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  مقدمه .1

ــنفی رایانه  ــازمـان نظام صـ ــور، سـ ــاماندهی در در اجراي وظایف محوله اي کشـ ماده دوازده قانون پدیدآورندگان نرم افزار مبنی بر سـ

آئین نامه تشـکیل سازمان نظام صنفی   65ماده  12رح در بند کشـور و همچنین اختیارات قانونی مط اي بخشـی بازار تجاري رایانه ونظم

ــور رایانه ــوب هیئت محترم دولت، اي کش ــوع تعیین مبانی قیمتمص ــال ، گذاري خدمات حوزه فناوري اطالعات وارتباطاتبا موض  از س

اقدام به کشــف قیمت خدمات   ،طی یک فرآیند علمی، مبتنی بر ســنجش کارشــناســی، بررســی میدانی و در برخی موارد عرف 1389

تالش  لیکن امروز با همکاري و. شدو در نهایت منتشر  گذارينوع خدمت شناسایی و قیمت 341 ده اسـت. در اولین نسخه تعرفه ها نمو

 ویژه اعضاي محترم کمیسیون ساماندهی بازار شوراي مرکزي،ه هاي استانی بهاي مختلف نظامفعالین این صـنعت، و متخصـصین رسته  

ابتداي سال  دردر جلسه شوراي مرکزي و تهیه گردیده ، بخش  7در  تعرفه شده است خدمت که داراي فهرستنسخه حاوي  شـشمین 

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

  1395 سال در تیه فعالینرخ پاتعرفه  .2

ــال    ــوي وزارت کار و امور اجتماعی براي س ــده از س ــبات، حقوق پایه اعالم ش ــد. در این بخش هدف  1395مبناي تمام محاس می باش

محاسـبه نرخ پایه یک نفرساعت کار انجام شده تحت پوشش یک واحد صنفی با احتساب سربارهاي مستقیم حقوق و دستمزد روي نرخ  

بخش هاي بعدي براســاس تخصــص و شــرایط کاري از روي این نرخ پایه، نرخ کارشــناســی  پایه حقوق یک کارگر ســاده می باشــد. در

  .محاسبه خواهد گردید

  حقوق محاسبه نرخ هزینه پایه. 1-2

سـربار مسـتقیم حقوق شـامل کلیه مبالغی اسـت که مستقیما در ارتباط با حقوق معنی پیدا می کنند. از جمله به بیمه سهم کارفرما و     

 1395بیمه بیکاري یا ســنوات خدمت می توان اشــاره نمود. در جدول هاي ذیل تاثیر ســربارهاي مســتقیم بر نرخ پایه حقوق در ســال 

  .هزینه یک نفر ساعت کار با احتساب سربارهاي مستقیم استخراج گردیده است محاسبه و در نتیجه نرخ پایه

رقم حق مسـکن مطابق مصـوبه شـوراي عالی کار تنظیم گردیده اسـت. بدیهی است درصورت تصویب مجدد رقم متفاوتی از     توضـیح:  

  سوي این شورا یا هیات وزیران، نرخ پایه محاسبه شده در تعرفه اصالح خواهد گردید.

 . هزینه هاي سربار مستقیم بر نرخ پایه حقوق (ریال)1لجدو

 ساالنه ماهانه روزانه پارامترها

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

  4،800،000  400،000  مبلغ ثابت مسکنحق 

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

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

  3،600،000  300،000  10،000  پایه سنواتی

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

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

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

 
  زمان کارکرد سربار . 2جدول

 (ساعت) سربار زمان کارکرد

 جمع کار روزانه ساعت يروز کار پارامتر

 2،294  7,33 313 جمعه) 52 يمنها 365( جمع ساعت کار در سال

 191  7,33 26 )7:20(روز *  یاستحقاق یمرخص کسر

 176  7,33 24 )7:20ل غیرجمعه درسال (روز * یتعداد روز تعط

 1،927  طول سالجمع ساعت خالص کار در 

532،84  هزینه پایه دستمزد یک ساعت  
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  سربارهاي عمومی و ستادي. 3جدول

  سایر سربارهاي عمومی

 جمع ضریب پارامتر

 101،438 1,20 ضریب اتالف محاسبه غیر تمام وقت (ساعتی) *

 197،804  1+  0,62+  0,33 ضریب باال سري (سربار عملیاتی+ سربار غیر عملیاتی) **

 263،079 1,33 ضریب سربار سود و قرارداد ***

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

سـاس محاسـبه   بـا توجـه بـه ایـن کـه تمـامی محاسـبات ایـن نـرخ نامـه بـر ا           * ضریب اتالف محاسبه غیر تمام وقت (ساعتی): 

در محاسـبات سـربار اجـراي کـار پـاره وقـت و مـوردي بـه نسـبت محاسـبات ماهانـه تمـام وقـت، ضـریب                نرخ نفر ساعت می باشـد، 

  . ه استدیبرآورد گرد 20%

  ایــن نــوع ســربار شــامل هزینــه هــایی اســت کــه بصــورت معمــول در اجــراي یــک کــار مصــرف  ** ضــریب ســربار عملیــاتی: 

ابـزار، پـذیرایی و ایـاب و ذهـاب اشـاره کـرد. براسـاس بررسـی          می شوند. از جمله می تـوان بـه هزینـه فضـا، تجهیـزات و اسـتهالك،      

  برآورد گردیده است. %62هاي به عمل آمده و استعالم هاي صورت گرفته، میانگین سرانه سربارهاي عملیاتی ذکر شده 

ا هـر  سـربارهاي اشـاره شـده در مباحـث قبلـی، مسـتقیم بـه اجـراي کـار مربـوط مـی شـدند. امـ             ** ضریب سربار غیر عملیاتی: 

ســت کــه بــدون آنهــا شــاکله اصــلی واحــد صــنفی از دســت مــی رود و بــدون آن  ا واحــد صــنفی داراي انــواع دیگــري از هزینــه هــا

هزینـه هــا، پــروژه بــه ســرانجام نمــی رســد. از جملــه مــی تـوان بــه هزینــه هــاي اداري تشــکیالتی و بازاریــابی فــروش اشــاره نمــود.   

، در ایــن بخــش قــرار مــی گیــرد. براســاس بررســی هــاي بــه عمــل آمــده و  عمومــا ســربار هزینــه هــاي ســتادي یــک واحــد صــنفی

اســتعالم هــاي صــورت گرفتــه، میــانگین ســرانه ســربارهاي غیــر عملیــاتی در واحــدهاي صــنفی ارائــه دهنــده خــدمات نــرم افــزاري  

  برآورد گردیده است.  33%

ار ناشـی از بیمـه، مالیـات و سـود مـورد      ، بایـد سـرب  کـار انجـام شـده   بـراي محاسـبه قیمـت    *** ضریب سربار سـود و قـرارداد:   

برابــر   1,01*1,05*80/100 انتظــار را نیــز لحــاظ نمودکــه بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده ي ذیــل ضــریب ســربار ســود و قــرارداد 

  :تعیین می گردد 33%

فنــاوري اطالعــات و (ایــن میــزان ســود، حــداقل ســود مــورد توقــع در صــنعت   %20مــورد توقــع:  متوســط نــرخ ســود -

  در مواقع بسیار اندکی محقق می گردد).به علت دشواري در تحویل نتیجه کار، البته که  ،است اتارتباط

اسـت بعـالوه    %10(ناشـی از بلوکـه شـدن بخـش آخـر پرداخـت کارفرمـا کـه حـدود           %1: سربار تضامین و سـپرده هـا   -

مـاه تـا اخـذ     3درصـد تـا زمـان اخـذ مفاصـا حسـاب. چنانچـه متوسـط زمـان بلوکـه شـدن             7,5تـا   5حـدود  سپرده شدن 

  محاسبه می گردد). %1بانکی عدد کوتاه مدت مفاصا فرض گردد براساس متوسط نرخ سود 

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

  

پایه (معادل حداقل حقوق قانون کار) با احتساب سربارهاي مستقیم، عملیاتی، غیر عملیاتی و سربار سود  نرخ هزینه

) که مبناي ریال 263000و قرارداد به ازاي یک نفر ساعت (بدون احتساب ضرایب شغلی و ویژگی کار) برابر است با (

  محاسبات در تعرفه خدمات حوزه هاي مختلف می باشد.

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

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

  ده است. خدمات آن حوزه اعالم گردی

***  
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  يخدمات نرم افزارنرخ تعرفه  .3

بخش {خدمات نرم افزاري بر مبناي نفر ساعت} و {خدمات پشتیبانی نرم افزار} به شرح زیر دسته  2تعرفه انواع خدمات نرم افزاري به 

  بندي شده اند:

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

اي اســت که هم   به صــورت معمول خدمات نرم افزاري در قالب پروژه ها اجرا و ارائه می گردند. به همین منظور ســاختار تعرفه به گونه

 افزاري بر مبناي نفر ساعت  استفاده موردي داشته باشد و هم جهت برآورد هزینه واقعی پروژه مورد کاربرد قرار گیرد. تعرفه خدمات نرم

) می باشد. جهت فایل اکسـل محاسباتی ریال و به ازاي انواع تخصـصـهاي موجود در این حوزه به شـرح جدول محاسـباتی پیوسـت (      -

مشخص نمودن تعرفه هر نفر ساعت انواع پارامترهاي مشخص شده با رنگ زرد را انتخاب نموده و براساس رتبه شوراي شرکت پیمانکار، 

  .تخصص قابل دستیابی می باشدتعرفه هر 

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

  نفر ساعت: يخدمات نرم افزاري برمبنانرخ نحوه محاسبه  تعرفه . 1-1-3

 فرمول براساس کار انجام ساعات و یب شغلیضر ک،یانفورمات یعال يشورا يرده بند در شـرکت  رتبه براسـاس  يافزار نرم خدمات نرخ

  :شود یم محاسبه ریز

مدرك  بی* ضر یشغل بینرخ ســربار * ضر رییتغ ییمنطقه  بیدسـتمزد هرسـاعت خدمات * ضـر    هینرخ خدمات = پا

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

  ف موارد فوق و نحوه محاسبه هر کدام در ذیل آورده شده است: یتعر

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

 د نرم یمختلف چرخه توله حقوق در مشاغل ین پایانگین مییتع يبرا یب شغلیانجام شده ضر يها یبررس براساس :یب شغلیضر

  باشد:  یل میافزار، به شرح جدول ذ

  افزاري . ضریب شغلی خدمات نرم4جدول

  ضریب  شغل

  1,6  ي، نصب و راه اندازیبانیکارشناس پشت

  2  کارشناس کنترل پروژه

  2,2  ستیگرافد راهنما، یآزمون گر، آموزش دهنده، مستندساز، تول

  2,5  يکربندیکارشناس پ، طراح آزمون، تیفین کیکارشناس تضم

  3  ست)یند (متدولوژیکارشناس فرا

  3,6  هگاه دادیگاه داده، طراح پایر پایلگر، طراح، مدیس، تحلیبرنامه نو

  4  ت نرم افزاریلگر ارشد، کارشناس امنیتحل

  4,5  رمحصولیر پروژه، معمار نرم افزار، مدیمد

 و سابقه کار یلیب مدرك تحصیضر: 

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

  به ضریب مدرك تحصیلی کم یا اضافه می شود. 0,1سال سابقه  13سابقه داشته باشد به ازاي هر دو سال و حداکثر تا سقف 
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رفه یی، مدارك معتبر و مورد تایید مراجع و همچنین کارفرما در حوزه درصـــورتیکه فرد با گذراندن دوره هاي ح مدارك حرفه اي:* 

به ضریب مدرك  0،05سال از اخذ مدرك، به ازاي هر مدرك حرفه یی  6شـغلی خود داشـته باشـد و مشروط به گذشت زمان کمتر از    

  تا سقف یک درجه تحصیلی باالتر از مدرك تحصیلی فرد قابل اعمال می باشند.  صرفا تحصیلی اضافه می شود. این ضرایب 

  و سابقه کار یلیب مدرك تحصیضر. 5جدول

  ضریب  مدرك تحصیلی

  0,7  دیپلم

  1  فوق دیپلم

  1,2  سال سابقه کار مفید) 3کارشناسی (

  1,5  کارشناسی ارشد

  1,8  دکتري

 منطقه یی تغییر نرخ سربارب یضر:  

یر گذار تاثسربارهاي عملیاتی و غیر عملیاتی بر میزان حقوق و دسـتمزد نیروي کار  میزان تفاوت عالوه بر تاثیر در بزرگی شـهر  اندازه و 

تمام فعالیتهاي ارائه شــده از طریق افراد هزینه روي تغییر نرخ ســربار  ،ســه رده دراســت. بنابراین مطابق جدول ذیل با اعمال ضــریب 

 .  گردد اعمال میحقیقی و حقوقی 

  ضریب منطقه یی تغییر نرخ سربار. 6جدول

  ضریب  شهر

  1,3  تهران بزرگ

  1,1  ز و ... )یراز، تبریکالن شهرها (مشهد، اصفهان، شسایر 

  1  ر شهرهایسا

 

  : 1,2ب یمانکار باشد مبالغ با ضریکه محل ارائه خدمت خارج از محل رسمی اجراي پروژه یا سازمان پیدرصورتمحل ارائه خدمت 

  افت خواهد شد.یاب و ذهاب طبق تعرفه اعالم شده در بخش تعرفه سخت افزار درینه ایمحاسبه شده و هز

   : و درصــورت ارائه خدمات خارج از ســاعات  1ب یبا ضــر يت در ســاعات اداریفعال يتعرفه خدمات بر مبناسـاعات ارائه خدمت

  گردد. یمحاسبه م 1,4ب یمبالغ با ضر يادار

نرخ یک نفر کماه) در هرکدام از سطوح کاري جدول فوق، یدرصـورت نیاز به تخصیص نیروي کار تمام وقت ماهانه (حداقل  :  1تبصـره  

