمعآوری الگ و امنسازی

مدیر امنیت درجه 1

9

ارائه خدمات  SOCبه عنوان خدمت

مدیر امنیت درجه 1

10

نصب و اجرای فناوری ()SIEM

مدیر امنیت درجه 1

11

تعریف و اجرای فرآیندهایی مرکز SOC

کارشناس ارشد امنیت

12

آموزش درون مرکز  SOCو تخصص راهبری

کارشناس ارشد امنیت

 )1-8-7مرکز عملیات امنیت صنعتی
تعرفه خدمات مربوط به طراحی مرکز عملیات امنیت ( )SOCصنعتی در جدول  15-7ارائه شده است.
جدول  :15-7تعرفه خدمات مربوط به مرکز عملیات امنیت صنعتی
ردیف

)9 - 7

تخصص الزم

عنوان خدمت

1

بازرسی امنیت محیطی ،فیزیکی و پیرامونی

کارشناس ارشد امنیت

2

ارزیابی خطمشیهای امنیتی در زیرساخت صنعتی

کارشناس ارشد امنیت

3

آزمون نفوذ شبکهها و سامانههای کنترل صنعتی

کارشناس ارشد امنیت

4

امنسازی سامانههای کنترل صنعتی

کارشناس ارشد امنیت

5

طراحی معماری دفاع در عمق شبکه صنعتی

کارشناس ارشد امنیت

6

طراحی و تدوین راهبرد امنیت در زیرساختهای صنعتی

کارشناس ارشد امنیت

7

طراحی مرکز عملیات امنیت صنعتی

کارشناس ارشد امنیت

8

پیادهسازی و راهبری مرکز عملیات امنیت صنعتی

کارشناس امنیت درجه 1

امنیت در نقاط انتهایی

تعرفه خدمات امنیت در نقاط انتهایی ( ،)EndPoint Securityبه شرح جدول  16-7است.
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جدول  :16-7تعرفه خدمات امنیت در نقاط انتهایی
ردیف

)10-7

تخصص الزم

عنوان خدمت

1

بازدید از شرایط و تنظیمات محصول

کارشناس امنیت درجه 2

2

نصب/بهروزرسانی ارائهدهنده/دریافتکننده خدمت در سکوی
غیرویندوزی

کارشناس امنیت درجه 2

3

نصب/بهروزرسانی ارائهدهنده/دریافتکننده در سکوی ویندوزی

کارشناس امنیت درجه 2

4

نصب/بهروزرسانی کنسول مدیریتی/کارگزار ضدبدافزار

کارشناس امنیت درجه 2

5

نصب/بهروزرسانی بر روی کارساز از طریق کنسول مدیریتی

کارشناس امنیت درجه 2

6

نصب/بهروزرسانی بر روی کارخواه از طریق کنسول مدیریتی

کارشناس امنیت درجه 2

7

پاکسازی کارساز/کارخواه از آلودگی و تهدیدات در سکوی غیر ویندوزی

کارشناس امنیت درجه 2

8

پاکسازی کارساز/کارخواه از آلودگی و تهدیدات در سکوی ویندوزی

کارشناس امنیت درجه 2

9

حذف ضدبدافزار قبلی از طریق کنسول مدیریتی

کارشناس امنیت درجه 2

10

حذف ضدبدافزار قبلی از کامپیوترها به طور مستقیم

کارشناس امنیت درجه 2

11

سفارشیسازی کنسول مدیریتی

کارشناس امنیت درجه 1

خدمات سیستم DLP

تعرفه نرخ خدمات سیستم  DLPدر جدول شماره  17-7نشان داده شده است.
جدول  :17-7تعرفه خدمات سیستم DLP

ردیف

تخصص الزم

عنوان خدمت

کارشناس ارشد امنیت

سامانههای DLP

1

مشاوره و نظارت در اجرا و پیادهسازی

2

تحلیل شبکه و طراحی منطقی جانمایی در شبکه

کارشناس ارشد امنیت

3

نصب سختافزاری و نرمافزاری کارسازهای  -DLPبرای سامانههای عامل ویندوز

کارشناس ارشد امنیت

4

نصب سختافزاری و نرمافزاری کارسازهای  -DLPبرای سامانه عاملهای  Linuxو

کارشناس امنیت درجه 1

MacOS

5

نصب سختافزاری و نرمافزاری کارسازهای  -DLPبرای کنترل تجهزیات موبایل
و Android

6

پیکربندی نرمافزاری برای کارخواههای ویندوزی

کارشناس امنیت درجه 2

7

پیکربندی نرمافزاری برای کارخواههای  Linuxو MacOS

کارشناس امنیت درجه 1

8

پیکربندی نرمافزاری برای کارخواههای نلفن همراه (سامانههای عامل  iOSو
)Android

کارشناس امنیت درجه 1

9

ایجاد قوانین و تعیین سطوح کنترلی و دسترسی

کارشناس ارشد امنیت

10

تحلیل و تدوین و پیادهسازی خطمشیهای امنیتی سازمان در DLP

مدیر امنیت درجه 1

11

تحلیل گزارشها و بررسی نقضهای قوانین

مدیر امنیت درجه 1

12

پیادهسازی قوانین و دسترسیها بر اساس گزارشها

مدیر امنیت درجه 1

13

سفارشیسازی قابلیتها و امکانات

14

بررسی جرائم و تهیه گزارش رخدادهای جرائم

مدیر امنیت درجه 1

15

آموزش نصب و راهاندازی ،پیادهسازی ،تدوین گزارش و کاربری سامانه

کارشناس امنیت درجه 2

DLP

iOS

کارشناس امنیت درجه 1

کارشناس ارشد امنیت
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 )11-7پیکربندی پیشرفته امنیت
تعرفه خدمات مربوط به پیکربندی پیشرفته امنیت در جدول  18-7نشان داده شده است.
جدول  :18-7تعرفه پیکربندی پیشرفته امنیت
ردیف

