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  1391 سال در نرخ پایه فعالیت
ســال  در. مبنــاي اولیــه تمــام محاســبات حقــوق پایــه اعــالم شــده از ســوي کــار و امــور اجتمــاعی در همــان ســال مــی باشــد 

در ایـن بخـش هـدف محاسـبه نـرخ پایـه یـک نفرسـاعت کـار انجـام           . کامـل گردیـده اسـت   بـر همـین مبنـا     جدول ذیـل نیز  1391
شده تحت پوشش یک واحد صـنفی بـا احتسـاب سـربارهاي مسـتقیم حقـوق و دسـتمزد روي نـرخ پایـه حقـوق یـک کـارگر سـاده              

کارشناســی محاســبه خواهــد در بخــش هــاي بعــدي براســاس تخصــص و شــرایط کــاري از روي ایــن نــرخ پایــه، نــرخ  . مــی باشــد
  .گردید

سـربار مسـتقیم حقـوق شـامل کلیـه مبـالغی اسـت کـه مسـتقیما در ارتبـاط بـا حقـوق معنـی پیـدا               : سربار مستقیم حقوق
در جـدول هـاي ذیـل تـاثیر     . از جمله به بیمه سـهم کارفرمـا و بیمـه بیکـاري یـا سـنوات خـدمت مـی تـوان اشـاره نمـود           . می کنند

محاسـبه و در نتیجـه نـرخ پایـه هزینـه یـک نفـر سـاعت کـار بـا احتسـاب             1391پایـه حقـوق در سـال    سربارهاي مستقیم بر نـرخ  
  :سربارهاي مستقیم استخراج گردیده است

 
 )ریال(ها  هزینه

 ساالنه ماهانه روزانه پارامترها
 46764000 3897000 129900 حقوق

 1209600 100800 مبلغ ثابت خواروبار و مسکن
 4676400 389700 رابر حداقلب 3 حق عائله مندي

 4200000 350000 مبلغ ثابت بن کارگري
 9352800 779400 درصد 20 بیمه سهم کارفرما

 1402920 116910 درصد 3 بیمه بیکاري
 7794000 649500 دوازدهم 2 عیدي و پاداش
 3897000 324750 دوازدهم 1 سنوات خدمت

 79296720 6608060 حداقل هزینه پرسنل
  

  
  

  )ساعت(رکرد کا
  2288  ساعت 44  هفته 52  کار در سال جمع ساعت

  191  7:20در   روز 26  استحقاقی کسر مرخصی
  161  7:20در   روز 22  91تعطیل  کسر روزهاي
  1936  کار در طول سال خالص جمع ساعت

  .ته استفسال از روي تقویم رسمی شمارش و در جدول قرار گر در طولتعداد روزهاي تعطیل غیر جمعه  :توجه
  

  1936/79296720=ریال 40959: هزینه پایه حقوق دستمزد با احتساب سربارهاي مستقیم به ازاي یک نفر ساعت برابر است با
  .مبناي تمام محاسبات در تعرفه ها می باشد) ریال41000(گرد شده این رقم 

  .و پرداخت خواهد شد نهایی ،با توافق طرفین سپسو انجام براساس تعرفه محاسبات اولیه ها و شرایط خاص براي پروژه: تبصره
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  تاثیر محدوده جغرافیایی و شهر بر نرخ تعرفه
بزرگی شهر و رونـق فعالیتهـاي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در شـهر پـارامتر تعیـین کننـده اي بـراي تفـاوت هزینـه هـا در              

یـر عملیـاتی در فعالیتهـاي ارائـه شـده از طریـق       ایـن تـاثیر روي تمـام سـربارهاي عملیـاتی و غ     . شهرهاي مختلف کشـور مـی باشـد   
واحـد صـنفی بــا اعمـال ضــریب     هــربنــابراین جـدول ذیـل ضــرایبی را ارائـه نمــوده اسـت کـه      . افـراد حقیقـی و حقــوقی مـی باشـد    

  .مربوط به شهر خود در جداول نهایی تعرفه ها می تواند تعرفه خاص شهر و استان خود را داشته باشد
  

  ضریب جغرافیایی
  1.5  ان بزرگتهر

  1  ... )مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و (کالن شهرها 
  0.75  سایر شهرهاي مرکز استان

  0.5  هامراکز شهرستان
براسـاس  ) تعرفـه خـدمات شـبکه    (بـه جـز بخـش انتهـایی     نـرخ نامـه   نـرخ هـاي نهـایی ارائـه شـده در ایـن       کلیـه  : 1 توضیح

بـراي بخــش شـبکه شــرایط ضـریب جغرافیــایی در همــان     .گردیـده اســت  محاســبه) کــالن شـهرها (ضـریب جغرافیــایی ردیـف دوم   
  .بخش مطالعه گردد

هـاي صـورت گرفتـه    تحقیقات، جمـع آوري اطالعـات و توسـعه ایـن تعرفـه بـر اسـاس داده هـاي آمـاري و فعالیـت          : 2 توضیح
  . در سراسر کشور می باشد
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  تعرفه خدمات نرم افزاري
بـه همـین منظـور سـاختار تعرفـه بـه گونـه        . قالب پـروژه هـا اجـرا و ارائـه مـی گردنـد      به صورت معمول خدمات نرم افزاري در 

در ادامـه انـواع   . یی است که هم استفاده مـوردي داشـته باشـد و هـم جهـت بـرآورد هزینـه واقعـی پـروژه مـورد کـاربرد قـرار گیـرد             
  . ا بر نرخ پایه اعمال می گرددسربارهاي عملیاتی براي انجام فعالیتهاي این حوزه نامبرده می شوند و تاثیر آنه

  
ــاتی ــوع ســربار شــامل ســایر هزینــه هــایی اســت کــه بصــورت معمــول در اجــراي یــک کــار مصــرف    : ســربار عملی ــن ن   ای

همچنـین نـرخ   . از جمله مـی تـوان بـه هزینـه فضـا، تجهیـزات و اسـتهالك، ابـزار، پـذیرایی و ایـاب و ذهـاب اشـاره کـرد             . می شوند
  . ر این حوزه قرار می گیردد) بهره وري(ساعت کار مفید 

. بـرآورد میگـردد  % 80در شـرایط قابـل قبـول در واحـدهاي صـنفی کارآمـد، حـدود        ) میـزان بهـره وري  (نرخ ساعت کـار مفیـد   
  ایـن نـرخ بـه صـورت مسـتقیم بـر نـرخ پایـه تـاثیر داده         . تحمل هزینه نـرخ بهـره وري پـایین تـر برعهـده واحـد صـنفی مـی باشـد         

ررســی هــاي بــه عمــل آمــده و اســتعالم هــاي صــورت گرفتــه، میــانگین ســرانه ســایر ســربارهاي   براســاس بهمچنــین . مــی شــود
  . برآورد گردیده است% 62عملیاتی ذکر شده 

  
امـا هـر واحـد    . سـربارهاي اشـاره شـده در مباحـث قبلـی، مسـتقیم بـه اجـراي کـار مربـوط مـی شـدند            : سربار غیر عملیاتی