  گردد) یم حذف %20 ضریب اتالف کماهه کارشناسیل حضور یمحاسبه خواهد گردید. (به دل %80ضربدر  ساعت 160ضربدر  ساعت

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

  در صورت شمول مالیات برارزش افزوده مجزا و هنگام صدور صورتحساب نهایی، کارفرما لحاظ خواهد گردید.:  2تبصره 

  محاسبه نرخ مشاور از جداول مربوط به بخش مشاوران استفاده گردد. يبرا:  3تبصره 

  

  . نمونه محاسبه  2-1-3

محاسبه گردیده  )1,1=ضریب منطقه یی تغییر نرخ سربار (کالن شهر براي نرخ یک نفر سـاعت کار نیرویی با شرایط ذیل در   7جدول 

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

 سطح تحصیلی = کارشناسی  

 سابقه کار = سه سال مفید  

  یا محل رسمی اجراي پروژه ومحل کار = سازمان پیمانکار  

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

  1*  1) * 1+1)/1+ *((رتبه شورا 1*  یشغل بی* ضر 1,1*  263000 = نرخ یک نفر ساعت کار در کالن شهر

   کالن شهرها به جز تهران – نرخ پایه خدمات نرم افزاري (ریال). 7جدول

یضر
ل 

شغ
ر 

 ه
ب

↑
 

کارشناس 

و  یبانیپشت

 نصب

کارشناس 

کنترل پروژه، 

 مستندساز

آزمون گر، 

آموزش 

دهنده 

، یعموم

د یتول

راهنما، 

 ستیگراف

کارشناس 

ن یتضم

ت، طراح یفیک

آزمون، 

کارشناس 

 يکربندیپ

کارشناس 

ند، یفرا

استقرار و راه 

 يانداز

س، یبرنامه نو

لگر، طراح، یتحل

گاه یر پایمد

داده، طراح 

گاه داده، یپا

 یآموزش تخصص

لگر یتحل

ارشد، 

کارشناس 

ت نرم یامن

 افزار

ر پروژه، یمد

معمار نرم 

افزار، 

 رمحصولیمد

رتبه شورا 

↓ 
1,6 2 2,2 2,5 3 3,6 4 4,5 

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

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

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

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

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

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

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

 . تعرفه خدمات پشتیبانی نرم افزار 2-3

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

مت قرارداد یقجمع  %35و حداکثر  %25حداقل  ســال اول پس از دوره گارانتی، يبرا(پشــتیبانی) تعرفه قرارداد خدمات پس از فروش 

  باشد.یمو توسعه هاي احتمالی مشمول هزینه حین دوره گارانتی د نرم افزار) یپروژه تول يمت اجرای(ق فروش

درصورتی که درطول چند سال نرم افزار فروخته شده توسعه یابد، جمع مبلغ قرارداد فروش و قراردادهاي توسعه مبناي نرخ  :4ه تبصر

  پایه خدمات پشتیبانی نرم افزار خواهد بود.

داد قرارا یو  قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاراست که در  یخدمات ،آماده ينرم افزار يجهت بسته ها یبانیپشـت منظور از خدمات 

 یبانیاند و خدمات پشــت  کشــور آورده شــده يانه ایرا یمصــوب ســازمان نظام صــنف فروش نســخ جدید نرم افزار و خدمات پشــتیبانی

  برخوردار شوند. يب باالتریط از ضرایتوانند به تناسب امکانات و شرا یم يبه سفارش مشتر يافزارها نرم

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

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

 اعالم شده توسط بانک مرکزي برايدر شاخص خدمات از بخش تولید  براساس نرخ تورم یبانیپشـت  يقراردادهاانه یش سـال یدرصـد افزا 

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

  اصالح می گردد.نیز تحت پوشش قرارداد پشتیبانی، به تناسب رقم قرارداد  نرم افزاردر صورت افزایش یا کاهش محدوده : 5تبصره 

   یرمتوالیغ یبانید قرارداد پشتیدتم . 3-2-3

) * نرخ تورم سـال دوم * نرخ تورم سـال سوم * نرخ تورم   %35 یال %25د نرم افزار) * (یپروژه تول يمت اجرایمت قرارداد فروش (قیق

  سال ... * نرخ تورم سال آخر

***  
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  خدمات مشاوره اينرخ تعرفه  .4

مشاوره یی از سوي مشاورین حقوقی و شرکت هایی که از شوراي عالی انفورماتیک داراي رده بندي در حوزه به صـورت معمول خدمات  

مشـاوره می باشند و یا مشاورین حقیقی داراي رتبه از سازمان نظام صنفی رایانه یی ارائه می گردد. تعرفه خدمات مشاوره اي بر مبناي  

) می باشد. جهت مشخص نمودن فایل اکسل محاسباتیشـرح جدول محاسـباتی پیوسـت (   ریال و به ازاي رتبه مشـاور به   -نفر سـاعت  

تعرفه هر نفر سـاعت انواع پارامترهاي مشـخص شـده با رنگ زرد را انتخاب نموده و براسـاس رتبه شــوراي شــرکت و مشاور، تعرفه هر     

  تخصص قابل دستیابی می باشد.

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

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

 کـار  انجـام  سـاعات  و ضـریب شـغلی   انفورماتیـک،  عـالی  شـوراي  رده بنـدي  در شـرکت  رتبـه  براسـاس  مشـاوره یـی   خـدمات  نـرخ 

  :می شود محاسبه زیر فرمول براساس

ـ تغ یـی منطقـه   بیدستمزد هرساعت خـدمات * ضـر   هیخدمات = پانرخ   بی* ضـر  یشـغل  بینـرخ سـربار * ضـر    ریی

ـ انفورمات یعـال  يو سابقه کـار *((رتبـه شـورا    یلیمدرك تحص  بیمحـل ارائـه خـدمت * ضـر     بی) * ضـر 1+1)/1+کی

  ساعات ارائه خدمت

  ضریب مربوطه حذف می گردد.براي مشاورین حقیقی پارامتر رتبه شوراي عالی انفورماتیک و توضیح: 

  تعریف پارامترهاي فوق و نحوه محاسبه هر کدام در ذیل آورده شده است:

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

  

 :براسـاس بررسی هاي انجام شده ضریب شغلی براي تعیین میانگین پایه حقوق در مشاغل مختلف چرخه تولید نرم   ضریب شغلی

  افزار، به شرح جدول ذیل می باشد:  

  خدمات مشاوره یب شغلیضر. 8جدول

  ضریب  شغل

  2,5  سال سابقه مفید) 3مشاور درجه سه (حداقل 

  4  سال سابقه مفید) 6مشاور درجه دو  (حداقل 

  5  د)یسال سابقه مف9(حداقل  یکمشاور درجه 

از آنجا که براي هر سـاعت مشـاوره بـه طـور معمـول زمـان قابـل تـوجهی جهـت مطالعـه، بررسـی، آمـاده سـازي مطالـب و                توضیح:

  مستندسازي صرف می گردد، سربار این موضوع در ضرایب باال در نظر گرفته شده است. 

  

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

 درنظر گرفته شـده اسـت، درصورتیکه فرد کمتر یا بیشتر از   8متناسـب با جدول  حداقل سـابقه کار جهت ارائه خدمات   سـابقه کار : * 

به ضریب مدرك تحصیلی کم یا اضافه  0,1سال سابقه  13سـابقه داشته باشد به ازاي هر دو سال و حداکثر تا سقف   حداقل مورد انتظار

  می شود.

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

 

  : 1,2انکار باشد مبالغ با ضریب درصورتیکه محل ارائه خدمت خارج از محل رسمی اجراي پروژه یا سازمان پیممحل ارائه خدمت 

  محاسبه شده و هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفه اعالم شده در بخش تعرفه سخت افزار دریافت خواهد شد.
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   : و درصــورت ارائه خدمات خارج از ســاعات  1تعرفه خدمات بر مبناي فعالیت در ســاعات اداري با ضــریب سـاعات ارائه خدمت

  محاسبه می گردد. 1,4اداري مبالغ با ضریب 

نرخ یک نفر درصـورت نیاز به تخصیص نیروي کار تمام وقت ماهانه (حداقل یکماه) در هرکدام از سطوح کاري جدول فوق،  :  1تبصـره  

  حذف می گردد) %20محاسبه خواهد گردید. (به دلیل حضور یکماهه کارشناس ضریب اتالف  %80ضربدر  ساعت 160ضربدر  ساعت

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

  در صورت شمول مالیات برارزش افزوده مجزا و هنگام صدور صورتحساب نهایی، کارفرما لحاظ خواهد گردید.:  2تبصره 

  . نمونه محاسبه  2-1-3

ضــریب منطقه یی تغییر نرخ (کالن شــهر با شــرایط ذیل در توســط نیرویی  ارائه خدمات مشــاورهبراي نرخ یک نفر ســاعت  7جدول 

  ) محاسبه گردیده است. هرکدام از پارامترها که تغییر کند باید جدول مجدد محاسبه گردد.1,1=سربار

 سطح تحصیلی = کارشناسی  

 محل کار = سازمان پیمانکار و یا محل رسمی اجراي پروژه  

 کار = ساعت کار  رسمی و اداري زمان انجام 

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

   
   

   
   

   
   

   
   

 

ل 
شغ

ر 
 ه

ب
ری

ض
↑

 

  1مشاور درجه   2مشاور درجه   3مشاور درجه 

  کارشناسی  کارشناسی  کارشناسی  حداقل مدرك

  9  6  3  (سال) حداقل سابقه

  5  4  2,5  ↓رتبه شورا 

1  1،275،000 2،170،000  2،821،000  

2  1،133،000  1،929،000  2،507،000  

3  1،062،000  1،808،000  2،351،000  

4  1،020،000  1،736،000  2،257،000  

5  991،000  1،688،000  2،194،000  

6  971،000  1،653،000  2،149،000  

7  956،000  1،627،000  2،116،000  

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

بـراي محاسـبه نـرخ مشـاورین حقیقـی از فرمـول محاسـبه نـرخ مشـاورین حقـوقی اسـتفاده گردیـده اسـت، امـا                * مشاور حقیقی:

پــارامتر و ضــریب رتبــه شــوراي انفورماتیــک حــذف شــده اســت و همچنــین نتیجــه محاســبه بــر ضــریب بــاال ســري    ،در محاســبه

  ) تقسیم شده است. 1,95ستادي شرکت (

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

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

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

ن یفعال در ا يا شرکت هایو  یفروشگاه یصنف يق واحدهایاز طر يسخت افزار یبانیو پشت یکارشناس یبه صـورت معمول خدمات فن 

مال ه اعیر آنها بر نرخ پایشــوند و تاث ین حوزه نامبرده میا يتهایانجام فعال يبرا یاتیعمل يگردد. در ادامه انواع ســربارها یحوزه ارائه م

  ده است.یم حقوق محاسبه واعمال گردیمستق يگردد. در بخش قبل اثر سربارها یم

پروژه  يجراا ياست. برا یبانیو پشت یفن يتهاینه فعالیهز یابیکاربرد در ارز ين بخش برایه محاسـبات ا یگردد، کل ین متذکر میهمچن

  د.  ییمحاسبه مطرح شده استفاده نما ير روشهاید از سایزمان دار با يکارها در قالب قراردادها يا

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

 کـار  انجـام  سـاعات  و ضـریب شـغلی   انفورماتیـک،  عـالی  شـوراي  رده بنـدي  در شـرکت  رتبـه  براسـاس  سـخت افـزاري   خدمات نرخ

  :می شود محاسبه زیر فرمول براساس

ـ تغ یـی منطقـه   بیدستمزد هرساعت خـدمات * ضـر   هینرخ خدمات = پا  بی* ضـر  یشـغل  بینـرخ سـربار * ضـر    ریی

ـ انفورمات یعـال  يو سابقه کـار *((رتبـه شـورا    یلیمدرك تحص  بیمحـل ارائـه خـدمت * ضـر     بی) * ضـر 1+1)/1+کی

  ساعات ارائه خدمت

  براي فروشگاه ها و اشخاص حقیقی پارامتر رتبه شوراي عالی انفورماتیک و ضریب مربوطه حذف می گردد.توضیح: 

  فوق و نحوه محاسبه هر کدام در ذیل آورده شده است:تعریف پارامترهاي 

  

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

  

 :براسـاس بررسی هاي انجام شده ضریب شغلی براي تعیین میانگین پایه حقوق در مشاغل مختلف چرخه تولید نرم   ضریب شغلی

  شرح جدول ذیل می باشد:   افزار، به

  . ضریب شغلی خدمات سخت افزاري10جدول

  ضریب  شغل

  1,5  تکنیسین فنی، پشتیبانی و نگهداري، نصاب و راه انداز (درجه دو)

  2,0  تکنیسین فنی، پشتیبانی و نگهداري، نصاب و راه انداز (درجه یک)

  2,5  متخصص سخت افزار

   

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

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

  به ضریب مدرك تحصیلی کم یا اضافه می شود. 0,1سال سابقه  13سابقه داشته باشد به ازاي هر دو سال و حداکثر تا سقف 

 استفاده گردد. 6از جدول شماره  : ضریب جغرافیائی  

 

  : 1,2درصورتیکه محل ارائه خدمت خارج از محل رسمی اجراي پروژه یا سازمان پیمانکار باشد مبالغ با ضریب محل ارائه خدمت 

  محاسبه شده و هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفه اعالم شده در بخش تعرفه سخت افزار دریافت خواهد شد.