تخصص الزم

عنوان خدمت

1

پیکربندی فنون  Migrationبرای مقابله با حمالت شبکهای

مدیر امنیت درجه 1

2

پیکربندی فنون عالمتگذاری Packetها

کارشناس ارشد امنیت

3

اجرای RFCهای امنیتی (مانند  RFC1918/3330و )RFC2827/3704

کارشناس ارشد امنیت

4

پیکربندی راهکارهای  Black Holeو Sink Hole

کارشناس ارشد امنیت

5

پیکربندی فیلترینگ

6

پیکربندی فیلترینگ ترافیک با استفاده از لیست دسترسی (یا  )Access-Listsکارشناس ارشد امنیت

7

پیکربندی ( TCP Interceptاستراق سمع )TCP

کارشناس ارشد امنیت

8

پیکربندی Unicast Reverse Path Forwarding - uRPF

کارشناس ارشد امنیت

9

پیکربندی )Committed Access Rate) CAR

کارشناس ارشد امنیت

10

پیکربندی - Network Based Application Recognition

11

پیکربندی پروتکل NetFlow

12

پیکربندی راهکارهای

13

پیکربندی ردیابی و استفاده از ردیابی Packet

مدیر امنیت درجه 1

14

پیکربندی کنترل ترافیک عبوری و مدیریت تراکم

مدیر امنیت درجه 1

15

اجرا راهکارهای General Data Protection Regulation

مدیر امنیت درجه 1

16

اجرا راهکارهای Data Privacy Program

مدیر امنیت درجه 1

17

اجرا راهکارهای ( SDLCیا )Software Development Life Cycle

مدیر امنیت درجه 1

18

اجرا راهکارهای Intelligence Protection

مدیر امنیت درجه 1

کارشناس ارشد امنیت

RTBH-Remote Triggered Black Hole

کارشناس ارشد امنیت

NBAR

کارشناس ارشد امنیت
مدیر امنیت درجه 1

Anti-Spoofing

 )12-7امنیت در فناوریهای نوین
تعرفه خدمات مربوط به امنیت در فناوریهای نوین در جدول  19-7نشان داده شده است.
جدول  :19-7تعرفه پیکربندی پیشرفته امنیت
ردیف

عنوان خدمت

تخصص الزم

1

امنیت اینترنت اشیاء ( - )IoTمشاوره/نظارت

مشاور امنیت درجه 1

2

امنیت اینترنت اشیاء-طراحی

مدیر امنیت درجه 1

3

اجرای راهکارهای امنسازی پلتفورم اینترنت اشیاء

کارشناس ارشد امنیت

4

اجرای راهکارهای امنسازی تجهیزات اینترنت اشیاء

کارشناس ارشد امنیت

5

اجرای راهکارهای امنسازی سامانههای کالن داده ()Big Data

مدیر امنیت درجه 1
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 )13-7نرخ پایه خدمات عمومی و مشترک
تعرفه خدمات عمومی و مشترک در حوزه امنیت اطالعات به شرح جدول  20-7است.
جدول  :20-7نرخ پایه خدمات عمومی و مشترک
عنوان خدمت

ردیف

تخصص الزم

1

خدمات مشاوره

کارشناس ارشد امنیت

2

خدمات نظارت

کارشناس ارشد امنیت

3

خدمات مدیریت و مدیریت پروژه

کارشناس ارشد امنیت

4

خدمات پشتیبانی

کارشناس ارشد امنیت
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فصل  )8تعرفه نرخ خدمات مشاوره
)1-8

مقدمه

در این فصل نرخ تعرفه مربوط به ارائه خدمات مشاورهای آمده است.

)2 - 8

نرخ ارائه خدمات مشاورهای

برای محاسبه هزینه خدمات مشاوره ای بر اساس نفر-ساعت ،تعرفهها باید بر اساس تخصص مشاور (بر اساس مدل ارائه شده
در فصل  2و عناوین شغلی نمونه احصا شده در پیوست (الف) برآورد و مشخص شوند.