بـدون آنهـا شـاکله اصـلی واحـد صـنفی از دسـت مـی رود و بـدون آن هزینـه هـا،            صنفی داراي انواع دیگـري از هزینـه هاسـت کـه     
عمومـا سـربار   . از جملـه مـی تـوان بـه هزینـه هـاي اداري تشـکیالتی و بازاریـابی فـروش اشـاره نمـود           . پروژه ه سرانجام نمـی رسـد  

ده و اسـتعالم هــاي  براسـاس بررســی هـاي بـه عمــل آمـ    . هزینـه هـاي سـتادي یــک واحـد صـنفی، در ایــن بخـش قـرار مــی گیـرد        
ــر عملیــاتی در واحــدهاي صــنفی ارائــه دهنــده خــدمات نــرم افــزاري     ــرآورد % 33صــورت گرفتــه، میــانگین ســرانه ســربارهاي غی ب

بنــابراین ضـریب باالســري مــورد اســتفاده در محاسـبات جمــع ســربارهاي عملیــاتی و غیـر عملیــاتی درنظــر گرفتــه    . گردیـده اســت 
  . شده است

  )ریال(سربار 
  41000    ایه هر نفر ساعتپ هزینه
  51250  %80  مفید وقت ضریب
  99937  1+  0.62+  0.33  باالسري ضریب

  100000  نرخ ساعت پایه خدمات نرم افزاري
 انجـام  سـاعات  و ضـریب شـغلی   انفورماتیـک،  عـالی  شـوراي  رده بنـدي  در شـرکت  رتبـه  براسـاس  افـزاري  نـرم  خـدمات  نرخ

  :می شود محاسبه زیر فرمول براساس کار
  ضریب بهاي تمام شده)*1+1)/1+رتبه شوراي عالی انفورماتیک*((ضریب شغلی*ضریب جغرافیایی*نفر ساعت پایه خدمات نرم افزاري= نرخ 

  .ضریب شغلی و ضریب بهاي تمام شده در ادامه توضیح داده شده است: توضیح 
  

ایـه حقـوق در مشـاغل مختلـف چرخـه      بررسـی هـاي انجـام شـده ضـریب شـغلی بـراي تعیـین میـانگین پ          براساس: ضریب شغلی
  : تولید نرم افزار، به شرح جدول ذیل می باشد

  ضریب شغلی
  1.3  کارشناس پشتیبانی و نگهداري، نصاب و راه انداز

  1.8  برنامه نویس، آزمایشگر و آموزش دهنده
  2.5  تحلیلگر و طراح

  3.5  تحلیلگر ارشد و مدیر پروژه
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ایـن ضـرایب   . حصـیلی کارشناسـی بـا سـه سـال سـابقه کـار مفیـد تعیـین گردیـده اسـت           ایـن جـدول براسـاس مـدرك ت     :1تبصره 
  . برابر افزایش و مورد استفاده خواهند بود 2برابر و براي مدرك تحصیلی دکترا  1.5براي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد 

  . ده گرددبراي محاسبه نرخ مشاور و مشاور ارشد از جداول مربوط به بخش مشاوران استفا :2تبصره 
  

بـراي محاسـبه قیمـت پـروژه، عـالوه بـر تخمـین زمـان مـورد نیـاز از سـطوح مختلـف شـغلی در فازهـاي               : ضریب بهاي تمام شده
  :پروژه باید سربار ناشی از بیمه مالیات و سود مورد انتظار شرکت را نیز لحاظ نمود

در صـنعت نـرم افـزار اسـت و البتـه در عمـل نشـان         این میـزان سـود، حـداقل سـود مـورد توقـع      ( %20: متوسط نرخ سود مورد توقع
  ).داده است که در مواقع بسیار اندکی محقق می گردد

 7.5تـا   5اسـت بعـالوه حـدود    % 10ناشـی از بلوکـه شـدن بخـش آخـر پرداخـت کارفرمـا کـه حـدود          ( %1: هزینه غیر مستقیم بیمه
اه تـا اخـذ مفاصـا فـرض گـردد براسـاس متوسـط نـرخ         مـ  3چنانچـه متوسـط زمـان بلوکـه شـدن      . درصد تا زمان اخذ مفاصا حساب

  ).محاسبه می گردد% 1سود بانکی عدد 
  ).از سود مورد توقع محاسبه گردیده است% 25سربار مالیات به میزان ( %5: سربار مالیات

  .مالیات بر ارزش افزوده مجزا و در زمان صدور صورتحساب نهایی براي کارفرما لحاظ خواهد گردید :3تبصره 
  . تعیین می گردد 1.33برابر )  1.01*1.05*80/100 توجه به موارد ذکر شده ضریب بهاي تمام پروژه با
  

  تعرفه نرخ خدمات نرم افزاري
کارشناس پشتیبانی و   رتبه شورا

  نگهداري، نصاب و راه انداز
برنامه نویس، آزمایشگر و 

  تحلیلگر ارشد و مدیر پروژه  تحلیلگر و طراح  آموزش دهنده

1  259000 359000 499000 698000 

2  231000 319000 443000 621000 

3  216000 299000 416000 582000 

4  207000 287000 399000 559000 

5  202000 279000 388000 543000 

6  198000 274000 380000 532000 

7  195000 269000 374000 524000 

  .محاسبه می گردد 1.2ازمان باشد مبالغ با ضریب درصورتیکه محل ارائه خدمت خارج از س :4تبصره 

تهران و سایر رده . محاسبه گردیده است) کالن شهرها(نرخ هاي این جدول براساس ردیف دوم جدول ضریب جغرافیایی  :5تبصره 
  .هاي شهري باید ضرایب مربوط به شهر خود را اعمال نمایند

  160قت در هرکدام از سطوح کاري جدول فوق، نرخ یک نفر ساعت ضربدر درصورت نیاز به تخصیص نیروي کار تمام و :6تبصره 
  . محاسبه خواهد گردید% 80ضربدر 

نرخ یک نفر ماه تمام وقت با لحاظ تمامی شرایط کاري منطبق بر قانون  ،3براي تحلیلگر و طراح یک شرکت داراي رتبه شوراي : مثال
  000/416*160*0.8 = 000/200/53ریال    :مساوي است باساعت کار در هفته  44کار و امور اجتماعی براي 
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  تعرفه خدمات مشاوره اي
بـه  . به صورت معمول خدمات مشاوره یـی از سـوي شـرکت هـاي مشـاور و یـا مشـاورین حقیقـی داراي رتبـه ارائـه مـی گـردد            

  .ا پوشش می دهدطیف مشاورین حقیقی و حقوقی در دو درجه کیفی ر همین منظور ساختار تعرفه به گونه اي است که
ــوقی ــاورین حق ــدي در حــوزه     : مش ــک داراي رده بن ــالی انفورماتی ــه از شــوراي ع ــایی هســتند ک ــوع مشــاورین شــرکت ه ــن ن ای