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

  محاسبه می گردد. 1,4مبالغ با ضریب 



  ايسازمان نظام صنفی رایانه 1395سال  کینفورماتتخصصی ا – یخدمات فن هینرخ پا تعرفه             

 

 77از  12| صفحه  

ک نفر نرخ یدرصورت نیاز به تخصیص نیروي کار تمام وقت ماهانه (حداقل یکماه) در هرکدام از سطوح کاري جدول فوق، :  1تبصره 

  حذف می گردد) %20محاسبه خواهد گردید. (به دلیل حضور یکماهه کارشناس ضریب اتالف  %80ضربدر  ساعت 160ضربدر  ساعت

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

  مالیات برارزش افزوده مجزا و هنگام صدور صورتحساب نهایی، کارفرما لحاظ خواهد گردید.در صورت شمول :  2تبصره 

  براي محاسبه نرخ مشاور از جداول مربوط به بخش مشاوران استفاده گردد.:  3تبصره 

  . نمونه محاسبه 2-1-3

ضریب منطقه یی تغییر نرخ (کالن شهر براي نرخ یک نفر ساعت ارائه خدمات مشاوره توسط نیرویی با شرایط ذیل در  7جدول 

  ) محاسبه گردیده است. هرکدام از پارامترها که تغییر کند باید جدول مجدد محاسبه گردد.1,1=سربار

 سطح تحصیلی = کارشناسی  

 محل کار = سازمان پیمانکار و یا محل رسمی اجراي پروژه  

 زمان انجام کار = ساعت کار  رسمی و اداري 

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

نگهداري، نصاب و راه انداز 

 (درجه دو)

تکنیسین فنی، پشتیبانی و 

نگهداري، نصاب و راه انداز 

  (درجه یک)

  متخصص سخت افزار

  2,5  2  1,5  ↓رتبه شورا 

1  781،000 1،041،000  1،302،000  

2  694،000  926،000  1،157،000  

3  651،000  868،000  1،085،000  

4  625،000  833،000  1،041،000  

5  608،000  810،000  1،013،000  

6  595،000  794،000  992،000  

7  586،000  781،000  976،000  

  868،000  694،000  521،000  فروشگاه *

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

استفاده گردیده است، اما  شرکتی (حقوقی)از فرمول محاسبه نرخ  خدمات ارائه شده توسط فروشگاه هابراي محاسبه نرخ  * فروشگاه:

  پارامتر و ضریب رتبه شوراي انفورماتیک حذف شده است.  ،در محاسبه

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

پارامتر و ضریب رتبه شوراي انفورماتیک حذف شده است و همچنین نتیجه محاسبه بر ضریب باال سري  ،گردیده است، اما در محاسبه

  ) تقسیم شده است. 1,95ستادي شرکت (

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

 است يانداز راه جهت يساز آماده مفهوم به : نصبنصب. 

 است. گرفته شده نظر در شده نصب مورد يبرا که يا فهیوظ رساندن يبردار و بهره اجرا : مرحلهياندازراه 

 ریز صورت سفر به نۀیهز و خدمات نرخ ذهاب، و ابیا بابت ردیپذ انجام شرکت از خارج در خدمات که يموارد : درو ذهاب ابیا 

 شود: یم محاسبه

 ریمس در صرف شده یکارشناس هیپا ساعت نفر زانیم از تعرفه نیا اساس بر محل در شده انجام خدمات نۀیهز که يموارد در الف)

 یرانیتاکس متعارف سازمان يها متیق طبق یتاکس نۀیهز تنها باشد، شتریب یصنف واحد دفتر به بازگشت تا يمشتر محل در و

  .شود یم افتیدر

 ریمس در صرف شده یکارشناس هیپا ساعت نفر زانیم از تعرفه نیا اساس بر محل در شده انجام خدمات نۀیهز که يموارد در   ب)

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

 دفتر)) و به بازگشت تا یصنف دفتر واحد ترك زمان از شده صرف زمان* ه یپا یکارشناس ساعت + (نفر یران یتاکس متعارف يها

  .شد نخواهد افتیدر یوجه گونه چیه خدمات بابت

 باشد ریز مشخصات يحاو حداقل دیبا ریتعم جهت : یلیتحو يکاال دیرس: 

 يمشتر مشخصات -

 کاال مشخصات -

 يمشتر توسط شده اظهار بیع -

 يمشتر از کاال افتیدر خیتار -

 يمشتر از افتیدر هنگام کاال یکیزیف طیشرا -

 .باشد داشته وجود يمشتر دیرس حات صفحه بعد دریمطابق توض راتیتعم طیشرا -

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

 شود یشامل نمرا  یکیالکترون یرات تخصصیتعمهزینه قطعات مصرفی و یدکی، هزینه ایاب و ذهاب و هزینه (

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

هزینه  و هزینه قطعات مصرفی و یدکی(مجدد دستگاه و تنظیم مونتاژ رفع عیب،  –شستشوي کامل قطعه به قطعه  -و الکترونیکی 

 )شود یایاب و ذهاب را شامل نم

 درصورتیکه مشتري انجام چند خدمت یا کار مربوط به تعرفه بخش سخت افزار، را به : تخفیف درخواست همزمان چند خدمت

صورت همزمان روي یک دستگاه مشخص تقاضا نماید، در سرجمع نرخ خدمات انجام شده، به میزان تعداد کار انجام شده ضربدر 

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

 و سایر هزینه هاي جانبی مربوطه را شامل نمی گردد.)

 چنانچه به درخواست مشتري حین نصب هرگونه نرم افزار، درایور، سخت افزار و یا بروز اشکال ناسازگاري در زمان نصب :

ري و یا سخت افزاري نیاز به انجام کارهاي دیگري از قبیل نصب بروزرسانی روي کامپیوتر و یا نوت بوك، به علت ناسازگاري نرم افزا

هزینه هاي این امور را نیز براساس تعرفه  %50سیستم عامل، یا نصب اجزاي نرم افزاري یا سخت افزاري دیگري گردد، مشتري باید 

 اعالم نماید.واحد صنفی باید هشدارهاي الزم در این خصوص را به مشتري قبل از شروع کار  بپردازد.
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   افزار سخت راتیتعم طیشرا. 3-5

 دینما لیتحو يمشتر به و نموده صادر دیرس يریتعم يکاال گرفتن لیتحو موقع در است موظف یواحد صنف. 

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

 .باشد شده اصالح, یکارشناس واحد صنف نظر طبق

 کننده جداگانه ریتعم یواحد صنف يبرا سود %10محاسبه  و بازار عرف متیق اساس بر ،یمصرف ملزومات و یدکی قطعات نهیهز 

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

 .ندارد یدکی قطعات هیته قبال در يتعهد

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

 .بپردازد یکار کارشناس ساعت نفر کی

 کارشناس شده تلف وقت نهیو هز ذهابو  ابیا نهیهز نرخ انجام کار مطابق تعرفه، بر عالوه محل به کارشناس اعزام صورت در 

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

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

 وقت تلف و و ذهاب ابیا نهیهز یراتیتعم اتیعمل انجام از لیدل هر به يمشتر کردن نظر صرف و کارشناس اعزام صورت در 

 .شد خواهد افتیدر یکارشناس نهیهز طبق کارشناس شده

 خواهد  محاسبه یواحد صنف و يمشتر توافق اساس بر نهیهز است نشده ینیب شیپ تعرفه نیا در خدمات نهیهز که يموارد در

 .شد

 باشدیم صادره فاکتور در شده مصرف یدکی قطعات و ذکر یخراب نوع کردن مشخص به موظف رکاریتعم. 

 متوجه صاحب يا نهیهز چگونهیه نشود بیع صیتشخ به موفق يمشتر محل در چه خود، محل در چه کارشناس کهیصورت در 

 .شود ینم دستگاه

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

 گرددیم یتلق يمشتر صالحیذ ندهینما بعنوان ل کاالید تحویرس آورنده. 

 کرده باشد.  هیته بانیپشت نسخه خود ازین مورد اطالعات از است الزم يمشتر باشد اطالعات يحاو ریتعم موضوع کهیموارد در

 .ندارد یتیمسئول چگونهیه ریتعم موضوع در موجود اطالعات و نرم افزارها قبال در کننده ریتعم

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

 است. يمربوطه بعهده مشتر يها

*** 
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  نتاینترنت و کافینرخ . تعرفه 4-5

 اینترنت و کافی نتهاي مرتبط با نرخ فعالیته . تعرف12جدول

 (ریال) قیمت شرح ردیف

 30،000 هر ساعت کار با اینترنت  1

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

3 Scan    هر صفحهA4   6،000 

 A4   1،000هر صفحه     چاپ 4

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

 A3 3،000چاپ هر صفحه  6

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

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

 11،000 مگا بایت از فایل  10دانلود هر  9

 25،000 ساخت ایمیل  10

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

12 

ط 
س

تو
ا 

 ه
ام

ت ن
ثب

ت
ی ن

اف
 ک

ي
د

ص
مت

  

 print   8،000پیگیري و رهگیري ثبت نام ها و استعالمات با یک برگ 

 25،000 صفحه 3ثبت نامهاي اینترنتی تا  13

 8،000 صفحه (هر صفحه) 3ثبت نام هاي اینترنتی بیش از  14

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

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

  افزاري بر روي رایانه شخصی. تعرفه نرخ خدمات نرم5-5

 بر روي سیستم (رایانه شخصی) نرم افزارنصب یا ارتقاي  . تعرفه نرخ خدمات13جدول

(ریال) قیمت شرح ردیف  

 112،000 و ....)officeنرم افزارهاي عمومی و کاربردي (مانند مجموعه نصب  ١

 222،000 (به ازاي هر پکیج نرم افزاري) نصب نرم افزار ویژه تخصصی ٢

 278،000  (بروزرسانی شده)  نصب نرم افزار ویروس یاب وویروس زدایی  ٣

۴ 
نصب درایور (درصورتی که درایورها از و  … ,mac os & ubuntu)غیر سرور       (غیرمتعارف نصب سیستم عامل هاي 

 شامل پارتیشن بندي , فرمت ، نصب و در صورت نیاز مشتري دریافت گردد)
417،000 

۵ 
و در نصب هرنوع سیستم عامل غیر سرور شامل گروه ویندوز و نصب درایور (درصورتی که درایورها از مشتري دریافت گردد)

 شامل پارتیشن بندي , فرمت ، نصب صورت نیاز
348،000 

 49،000 ریال)000/5اضافی  CDوDVD)(به احتساب هر DVDیا  CDنصب بازي ( ۶

٧ 
این  9درصورت نیاز به انتقال اطالعات هزینه مجزا و نرخ ردیف  – و پارتیشن بندي) Formatآماده سازي هارد دیسک (

 جدول
125،000 

 Firmware 209،000و یا  Biosارتقا نرم افزاري (از طریق اینترنت) و ارتقا  ٨

 IMAGE,BACKUP,COPY( 209،000تهیه نسخه پشتیبان از سیستم ( ٩

 CD 27،000دریافت درایور از اینترنت و رایت بر روي  ١٠

 125،000 نصب نرم افزاري تجهیزات جانبی (چاپگر ، اسکنر و ....) ١١

 209،000 اندازي رایانه در محل به درخواست مشتري (هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد)نصب و راه  ١٢

 166،000 (هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد) بازدید فنی و نظریه کارشناسی به درخواست مشتري ١٣

 10،000 استفاده شده مجزا اضافه می گردد) DVDیا  CD(هزینه خود  CD , DVDکپی  ١۴

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

 .هزینه هاي فوق شامل آموزش کاربري نرم افزارها نمی باشد 
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  افزار و درایورهاي مربوطه. تعرفه نرخ هزینه نصب سخت6-5

 هزینه نصب سخت افزار و درایورهاي مربوطه نرخ ه. تعرف14جدول

(ریال) قیمت شرح ردیف  

 Selftest( 125،000نصب چاپگر  (نصب درایور و  ١

 Selftest( 278،000(مونتاژ ، نصب درایور و   A2نصب کامل پالتر تا سایز  ٢

 A2   556،000مونتاژ اولیه پالتر باالتر از سایز  ٣

 Selftest( 695،000(بدون مونتاژ اولیه، با نصب درایور و   A2نصب کامل پالتر باالتر از سایز  ۴

بخشهاي  (نصب درایور و تست اولیه MultiFunctionنصب و راه اندازي دستگاههاي چند کاره  ۵

 )دستگاه
171،000 

 153،000 (نصب درایور و تست اولیه)  A2نصب اسکنر تا سایز ۶

 125،000 (نصب درایور و تست اولیه) A2نصب اسکنر اسناد و دیجیتایزرهاي  باالتر از سایز  ٧

 431،000 و متعلقات با یک کابینت باطري تا چهار باطري  5KVAتا توان  UPSنصب و راه اندازي  ٨

 10KVA 695،000و تا  5KVAباالي  خاص  UPSپیکر بندي ٩

 UPS 70،000نصب هر عدد باطري اضافی  ١٠

همراه با درایورهاي  – TV –USB  مودم  –صدا -گرافیک  سخت افزاري نصب هر یک از کارتهاي  ١١

 مربوطه (تهیه درایور با مشتري)
83،000 

و   RAID، کارتهاي SCSIصد ا و .....) ، دستگاههاي   –نصب کارتهاي حرفه اي (کارتهاي گرافیک  ١٢

 هرکدام  SASتجهیزات 
417،000 

 153،000 دیسک ثابت شامل معرفی به کامپیوتر  و پارتیشن بندي و فرمت  نصب هارد ١٣

 83،000 با درایور در صورت نیاز …, CD , DVDشامل  O.D.Dنصب  ١۴

 42،000 نصب فالپی درایو و کارت ریدر ١۵

 SERVER( 97،000(بجز   POWER SUPPLYنصب و راه اندازي  ١۶

 42،000 همراه با تست  RAMنصب هر ماژول  ١٧

 83،000 متعارف   EXTERNALنصب درایور و تجهیزات  ١٨

 56،000 نصب تونر یا ریبون ١٩

 Selftest 76،000نصب کارتریج چاپگر جوهر افشان تا مرحله  ٢٠

قیمت خرید متعارف  %12 فروش و مونتاژ سیستم و نصب نرم افزارهاي متعارف روي آن (شامل گارنتی سیستم نمی شود ) ٢١