)3 - 8

هزینه نظارت بر پروژههای نرمافزاری و مشاورهای

تعرفه (یا مبنای قیمت قراردادهای) خدمات نظارت بر پروژههای نرمافزاری و مشاورهای ،بر مبنای  %15تا  %20مبلغ قرارداد
اصلی محاسبه میشود.
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پیوست الف :تعریف عناوین شغلی
الف )1-مقدمه
بر اساس مفاد فصل قبلی ،تعریف مشاغل در حوزه فناوری اطالعات در این فصل ذکر شده است .توجه شود که در تعریف
تمامی عناوین شعلی« ،حداقل مدرک تحصیلی» قابل جایگزینی با تجربه مفید و موثر باالتر است.
الف )2-عناوین شغلی حوزه نرمافزار
عناوین شغلی حوزه نرمافزار در جدول زیر آمده است.
عناوین شغلی در حوزه نرمافزار
حداقل مدرک

حداقل سابقه

تحصیلی

کاری
بیش از  15سال

عنوان شغل

رده شغلی

مرتبه شغلی

مدیر پروژه ارشد نرمافزار

مدیر پروژه

ارشد

کارشناسی

مدیر پروژه نرمافزار درجه 1

مدیر پروژه

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

مدیر پروژه نرمافزار درجه 2

مدیر پروژه

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

مشاور ارشد نرمافزار

مشاور

ارشد

کارشناسی ارشد

 10تا  15سال

مشاور نرمافزار درجه 1

مشاور

درجه 1

کارشناسی

 6تا  10سال

مشاور نرمافزار درجه 2

مشاور

درجه 2

کارشناسی

 3تا  6سال

مدیر پشتیبانی

مدیر فنی

درجه 1

کارشناسی

 3تا  6سال

مدیر خدمات پس از فروش

مدیر فنی

درجه 2

کارشناسی

تا سه سال

مدیر کیفیت-نرمافزار

مدیر فنی

درجه 1

کارشناسی

 3تا  6سال

راهبر پایگاه داده

مدیر فنی

درجه 1

کارشناسی

 6تا  10سال

تحلیلگر ارشد

تحلیلگر/معمار

ارشد

کارشناسی

 6تا  10سال

تحلیلگر درجه 1

تحلیلگر/معمار

درجه 1

کارشناسی

 3تا  6سال

معمار ارشد نرمافزار

تحلیلگر/معمار

ارشد

کارشناسی ارشد

 10تا  15سال

معمار درجه یک نرمافزار

تحلیلگر/معمار

درجه 1

کارشناسی

 6تا  10سال

برنامهنویس ارشد

برنامه نویس

ارشد

کارشناسی

 6تا  10سال

برنامهنویس درجه 1

برنامه نویس

درجه 1

کارشناسی

 3تا  6سال

برنامهنویس درجه 2

برنامه نویس

درجه 2

کارشناسی

تا سه سال

طراح ارشد نرمافزار

طراح

ارشد

کارشناسی ارشد

 6تا  10سال

طراح نرمافزار

طراح

درجه 1

کارشناسی

 3تا  6سال

مسئول سایت/کارگاه نرمافزار

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

 3تا  6سال

کارشناس آموزش نرمافزار

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

تا سه سال

کارشناس تضمین کیفیت نرمافزار

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

 3تا  6سال
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حداقل مدرک

حداقل سابقه

تحصیلی

کاری
تا سه سال

عنوان شغل

رده شغلی

مرتبه شغلی

کارشناس تولید نرمافزار

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

کارشناس پیکربندی

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

 3تا  6سال

کارشناس کنترل پروژه درجه 1

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

 3تا  6سال

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

 3تا  6سال

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

تا سه سال

کارشناس استقرار درجه 1

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

 3تا  6سال

کارشناس استقرار درجه 2

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

تا سه سال

طراح آزمون نرمافزار

کارشناس

ارشد

کارشناسی

 3تا  6سال

آزمونگر

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

تا سه سال

کارشناس مستندسازی

کارشناس

درجه 3

کارشناسی

تا سه سال

کارشناس پایگاه داده ارشد

کارشناس

ارشد

کارشناسی ارشد

 6تا  10سال

کارشناس پایگاه داده درجه 1

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

 3تا  6سال

تکنسین عملیات

تکنسین

درجه 2

کارشناسی

تا سه سال

مهندس سامانه درجه 1

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

 3تا  6سال

مهندس ارشد سامانه

کارشناس

ارشد

کارشناسی

 6تا  10سال

راهبر ارشد پایگاه داده

مدیر فنی

ارشد

کارشناسی

 10تا  15سال

کارشناس پشتیبانی فنی/راهبری
نرمافزار درجه 1
کارشناس پشتیبانی فنی/راهبری
نرمافزار درجه 2

الف )3-عناوین شغلی حوزه معماری سازمانی
عناوین شغلی حوزه معماری سازمانی در جدول زیر آمده است.
عناوین شغلی حوزه معماری سازمانی
عنوان شغل

حداقل مدرک

حداقل سابقه

تحصیلی

کاری
بیش از  15سال

رده شغلی

مرتبه شغلی

مدیر پروژه ارشد معماری سازمانی

مدیر پروژه

ارشد

کارشناسی

مدیر پروژه معماری سازمانی درجه 1

مدیر پروژه

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

مدیر پروژه معماری سازمانی درجه 2

مدیر پروژه

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

مشاور (خبره) ارشد کسبوکار

مشاور

ارشد

کارشناسی

بیش از  15سال

مشاور (خبره) کسبوکار درجه 1

مشاور

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

معمار ارشد (مدیر فنی)