ضـریب  شـغلی بـراي دو رده مشـاور بـه لحـاظ       . بنـابراین از فرمـول نـرخ بـه صـورت ذیـل اسـتفاده مـی گـردد         . مشاوره مـی باشـند  
  . همین اساس جدول نرخ گذاري آماده گردیده استکیفی در جدول ذیل درنظر گرفته شده و بر 

  
  ضریب شغلی

  4.2  )سال سابقه مفید 6حداقل (مشاور درجه دو 
  5.2  )سال سابقه مفید 9حداقل داراي (مشاور درجه یک 

  
  . براي محاسبه نرخ مشاورین حقیقی از جداول مربوط به بخش مشاوران حقیقی استفاده گردد :1توضیح 

  
جا که براي هر ساعت مشاوره بـه طـور معمـول زمـان قابـل تـوجهی جهـت مطالعـه، بررسـی، آمـاده سـازي مطالـب             از آن :2توضیح 

  . و مستندسازي صرف می گردد، سربار این موضوع در ضرایب باال در نظر گرفته شده است
  .گرددحداقل زمان استفاده از خدمات مشاوره، یک ساعت محاسبه می -تبصره

  
  

  )ریال( وره توسط اشخاص حقوقینرخ پایه خدمات مشا
  مشاور درجه یک  مشاور درجه دو  رتبه شورا

1  838000 1037000 

2  745000 922000 

3  698000 865000 

4  670000 830000 

5  652000 807000 

6  638000 790000 

7  628000 778000 
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م صـنفی رایانـه اي داراي رتبـه و درجـه بنـدي      ایـن طیـف از مشـاورین، اشـخاص حقیقـی هسـتند کـه از نظـا        : مشاورین حقیقـی 
بنـابراین بخـش عمـده اي از    . فعالیت هاي ایـن گـروه نیـز در قالـب قراردادهـاي بـا شـخص حقیقـی صـورت مـی پـذیرد           . می باشند

کســورات % 15از طرفـی بــراي قراردادهـا بـه صـورت معمـول      . سـربارهاي اشـاره شـده در بخشـهاي قبلــی در اینجـا مطـرح نیسـتند       
همچنـین بایـد متـذکر شـد بـه علـت فعالیـت بـه صـورت شـخص حقیقـی کسـورات بیمـه بـه صـورت                . بینی شده استپیشقانونی 

ایـن موضـوع برعهـده فـرد مـی باشـد کـه اثـر آن قـبال در نـرخ پایـه اثـر داده             . خویش فرما می باشد و در قرارداد لحاظ نمـی گـردد  
  .شده است

  
  )ریال(سربار 

  41000    پایه هر نفر ساعت هزینه
  143500  3.5  مطالعه و آمادگی ضریب
  165025  1+  0.15  باالسري ضریب
  165000  )نفر ساعت(پایه خدمات مشاوره حقیقی  هزینه

  
  ضریب شغلی

  2.2  مشاور درجه سه
  2.8  )سال سابقه مفید 6حداقل (مشاور درجه دو 

  3.8  )سال سابقه مفید 9حداقل داراي (مشاور درجه یک 
  

  )ریال( اوره توسط اشخاص حقیقینرخ پایه خدمات مش
  363000  مشاور درجه سه
  462000  )سال سابقه مفید 6حداقل (مشاور درجه دو 

  627000  )سال سابقه مفید 9حداقل داراي (مشاور درجه یک 
  

  . براي محاسبه نرخ مشاورین حقوقی از جداول مربوط به بخش مشاوران حقوقی استفاده گردد :1توضیح 
  

آنجا که براي هر ساعت مشاوره بـه طـور معمـول زمـان قابـل تـوجهی جهـت مطالعـه، بررسـی، آمـاده سـازي مطالـب             از  :2توضیح 
  . و مستندسازي صرف می گردد، سربار این موضوع در ضرایب باال در نظر گرفته شده است

  
  :یابدالذکر افزایش میهاي پایه فوقدر شرایط زیر هزینه :3توضیح 

  .درصد 5مشاور به میزان کاري تایید شده بیشتر ابقه به ازاي هر سال س) الف
  .درصد 40هاي برون شهري جهت انجام مشاوره معادل به ازاي ماموریت) ب
  .درصد 10ساالنه به میزانهاي طوالنی، پروژه طول زمان اجراي به ازاي ضریب ماندگاري مشاور در ) ج
  .درصد در هر رشته اضافه 10مشاوره به میزان مرتبط  به ازاي ضریب خدمات و تخصص توام در دو یا چند رشته) د

  .درصد 50به ازاي ضریب تخصصی کاري با توافق طرفین تا میزان ) هـ
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  ): سخت افزار(تعرفه خدمات فنی 
ــا        ــگاهی و ی ــنفی فروش ــدهاي ص ــق واح ــزاري از طری ــتیبانی ســخت اف ــی و پش ــی کارشناس ــدمات فن ــول خ ــورت معم ــه ص ب

در ادامـه انـواع سـربارهاي عملیـاتی بـراي انجـام فعالیتهـاي ایـن حـوزه نـامبرده           . زه ارائـه مـی گـردد   شرکت هاي فعال در ایـن حـو  
ــردد         ــال مــی گ ــه اعم ــرخ پای ــر ن ــا ب ــاثیر آنه ــوند و ت ــی ش ــبه و     . م ــوق محاس ــتقیم حق ــربارهاي مس ــر س ــل اث ــش قب   در بخ

  .اعمال گردیده است
. ارزیـابی هزینـه فعالیتهـاي فنـی و پشـتیبانی اسـت       همچنین متذکر می گـردد، کلیـه محاسـبات ایـن بخـش بـراي کـاربرد در       

  . براي اجراي پروژه اي کارها در قالب قراردادهاي زمان دار باید از سایر روشهاي محاسبه مطرح شده استفاده نمایید
  

ایـن نـوع سـربار شـامل سـایر هزینـه هـایی اسـت کـه بصـورت معمـول در اجـراي یـک کـار مصـرف مـی                 : سربار عملیـاتی 
همچنــین نــرخ . ملــه مــی تــوان بــه هزینــه فضــا، تجهیــزات و اســتهالك، ابــزار، پــذیرایی و ایــاب و ذهــاب اشــاره کــرد  از ج. شــوند

  . در این حوزه قرار می گیرد) بهره وري(ساعت کار مفید 
. بـرآورد میگـردد  % 60در شـرایط قابـل قبـول در واحـدهاي صـنفی کارآمـد، حـدود        ) میـزان بهـره وري  (نرخ ساعت کـار مفیـد   

ــر نــرخ پایــه تــاثیر . زینــه نــرخ بهــره وري پــایین تــر برعهــده واحــد صــنفی مــی باشــد تحمــل ه   ایــن نــرخ بــه صــورت مســتقیم ب
براسـاس بررسـی هـاي بـه عمـل آمـده و اسـتعالم هـاي صـورت گرفتـه، میـانگین سـرانه سـایر سـربارهاي               همچنـین  . داده می شود