 بازار

 492،000حداکثر  سیستم (قطعات از مشتري )مونتاژ کامل  ٢٢

 166،000 باز و بسته کردن مادربرد جهت رفع عیب ٢٣

 139،000 در صورت انصراف مشتري بعد از تشخیص عیب  PCهزینه کارشناسی جهت رفع عیب  ٢۴

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

 رایانهتعمیرات و سرویس دستگا ههاي جانبی نرخ  . تعرفه15جدول

(ریال) قیمت شرح ردیف  

 348،000 ، کارتهاي جانبی BIOSرویس قطعات، ستعمیرات کامپیوتر در سطح تعویض و  ١

 278،000 تعمیر مادر برد  ٢

 SLOT 556،000و  CHIPSETتعویض  ٣

 348،000 تعمیر نرم افزاري هارد دیسک و رفع بدسکتور در حد متعارف  ۴

 209،000 ا تعویض برد هارد دیسک یتعمیر  ۵

 CD RAM, DVD RAM 139،000تعمیر درایو  ۶

 DVD WRITER, COMBO, CD WRITER 153،000تعمیرات  ٧

 160،000 تعمیرات منبع تغذیه معمولی  ٨

 171،000 تعمیرات صفحه کلیدهاي بی سیم و موس هاي بی سیم و اپتیکال  ٩
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 رایانهتعمیرات و سرویس دستگا ههاي جانبی نرخ  . تعرفه15جدول

(ریال) قیمت شرح ردیف  

 CRT 417،000تعمیرات مانیتورهاي (المپی)  ١٠

 695،000 اینچ  19تا  LCDتعمیرات مانیتور  ١١

 834،000 اینچ به باال و مانیتورهاي صنعتی  19ت مانیتور از اتعمیر ١٢

 278،000 تعمیرات مانیتور تک رنگ / ترمینال  ١٣

 209،000 تعمیرات اسنکرهاي معمولی  ١۴

 695،000  بایگانی اسناد تعمیرات اسکنرهاي حرفه اي ١۵

 556،000 ولت آمپر 1500تا UPSتعمیر  ١۶

 OFFLINE 695،000ولت آمپر  5000ولت آمپر تا  1500باالتر از  UPSتعمیر  ١٧

 OFFLINE 834،000کیلو ولت آمپر  10ولت آمپر تا  5000باالتر از  UPSتعمیر  ١٨

 کارشناسی عمومی سخت افزارهزینه  کیلو ولت آمپر (سه فاز) 10باالتر از  UPSتعمیر  ١٩

 هزینه کارشناسی عمومی سخت افزار و با هر شکل موجی  با هر ظرفیت  UPS ONLINEتعمیر  ٢٠

 قیمت روز مشابه نو SPEAKER 10%تعمیر  ٢١

 139،000 پروگرام کردن فلش ٢٢

  . تعرفه نرخ تعمیرات چاپگر8-5

  . تعرفه نرخ تعمیرات چاپگر16جدول

(ریال) قیمت شرح ردیف  

 166،000 چاپگرهاي سوزنی  SETUPتنظیم  ١

 417،000   سرویس و تعمیر دستگاههاي چند منظوره جوهر افشان ٢

 A4 375،000 بیست صفحهتعمیر چاپگرهاي لیزري تک رنگ تک کاره و چند کاره  سرویس ٣

 A4  570،000 بیست صفحه به باالتعمیر چاپگرهاي لیزري تک رنگ تک کاره و چند کاره  سرویس ۴

 A4  751،000 بیست صفحه تعمیر چاپگرهاي لیزري رنگی تک کاره و چند کاره معمولی سرویس ۵

 A4  1،321،000بیست صفحه به باال تعمیر چاپگرهاي لیزري رنگی تک کاره و چند کاره  سرویس ۶

 A3  487،000تا تعمیر چاپگرهاي جوهر افشان رنگی تک کاره و چند کاره معمولی سرویس ٧

 A3  848،000تعمیر چاپگرهاي جوهر افشان رنگی تک کاره و چند کاره حرفه اي تا  سرویس ٨

 417،000 ستونی بدون تعمیرات هد  80تعمیرات چاپگر سوزنی و سرویس ٩

 487،000 ستونی بدون تعمیرات هد  132تعمیرات چاپگر سوزنی و سرویس ١٠

 320،000 مکانیزم برگشت سوزن فنريسرویس، تعمیر و تعویض سوزن هد چاپگرهاي ماتریسی با  ١١

 سرویس، تعمیر و تعویض سوزن هد چاپگرهاي ماتریسی با مکانیزم برگشت سوزن مغناطیسی  ١٢

هزینه نفرساعت 

کارشناسی عمومی 

 سخت افزار

 CPS  765،000و سري  BPو سري  DFXحرف برثانیه سري 600باالتر از تعمیر ات چاپگر سوزنی با سرعت سرویس  ١٣

 SLIM & SLIP 375،000تعمیرات چاپگرهاي  ١۴

 205،000 تعمیرات اسنکرهاي معمولی  ١۵

 684،000  اسناد تعمیرات اسکنرهاي حرفه اي ١۶

 A3  684،000سایز تا تعمیر پالتر  ١٧

 A4 765،000بیست صفحه جنرال سرویس چاپگرهاي لیزري تک رنگ تک کاره و چند کاره  ١٨

 A4 1،418،000بیست صفحه به باال جنرال سرویس چاپگرهاي لیزري تک رنگ تک کاره و چند کاره  ١٩

 A4 1،238،000معمولی بیست صفحه جنرال سرویس چاپگرهاي لیزري رنگی تک کاره و چند کاره  ٢٠

 A4 1،599،000بیست صفحه به باال جنرال سرویس چاپگرهاي لیزري رنگی تک کاره و چند کاره  ٢١

 570،000 ستونی  80جنرال سرویس چاپگرهاي سوزنی  ٢٢
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  . تعرفه نرخ تعمیرات چاپگر16جدول

(ریال) قیمت شرح ردیف  

 848،000 ستونی 132جنرال سرویس چاپگرهاي سوزنی  ٢٣

 1،794،000 لیزري)-قلمی –وباالتر (جوهرافشان  A1تعمیر پالتر  ٢۴

 A3 668،000اجرت تعمیر چاپگرهاي لیزري تک رنگ تک کاره و چند کاره ٢۵

 A3 1،696،000تک کاره و چند کاره یاجرت تعمیر چاپگرهاي لیزري رنگ ٢۶

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

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

 
 و تعمیرات سخت افزار نوت بوك قطعات تعویضنرخ  . تعرفه17جدول

(ریال) قیمت شرح ردیف  

 LCD 399،000تعویض  ١

 LCD  570،000سنت وتعویض المپ فلر ٢

 695،000 تعویض لوال یا  LCDتعویض قاب رو یا تعویض قاب  ٣

 348،000 تعویض اینورتور ۴

 556،000 تعمیر اینورتر در صورت امکان ۵

 417،000 صفحه کلیدتعویض  ۶

 CPU 640،000میر یا تعویض مودم، یا تعویض تع ٧

 417،000 پارتیشن بندي و فرمت و نصب یک سیستم عامل بدون درایورتعویض هارد،  ٨

 209،000 به صورت متعارف ODDتعویض انواع  ٩

 514،000 باز کردن کامل دستگاه باشد درشرایطی که نیاز به ODDتعویض انواع  ١٠

 739،000 تعویض مادر برد ١١

 278،000 تعمیر آداپتور ١٢

 164،000 (به صورت متعارف) RAMء تعویض یا ارتقا ١٣

 BGA CHIP  2،086،000 تعویض ١۴

 1،669،000 یک ماه گارانتی) هیت دادن (با -تعمیر ١۵

  487،000 در صورت انصراف مشتري دستگاهعیب یابی تشخیص و هزینه باز و بست،  ١۶

  بوكافزارهاي نوت. تعرفه نرخ نصب نرم10-5

  

   

 بوكنصب نرم افزارهاي نوت نرخ تعرفه . 18جدول

(ریال) قیمت شرح ردیف  

١ 
 CD مشتري همهکه یها به صورت استاندارد (در صورترریکاوري کردن کلیه نرم افزار نوت بوك با تمام درایو

 standard os آورده باشد را الزمهاي 
473،000 

٢ 
فاقد سیستم عامل نو دستگاه هاي روي ها  رنرم افزارهاي متعارف و درایونصب سیستم عامل استاندارد، 

 و سی دي ریکاوري توسط مشتري  ردر صورت عدم ارائه درایواورجینال یا 
739،000 

 PCبرابر تعرفه  نرم افزارهرگونه هزینه نصب  ٣

 97،000 جابجایی اطالعات به ازاي هر ساعت ۴

 492،000 از اینترنت مورد نیاز دستگاه  يدرایورهامجموعه دانلود  ۵
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  )Data Centerشبکه و مرکز داده ( یفن خدماتنرخ  تعرفه .6

طی چند دهه گذشته با توسعه روز افزون فن آوري اطالعات، این صنعت به شکل فراگیري در ابعاد مختلف زندگی بشر حضور یافته و 

این صنعت، ظهور  هاي پویاي این صنعت نیازهاي جدیدي در پیش روي کاربران قرار داده است. یکی از مهمترین عوامل توسعه قابلیت

شبکه هاي کامپیوتري است. همانطور که شبکه ها شریان حیاتی کلیه سیستم هاي اطالع رسانی را تشکیل میدهند، در عین  و گسترش

  .آنها مستلزم زیر ساخت هاي مناسب و کارآمدي می باشد حال پیاده سازي

  

 از یتنوعو م بازه گسترده ساختیافته میباشد که یکشکابلکارهاي پیاده سازي زیرساخت مورد نظر این سند بر مبناي استاندارد و راه

  .دهدیرا پوشش م ویدیوو  ریمتن، تصو تا،یشامل صدا، د هاسیسرو

 
بعنوان  EIA/TIA-568و  ISO/IEC 11801 و INSO19635استاندارد ملی به شماره  استانداردهاي مرجع این سند، سرفصلهاي

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

  

 ای کیکه ممکن است شامل  کندیمشخص م ياستفاده در محدوده مشتر يرا براولتاژ پایین  یعموم یکشکابلکابل کشی ساختیافته، 

 يبرنوریمتوازن و ف یمس یکشکابلالزم است  ارائه خدمات زیرساخت موضوع این تعرفه جهت محوطه باشد. کیچند ساختمان در 

  یر بر طبق استانداردهاي ذکر شده انجام شود:موارد ز شامل

 یعموم یکشکابل ازیمورد ن يکربندیساختار و حداقل پ 

 شبکه و تلفن ( يهازیپر یوع خروجنTO ( 

 هر  یکشکابل يالزم برا ییکاراLink  وChannel 

 يسازادهیدر پ ياریالزامات و موارد اخت 

 شده است نییکه در استاندارد تع يفاصله ا نیشتریب يدر ازا ازیمورد ن یکشاجزاء کابل يالزم  برا ییکارا 

 آن نامهیکسب گواه ندیمحصول با استاندارد  و فرا قیالزامات تطب 

 و الزامات رهیآتش و غ ،یکیالکتر تی(حفاظت و امن تیامن (EMC    

  . توضیحات عمومی خدمات زیرساخت شبکه1-6

 :نصب و مدیریت کابلهاي برق، شبکه و غیره بر اساس استانداردهاي  کابل کشیISO 11801  وTIA/EIA-568 

  : سیر م در این مرحله شرایط محیطی از قبیل برق، سرمایش و بارگذاري مورد بازبینی قرار می گیرد وآماده سازي اولیه بستر

  عبور کابلها و سایر نیازمندیها مشخص می گردد.

 :در نظرگرفته شده است. عبارت است از به مرحله اجرا و به بهره برداري رساندن وظیفه اي که براي مورد نصب شده راه اندازي  

 :براساس کار انجام شده می باشد. ی بر اساس جدول ضریب شغلیمبناي محاسبه نفر ساعت کارشناس هزینه کارشناسی  

  براساس قیمتهاي متعارف تاکسیرانی در رفت و برگشت یا خارج از آن در موارد سرویسهاي محلی داخل شهري  :ایاب و ذهاب

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

 :اعالم شده در هر استان ساعات اداري   شناسی شبکه و کارشناسی نرم افزار هاي عمومی به ازايهزینه کار نرخ نفر ساعت 

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

 گردد.یک ساعت محسوب میمعادل  ساعتیک  ارائه خدمات کمتر از  
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  شامل هزینه هاي سرویسهاي اختصاصی، پشتیبانی تعرفه خدمات پشتیبانی شبکه جداولOn Call،    پشتیبانی به همراه تامین

قطعات، پشتیبانی در روزهاي تعطیل و ساعات خارج از ساعات اداري نبوده و بر اساس تعرفه مربوطه و یا توافق انجام شده 

  گردد.طرفین محاسبه می

 ها با تفاهم اعمال خواهد شد.تخفیف در تعرفههاي خاص و ویژه در پروژه این در صورت اعمال تخفیف  

 هاي طراحی با توافق طرفین تعیین خواهد شد.هزینه  

 .مسئولیت اخذ مجوزهاي داخلی و یا خارجی مربوط به اجراي کار بعهده کارفرما است  

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

  ،مجزا هنگام صدور فاکتور در صورت ارائه برگه ثبت نام در نظام مربوطه لحاظ خواهد گردید.مالیات برارزش افزوده  

  جهت نصب داکت براي هر شاخه دو متري حداقل سه عدد پیچ و رولپالك مناسب که هزینه آن در اجرت لحاظ گردیده است

  استفاده می گردد.