تحلیلگر/معمار

ارشد

کارشناسی ارشد

 6تا  10سال

معمار دامنه ()Domain Architect

تحلیلگر/معمار

ارشد

کارشناسی ارشد

 6تا  10سال

معمار راهکار ()Solution Architect

تحلیلگر/معمار

درجه 1

کارشناسی

 6تا  10سال

معمار کسبوکار درجه 1

تحلیلگر/معمار

درجه 1

کارشناسی

 6تا  10سال
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عنوان شغل

حداقل مدرک

حداقل سابقه

تحصیلی

کاری
 6تا  10سال

رده شغلی

مرتبه شغلی

معمار سامانه درجه 1

تحلیلگر/معمار

درجه 1

کارشناسی

معمار داده درجه 1

تحلیلگر/معمار

درجه 1

کارشناسی

 6تا  10سال

معمار فناوری درجه 1

تحلیلگر/معمار

درجه 1

کارشناسی

 6تا  10سال

تحلیلگر کسبوکار درجه 2

تحلیلگر/معمار

درجه 2

کارشناسی

 3تا  6سال

تحلیلگر سامانه درجه 2

تحلیلگر/معمار

درجه 2

کارشناسی

 3تا  6سال

تحلیلگر داده درجه 2

تحلیلگر/معمار

درجه 2

کارشناسی

 3تا  6سال

تحلیلگر فناوری درجه 2

تحلیلگر/معمار

درجه 2

کارشناسی

 3تا  6سال

تحلیلگر کسبوکار درجه 3

تحلیلگر/معمار

درجه 3

کارشناسی

تا سه سال

تحلیلگر سامانه درجه 3

تحلیلگر/معمار

درجه 3

کارشناسی

تا سه سال

تحلیلگر داده درجه 3

تحلیلگر/معمار

درجه 3

کارشناسی

تا سه سال

تحلیلگر فناوری درجه 3

تحلیلگر/معمار

درجه 3

کارشناسی

تا سه سال

مدیر تضمین کیفیت

مدیر فنی

درجه 1

کارشناسی

 6تا  10سال

کارشناس تضمین کیفیت

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

 3تا  6سال

کارشناس پیکربندی

کارشناس

درجه 3

کارشناسی

تا سه سال

کارشناس مستندسازی

کارشناس

درجه 3

کارشناسی

تا سه سال

متخصص ابزار معماری

تکنسین

درجه 3

کارشناسی

تا سه سال

الف )4-عناوین شغلی حوزه امنیت
عناوین شغلی حوزه امنیت در جدول زیر آمده است.
عناوین شغلی در حوزه امنیت
حداقل مدرک

حداقل سابقه

تحصیلی

کاری
بیش از  15سال

عنوان شغل

رده شغلی

مرتبه شغلی

مدیر پروژه ارشد امنیت

مدیر پروژه

ارشد

کارشناسی

مدیر پروژه امنیت درجه 1

مدیر پروژه

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

مدیر پروژه امنیت درجه 2

مدیر پروژه

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

مشاور ارشد امنیت

مشاور

ارشد

کارشناسی ارشد

 10تا  15سال

مشاور امنیت درجه 1

مشاور

درجه 1

کارشناسی

 6تا  10سال

مشاور امنیت درجه 2

مشاور

درجه 2

کارشناسی

 3تا  6سال

مدیر امنیت درجه 1

مدیر فنی

درجه 1

کارشناسی

 6تا  10سال

مدیر امنیت درجه 2

مدیر فنی

درجه 2

کارشناسی

 3تا  6سال

کارشناس ارشد امنیت

کارشناس

ارشد

کارشناسی ارشد

 10تا  15سال

کارشناس امنیت درجه 1

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

 6تا  10سال

کارشناس امنیت درجه 2

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

 3تا  6سال
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عنوان شغل
تکنسین

رده شغلی

مرتبه شغلی

تکنسین

درجه 2

حداقل مدرک

حداقل سابقه

تحصیلی

کاری

کارشناسی

 3تا  6سال

الف )5-عناوین شغلی حوزه شبکه/ارتباطات
عناوین شغلی حوزه شبکه/ارتباطات در جدول زیر آمده است.
عناوین شغلی در حوزه شبکه و ارتباطات
عنوان شغل