  . برآورد گردیده است% 50عملیاتی ذکر شده 
  

امـا هـر واحـد صـنفی     . سـربارهاي اشـاره شـده در قبـل مسـتقیم بـه اجـراي کـار مربـوط مـی شـدند            :سربار غیـر عملیـاتی  
از جملــه مــی تــوان بــه . داراي انــواع دیگــري از      هزینــه هاســت کــه بــدون آنهــا شــاکله اصــلی واحــد صــنفی از دســت مــی رود 

ینـه هـاي سـتادي یـک واحـد صـنفی در ایـن        عمومـا نـرخ سـربار هز   . هزینه هاي اداري تشـکیالتی و بازاریـابی فـروش اشـاره نمـود     
براســاس بررســی هــاي بــه عمــل آمــده و اســتعالم هــاي صــورت گرفتــه، میــانگین ســرانه ســربارهاي غیــر . بخــش قــرار مــی گیــرد

  .برآورد گردیده است% 25عملیاتی در واحدهاي صنفی ارائه دهنده خدمات کارشناسی 
. ع سـربارهاي عملیـاتی و غیـر عملیـاتی درنظـر گرفتـه شـده اسـت        بنابراین ضریب باالسري مـورد اسـتفاده در محاسـبات جمـ    

البتـه بـا توجـه بـه شـرایط حاضـر و بـاالتر بـودن نـرخ پایـه پرداختـی            . لحـاظ گردیـده اسـت   % 20همچنین میزان سود مورد انتظار 
  .  نسبت به نرخ اعالم شده میزان سود از میزان مورد انتظار پایین تر خواهد بود

  
  

  )لریا(سربار و سود 
  41000    پایه هر نفر ساعت هزینه
  68333  %60  مفید وقت ضریب
  126416  1+  0.5+  0.35  باالسري ضریب

  168555  %25  مورد انتظار سود
  168000  کار فنی پایه هزینه

  
بررسـی هـاي انجـام شـده ضـریب شـغلی بـراي تعیـین میـانگین پایـه حقـوق در میـزان تجربـه، و میـزان                براسـاس : ضریب شغلی

  : ص الزم براي انجام کار در حوزه فنی و پشتیبانی سخت افزار، به شرح جدول ذیل می باشدتخص
  
  
  



 37از  10صفحه                                                                1391تخصصی انفورماتیک سال  –تعرفه نرخ پایه خدمات فنی 

  ضریب شغلی
  1.5  )درجه دو(تکنیسین فنی، پشتیبانی و نگهداري، نصاب و راه انداز 
  2.0  )درجه یک(تکنیسین فنی، پشتیبانی و نگهداري، نصاب و راه انداز 

  2.5  متخصص سخت افزار
  

  . این جدول براساس سه سال سابقه کار مفید تعیین گردیده است :1تبصره 
  

  . براي محاسبه نرخ مشاور و مشاور ارشد از جداول مربوط به بخش مشاوران استفاده گردد :2تبصره 
  

  )ریال(نرخ پایه خدمات فنی، کارشناسی سخت افزار 
  252000  )درجه دو(تکنیسین فنی، پشتیبانی و نگهداري، نصاب و راه انداز 
  336000  )درجه یک(تکنیسین فنی، پشتیبانی و نگهداري، نصاب و راه انداز 

  420000  متخصص سخت افزار
  

زمــان انجــام فعالیتهــاي فنــی، پشــتیبانی و کارشناســی جهــت هــر یــک از امــور خــدماتی کــامپیوتر توســط فــرد کارشــناس    
ز حاصـل ضـرب زمـان انجـام کـار در مبلـغ نفـر سـاعت محاسـبه          برآورد گردیده و سپس هزینه پایه انجـام هـر کـدام از امـور فـوق ا     

  .شده، استخراج و اعالم گریده است

  .شودبرابر می 2برابر و دکترا  5/1براي کارشناس ارشد  نرخ ها -تبصره
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  )سخت افزار(خدمات فنی  تعاریف
 .است اندازي راه جهت سازي آماده مفهوم به نصب: نصب .1
گرفتـه   نظـر  در شـده  نصـب  مـورد  بـراي  کـه  اي وظیفـه  رسـاندن  بـرداري  و بهـره  اجـرا  رحلـه م بـه  از است عبارت: اندازي راه .2

 .است شده
 .میباشد شده انجام کار اساس بر پایه ساعت نفر محاسبه مبناي: پایه نفرساعت هزینه .3
سـفر   هزینـۀ  و خـدمات  نـرخ  ذهـاب،  و ایـاب  بابـت  پـذیرد  انجـام  شـرکت  از خـارج  در خـدمات  کـه  مـواردي  در: و ذهاب ایاب .4

 :شود می محاسبه زیر صورت به
صـرف   کارشناسـی  پایـه  سـاعت  نفـر  میـزان  از تعرفـه  ایـن  اسـاس  بـر  محـل  در شـده  انجـام  خدمات هزینۀ که مواردي در )الف

 قیمـت  طبـق  تاکسـی  هزینـۀ  تنهـا  باشـد،  بیشـتر  صـنفی  واحـد  دفتـر  بـه  بازگشـت  تـا  مشـتري  محل در و مسیر در شده
 .می شود افتدری تاکسیرانی متعارف سازمان هاي

صـرف   کارشناسـی  پایـه  سـاعت  نفـر  میـزان  از تعرفـه  ایـن  اسـاس  بـر  محـل  در شـده  انجام خدمات هزینۀ مواردي که در   )ب
 عبـارت  شـده  ارایـه  خـدمات  قیمـت  باشـد،  کمتـر  صـنفی  واحـد  دفتـر  بـه  بازگشـت  تـا  مشتري محل در و مسیر در شده
ـ  تاکسـی  متعـارف  هـاي  قیمـت  طبق تاکسی هزینه: (از است  شـده  صـرف  زمـان * پایـه   کارشناسـی  سـاعت  نفـر + (ی ران

 .شد نخواهد دریافت وجهی گونه هیچ خدمات بابت و)) دفتر به بازگشت تا صنفی دفتر واحد ترك زمان از
 خـدمات خـارج   ارائـه  محـل  صـورتیکه  در و ریـال ... صـنفی   واحـد  محـل  در سـاعت  هـر  ازاي بـه  هزینـه :پایه ساعت نفر نرخ .5

  .شود می محاسبه 2/1ضریب  با فوق غمبل باشد صنفی از واحد
 :باشد زیر مشخصات حاوي حداقل باید تعمیر جهت : تحویلی کاالي رسید .6

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

تعـویض وتنظـیم یـا    رفـع عیـوب سـاده الکترونیکـی و یـا      سـرویس سـاده دسـتگاه همـراه بـا       :  سرویس عبارتست از تعمیر و .7
تعمیــرات تخصصــی هزینــه قطعــات مصــرفی و یــدکی، هزینــه ایــاب و ذهــاب و هزینــه  ( تعمیــر قطعــات مکــانیکی

  )شود شامل نمیرا الکترونیکی 
کلیـه یونیـت هـاي    : بـاز کـردن دسـتگاه بطـور کامـل تـا رسـیدن بـه شاسـی اصـلی  شـامل            : ل سـرویس عبارتسـت از  جنرا .8