  ی بوده و شامل رشته سیم هاي مسی یا نوار مسی ( یا آلومینیومی درج شده در این فصل به مفهوم حفاظ الکتریک "شیلد "واژه

به کار رفته دراین فصل به معناي ، حفاظ  "زره ") یا پوشش بافته شده مسی هم محور بامغزي کابل می باشد . همچنین واژه 

  ( یا آلومینیومی ) می باشد.مکانیکی بوده و شامل رشته سیم هاي فوالدي گالوانیزه ( یا آلومینیومی ) یا نوار گالوانیزه 

  درعملیات نصب وخواباندن کابل هاي فشار ضعیف در داخل تراشه ، عملیات خاکی پیش بینی نشده وهزینه عملیات مذکورجداگانه

  تعیین می شود.

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

  شد.

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

  درصد به بهاي مربوط اضافه خواهد شد. 8درون لوله رود ، 

 ا روي سینی کابل در قیمت ها منظور نشده.هزینه بست ها و تمام متعلقات مربوط براي نصب کابل هاي فشار ضعیف روي دیوار ی  

  652تمام کابلهاي نوري درج شده در این فصل باید بر اساس توصیه هاي اتحادیه بین المللی ارتباطاتITU-G،655ITU-G  

 ساخته  شده باشند.بسته به نیاز   Multi ModeدربخشOM1, OM2, OM3, OM4و  Single Modeدر بخش 

  تامین تجهیزات و نصب و راه اندازي سیستمهاي شبکه، کلیه تجهیزات از زمان تحویل به کارفرما (یا الزم است در قراردادهاي

ورود به سایت پروژه هر کدام که زودتر محقق گردد) توسط کارفرما تا تاریخ اتمام مراحل نصب و راه اندازي کامل و تحویل 

اي توسط کارفرما الزم است پیمانکار نسبت به خرید پوشش  قطعی پروژه به وي بیمه گردد. در صورت عدم ارائه پوشش بیمه

بیمه اي مناسب (با توجه به شرایط نگهداري تجهیزات در سایت پروژه) اقدام نموده و هزینه هاي مربوطه را در قیمت تمام 

  شده خود لحاظ نماید.

  . توضیحات عمومی خدمات سخت افزاري شبکه2-6

  : در این مرحله شرایط محیطی از قبیل برق، سرمایش و بارگزاري ساختمان مورد بررسی قرار بررسی اولیه محل استقرار سرور

 می گیرد.

  : ها بر روي سرور در این مرحله سرور در محل خود قرار می گیرد، در صورت نصب در رك، نصب ریلنصب سخت افزاري سرور

  انجام می شود. 

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

 گیرد. 

  Storageتعریف و اجراء پیکره بندي مورد درخواست بر روي حافظه و و حافظه :  RAIDپیکره بندي  -

 سیستم نصب سیستم عامل بر روي سیستم بدون انجام هیچ گونه پیگیري در جهت نمایش کارکرد : OSنصب حداقل  -

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

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

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

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

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

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

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

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

در این مرحله انجام  backupانجام نمی گیرد. جهت آزمایش اجراء خواندن و نوشتن بر روي سیستم  policyپیکره بندي و تعریف 

 می شود. 

ها در نرم افزار  policyها می گردد، کلیه این  policyتوب مشتري که شامل تعریف با توجه به مستندات مکپیکره بندي نرم افزار : 

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

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

  توجه به ساعات کارکرد و جدول تعرفه نیروي متخصص مورد نیاز تعیین می گردد.

  

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

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

  

  

  

  

  با در نظر گرفتن ضرایب ذکر شده در بخش ابتداي دفترچه مشاغل مرتبط با رسته شبکه به شرح زیر تعریف میگردد:

  

  

  

  

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

  خدمات فنی شبکه و تجربه . ضرایب شغلی، تحصیالت19جدول

 شرح عنوان شغل

ت
ال

صی
ح

ب ت
ری

ض
 

قه
ساب

ب 
ری

ض
 

ی
غل

ش
ی 

ژگ
وی

ب 
ری

ض
 

ب
رای

ض
د 

ین
رآ

ب
 

 1,6 1,3 1,2 1,0 سال تجربه 3تا  1دیپلم،  تکنیسین فنی، پشتیبانی و نگهداري، نصاب و راه انداز (درجه دو)

 3 2,1 1,3 1,1 سال تجربه 6تا  3فوق دیپلم،  تکنیسین فنی، پشتیبانی و نگهداري، نصاب و راه انداز (درجه یک)

 5 3,2 1,3 1,2 سال تجربه 6تا  3کارشناسی،  کارشناس عمومی شبکه

 6,5 3,6 1,5 1,2 سال تجربه 10تا  6کارشناسی،  کارشناس متخصص شبکه

 9,6 5 1,6 1,2 سال تجربه 10کارشناسی، بیش از  کارشناس فوق تخصص شبکه
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  نفر ساعت خدمات و برآیند ضرایب تحصیلی، سابقه، ویژگی هر شغل، هزینه خدمات نفر ساعتی شبکه بدین شرح است:با رجوع به نرخ 

 عنوان شغل

ب
رای

ض
د 

ین
رآ

ب
 

  نرخ پایه

  نفر ساعت

 (ریال)

  حق الزحمه

  نفر ساعت

 (رند شده )

 420،000 263،000 1,6 نگهداري، نصاب و راه انداز (درجه دو)تکنیسین فنی، پشتیبانی و 

 789،000 263،000 3 تکنیسین فنی، پشتیبانی و نگهداري، نصاب و راه انداز (درجه یک)

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

 1،710،000 263،000 6,5  کارشناس متخصص شبکه

 2،525،000 263،000 9,6 کارشناس فوق تخصص شبکه

 
  

  . فهرست بهاي نرخ بستر زیر ساخت شبکه4-6

 جداول متعدديفهرست بهاي ارائه خدمات در قالب زیر ساخت شبکه، با توجه به گستردگی و تعدد خدمات کارشناسی مرتبط با امور 

  . در ادامه دسته بندي گردیده است

 بستر زیر ساخت شبکهخدمات نرخ فهرست بهاي . 21جدول

ي
از

س
ر 

ست
ب

 

 واحد  عناوین خدمات شبکه ردیف 
قیمت 

 (ریال)
 توضیحات

 نمودن براي فلزي Earthشامل  132،000 متر طول سانتی متر12نصب ترانکینگ فلزي تا سایز  1

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

 نمودن براي فلزي Earthشامل   146،000 متر طول سانتی متر 12 نصب ترانکینگ فلزي باالتر از 3

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

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

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

 سانتی متر
 30،000 مترطول

 با پیچ و رولپالك 

 متر کمتر از آن توافقی 100براي حداقل 

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

 سانتی متر با باال
 35،000 متر طول

متر  100با پیچ و رولپالك براي حداقل  

 کمتر از آن توافقی

 31،000 متر طول )PG21( میلیمتر 28نصب لوله فلزي و خرطومی فلزیتا سایز  8
در شرایط عادي و اتصال توسط بست 

 اسپید 

 35،000 متر طول )PG36( میلیمتر 47تا  28نصب لوله فلزي و خرطومی فلزیاز سایز  9
در شرایط عادي و اتصال توسط بست 

 اسپید 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  شبکه (ریال)کارشناسی فنی . نرخ پایه خدمات 20جدول



  ايسازمان نظام صنفی رایانه 1395سال  کینفورماتتخصصی ا – یخدمات فن هینرخ پا تعرفه             

 

 77از  23| صفحه  

   62،000 متر طول سانت 10نصب سینی تا عرض  20

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

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

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

   105،000 متر بهباال 40نصب سینی از عرض  24

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

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

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

   40،000 عدد  15*15نصب جعبه فلزي  28

 سایر عملیات اجرایی

29 
 20سوراخکاري ارتباطی معمولی (تا قطر یک سانتیمتر) در دیوار تا 

 سانتیمتر با لوله گذاري
 124،000 عدد

ریال  2500به ازاء هر سانت اضافه قطر 

 اضافه می شود

30 
 60معمولی ( تا قطر یک سانتیمتر) در دیوار تا سوراخکاري ارتباطی 

 سانتیمتر با لوله گذاري
 185،000 عدد

ریال  2500به ازاء هر سانت اضافه قطر 

 اضافه می شود

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

 سانتیمتر با لوله گذاري
 219،000 عدد

ریال  5000به ازاء هر سانت اضافه قطر 

 اضافه می شود

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

 متر  10محاسبه براي حداقل  108،000 متر برش روي گچ جهت لوله گذاري تا گچ کاري و ترمیم  33

   313،000 عدد 20*20نصب دریچه بازدید  34

  

 کابل کشی دیتا

ی
س

 م
تا

دی
ی 

ش
 ک

ل
کاب

 
 

U
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5
e

 

 متر 915شرایط کاري عادي در داخل ساختمان و حداقل 

   28،000 متر متر  10000کابل کشی تا  1

   25،000 متر 25000تا  10000کابل کشی از  2

 متر متر به باال  25000کابل کشی از  3

23،000 
  

ی
س

 م
تا

دی
ی 

ش
 ک

ل
کاب

 
 

ST
P

 C
at

5
e

, U
T

P
 

C
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6
 

 متر 915ساختمان و حداقل شرایط کاري عادي در داخل  

   32،000 متر متر  10000کابل کشی تا  1

   30،000 متر 25000تا  10000کابل کشی از  2

 متر متر به باال  25000کابل کشی از  3
28،000 

	 

ی
س

 م
تا

دی
ی 

ش
 ک

ل
کاب

 
 ST

P
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at
6

/6
A

/7
/7

A
 

 متر 915شرایط کاري عادي در داخل ساختمان و حداقل  

   34،000 متر متر  1000کابل کشی تا  1

   33،000 متر 5000تا  1000کابل کشی از  2

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

 کابل کشی فیبرنوري

ی 
ش

 ک
ل

کاب

ي
ور

رن
یب

ف
 

 In
d

o
o

r
 

 12COREمتر براي حداکثر  500حداقل کابل گذاري 

   74،000 متر متر  2000کابل کشی تا  1

   67،000 متر متر به باال  2000کابل کشی از   2

ی 
ش

 ک
ل

کاب

ي
ور

رن
یب

ف
 

 O
u

td
o

o
r

 

 شرایط عادي کابل کشی روي سینی در کانال آدم رو

 متر  متر  5000کابل کشی تا  1

115،000 

متربراي حداکثر   1000حداقل 

12core  زره دار شامل فقط دستمزد-

 سایر هزینه ها بعهده کارفرما



  ايسازمان نظام صنفی رایانه 1395سال  کینفورماتتخصصی ا – یخدمات فن هینرخ پا تعرفه             

 

 77از  24| صفحه  

   106،000 متر به باال  5000کابل کشی از  2

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

 نصب اتصاالت

ی
س

 م
ت

ال
صا

 ات
ي

د
بن

سر
و 

ب 
ص

ن
 

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

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

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

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

STP Cat.5e 
 عدد

51،000   

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

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

 Cat7یا  STP Cat.6یا 
 عدد

62،000 
  

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

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

 Cat7یا  Cat.6Aجک) 
   توافقی عدد

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

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

ي
د

بن
سر

و 
ب 

ص
ن

 
 P

at
ch

 P
an

e
l

 

11 
 - Cat5e UTPپورت  24داراي  Patch Panelنصب و پانچ 

 Loadedبصورت 
 عدد

1،126،000 

 24در صورتی که تعداد پروتها غیر از  

...) نرخ نصب بر 96، 48، 12باشد (

براي هر  Unloadedمبناي نصب 

Unit  بعالوه تعدادKeystone  ها با

  تکنولوژي مربوطه محاسبه میگردد.

12 
 - Cat5e STPپورت  24داراي  Patch Panelنصب و پانچ 

 Loadedبصورت 
 عدد

1،408،000 

13 
بصورت  - Cat6 UTPپورت  24داراي  Patch Panelنصب و پانچ 

Loaded 
 عدد

1،408،000 

14 
 - Cat6e STPپورت  24داراي  Patch Panelنصب و پانچ 

 Loadedبصورت 
 عدد

1،688،000 

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

ي
ور

رن
یب

 ف
ت

ال
صا

 ات
ي

د
بن

سر
و 

ب 
ص

ن
 

   633،000 عدد )Epoxyless) SCنصب کانکتور  16

 با هزینه چسب  845،000 عدد )Epoxy) SCنصب کانکتور  17

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

   توافقی رشته Fan out kitنصب   19

   توافقی سرکابل روکش برداري کابلهاي فیبر نوري مسلح به ازاي هر مورد 20

 عدد Fusionایجاد اتصال فیبرنوري به روش  21
693،000 

به سر فیبر(کمتر از  pigtailارتباط هر 

 عدد) 100

 تار MechanicalSpliceایجاد اتصال فیبرنوري به روش   22
693،000 

به سر فیبر(کمتر از  pigtailارتباط هر 

 عدد) 100

   197،000 یونیت نصب پچ پنل فیبرنوري درداخل رك  23

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

   47،000 تار آرایش تارهاي فیبر نوري داخل کاست  25

26 
 12) با آرایش مربوط تا JointBoxنصب جعبه اتصال فیبرنوري (

 تارفیبرنوري به ازاء هر جعبه
 جعبه

4،979،000 
 جعبه  10تعرفه براي حداقل 

27 
) فیبرنوري با آرایش مربوط تا TerminalBoxنصب جعبه ترمینال (

  تار 12
 جعبه

8،300،000 
 جعبه  2تعرفه براي حداقل 
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    Rack نرخ خدمات .1-4-6