حداقل مدرک

حداقل سابقه

تحصیلی

کاری
بیش از  15سال

رده شغلی

مرتبه شغلی

مدیر پروژه ارشد شبکه/ارتباطات

مدیر پروژه

ارشد

کارشناسی

مدیر پروژه شبکه/ارتباطات درجه 1

مدیر پروژه

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

مدیر پروژه شبکه/ارتباطات درجه 2

مدیر پروژه

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

مشاور ارشد شبکه/ارتباطات

مشاور

ارشد

کارشناسی ارشد

 10تا  15سال

مشاور شبکه/ارتباطات درجه 1

مشاور

درجه 1

کارشناسی

 6تا  10سال

مشاور شبکه/ارتباطات درجه 2

مشاور

درجه 2

کارشناسی

 3تا  6سال

مدیر کیفیت  -شبکه/ارتباطات

مدیر فنی

درجه 1

کارشناسی

 3تا  6سال

راهبر کارساز  -شبکه/ارتباطات

مدیر فنی

درجه 1

کارشناسی

 6تا  10سال

مدیر فنی شبکه/ارتباطات درجه 1

مدیر فنی

درجه 1

کارشناسی

 3تا  6سال

مدیر فنی شبکه/ارتباطات درجه 2

مدیر فنی

درجه 2

کاردانی

تا سه سال

طراح ارشد شبکه/ارتباطات

طراح

ارشد

کارشناسی ارشد

 6تا  10سال

طراح شبکه -شبکه/ارتباطات

طراح

درجه 1

کارشناسی

 3تا  6سال

کارشناس آموزش -شبکه/ارتباطات

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

تا سه سال

کارشناس تضمین کیفیت  -شبکه/ارتباطات

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

 3تا  6سال

طراح آزمون  -شبکه/ارتباطات

کارشناس

ارشد

کارشناسی

 3تا  6سال

تکنسین شبکه درجه 1

تکنسین

درجه 1

کاردانی

 3تا  6سال

تکنسین شبکه درجه 2

تکنسین

درجه 2

کاردانی

تا سه سال

کارشناس مسئول سایت  -شبکه/ارتباطات

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

 3تا  6سال

کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه درجه 2

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

 3تا  6سال

کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه درجه 2

کارشناس

درجه 2

کاردانی

تا سه سال

تکنسین پشتیبانی/عملیات/شبکه

تکنسین

درجه 1

کاردانی

تا سه سال

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

تا سه سال

کارشناس

درجه 2

کاردانی

تا سه سال

کارشناس برنامهریزی و کنترل پروژه شبکه
درجه 1
کارشناس برنامهریزی و کنترل پروژه شبکه
درجه 2
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عنوان شغل

حداقل مدرک

حداقل سابقه

تحصیلی

کاری
 3تا  6سال

رده شغلی

مرتبه شغلی

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

تا سه سال

کارشناس

درجه 3

کاردانی

 3تا  6سال

کارشناس ارشد کسبوکار

کارشناس

ارشد

کارشناسی ارشد

 6تا  10سال

کارشناس درجه  1کسبوکار

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

 3تا  6سال

ناظر درجه ارشد

ناظر

ارشد

کارشناسی ارشد

 10تا  15سال

ناظر درجه 1

ناظر

درجه 1

کارشناسی

 3تا  6سال

کمک ناظر

ناظر

درجه 2

کاردانی

تا سه سال

کارشناس ارشد
شبکه/ذخیرهسازی/پردازشی/رایانش ابری
کارشناس شبکه/ذخیرهسازی/پردازشی/رایانش
ابری درجه 1
کارشناس شبکه/ذخیرهسازی/پردازشی/رایانش
ابری درجه 2

الف )6-عناوین شغلی حوزه سختافزار
عناوین شغلی حوزه سختافزار در جدول زیر آمده است.
عناوین شغلی حوزه سختافزار
حداقل مدرک

حداقل سابقه

تحصیلی

کاری
 6تا  10سال
 3تا  6سال

عنوان شغل

رده شغلی

مرتبه شغلی

کارشناس سختافزار ارشد

کارشناس

ارشد

کارشناسی

کارشناس سختافزار درجه 1

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

الف )7-عناوین شغلی حوزه مرکز داده
عناوین شغلی حوزه مرکز داده در جدول زیر آمده است.
عناوین شغلی مرکز داده
عنوان شغل

حداقل مدرک

حداقل سابقه

تحصیلی

کاری
بیش از  15سال

رده شغلی

مرتبه شغلی

مدیر عالی پروژه ممیزی مرکز داده

مدیر پروژه

ارشد

دکترا

مدیر ارشد پروژه ممیزی مرکز داده

مدیر پروژه

ارشد

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال

مدیر پروژه ممیزی مرکز داده درجه 1

مدیر پروژه

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

مدیر پروژه ممیزی مرکز داده درجه 2

مدیر پروژه

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

مدیر پروژه ممیزی مرکز داده درجه 3

مدیر پروژه

درجه 3

کارشناسی

 3تا  6سال

مشاور

ارشد

دکترا

بیش از  15سال

مشاور عالی ممیزی مرکز داده
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عنوان شغل