مجــدد و تنظــیم مونتــاژ رفــع عیـب،   –شستشــوي کامــل قطعـه بــه قطعــه   -اجــزا مکـانیکی و الکترونیکــی   –بردهــا  -مربوطـه  
  )شود هزینه ایاب و ذهاب را شامل نمی و هزینه قطعات مصرفی و یدکی(دستگاه 

درصـورتیکه مشـتري انجـام چنـد خــدمت یـا کـار مربـوط بـه تعرفـه بخــش          : تخفیـف درخواسـت همزمـان چنـد خــدمت     .9
سخت افزار، را به صورت همزمان روي یـک دسـتگاه مشـخص تقاضـا نمایـد، در سـرجمع نـرخ خـدمات انجـام شـده، بـه میـزان             

ـ    % 40و تا سـقف  % 10تعداد کار انجام شده ضربدر  وط بـه هزینـه انجـام       (. ودمشـمول تخفیـف خواهـد ب تخفیـف فقـط مرـب
  .)کار می شود و  هزینه قطعات مصرفی و یدکی 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 .10
یا نوت بوك، به علت ناسازگاري نرم افزاري و یا سخت افزاري نیاز به انجام کارهاي دیگري از قبیل نصب بروزرسانی روي کامپیوتر و 

هزینه هاي این امور را نیز براساس تعرفه % 50سیستم عامل، یا نصب اجزاي نرم افزاري یا سخت افزاري دیگري گردد، مشتري باید 
 .خصوص را به مشتري قبل از شروع کار اعالم نمایدواحد صنفی باید هشدارهاي الزم در این  .بپردازد
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   افزار سخت تعمیرات شرایط
 .نماید تحویل مشتري به و نموده صادر رسید تعمیري کاالي گرفتن تحویل موقع در است موظف واحد صنفی .1
 ولیـه ا خرابـی  همـان  دقیقـاً  خرابـی  مـورد  براینکـه  مشـروط  بـود  خواهـد  گـارانتی  مـاه  یـک  مشمول شده تعمیر دستگاه .2

 .باشد شده اصالح, کارشناس واحد صنفی نظر طبق منشاء خرابی و بوده
 واحـد صـنفی تعمیـر    بـراي  سـود  %10محاسـبه   و بـازار  عـرف  قیمـت  اسـاس  بـر  مصـرفی،  ملزومـات  و یدکی قطعات هزینه .3

 رتصـو  هـر  در. باشـد  معیـوب  دسـتگاه  صـاحب  خـود  قطعـه،  کننـده  تـأمین  آنکـه  مگر شد، خواهد دریافت کننده جداگانه
 .ندارد یدکی قطعات تهیه قبال در تعهدي کننده واحد صنفی تعمیر

 هزینـه  %30معـادل   دسـتگاه  بسـت  و بـاز  هزینـه  بابـت  اسـت  موظـف  کنـد  نظـر  صـرف  تعمیـر  از مشـتري  صـورتیکه  در .4
 .بپردازد کار کارشناسی ساعت نفر یک سقف مربوطه تا

 تلـف  وقـت  و هزینـه  و ذهـاب  ایـاب  هزینـه  بق تعرفـه، نـرخ انجـام کـار مطـا     بـر  عـالوه  محـل  به کارشناس اعزام صورت در .5
 .شود می افزوده تعرفه مبالغ به کارشناسی مطابق هزینه راه بین در کارشناس شده

 .بود خواهد مشتري عهده بر مربوطه هاي و هزینه انتقال و نقل تعمیرگاه محل به دستگاه حمل به نیاز صورت در .6
 و و ذهـاب  ایـاب  هزینـه  تعمیراتـی  عملیـات  انجـام  از دلیـل  هـر  بـه  شـتري م کـردن  نظر صرف و کارشناس اعزام صورت در .7

 .شد خواهد دریافت کارشناسی هزینه طبق کارشناس شده وقت تلف
 واحـد صـنفی   و مشـتري  توافـق  اسـاس  بـر  هزینـه  اسـت  نشـده  بینـی  پـیش  تعرفـه  ایـن  در خـدمات  هزینه که مواردي در .8

 .خواهد شد محاسبه
 .میباشد صادره فاکتور در شده مصرف یدکی قطعات و ذکر خرابی وعن کردن مشخص به موظف تعمیرکار .9

 اي هزینـه  هیچگونـه  نشـود  عیـب  تشـخیص  بـه  موفـق  مشـتري  محـل  در چـه  خـود،  محـل  در چه کارشناس صورتیکه در .10
 .شود نمی دستگاه متوجه صاحب

 .اخذ نماید مشتري از را وسیله سالمت تاییدیه شده تعمیر کاالي تحویل موقع در است موظف تعمیرکار .11
 .میگردد تلقی مشتري ذیصالح نماینده بعنوان رسید تحویل کاال آورنده .12
 تهیـه  پشـتیبان  نسـخه  خـود  نیـاز  مـورد  اطالعـات  از اسـت  الزم مشـتري  باشـد  اطالعـات  حاوي تعمیر موضوع مواردیکه در .13

 .ندارد مسئولیتی هیچگونه تعمیر موضوع در موجود اطالعات و نرم افزارها قبال در کننده تعمیر. کرده باشد
هزینــه )خـارج از شـهر  (در صـورتی کـه بـه تشـخیص کارشــناس نیـاز بـه ارسـال دســتگاه یـا قسـمتی ازآن بـه مرکــز باشـد             .14

 .حمل ونقل و هزینه هاي مربوطه بعهده مشتري است 
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 نرخنامه اینترنت و کافی نت
 )ریال( قیمت شرح ردیف

 800/11 هر ساعت کار با اینترنت  ١

 540/3 دقیقه 10ر استفاده از کافی نت تا کمترین مقدا ٢

٣ Scan    هر صفحهA4          540/3 

 A4   180/1هر صفحه     چاپ ۴

 A4   826صفحه به باال هر صفحه  50از     چاپ ۵

 A3 124/2چاپ هر صفحه  ۶

٧ 
Write CD  ) هزینه خود ( )اطالعات دانلود شدهCD  یاDVD 

 )استفاده شده مجزا اضافه می گردد
900/5 

٨ 
Write DVD) هزینه خود ( )اطالعات دانلود شدهCD  یاDVD 

 )استفاده شده مجزا اضافه می گردد
700/17 

 260/8 مگا بایت از فایل  10دانلود هر  ٩

 800/11 ساخت ایمیل  ١٠

 موارد  مشاوره در را بطه با اینتر نت ١١
با  برابر ساعت کار2

 اینترنت
  

 ثبت نام ها توسط متصدي کافی نت
 )ریال(قیمت  شرح ردیف

 print   900/5پیگیري و رهگیري ثبت نام ها و استعالمات با یک برگ  .1

  700/17 صفحه 3ثبت نامهاي اینترنتی تا  .2

 900/5 )هر صفحه(صفحه  3ثبت نام هاي اینترنتی بیش از  .3

 900/5 تحقیق موضوع فارسی هر صفحه کامل بدون پرینت .4

 260/8 فحه کامل بدون پرینتتحقیق موضوع التین  هر ص .5
  

 )کامپیوتر شخصی( ي بر روي سیستمنرم افزار خدمات نرخنامه

 )ریال( قیمت شرح ردیف

  200/47 ....)و officeمانند (نرم افزارهاي عمومی و کاربردي مجموعه نصب  ١

  000/118 )به ازاي هر پکیج نرم افزاري( نصب نرم افزار ویژه تخصصی ٢

  000/177  )بروزرسانی شده(  نصب نرم افزار ویروس یاب وویروس زدایی  ٣
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۴ 