 يپس از فروش رك دیوار فهرست بهاي نرخ خدمات .22جدول

 توضیحات (ریال)قیمت  شرح خدمات پس از فروش رك دیواري ردیف

 سانتی متر 45تا عمق  6U 610،000تا  4Uنصب رك دیواري   1

 سانتی متر 45تا عمق  12U 1،020،000تا  7Uنصب رك دیواري    2

   140،000 نصب سینی کوچک 3

   3U 80،000و  2Uو 1Uنصب بلنک پنل 4

  140،000  نصب نگهدارنده کابل 5

   140،000 نصب الیت پنل 6

   3U 270،000نصب فیزیکی تجهیزات اکتیو تا   7

   530،000 نصب/ افزایش فن  8

   410،000 جابجائی و تنظیم یک جفت ریل 9

   270،000 تعویض درب شیشه اي  10

   80،000 تعویض درب با لوالي متحرك  11

   190،000 تعویض  درب با لوالي ثابت  12

   160،000 جابجائی پنل ثابت و متحرك  13

   80،000 تعویض غبار گیر موئی  14

   140،000 تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره  15

   80،000 تعویض استاپر مغناطیسی  16

   140،000 تعویض لوالي فنري  17

   80،000 وصل سیم ارت به بدنه  18

   80،000 تست ارت پاور رك  19

   PDU 160،000تست  20

   PDU 270،000تعمیر  21

   PDU 80،000تعویض فیوز  22

   530،000 آموزش و راه اندازي رك هوشمند 23

   32U 1،020،000تا  14Uنصب رك  24

   47U 1،630،000تا  35Uنصب رك  25

   280،000 نصب سینی ثابت به چهار ریل 26

 سانتی متر 60تا عمق  390،000 نصب سینی ثابت به شش ریل 27

 سانتی متر 60تا عمق  390،000 متحركنصب سینی  28

   3U 80،000و  2Uو 1Uنصب بلنک پنل 29

   6U 140،000تا 4Uنصب بلنک پنل 30

   unloaded 80،000نصب پچ پنل  31

   140،000 نصب نگهدارنده کابل 32

   140،000 نصب الیت پنل 33

   100،000 نصب پنل مانیتور 34

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

   PDU 140،000نصب  37

   3U 200،000در رك تا  Deviceنصب هر  38

39 
-UPSمتعارف و تجهیزات مشابه داراي ریل و  Rack Mountنصب فیزیکی سرور 

Rackmount 1،340،000 

جدول کلی نصب سرورها در جدول 

 مربوطه

   270،000 نصب سویچ بدون وجود رك (بر روي دیوار و ...)  40

  

  ایستاده پس از فروش رك فهرست بهاي نرخ خدمات .23جدول

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

   390،000 بررسی فن معیوب  1

   490،000 بررسی و تعمیر یا تعویض فن معیوب   2

   530،000 نصب / افزایش فن  3

   390،000 تعویض در شیشه اي  4

   140،000 تعویض  در  با لوالي متحرك (فنري)   5

   270،000 تعویض  در  با لوالي ثابت  6

   270،000 دو تکه با لوالي متحرك  -تعویض در  7

   80،000 تعویض غبار گیر موئی 8

   140،000 تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره   9

   390،000 تعویض قفل الکترونیک پین کد 10

   270،000 تعویض قفل زیمنسی 11

   140،000 تعویض فیلتررك  12

   80،000 تعویض استاپر مغناطیسی  13

   80،000 نصب هر چرخ / پایه رك   14

   270،000 تعویض هر چرخ / پایه رك (با تجهیزات داخل)  15

   390،000 جابجائی و تنظیم یک جفت ریل  16

   140،000 تعویض لوالي فنري  17

   390،000 بررسی  سیستم هوشمند  18

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

   RF 390،000بررسی در کنترل از راه دور  20

21 
(بدون احتساب  RFبررسی و تعویض/تعمیر سیستم کنترل از راه دور 

 530،000 تجهیزات)
  

   80،000 وصل سیم ارت به بدنه رك 22

   270،000 رگالژ رك در محلهاي خاص(ارتفاع، کف کاذب ومحلهاي شیبدار....)  23

   270،000 آزمایش و راه اندازي رك هاي هوشمند 24

   670،000 آموزش و راه اندازي رك هوشمند 25
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  شبکهتعرفه نرخ برق کشی براي تجهیزات . 2-4-6

 برق کشی براي تجهیزات شبکهفهرست بهاي نرخ خدمات  .24جدول

 توضیحات  قیمت (ریال) واحد عناوین خدمات شبکه  ردیف 

 آن کابل کشی برق و نصب تجهیزات

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

   10،000 متر متر  10000کابل کشی فوق تا  2

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

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

   20،000 متر 4*6کابل کشی برق  5

   20،000 متر 4*10کابل کشی برق  6

   30،000 متر 4*16کابل کشی برق  7

   40،000 متر 1*35کابل کشی برق  8

   50،000 عدد نصب پریز برق روکار یا توکار  9

   30،000 عدد نصب پایه پریز برق روکار  10

   30،000 عدد نصب پایه پریز برق توکار 11

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

   500،000 عدد نصب جعبه فیوز 13

14 
نصب تابلو برق کوچک دیواري روکار یا توکار ( 

 )20*15تا سایز 
 عدد

760،000 
 حفاري و گچ کاري (توکار) بدون

 بدون حفاري و گچ کاري (توکار) 30،000 عدد 10*10نصب جعبه تقسیم برق  15

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

 بعد از بازدید  760،000   نصب تابلو برق سلولی 17

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

 توافقی بر اساس شرایط محیط پروژه  توافقی عدد 10KVAتا قدرت  5KVAاز    UPSنصب  19

 حلقه ایجاد چاه ارت  20
مطابق بخش 

Wireless 
  

   8،630،000 حلقه  نظارت بر چاه ارت  21

  تعرفه نرخ تست و عیب یابی شبکه. 3-4-6

  برق شبکهتست و عیب یابی فهرست بهاي نرخ خدمات . 25جدول

 واحد  عناوین خدمات شبکه ردیف
قیمت 

 (ریال)
 توضیحات 

  تست صحت عملکرد و عیب یابی

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

 ساعت کارشناس فوق تخصصی ثابت
 30،000 پیوند نود 1000تا  200) از CDتست مسیر اتصال مسی (ارائه گزارش روي  2

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

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

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

 پیوند )CDتست مسیر اتصال فیبرنوري با دستگاه تستر (ارائه گزارش روي  6
180،000 

بدون  DTX-1800با دستگاه فلوك 

لینک به  10پرینت روي کاغذ حداقل 
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 واحد  عناوین خدمات شبکه ردیف
قیمت 

 (ریال)
 توضیحات 

اضاقه هزینه دو نفر ساعت کارشناس فوق 

 تخصصی ثابت

7 
روي  db(با گراف افت  OTDRتست مسیر اتصال فیبرنوري با دستگاه 

CD( 
 هر تار

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

 ساعت کارشناس فوق تخصصی ثابت
8 

(با گراف مسیر بر روي  OTDRتشخیص محل شکستگی فیبر با دستگاه 

CD( 
 هر تار

380،000 

 مستند سازي

 Passiveتهیه نقشه و مستندات شبکه ساختار کابلکشی بخش  1
طبقه / 

 سگمنت

نفر ساعت 

کارشناس 

 تخصصی

شامل مسیر داکت، لوله و کابل کشی  

مسی و فیبر نوري و محل رکها و اطاق 

 تجهیزات بر روي نقشه پالن

 سگمنت Activeتهیه نقشه و مستندات شبکه ساختار تجهیزات بخش  2

نفر ساعت 

 کارشناس

 تخصصی

شامل ارتباطات و تنظیمات مربوط به 

روترها و سوئیچها و ... تعاریف مربوط به 

اینترنت و اینترانت و سطوح دسترسی 

 کاربران

 تهیه نقشه و مستندات برق 3
طبقه / 

 سگمنت

نفر ساعت 

کارشناس 

 تخصصی

شامل مسیر داکت، لوله و کابل کشی 

برق و محل تابلوها و تجهیزات بر روي 

 پالننقشه 

 تهیه نقشه و مستندات مخابرات 4
طبقه / 

 سگمنت

نفر ساعت 

کارشناس 

 تخصصی

شامل مسیر داکت، لوله و کابل کشی 

ها و تجهیزات بر MDFتلفن و محل 

 روي نقشه پالن

 رك تهیه نقشه نماي رك ایستاده یا دیواري 5

نفر ساعت 

کارشناس 

 تخصصی

  

 پنلها و تجهیزات شبکهبرچسب زنی و کدبندي کابلها، پریزها، پچ  6
تجهیز / 

 38،000 نود
  

  تعرفه نرخ کابل کشی مجدد. 4-4-6

  کابل کشی مجدد فهرست بهاي نرخ خدمات. 26جدول

 توضیحات  قیمت (ریال) واحد عناوین خدمات شبکه  ردیف 

 متر جمع آوري کابلهاي شبکه اجرا شده از قبل 1
کابل  35%

 Cat5eکشی
  

 متر کردن پیچ و رولپالك جمع آوري داکت با باز 2
نصب داکت تا   35%

 سانت 3سایز 

سایر –کلیه سایزهاي داکت پالستیکی 

 موارد توافقی

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

 سانت 3سایز 

سایر –کلیه سایزهاي داکت پالستیکی 

 موارد توافقی

4 
گذاري کابلهاي کشیده پیدا کردن سرکابل و شماره 

 شده از قبل
 با تست و نصب نمراتور پالستیکی 57،000 لینک
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  تعرفه نرخ مخابرات. 5-4-6

  مخابراتفهرست بهاي نرخ خدمات نصب بستر . 27جدول

 قیمت (ریال) واحد عناوین خدمات شبکه  ردیف 

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

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

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

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

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

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

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

 40،000 عدد نصب پریز تلفن  8

 Wireless  راه اندازي و پشتیبانی و خدمات شبکه هاي تعرفه نرخ نصب،. 6-4-6

  Wirelessنصب،راه اندازي و پشتیبانی و خدمات شبکه هاي فهرست بهاي نرخ خدمات . 28جدول

 قیمت (ریال) تعداد شرح ردیف

 14،500،000 یک لینک نصب آنتن و رادیو باالي دکل یک لینک کامل  1

 6،830،000 یک لینک کامل الین آف سایت از پشت بام  2

 12،800،000 یک لینک کامل البن آف سایت از روي دکل  3

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

5 
یک بار آچارکشی کامل دکل هاي مهاري سه پایه و چهار پایه، جهت تنظیم مهاري هاي دکل 

 و کنترل عمودي بودن آن با تعهد نگهداري و پشتیبانی سه ماهه بعد از آچارکشی
 به ازاي هر متر ارتفاع دکل

460،000 

 6،830،000 یک مورد سازي تجهیزات از روي دکلپیاده  6

7 

سایت سروي و ارایه طرح شامل شناخت محیط فرکانسی و اعالم مشخصات رادیو ها وآنتن 

هاي مورد نیاز و باند فرکانسی آزاد و توپولوژي شبکه و راهکار اجرا براي شبکه هاي 

Outdoor Wireless 

  به ازاي هر لینک مبلع

 کیلومتري  5تا محدوده 
5،970،000 

8 
هاي مورد نیاز و راهکار اجرا به  APسایت سروي و بررسی محیط مشتري و اعالم تعداد 

 Indoor Wirelessصورت مکتوب براي شبکه هاي 
 AP 1،360،000به ازاي هر 

 4،270،000 به ازاي هر نقطه مشتري برآورد میزان و نوع دکل مورد نیاز بر اساس سایت سروي و محاسبات الزم و اعالم به 9

 به ازاي هر دکل نظارت فنی بر اجراي دکل و تایید کیفیت و مشخصات دکل 10
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی

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

 کارشناسی

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

 کارشناسی

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

 کارشناسی

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

 کارشناسی

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

 کارشناسی

 APبه ازاي هر رادیو یا هر  Indoorبراي شبکه هاي  WDSتنظیمات و راه اندازي  16
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی
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 قیمت (ریال) تعداد شرح ردیف

 APبه ازاي هر رادیو یا هر  Outdoorبراي شبکه هاي  WDSتنظیمات و راه اندازي  17
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی

 E1تنظیمات و راه اندازي پورت هاي  18
در هر   E1به ازاي هر پورت 

 رادیو

بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی

 8،530،000 به اراي هر لینک تست پهناي باند با نرم افزارهاي مربوطه و ارایه گزارش وضعیت لینک 19

 APبه ازاي هر رادیو یا هر  Indoor Wirelessدر شبکه هاي  Roamingتنظیمات و راه اندازي  20
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی تخصصی

 APبه ازاي هر رادیو یا هر  Outdoor Wirelessدر شبکه هاي  Roamingتنظیمات و راه اندازي  21
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی تخصصی

 APبه ازاي هر رادیو یا هر  Indoor Wirelessبراي شبکه هاي  Meshتنظیمات و راه اندازي  22
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی تخصصی

 APبه ازاي هر رادیو یا هر  Outdoor Wirelessبراي شبکه هاي  Meshتنظیمات و راه اندازي  23
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسی تخصصی