حداقل مدرک

حداقل سابقه

تحصیلی

کاری
بیش از  15سال

رده شغلی

مرتبه شغلی

مشاور ارشد ممیزی مرکز داده

مشاور

ارشد

کارشناسی ارشد

مشاور ممیزی مرکز داده درجه 1

مشاور

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

مشاور ممیزی مرکز داده درجه 2

مشاور

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

مشاور ممیزی مرکز داده درجه 3

مشاور

درجه 3

کارشناسی

 3تا  6سال

مدیر عالی فنی ممیزی مرکز داده

مدیر فنی

ارشد

دکترا

بیش از  15سال

مدیر ارشد فنی ممیزی مرکز داده

مدیر فنی

ارشد

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال

مدیر فنی ممیزی مرکز داده درجه 1

مدیر فنی

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

مدیر فنی ممیزی مرکز داده درجه 2

مدیر فنی

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

مدیر فنی ممیزی مرکز داده درجه 3

مدیر فنی

درجه 3

کارشناسی

 3تا  6سال

مدیر عالی استانداردسازی ممیزی مرکز داده

مدیر فنی

ارشد

دکترا

بیش از  15سال

مدیر ارشد استانداردسازی ممیزی مرکز داده

مدیر فنی

ارشد

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال

مدیر استانداردسازی ممیزی مرکز داده درجه 1

مدیر فنی

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

مدیر استانداردسازی ممیزی مرکز داده درجه 2

مدیر فنی

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

مدیر استانداردسازی ممیزی مرکز داده درجه 3

مدیر فنی

درجه 3

کارشناسی

 3تا  6سال

طراح ارشد ممیزی مرکز داده

مدیر فنی

ارشد

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال

طراح ممیزی مرکز داده درجه 1

مدیر فنی

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

طراح ممیزی مرکز داده درجه 2

مدیر فنی

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

طراح ممیزی مرکز داده درجه 3

مدیر فنی

درجه 3

کارشناسی

 3تا  6سال

مدیر ارشد آزمون ممیزی مرکز داده

مدیر فنی

ارشد

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال

مدیر آزمون ممیزی مرکز داده درجه 1

مدیر فنی

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

مدیر آزمون ممیزی مرکز داده درجه 2

مدیر فنی

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

مدیر آزمون ممیزی مرکز داده درجه 3

مدیر فنی

درجه 3

کارشناسی

 3تا  6سال

تحلیلگر/معمار

ارشد

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال

مدیر ارشد پیکربندی و کنترل تغییرات ممیزی
مرکز داده
مدیر پیکربندی و کنترل تغییرات ممیزی مرکز

تحلیلگر/معمار

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

داده درجه 1
مدیر پیکربندی و کنترل تغییرات ممیزی مرکز

تحلیلگر/معمار

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

داده درجه 2
مدیر پیکربندی و کنترل تغییرات ممیزی مرکز

تحلیلگر/معمار

درجه 3

کارشناسی

 3تا  6سال

داده درجه 3
تحلیلگر ارشد ممیزی مرکز داده

تحلیلگر/معمار

ارشد

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال

تحلیلگر ممیزی مرکز داده درجه 1

تحلیلگر/معمار

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

تحلیلگر ممیزی مرکز داده درجه 2

تحلیلگر/معمار

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

تحلیلگر ممیزی مرکز داده درجه 3

تحلیلگر/معمار

درجه 3

کارشناسی

 3تا  6سال

تحلیلگر ارشد ممیزی زیرساخت مرکز داده

تحلیلگر/معمار

ارشد

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال
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عنوان شغل