 & mac os)(غیـر سـرور         غیرمتعـارف  نصـب سیسـتم عامـل هـاي     
ubuntu, …  درصـورتی کـه درایورهـا از مشـتري دریافـت      (نصب درایور و

 فرمت ، نصب, شامل پارتیشن بندي  و در صورت نیاز )گردد

000/295 

۵ 

ور شـامل گـروه وینـدوز و نصـب درایـور      نصب هرنوع سیستم عامل غیر سـر 
شـامل   و در صـورت نیـاز  )درصورتی که درایورها از مشـتري دریافـت گـردد   (

 فرمت ، نصب, پارتیشن بندي 

000/177  

۶ 
ــازي   ــب ب ــا  CD(نص ــر   )(DVDی ــاب ه ــه احتس ــافی  CDوDVDب اض

 )ریال000/5
600/23  

٧ 
از بـه  درصـورت نیـ   – )و پارتیشن بندي Format(آماده سازي هارد دیسک 

 این جدول 9انتقال اطالعات هزینه مجزا و نرخ ردیف 
600/82  

  Firmware 400/94و یا  Biosو ارتقا ) از طریق اینترنت(ارتقا نرم افزاري  ٨

 IMAGE,BACKUP,COPY( 000/118(تهیه نسخه پشتیبان از سیستم  ٩

  CD 800/70دریافت درایور از اینترنت و رایت بر روي  ١٠

  600/82 ....)چاپگر ، اسکنر و (اري تجهیزات جانبی نصب نرم افز ١١

١٢ 
هزینه ایاب و ذهـاب  (نصب و راه اندازي رایانه در محل به درخواست مشتري 

 )اضافه می گردد
600/141  

١٣ 
هزینـه ایـاب و ذهـاب    ( بازدید فنی و نظریه کارشناسی به درخواست مشتري

 )اضافه می گردد
000/118  

١۴ 
استفاده شده مجـزا اضـافه    DVDیا  CDد هزینه خو( CD , DVDکپی 

 )می گردد
900/5  

  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. 
  

 نرخنامه هزینه نصب سخت افزار و درایورهاي مربوطه
 )ریال( متقی شرح ردیف

 Selftest( 600/82نصب درایور و (نصب چاپگر   ١
 Selftest( 000/177مونتاژ ، نصب درایور و (  A2نصب کامل پالتر تا سایز  ٢
 A2   000/354مونتاژ اولیه پالتر باالتر از سایز  ٣
بدون مونتاژ اولیه، با نصب درایور و (  A2نصب کامل پالتر باالتر از سایز  ۴

Selftest( 
000/413 

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

400/35 

 400/94 )نصب درایور و تست اولیه(  A2نصب اسکنر تا سایز ۶
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نصب درایور و ( A2نصب اسکنر اسناد و دیجیتایزرهاي  باالتر از سایز  ٧
 )تست اولیه

800/70 

و متعلقات با یک کابینت   5KVAتا توان  UPSاندازي نصب و راه  ٨
 باطري تا چهار باطري

000/295 

 10KVA 000/413و تا  5KVA باالي خاص  UPSپیکر بندي ٩
 UPS 500/29نصب هر عدد باطري اضافی  ١٠
– TV  مودم  –صدا - گرافیک  سخت افزاري نصب هر یک از کارتهاي  ١١

USB –  هیه درایور با مشتريت(همراه با درایورهاي مربوطه( 
200/47 

، دستگاههاي  .....) صد ا و  –کارتهاي گرافیک (نصب کارتهاي حرفه اي  ١٢
SCSI کارتهاي ،RAID   و تجهیزاتSAS  هرکدام 

000/236 

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

800/70 

 200/47 ور در صورت نیازبا درای …, CD , DVDشامل  O.D.Dنصب  ١۴
 600/23 نصب فالپی درایو و کارت ریدر ١۵
 SERVER( 200/47بجز (  POWER SUPPLYنصب و راه اندازي  ١۶
 600/23 همراه با تست  RAMنصب هر ماژول  ١٧
 000/59 متعارف   EXTERNALنصب درایور و تجهیزات  ١٨
 400/35 نصب تونر یا ریبون ١٩
 Selftest 200/47ان تا مرحله نصب کارتریج چاپگر جوهر افش ٢٠
شامل (فروش و مونتاژ سیستم و نصب نرم افزارهاي متعارف روي آن  ٢١

 )گارنتی سیستم نمی شود 
قیمت خرید % 12

 متعارف بازار
 000/354حداکثر  )قطعات از مشتري (مونتاژ کامل سیستم  ٢٢
 000/118 باز و بسته کردن مادربرد جهت رفع عیب ٢٣
 000/59 در صورت انصراف مشتري بعد از تشخیص عیب  PCهت رفع عیب هزینه کارشناسی ج ٢۴

  

 تعمیرات و سرویس دستگا ههاي جانبی کامپیوتر نرخنامه
 )ریال( قیمت شرح ردیف

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

300/218 

 200/165 تعمیر مادر برد  ٢
 SLOT 000/354و  CHIPSETتعویض  ٣
 000/118 تعمیر نرم افزاري هارد دیسک و رفع بدسکتور در حد متعارف  ۴
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 200/106 ا تعویض برد هارد دیسک یتعمیر  ۵
 CD RAM, DVD RAM 800/70تعمیر درایو  ۶
 DVD WRITER, COMBO, CD WRITER 400/94تعمیرات  ٧
 600/82 تعمیرات منبع تغذیه معمولی  ٨
 800/70 ي بی سیم و موس هاي بی سیم و اپتیکال تعمیرات صفحه کلیدها ٩
 CRT 400/212) المپی(تعمیرات مانیتورهاي  ١٠
 400/389 اینچ  19تا  LCDتعمیرات مانیتور  ١١
 000/472 اینچ به باال و مانیتورهاي صنعتی  19ت مانیتور از اتعمیر ١٢
 600/141 ترمینال / تعمیرات مانیتور تک رنگ  ١٣
 000/118 عمولی تعمیرات اسنکرهاي م ١۴
 200/401  بایگانی اسناد تعمیرات اسکنرهاي حرفه اي ١۵
 000/354 ولت آمپر 1500تا UPSتعمیر  ١۶
ولت آمپر  5000ولت آمپر تا  1500باالتر از  UPSتعمیر  ١٧