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

 کارشناسی تخصصی

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

 Adapter 340،000هر  نصب و راه اندازي کارت هاي وایرلس 26

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

 و اعمال سیاست ها و تنظیمات شبکه مشتري بر روي کنترلر 
 به ازاي هر کنترلر

59،720،000 

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

 و اعمال سیاست ها و تنظیمات شبکه مشتري بر روي کنترلر
 ازاي هر کنترلربه 

110،910،000 

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

 پوینت  و اعمال سیاست ها و تنظیمات شبکه مشتري بر روي کنترلر  
 به ازاي هر کنترلر

162،100،000 

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

 پوینت  و اعمال سیاست ها و تنظیمات شبکه مشتري بر روي کنترلر  
 به ازاي هر کنترلر

ریال به  103ر700ر000

 1،220،000اضافه ي  مبلغ 

ریال براي هر اکسس 

دستگاه  100پوینت مازاد 

 و متصل به شبکه

31 
 Service Applianceمانند  Globalتنظیمات عمومی و اختصاصی تجهیزات مدیریت 

 ها 

به ازاي هر کنترلر مدیریت 

local  متصل شده بهSA 59،720،000 

  خدمات سیستم هاي ذخیره سازيتعرفه نرخ . 7-4-6

  سیستم هاي ذخیره سازيفهرست بهاي نرخ خدمات  .29جدول

 قیمت (ریال) واحد شرح فعالیت ردیف

 2،520،000  خدمت سیستم ذخیره سازي Monitoringراه اندازي نرم افزارهاي  1

 2،520،000  خدمت Fabricشبکه  Monitoringراه اندازي نرم افزارهاي  2

 Fiber Channel SAN		نصب، پیکره بندي، پیاده سازي و راه اندازي 3

Switch 
  3،150،000  خدمت
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4 

شبکه ذخیره   بررسی وضعیت سیستم هی مورد نظر جهت اتصال به 

، حجم داده و میزان IOPSسازي به منظور شناخت اهمیت، اولویت، 

 رشد

  متخصص شبکه    نفر/ساعت

  فوق تخصص شبکه    نفر/ساعت طراحی سیستم ذخیره سازي 5

  فوق تخصص شبکه    نفر/ساعت Fabricطراحی شبکه  6

7 

ارائه خدمات کارشناسی جهت پیاده سازي سیستم ذخیره سازي شامل 

هاي تهیه License،   اعمال Best Practiceپیکره بندي بر اساس 

سامانه مجازي در صورت لزوم، پیاده       شده توسط کارفرما، ارتباط با 

 سازي راه کارهاي امنیتی طراحی شده

  فوق تخصص شبکه    نفر/ساعت

  سرورها–تعرفه نرخ و نصب راه اندازي پردازش داده ها . 8-4-6

 سرورها–راه اندازي پردازش داده ها  ،نصبفهرست بهاي نرخ خدمات . 30جدول

 شرح فعالیت ردیف

Small Medium Enterprise 

one or 2 
processors 

4 +

processors 
Blade Servers 

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

       افزاري سرورنصب سخت  2

 2T2 + 1E2xN 790،000 790،000 رك  3

 - Free Free رومیزي  4

5  Wiring 396،000 396،000 1،199،000 

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

 T 635،000 635،000 1E2 + 0.5E2xNو حافظه  Raidپیکره بندي   7

 - - - OS TTنصب حداقل   8

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

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

  منوط به اعالم استراتژي از طرف کارفرما

   تهیهOS .و درایورهاي مورد لزوم براي نصب به عهده کارفرما میباشد

 جدول ضریب شغلی :مبالغ بر اساس  

 E1 :;کارشناس فوق تخصصی:   

 E2:کارشناس تخصصی : T2:تکنسین درجه دو : 

 T1:تکنسین درجه یک : N تعداد :Blad ها 

  تعرفه نرخ خدمات بازیابی اطالعات. 9-4-6

 بازیابی اطالعاتفهرست بهاي نرخ خدمات . 31جدول

 خدمات بازیابی اطالعات

 مبلغ (ریال) واحد نام خدمات  ردیف

1 
  RAIDکنترل اولیه جهت امکان سنجی بازیابی اطالعات یک مدیاي ذخیره سازي بدون تکنولوژي 

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

1،300،000 
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2 

  RAIDبازیابی اطالعات یک مدیاي ذخیره سازي بدون تکنولوژي 

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

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

 هر گیگابایت *

120،000 

3 

  RAIDبازیابی اطالعات یک مدیاي ذخیره سازي بدون تکنولوژي 

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

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

 هر گیگابایت **

10،000 

4 
  RAIDArrayکنترل اولیه جهت امکان سنجی بازیابی اطالعات مدیاي ذخیره سازي داخل یک 

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

4،700،000 

5 
  RAID Arrayبازیابی اطالعات مدیاي ذخیره سازي داخل یک یا چند 

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

 کارشناس تخصصی

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

 توافقی نفر / ساعت FileLevelبازیابی اطالعات بصورت  7

 توضیحات:

* 
 یره سازي.ذختاکید میگردد مبلغ قابل دریافت بابت هر گیگابایت اطالعات بازیافت شده بوده و نه اطالعات موجود جهت بازیابی یا ظرفیت کل خود مدیاي 

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

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

 محاسبه میگردد.

  تعرفه نرخ حفاظت فیزیکی. 10-4-6

 حفاظت فیزیکیفهرست بهاي نرخ خدمات . 32جدول

   خدمات دوربینهاي مدار بسته                                        

 مبلغ (ریال) واحد نام خدمات  ردیف

 556،000 دستگاه متر) * 3داخل ساختمانی (تا ارتفاع  ثابت از هر نوعنصب فیزیکی دوربین  1

2 
بابت هر متر اضافه  -متر 3داخل ساختمانی (باالتر از  ثابت از هر نوعدوربین و تنظیم زوایا  نصب فیزیکی

***( 
 متر

140،000 

 695،000 دستگاه داخل ساختمانی (از هر نوع) ** ثابت از هر نوعراه اندازي و تنظیمات نرم افزاري دوربین  3

 1،042،000 دستگاه *)متر  3خارج ساختمانی (تا ارتفاع  ثابت از هر نوعنصب فیزیکی دوربین  4

 903،000 دستگاه **)متر  3خارج ساختمانی ( تا ارتفاع ثابت از هر نوعراه اندازي و تنظیم دوربین  5

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

 متر اضافه***
 متر

348،000 

 348،000 دستگاه PTZاضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوع چرخشی زوم دار  7

 1،216،000 دستگاه Speed Domeاضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوع چرخشی زوم دار  8

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

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

 عدد نصب هرگونه دستک تا اندازه یک و نیم متري جهت نصب دوربین 11
486،000 

 هزینه نصب 50% دستگاه جمع آوري تجهیزات 12

 1،042،000 دستگاه بهمراه هارد داخلی نصب فیزیکی دستگاه ضبط و مدیریت دوربین 13
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   خدمات دوربینهاي مدار بسته                                        

 مبلغ (ریال) واحد نام خدمات  ردیف

 کانال بابت هر کانال فعال -تنظیم نرم افزاري دستگاه ضبط و مدیریت دوربین   14
208،000 

15 
انجام تنظیمات پیشرفته پردازش تصویر (شامل نرم افزارهاي شمارش، تشخیص چهره، حفاظ مجازي، 

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

 کارشناس تخصصی

  1،667،000  دستگاه  نصب و راه اندازي دستگاه ذخیره سازي خارجی و انجام تنظیمات الزم**** 16

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

  توافقی  سري  انجام تنظیمات انتقال تصویر 18

19 
طراحی سیستم دوربین مدار بسته (شامل تهیه نقشه جاگذاري دوربینها، مسیرهاي ارتباطی، لیست 

  تجهیزات و خدمات و راهکارهاي مدیریت نظارت تصویري)
  نفر/ساعت

  کارشناس تخصصی

  توافقی     آموزش کاربري و مدیریت سیستم 20

  695،000  عدد  (IR)نصب و راه اندازي پروژکتوردید در شب  21

22 
نصب و راه اندازي ملزومات دوربین شامل میکروفون اسپیکر، حافظه داخلی، ورودي و خروجی هاي 

  متعدد آالرم و...
  عدد

556،000  

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

ینه راه اندازي **راه اندازي و تنظیمات نرم افزاري  هر دوربین شامل انجام تنظیمات لنز و زاویه همچنین فوکوس و سایر تنظیمات نرم افزاري میباشد، هز

 تحت عنوان اضافه بها به این قیمت (قیمت پایه) اضافه میگردد. IPدوربینهاي خاص ارتفاع، یا انجام تنظیمات 

متر) و مکانهاي خاص و همچنین نصب تجهیزات با شرایط ویژه مانند دوربین با قاب ضد انفجار و  6یا اجاره تجهیزات کار در ارتفاع (باالتر از  *** هزینه تامین

 محیطهاي سخت شامل تعرفه فوق نبوده و بصورت توافقی تعیین میگردد.

  مات الزم جهت همخوانی با دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر دوربین می باشد.نصب و راه اندازي سیستم ذخیره ساز خارجی شامل انجام کلیه تنظی****

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

  RFIDتعرفه خدمات . 11-4-6

  RFID خدماتفهرست بهاي نرخ  .33جدول

 شناسایی و طراحی فرآیندها -بخش اول 

 مبلغ به ریال واحد شرح خدمات  ردیف

 کارشناس فوق تخصصی نفر/ساعت بررسی فرآیندهاي موجود درسازمان، تهیه مستندات مربوط به فرآیندها و تغییر درراستاي بهبود آنها 1

 کارشناس فوق تخصصی نفر/ساعت موجود و رایج دراین خصوصتهیه و تنظیم نقشه هاي سایت براساس نرم افزارهاي  2

 آزمایش و بررسی محیطی -بخش دوم 

3 
) براساس Interoogation Zoneارزیابی، شناسایی و اجراي تست هاي محیطی در مناطق بازرسی (

 فرآیندها
 توافقی مورد

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

 قطبی درمحیط
 توافقی مورد

 توافقی سري تهیه مستندات مربوط به آزمایشات تست محیطی 5

 )Pilotپیاده سازي نمونه عملیاتی ( -بخش سوم 

 توافقی مورد اجرا و پیاده سازي آزمایشی نمونه عملیاتی در سایت براساس تست هاي محیطی صورت گرفته 6

 نصب و راه اندازي -بخش چهارم 

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

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

 مبلغ به ریال واحد شرح خدمات  ردیف

 2،074،000 عدد نصب داده خوان 9

 کارشناس عمومی نفر/ساعت پیکره بندي و نصب نرم افزاري داده خوان 10

 9،031،000 عدد جایابی و نصب آنتن ها در محیط 11

 پیاده سازي میان افزار -بخش پنجم 

 کارشناس فوق تخصصی نفر/ساعت )Middle Wareطراحی، نصب و اجراي میان افزار ( 12

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

 کارشناس فوق تخصصی نفر/ساعت نصب و فعالسازي الیسنس دستگاه داده خوان 14

 عیب یابی و رفع اشکال -بخش ششم 

 کارشناس تخصصی نفر/ساعت عیب یابی در سیستم 15

 کارشناس تخصصی نفر/ساعت عیب یابی آنتن 16

 کارشناس تخصصی نفر/ساعت عیب یابی میان افزار 17

  کارشناس تخصصی نفر/ساعت ر هاي مشابه )نعیب یابی تجهیزات ماشه اي ( هند هلد و اسک 18

  تعرفه نرخ خدمات مجازي سازي. 12-4-6

  مجازي سازي فهرست بهاي نرخ خدمات. 34جدول

 خدمات مجازي سازي سرور ها

 مبلغ (ریال) واحد نام خدمات  ردیف

 34،735،000 نفر/ساعت Hypervisorآماده سازي زیر ساخت سخت افزاري جهت نصب هاست  1

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

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

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

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

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

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

 41،682،000 نفر/ساعت HAجهت  Hypervisorکالسترینگ  8

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

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

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

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

 27،788،000 نفر/ساعت Nexus 1000نصب و پیکربندي سوییچ مجازي  13

 27،788،000 نفر/ساعت تبدیل سیستم هاي فیزیکی به ماشین مجازي و پیکربندي  14

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

ــف ــز داده: تعری ــه (Data Center)مرک ــه ب ــاخت مجموع ــا، زیرس ــرویس گره ــزات  اي از س ــاطی/امنیتی و تجهی ــاي ارتب ه

ــه، نگهــداري و پشــتیبانی از ســرویس الکترونیکــی گفتــه مــی ــراي ارای هــاي تحــت شــبکه (اینترنت/اینترانت/اکســترانت) شــود کــه ب

یـه شـده از طـرف مرکـز داده     هـاي ارا تواننـد بـا بـه کـارگیري سـرویس     شوند. سـازمان هـا، شـرکت هـا، و افـراد مـی      بکار گماشته می

هــاي مبنتــی بــر شــبکه خــود را بــر روي اینترنــت (اینترانت/اکســترانت) راه انــدازي کننــد. مرکــز  گــاه هــا، اطالعــات و ســرویسوب

توانـد بـه عنـوان یـک مرکـز پردازشـی، مرکـز ذخیـره داده، مرکـز          داده، بسته به نوع کاربردي کـه بـراي آن تعریـف شـده اسـت، مـی      

و یــا تمــامی ایــن مــوارد عمــل کنــد. مراکــز داده بســیار عظــیم و متنــوعی در سرتاســر شــبکه جهــانی اینترنــت در  جمــع آوري داده 

حال سرویس دهی هستند کـه برخـی از ایـن مراکـز اسـتفاده تجـاري محـدود درون سـازمانی دارنـد و برخـی دیگـر در اینترنـت بـه              

  .صورت تجاري و یا عمومی قابل استفاده هستند

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

 هاي سازمانی، تجاري و یا دانشگاهیشبکه (Campus) 

 هاي خصوصیشبکه  (Private WAN)  

 هاي سرویسفراهم کننده (SP) 

 مراکز داده اینترنتی (IDC) 

 مراکز داده فراسازمانی (Extranet) 

 مراکز داده محلی (Intranet) 

هـاي زیـر باشـند. ایـن قسـمت هـا، بسـته بـه         تواننـد شـامل قسـمت   مراکـز داده، بـه صـورت کلـی مـی     : ساختار مرکـز داده  

 :تواند متغیر باشددسته بندي مرکز داده می

 سیستم شبکه  .1

 تجهیزات شبکه مانند سوییچ ها، مسیریاب ها .1

 هاي امنیت شبکهها و سایر سامانهضدویروس ها، IPS ها وIDSهاي آتش، تجهیزات امنیتی مانند دیواره .2