حداقل مدرک

حداقل سابقه

تحصیلی

کاری
 10تا  15سال

رده شغلی

مرتبه شغلی

تحلیلگر ممیزی زیرساخت مرکز داده درجه 1

تحلیلگر/معمار

درجه 1

کارشناسی

تحلیلگر ممیزی زیرساخت مرکز داده درجه 2

تحلیلگر/معمار

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

تحلیلگر ممیزی زیرساخت مرکز داده درجه 3

تحلیلگر/معمار

درجه 3

کارشناسی

 3تا  6سال

تحلیلگر ارشد آزمون ممیزی مرکز داده

تحلیلگر/معمار

ارشد

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال

تحلیلگر آزمون ممیزی مرکز داده درجه 1

تحلیلگر/معمار

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

تحلیلگر آزمون ممیزی مرکز داده درجه 2

تحلیلگر/معمار

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

تحلیلگر آزمون ممیزی مرکز داده درجه 3

تحلیلگر/معمار

درجه 3

کارشناسی

 3تا  6سال

کارشناس ارشد کنترل پروژه ممیزی مرکز داده

کارشناس

ارشد

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال

کارشناس کنترل پروژه ممیزی مرکز داده درجه 1

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

کارشناس کنترل پروژه ممیزی مرکز داده درجه

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

2
کارشناس کنترل پروژه ممیزی مرکز داده درجه

کارشناس

درجه 3

کارشناسی

 3تا  6سال

3
کارشناس ارشد ریسک پروژه ممیزی مرکز داده

کارشناس

ارشد

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال

کارشناس مخاطره پروژه ممیزی مرکز داده درجه

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

1
کارشناس مخاطره پروژه ممیزی مرکز داده درجه

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

2
کارشناس مخاطره پروژه ممیزی مرکز داده درجه

کارشناس

درجه 3

کارشناسی

 3تا  6سال

3
طراح ارشد آزمون ممیزی مرکز داده

طراح

ارشد

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال

طراح آزمون ممیزی مرکز داده درجه 1

طراح

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

طراح آزمون ممیزی مرکز داده درجه 2

طراح

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

طراح آزمون ممیزی مرکز داده درجه 3

طراح

درجه 3

کارشناسی

 3تا  6سال

طراح ارشد بازبینههای ممیزی مرکز داده

طراح

ارشد

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال

طراح بازبینههای ممیزی مرکز درجه  1داده

طراح

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

طراح بازبینههای ممیزی مرکز داده درجه 2

طراح

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

طراح بازبینههای ممیزی مرکز داده درجه 3

طراح

درجه 3

کارشناسی

 3تا  6سال

کارشناس ارشد اجرای آزمون ممیزی مرکز داده

کارشناس

ارشد

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال

کارشناس اجرای آزمون ممیزی مرکز داده درجه

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

1
کارشناس اجرای آزمون ممیزی مرکز داده درجه

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

2
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عنوان شغل

رده شغلی

مرتبه شغلی

کارشناس اجرای آزمون ممیزی مرکز داده درجه

کارشناس

درجه 3

حداقل مدرک

حداقل سابقه

تحصیلی

کاری

کارشناسی

 3تا  6سال

3
کارشناس ارشد نصب و راهاندازی مرکز داده

کارشناس

ارشد

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال

کارشناس نصب و راهاندازی مرکز داده درجه 1

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

کارشناس نصب و راهاندازی مرکز داده درجه 2

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

کارشناس نصب و راهاندازی مرکز داده درجه 3

کارشناس

درجه 3

کارشناسی

 3تا  6سال

کارشناس ارشد پیکربندی مرکز داده

کارشناس

ارشد

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال

کارشناس پیکربندی مرکز داده درجه 1

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

کارشناس پیکربندی مرکز داده درجه 2

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

کارشناس پیکربندی مرکز داده درجه 3

کارشناس

درجه 3

کارشناسی

 3تا  6سال

کارشناس ارشد زیرساخت بحرانی مرکز داده

کارشناس

ارشد

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال

کارشناس زیرساخت بحرانی مرکز داده درجه 1

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

کارشناس زیرساخت بحرانی مرکز داده درجه 2

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

کارشناس زیرساخت بحرانی مرکز داده درجه 3

کارشناس

درجه 3

کارشناسی

 3تا  6سال

کارشناس ارشد زیرساخت غیربحرانی مرکز داده

کارشناس

ارشد

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال

کارشناس زیرساخت غیربحرانی مرکز داده درجه

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

1
کارشناس زیرساخت غیربحرانی مرکز داده درجه

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

2
کارشناس زیرساخت غیربحرانی مرکز داده درجه

کارشناس

درجه 3

کارشناسی

 3تا  6سال

3
کارشناس ارشد پدافندغیرعامل مرکز داده

کارشناس

ارشد

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال

کارشناس پدافندغیرعامل مرکز داده درجه 1

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

کارشناس پدافندغیرعامل مرکز داده درجه 2

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

کارشناس پدافندغیرعامل مرکز داده درجه 3

کارشناس

درجه 3

کارشناسی

 3تا  6سال

کارشناس ارشد یکپارچه سازی ممیزی مرکز

کارشناس

ارشد

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال

داده
کارشناس یکپارچه سازی ممیزی مرکز داده

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

 10تا  15سال

درجه 1
کارشناس یکپارچه سازی ممیزی مرکز داده

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

 6تا  10سال

درجه 2
کارشناس یکپارچه سازی ممیزی مرکز داده

کارشناس

درجه 3

کارشناسی

 3تا  6سال

درجه 3
کارشناس ارشد کنترل کیفیت ممیزی مرکز داده

کارشناس

ارشد

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال
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عنوان شغل

رده شغلی

مرتبه شغلی

کارشناس کنترل کیفیت ممیزی مرکز داده درجه

کارشناس

درجه 1

حداقل مدرک

حداقل سابقه

تحصیلی

کاری

کارشناسی

 10تا  15سال

1
کارشناس کنترل کیفیت ممیزی مرکز داده درجه

درجه 2

کارشناس

کارشناسی

 6تا  10سال

2
کارشناس کنترل کیفیت ممیزی مرکز داده درجه

درجه 3

کارشناس

کارشناسی

 3تا  6سال

3
کارشناس ارشد مستندسازی پروژه ممیزی مرکز

ارشد

کارشناس

کارشناسی ارشد

بیش از  15سال

داده
کارشناس مستندسازی پروژه ممیزی مرکز داده

درجه 1

کارشناس

کارشناسی

 10تا  15سال

درجه 1
کارشناس مستندسازی پروژه ممیزی مرکز داده

درجه 2

کارشناس

کارشناسی

 6تا  10سال

درجه 2
کارشناس مستندسازی پروژه ممیزی مرکز داده

درجه 3

کارشناس

کارشناسی

 3تا  6سال

درجه 3

الف )8-سایر
سایر عناوین شغلی مرتبط در حوزه فناوری اطالعاتی در جدول زیر آمده است.
سایر عناوین شغلی
حداقل مدرک

حداقل سابقه

تحصیلی

کاری
 3تا  6سال

عنوان شغل

رده شغلی

مرتبه شغلی

نگارگر (کارشناس گرافیک کامپیوتری)