OFFLINE 
000/413 

کیلو ولت آمپر  10ولت آمپر تا  5000باالتر از  UPSتعمیر  ١٨
OFFLINE 

000/590 

ی معمو کارشناسی هزینه )سه فاز(کیلو ولت آمپر  10التر از با UPSتعمیر  ١٩
  سخت افزار

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

 قیمت روز مشابه نو% SPEAKER 10تعمیر  ٢١
 700/76 پروگرام کردن فلش ٢٢

  

  نرخنامه تعمیرات چاپگر
 )ریال( قیمت شرح ردیف

 400/94 چاپگرهاي سوزنی  SETUPتنظیم  ١

 600/259   سرویس و تعمیر دستگاههاي چند منظوره جوهر افشان ٢

٣ 
تعمیر چاپگرهاي لیزري تک رنگ تک کاره و چند کاره  سرویس

 A4 بیست صفحه
000/236 

۴ 
تعمیر چاپگرهاي لیزري تک رنگ تک کاره و چند کاره  سرویس

  A4 بیست صفحه به باال
000/354 

۵ 
 تعمیر چاپگرهاي لیزري رنگی تک کاره و چند کاره معمولی سرویس

  A4 بیست صفحه
000/472 
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۶ 
بیست تعمیر چاپگرهاي لیزري رنگی تک کاره و چند کاره  سرویس

 A4  000/826 صفحه به باال

٧ 
تعمیر چاپگرهاي جوهر افشان رنگی تک کاره و چند کاره  سرویس
  A3تا معمولی

000/295 

٨ 
ر چاپگرهاي جوهر افشان رنگی تک کاره و چند کاره تعمی سرویس

  A3حرفه اي تا 
000/531 

  ستونی بدون تعمیرات هد  80تعمیرات چاپگر سوزنی و سرویس ٩
 000/295 ستونی بدون تعمیرات هد  132تعمیرات چاپگر سوزنی و سرویس ١٠

١١ 
سرویس، تعمیر و تعویض سوزن هد چاپگرهاي ماتریسی با مکانیزم 

 زن فنريبرگشت سو
000/200 

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

 برگشت سوزن مغناطیسی 
 ارشناسیکنفرساعت  هزینه

  ی سخت افزارمعمو

١٣ 
حرف برثانیه 600تر از باالتعمیر ات چاپگر سوزنی با سرعت سرویس 

  CPSو سري  BPو سري  DFXسري 
000/472 

 SLIM & SLIP 000/236تعمیرات چاپگرهاي  ١۴

 000/118 تعمیرات اسنکرهاي معمولی  ١۵

 000/413  اسناد تعمیرات اسکنرهاي حرفه اي ١۶

 A3  000/413سایز تا تعمیر پالتر  ١٧

١٨ 
جنرال سرویس چاپگرهاي لیزري تک رنگ تک کاره و چند کاره 

 A4 بیست صفحه
000/472 

١٩ 
ره جنرال سرویس چاپگرهاي لیزري تک رنگ تک کاره و چند کا

 A4 بیست صفحه به باال
000/885 

٢٠ 
معمولی جنرال سرویس چاپگرهاي لیزري رنگی تک کاره و چند کاره 

 A4 بیست صفحه
000/767 

٢١ 
بیست جنرال سرویس چاپگرهاي لیزري رنگی تک کاره و چند کاره 

 A4 صفحه به باال
000/003/1 

 000/354 ستونی  80جنرال سرویس چاپگرهاي سوزنی  ٢٢

 000/531 ستونی 132س چاپگرهاي سوزنی جنرال سروی ٢٣

 000/121/1 )لیزري- قلمی –جوهرافشان (وباالتر  A1تعمیر پالتر  ٢۴

 A3 000/413اجرت تعمیر چاپگرهاي لیزري تک رنگ تک کاره و چند کاره ٢۵

 A3 000/062/1تک کاره و چند کاره یاجرت تعمیر چاپگرهاي لیزري رنگ ٢۶
  . گردد جدا گانه محاسبه میردها و قطعات الکترونیکی تعمیرات تخصصی بر روي ب: توضیح   

 



 37از  18صفحه                                                                1391تخصصی انفورماتیک سال  –تعرفه نرخ پایه خدمات فنی 

 
 و تعمیرات سخت افزار نوت بوك قطعات تعویض نرخنامه

 )ریال( قیمت شرح ردیف

 LCD 000/177تعویض  ١

 LCD  000/354سنت وتعویض المپ فلر ٢

 000/450 تعویض لوال یا  LCDتعویض قاب رو یا تعویض قاب  ٣

 000/177 تعویض اینورتور ۴

 000/354 تعمیر اینورتر در صورت امکان ۵

 000/300 صفحه کلیدتعویض  ۶

 CPU 000/400میر یا تعویض مودم، یا تعویض تع ٧

 000/236 تعویض هارد، پارتیشن بندي و فرمت و نصب یک سیستم عامل بدون درایور ٨

 000/118 به صورت متعارف ODDتعویض انواع  ٩

 000/354 باز کردن کامل دستگاه باشد از بهدرشرایطی که نی ODDتعویض انواع  ١٠

 000/531 تعویض مادر برد ١١

 000/177 تعمیر آداپتور ١٢

 000/118 )به صورت متعارف( RAMء تعویض یا ارتقا ١٣

 BGA CHIP  000/180/1 تعویض ١۴

 000/944 )یک ماه گارانتی با(هیت دادن  -تعمیر ١۵

 000/295 صورت انصراف مشتريدر  دستگاهعیب یابی تشخیص و هزینه باز و بست،  ١۶
  

 نصب نرم افزارهاي نوت بوكتعرفه 
 )ریال( قیمت شرح ردیف

١ 
ها به صـورت اسـتاندارد   رریکاوري کردن کلیه نرم افزار نوت بوك با تمام درایو

 standard os آورده باشد را الزمهاي  CD مشتري همهکه یدر صورت(

000/295 

٢ 

دسـتگاه  روي ها  رزارهاي متعارف و درایونرم افنصب سیستم عامل استاندارد، 
و سـی دي   ردر صورت عدم ارائه درایواورجینال یا فاقد سیستم عامل نو هاي 

 ریکاوري توسط مشتري 

000/531 

  PCبرابر تعرفه  نرم افزارهرگونه هزینه نصب  ٣

 000/59 جابجایی اطالعات به ازاي هر ساعت ۴

 000/354 از اینترنت مورد نیاز دستگاه  يدرایورهامجموعه دانلود  ۵
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  ): شبکه( فنی خدمات تعرفه
 هــاي شـرکت  یــا و فروشـگاهی  صـنفی  واحــدهاي طریـق  از شــبکه پشـتیبانی  و کارشناسـی  فنــی خـدمات  معمــول صـورت  بـه 

 و شـوند  مـی  دهنـامبر  حـوزه  ایـن  فعالیتهـاي  انجـام  بـراي  عملیـاتی  سـربارهاي  انـواع  ادامـه  در. گـردد  مـی  ارائـه  حـوزه  این در فعال
  .است گردیده اعمال و محاسبه حقوق مستقیم سربارهاي اثر قبل بخش در. گردد می اعمال پایه نرخ بر آنها تاثیر