 سیستم مدیریت و پایش شبکه .3

 هاي مورد نیاز آن هاسرویس گرها، شامل انواع سرورها و برنامه .4

 تجهیزات غیرفعال شبکه  .5

 سیستم کابل کشی و مدیریت کابل ها .1

 چینش و آرایش محیط داخلی مرکز داده .2

 افزاري هاي نرمسیستم .2

 افزاراطالعات و حفظ امنیت نرمهاي امنیت سیستم .1

 هاي کاربرديهاي اطالعاتی و برنامههاي عامل، بانکهاي مدیریت سیستمسیستم .2

 هاي یکپارچه سازي اطالعاتسیستم .3

 سیستم توزیع قدرت  .3

 هاي توزیع قدرت سیستم .1

 سیستم کابل کشی و مدیریت کابل ها .1

 هاي کنترل قدرتسیستم .2

 هاي پشتیبان قدرتسیستم .3

 اي پایش قدرت و نیروهسیستم .4
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 سیستم ذخیره سازي  .4

 سیستم ذخیره سازي داده ها .1

 سیستم پشتیان گیري و نگهداري قابل اطمینان پشتیبان ها .2

 سیستم بازیابی اطالعات .3

 سیستم تأسیسات  .5

 HVAC سیستم .1

 لوله کشی .2

 سیستم فیزیکی  .6

 هاي کنترل دسترسی فیزیکیسیستم .1

 هاي پایش فیزیکی و محیطیسیستم .2

 مقابله با تهدیدات فیزیکی و محیطی راه کارهاي .3

زیرسیستمهاي مختلف به رده هاي چهارگانه  (Redundancy)داده بسته به درجه افزونگی  مراکز: (Tiering)رده بندي مرکز داده 

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

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

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

-TIAوارد استثنا ذکر شده باشد. یک مرکز داده براي دسته بندي شدن در هر کدام از رده ها، باید باالزامات استاندارد صورت مشخص م

مطابقت داشته باید. از آنجایی که مفهوم رده ها براي طبقه بندي سطوح افزونگی درون سیستم هاي مرکز داده مختلف مورد  942

یط ایجاب کند بعضی از سیستم ها رده هاي بیشتري از برخی دیگر داشته باشند. براي مثال در استفاده قرار می گیرد، ممکن است شرا

جایی که قابلیت اطمینان به یک شرکت برق منطقه اي از سطح متوسط پایین تر است، مرکز داده باید براي سیستم هاي الکتریکی در 

آن کافی خواهد بود. رده کلی یک مرکز داده براساس ضعیف ترین  براي سیستم هاي مکانیکی 2طراحی شود در صورتی که رده  3رده 

اجزا آن مشخص می شود. جهت اطالع از جزئیات بیشتر در خصوص الزامات هر یک از زیر سیستمها و افزونگی سیستم تیرینگ 

(Tiering).به متن استاندارد رجوع گردد  

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

کابل کشی ساختاریافته داراي مقتضیات خاص از جمله ظرافت و دقت در رعایت استانداردهاي سختگیرانه اینگونه مراکز هستند، جدول 

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

 داده مشخص مینماید. فرمول پیشنهادي در این زمینه به قرار زیر میباشد:

  1ارائه خدمت در مرکز داده پایه رده )Tier 1 مبلغ پایه خدمت از جدول مربوطه = (x 1,5  

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

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

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

قرارندارند و بسته به مقتضیات استاندارد و شرایط محیطی  2الزاما همه زیر سیستمها در رده  2رده  الزم به ذکر است در یک مرکز داده

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

  همان زیر سیستم محاسبه میگردد.

پایینتر قرار گیرد (اطاق سرور،  TIA-942 1حاسبه مبلغ خدمات مربوط به هر مرکز داده که از الزامات استاندارد رده مبناي متوضیح: 

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

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

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

  توضیحات  تعرفه پیشنهادي  واحد  عنوان خدمات کارشناسی  ردیف

  بستر زیرساخت کابل کشی ساختار یافته

1  
  ترانکینگ صنعتی و خاص براي شرایط ویژهنصب انواع 

  متر
طبق جدول 

  زیرساخت

  

2  
   داده مراکز و صنعتی هاي محیط براي خاص و صنعتی ترانکینگنصب انواع 

  متر
طبق جدول 

  زیرساخت

  

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

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

  دیتا کشی کابل

1  
 تلفمخ هاي بندي درگروه صنعتی استانداردهاي با مسی سیم دیتا کشی کابل

  Cat5e, Cat6, Cat 6A, Cat7 مانند
  متر

طبق جدول 

  زیرساخت

  

2  
  Indoor صنعتی استانداردهاي با نوري فیبر کشی کابل

  متر
طبق جدول 

  زیرساخت

  

3  
  Outdoor صنعتی استانداردهاي با نوري فیبر کشی کابل

  متر
طبق جدول 

  زیرساخت

  

  مس دیتاي اتصاالت نصب

1  
 RJ45 Secure & Industrial پالگ نصب

  عدد
طبق جدول 

  زیرساخت

  

2  
 Secure & Industrial ماژول کانکشن نصب

  عدد
طبق جدول 

  زیرساخت

  

  نوري فیبر دیتاي اتصاالت نصب

1  
 ,Hotmelt انواع از و شبکه استانداردهاي طبق بر فیبرنوري کانکتور نصب

Epoxy, etc امن و صنعتی مخصوص کاورهاي با اما 
  عدد

طبق جدول 

  زیرساخت

  

    توافقی  عدد IP44, IP 54, IP67, etc استانداردهاي با صنعتی  خاص هاي جعبه نصب  2

    کانکتورها سایر نصب

    توافقی  عدد  صنعتی هاي استاندارد با منطبق خاص موارد سایر  1

    اتاقکنصب رك و 

طبق جدول خدمات   عدد  نصب رك با طراحی اتاقک بسته  1

  رك

  

طبق جدول خدمات   عدد  نصب رك با طراحی اتاق باز  2

  رك

  

طبق جدول خدمات   عدد  نصب اتاقک و ارتباطات تجهیزات  3

  رك

  

    هوشمند مرکزي مدیریت هاي سیستم براي دیتا کشی کابل و برق کشی کابل

    طبق جدول برق  متر ضعیففشار  برق کشی کابل  1

    طبق جدول برق  متر متر 10000 متراژ تا کشی کابل  3
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    طبق جدول برق  متر متر 25000 متراژ تا متر 10000 متراژ از کشی کابل  4

    طبق جدول برق  متر باال به 25000 متراژ از کشی کابل  5

   طبق جدول برق  متر خاص اعالن هاي چراغ و اضطراري چراغ هاي سیستم براي کشی کابل  6

7  
 و قحری ضد هاي کابل از استفاده با حریق اعالن هاي سیستم براي کشی کابل

 گراد سانتی درجه 800 تا آتش برابر در مقاوم
 طبق جدول برق  متر

  

   طبق جدول برق  عدد  خاص و ویژه شرایط براي برق تابلوهاي نصب  8

   برقطبق جدول   عدد خاص شرایط با برق هاي پریز نصب  9

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

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

   طبق جدول برق  عدد 15KVA از باالتر هاي توان با هاي UPS نصب  12

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

 UPS براي آنها پیکربندي و مدیریتی افزارهاي نرم نصب
 طبق جدول برق  عدد

  

   توافقی  عدد  ژنراتور دیزل نصب  14

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

   طبق جدول برق  عدد ولتاژ در ناگهانی هاي جهش کردن فیلتر براي الکتریکی فیلترهاي نصب  16

   توافقی  متر آن تست و ارت چاه نصب  17

   طبق جدول برق  عدد باتري نصب  18

   طبق جدول برق  عدد باتري بهمراه اضطراري چراغهاي مرکزي سیستم نصب  19

    حریق اعالن هاي سیستم

   توافقی  عدد حریق اعالن مرکزي سیستم نصب  1

   توافقی  عدد دود آشکارگر سنسورهاي نصب  2

3  

  

 گرمایشی سرمایشی هاي سیستم خروجی ورودي مجاري سنسورهاي نصب

HVAC  
00 

  عدد
   توافقی

   توافقی  عدد برق تابلوهاي خروجی و وردي کابلهاي دماي و ولتاژ کنترل سنسورهاي نصب  4

   توافقی  عدد حریق اعالن دهنده هشدار هاي چراغ نصب  5

   توافقی  عدد حریق دهنده هشدار ادوات سایر نصب  6

    حریق اطفاي هاي سیستم

    توافقی  عدد مرکزي کنترل هاي اتاق و داده مراکز براي حریق اطفاي مرکزي سیستم نصب  1

    توافقی  عدد کنترل قابل هوشمند کربن اکسید دي هاي کن خاموش آتش نصب  2

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

    توافقی  عدد کربن اکسید دي هاي کپسول نصب  4

    توافقی  عدد  اي قطره پاش آب هاي کالهک نصب  5

    اضطراري روشنایی برق هاي سیستم نصب

    طبق جدول برق  عدد اضطراري برق مرکزي سیستم نصب  1

    طبق جدول برق  عدد داخلی باتري با اضطراري هاي چراغ نصب  2
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    طبق جدول برق  عدد اصلی باتري تابلو از مرکزي تغذیه با باتري بدون اضطراري هاي چراغ نصب  3

    طبق جدول برق  متر  اضطراري چراغ سیستم کشی کابل   4

    دسترسی کنترل هاي سیستم

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

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

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

    توافقی  عدد )Biometric( انگشت اثر کنترلی ماژول نصب  4

    توافقی  عدد چشم عنبیه یا شبکیه Eye Print کنترلی ماژول نصب  5

    توافقی  عدد صوتی آناالیزر کنترلی ماژول نصب  6

    توافقی  عدد چهره کنترلی ماژول نصب  7

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

    توافقی  عدد امضاء نمونه کنترلی ماژول نصب  9

    توافقی  عدد الکترونیکی هاي قفل نصب  10

    توافقی  عدد DNA تلفیقی هاي ماژول نصب  11

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

    بصري کنترل هاي سیستم

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

    طبق جدول دوربین  عدد اي شبکه بسته مدار هاي دوربین نصب  2

    طبق جدول دوربین  عدد سیم بی اي شبکه بسته مدار هاي دوربین نصب  3

    طبق جدول دوربین  عدد NVR نصب  4

    طبق جدول دوربین  عدد DVR نصب  5

    طبق جدول دوربین  عدد شب در دید هاي ماژول نصب  6

    طبق جدول دوربین  عدد )جوش و جنب و حرکات تشخیص( بصري مراقبت سنسورهاي نصب  7

    طبق جدول دوربین  عدد ها دوربین براي حریق و انفجار ضد هاي Housing نصب  8

    دوربین طبق جدول  عدد   آب ضد هاي عایق نصب  9

    انرژي کنترل هاي سیستم

    توافقی  عدد انرژي کنترل مرکزي سیستم نصب  1

    توافقی  عدد )المپ هر ازاي به( روشنایی سیستم براي انرژي کنترل هاي ماژول نصب  2

3  
 V 220 برق بر مبتنی هاي سیستم براي انرژي کنترل هاي ماژول نصب

 )عمومی(
  عدد

    توافقی

4  
 V 380 برق بر مبتنی هاي سیستم براي انرژي کنترل هاي ماژول نصب

 )عمومی(
  عدد

    توافقی

    توافقی  عدد انرژي کنترل سیستم افزاري نرم پیکربندي و نصب  5

6  
 کهشب به آن اتصال و انرژي کنترل سیستم افزاري سخت پیکربندي و نصب

 مرکزي
  عدد

    توافقی

    توافقی  عدد  سنتی هاي سیستم براي IP هاي ماژول نصب  7
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    کاذب سقف و کف هاي سیستم

    توافقی  متر معمولی کاذب کف سازي پیاده و نصب  1

    توافقی  متر حریق ضد کاذب کف سازي پیاده و نصب  2

    توافقی  متر  کاذب کف روي بر آب ضد هاي عایق نصب  3

    جدول سازه  متر مربع  نصب و پیاده سازي سقف کاذب  4

5  
نیوتن   غیر عامل بر روي سقفپیاده سازي روشهاي پدافند 

  /متر مربع

    توافقی

    سنج رطوبت هاي سیستم

    توافقی  عدد عمومی سنج رطوبت ماژول نصب  1

    توافقی  عدد کف در آب به حساس سنسورهاي ماژول نصب  2

    توافقی  عدد ها رك در آب به حساس سنسورهاي نصب  3

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

5  
 مراکز سازي خنک براي رسانی آب هاي لوله ترکیدگی تشخیص ماژول نصب

 ها دهنده سرویس روي بر داده
  عدد

    توافقی

    توافقی  عدد  رطوبت کنترل سیستم افزاري نرم پیکربندي و نصب  6

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

    برودتی هاي سیستم

    توافقی  عدد جذبی چیلر برودتی هاي سیستم نصب  1

    توافقی  عدد تراکمی چیلر برودتی هاي سیستم نصب  2

    توافقی  متر  کشی کانال  3

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

    طبق جدول مکانیک  متر طول  لوله کشی مسی  5

    طبق جدول مکانیک  متر طول  کشی درینلوله   6

    توافقی  عدد گازي هاي کولر اساس بر برودتی هاي سیستم نصب  7

    توافقی  عدد گازي کولر انواع کننده خنک هاي سیستم کنترلی هاي ماژول نصب  8

9  
 هب آن اتصال و کننده خنک سیستم مدیریتی افرار نرم نصب و پیکربندي

  اصلی کنترلگر سیستم
  عدد

    توافقی

    فیزیکی و پیرامونی حفاظت

    توافقی  متر داده مراکز فیزیکی حفاظت براي بیرونی حصار نصب  1

    توافقی  متر الکتریکی سیستم به مجهز بیرونی حصار نصب  2

    توافقی    موارد سایر براي انفجار ضد تجهیزات نصب  3

    حریق و عایق بندي ضد هاي رنگ و ها پنل

    توافقی  متر ها دیوار براي حریق ضد هاي پنل نصب  1  

    طبق جدول مکانیک  متر  نصب عایق هاي صوتی و رطوبتی  2

    طبق جدول مکانیک  متر  نصب عایق هاي الکتریکی و مغناطیسی  3

    طبق جدول سازه  متر  نصب دیوار پوشها   4
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