کارشناس

درجه 2

کارشناسی

اپراتور درجه 1

تکنسین

درجه 1

دیپلم

 3تا  6سال

اپراتور درجه 2

تکنسین

درجه 2

دیپلم

تا سه سال

کارشناس ارشد تاسیسات برق/مکانیک

کارشناس

ارشد

کارشناسی ارشد

 3تا  6سال

کارشناس تاسیسات برق/مکانیک

کارشناس

درجه 1

کارشناسی

 3تا  6سال

تکنسین تاسیسات برق/مکانیک

تکنسین

درجه 2

کاردانی

تا سه سال
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پیوست ب :مثال محاسبه هزینه پشتیبانی نرمافزار
ب )1-مقدمه
بر اساس مفاد فصل  ،3در این پیوست مثالی برای برآورد هزینههای پشتیبانی یک نرمافزار ،توضیح داده شده است.
ب )2-نحوه محاسبه
 مبلغ پایه پشتیبانی (بند الف ،بخش  :)4-2-3بر اساس توافقات کارفرما و پیمانکار و هزینههای خرید (یا توسعه
نرمافزار) و پس از توافق و اعمال یکی از ضرایب  %25تا  ،%35مبلغ پایه پشتیبانی  500،000،000ریال برآورد شده
است (طبق جدول شماره .)1-3
 نحوه دسترسی برای انجام پشتیبانی نرمافزار (بند پ ،بخش  :)4-2-3کارفرما ترجیح میدهد به دالیلی،
هیچ امکان دسترسی ریموت (راه دور) به نرمافزار موضوع قرارداد پشتیبانی را به پیمانکار به منظور ارائه خدمات
پشتیبانی ارائه ندهد .بر اساس جدول  %80 ،2-3مبلغ پایه پشتیبانی (یعنی  400،000،000ریال) به کل مبلغ
پشتیبانی افزایش میشود .جمع مبلغ پشتیبانی تا کنون  900،000،000ریال است.
 انواع پشتیبانی نرمافزار (بند ت ،بخش  :)4-2-3کارفرما گزینه «نیمه اختصاصی» (یعنی یک نفر برای 10
کارفرما) را انتخاب میکند .بر اساس جدول  %10 ،3-3مبلغ پایه پشتیبانی (یعنی  50،000،000ریال) به کل مبلغ
پشتیبانی افزایش میشود .جمع مبلغ پشتیبانی تا کنون  950،000،000ریال است.
 ضریب سطح خدمت (بند ث ،بخش  :)4-2-3کارفرما تمایل دارد خطاهای حاد ظرف مدت  6تا  12ساعت
توسط پیمانکار رفع شوند .بر اساس جدول  %50 ،4-3مبلغ پایه پشتیبانی (یعنی  250،000،000ریال) به کل مبلغ
پشتیبانی افزایش میشود .جمع مبلغ پشتیبانی تا کنون  1،200،000،000ریال است.
 ضریب سطح خدمت (بند ث ،بخش  :)4-2-3کارفرما تمایل دارد خطاهای غیرحاد ظرف مدت  10تا  15روز
کاری توسط پیمانکار رفع شوند .بر اساس جدول  %25 ،4-3مبلغ پایه پشتیبانی (یعنی  125،000،000ریال) به
کل مبلغ پشتیبانی افزایش میشود .جمع مبلغ پشتیبانی تا کنون  1،325،000،000ریال است.
 روزهای ارائه خدمت (بند ج ،بخش  :)4-2-3کارفرما حسب نیازهای خود درخواست دارد پیمانکار عالوه بر
روزهای کاری هفته ( 9ساعت کاری از شنبه تا چهارشنبه) ،در روز پنجشنبه هم خدمات پشتیبانی دریافت کند .بر
اساس جدول  %20 5-3مبلغ پایه پشتیبانی (یعنی  100،000،000ریال) به کل مبلغ پشتیبانی افزایش میشود.
جمع مبلغ پشتیبانی تا کنون  1،425،000،000ریال است.
 محیط نصب نرمافزار (بند چ ،بخش  :)4-2-3به دلیل ماهیت کسبوکاری کارفرما ،نیاز است تا پیمانکار عالوه
بر سایت اصلی ،از یک سایت تستی و یک سایت پشتیبان کارفرما هم پشتیبانی کند .بر اساس جدول %20 ،6-3
مبلغ پایه پشتیبانی (یعنی  100،000،000ریال) برای پشتیبانی از سایت آزمایشی و  %30مبلغ پایه پشتیبانی
(یعنی  150،000،000ریال) برای پشتیبانی سایت پشتیبان به کل مبلغ پشتیبانی افزایش میشود .جمع مبلغ
پشتیبانی تا کنون  1،675،000،000ریال است.
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 تعداد نفرات راهبر و کاربر مازاد نرمافزار (بند چ ،بخش  :)4-2-3کارفرما نیاز به یک راهبر مازاد برای راهبری
نرمافزار از پیمانکار تقاضا میکند .بر اساس جدول  %10 ،7-3مبلغ پایه پشتیبانی (یعنی  50،000،000ریال) به
کل مبلغ پشتیبانی افزایش میشود .جمع مبلغ پشتیبانی تا کنون  1،725،000،000ریال است.
 نصب مجدد (بند ح ،بخش  :)4-2-3در صورت نیاز میتواند با توافق طرفین مشخص شود.
 سایر نیروهای راهبری (مانند زیرساخت) :بر اساس عنوان شغلی مورد نیاز و طبق جداول فصل 2محاسبه و
اعالم میشود.
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