. اسـت  پشـتیبانی  و فنـی  فعالیتهـاي  هزینـه  ارزیـابی  در کـاربرد  بـراي  بخـش  ایـن  محاسـبات  کلیـه  گـردد،  می متذکر همچنین
  . نمایید استفاده شده مطرح محاسبه روشهاي سایر از باید دار زمان دهايقراردا قالب در کارها اي پروژه اجراي براي

  
 از. شـوند  مـی  مصـرف  کـار  یـک  اجـراي  در معمـول  بصـورت  کـه  اسـت  هـایی  هزینـه  سـایر  شـامل  سـربار  نوع این: عملیاتی سربار
 کـار  سـاعت  نـرخ  همچنـین . کـرد  اشـاره  ذهـاب  و ایـاب  و پـذیرایی  ابـزار،  اسـتهالك،  و تجهیـزات  فضـا،  هزینـه  بـه  تـوان  مـی  جمله
  . گیرد می قرار حوزه این در) وري بهره( مفید
ــرخ ــزان( مفیــد کــار ســاعت ن ــل شــرایط در) وري بهــره می ــرآورد% 60 حــدود کارآمــد، صــنفی واحــدهاي در قبــول قاب ــردد ب . میگ

 مـی  داده تـاثیر  یـه پا نـرخ  بـر  مسـتقیم  صـورت  بـه  نـرخ  ایـن . باشـد  مـی  صـنفی  واحـد  برعهده تر پایین وري بهره نرخ هزینه تحمل
 عملیـاتی  سـربارهاي  سـایر  سـرانه  میـانگین  گرفتـه،  صـورت  هـاي  اسـتعالم  و آمـده  عمـل  بـه  هـاي  بررسـی  براسـاس  همچنین. شود
  . است گردیده برآورد% 50 شده ذکر

  
 داراي صـنفی  واحـد  هـر  امـا . شـدند  مـی  مربـوط  کـار  اجـراي  بـه  مسـتقیم  قبـل  در شـده  اشـاره  سـربارهاي : عملیـاتی  غیر سربار

 هـاي  هزینـه  بـه  تـوان  مـی  جملـه  از. رود مـی  دسـت  از صـنفی  واحـد  اصـلی  شـاکله  آنهـا  بـدون  کـه  هاسـت  هزینـه  از دیگري انواع
 قـرار  بخـش  ایـن  در صـنفی  واحـد  یـک  سـتادي  هـاي  هزینـه  سـربار  نـرخ  عمومـا . نمـود  اشـاره  فـروش  بازاریـابی  و تشکیالتی اداري
 در عملیــاتی غیــر ســربارهاي ســرانه میــانگین گرفتــه، صــورت هــاي اســتعالم و آمــده عمــل بــه هــاي بررســی براســاس. گیــرد مــی

  .است گردیده برآورد% 25 کارشناسی خدمات دهنده ارائه صنفی واحدهاي
. اسـت  شـده  گرفتـه  درنظـر  عملیـاتی  غیـر  و عملیـاتی  سـربارهاي  جمـع  محاسـبات  در اسـتفاده  مـورد  باالسري ضریب بنابراین

ایـن مـورد کـه محاسـبات بـر       و حاضـر  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  البتـه . اسـت  گردیـده  ظلحـا % 25 انتظـار  مـورد  سـود  میـزان  همچنین
  .  بود خواهد تر پایین انتظار مورد میزان از سود انجام پذیرفته است مسلماً نفر پرسنل   5اساس یک واحد صنفی نرمال با 

  
 )ریال( سود و سربار

  300/41  ساعت نفر هر پایه هزینه
 66080 %60 مفید وقت ضریب
 122248 1+  0.5+  0.35 باالسري ضریب

 152810 %25 انتظار مورد سود
 153400 پایه فنی کار هزینه
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 میـزان  و تجربـه،  میـزان  در حقـوق  پایـه  میـانگین  تعیـین  بـراي  شـغلی  ضـریب  شـده  انجـام  هـاي  بررسـی  براسـاس : شغلی ضریب
  : باشد می ذیل جدول شرح به شبکه، پشتیبانی و فنی حوزه در کار انجام براي الزم تخصص

  
 شغلی ضریب

 1.4 )دو درجه( انداز راه و نصاب نگهداري، و پشتیبانی فنی، تکنیسین
 2.2 )یک درجه( انداز راه و نصاب نگهداري، و پشتیبانی فنی، تکنیسین
 3 شبکه عمومی کارشناس
  4.2  متخصص شبکه کارشناس
  6.6  فوق تخصص شبکه کارشناس

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

  
 )ریال( شبکه کارشناسی فنی، خدمات پایه نرخ

 214760 )دو درجه( انداز راه و نصاب نگهداري، و پشتیبانی فنی، تکنیسین
 337480 )یک درجه( انداز راه و نصاب نگهداري، و پشتیبانی فنی، تکنیسین
 460200  شبکه مومیع کارشناس
  644280  متخصص شبکه کارشناس
  1012440  فوق تخصص شبکه کارشناس

  
  .گرددی م نییتعی توافق بصورت آن  یکارشناس هیپا نرخ باشدی مي ا ژهیوی فن دانش به ازین که شبکه خاصي ها پروژه در : تبصره

  
   :در خصوص پشتیبان گیري سرورها اصطالحات بکار رفتهو تعاریف 
 سی اولیه محل استقرار سرور برر 

 در این مرحله شرایط محیطی از قبیل برق، سرمایش و بارگزاري ساختمان مورد بررسی قرار می گیرد 
  نصب سخت افزاري سرور 

  . در این مرحله سرور در محل خود قرار می گیرد، در صورت نصب در رك، نصب ریلها بر روي سرور انجام می شود
o  تست اولیه 

 . این آزمون کلیه اجزاء ماشین را در بر می گیرد. اجرا می شود BIOSسرور در مرحله  TESTرت نیاز برنامه در صو
o  پیکره بنديRAID  و حافظه 

  Storageتعریف و اجراء پیکره بندي مورد درخواست بر روي حافظه و 
o  نصب حداقلOS  

 جهت نمایش کارکرد سیستم  نصب سیستم عامل بر روي سیستم بدون انجام هیچ گونه پیگیري در
 کابل کشی 

 نصب و مدیریت کابلهاي برق، شبکه و غیره بر اساس استاندارد 
o  آماده سازي اولیه بستر 

در این مرحله شرایط محیطی از قبیل برق، سرمایش و بارگذاري مورد بازبینی قرار می گیرد و مسیر عبور کابلها و 
 . سایر نیازمندیها مشخص می گردد

  افزارنصب سخت 
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براي سیستمهاي داخلی در درون سرور مشخص شده به همراه اتصال کابلهاي مربوطه، . سیستم در محل خود قرار داده می شود
 .براي سیستمهاي خارجی در محل استقرار خود مثل رك قرار گرفته و در کلیه اتصاالت مورد نیاز تا به مجموعه انجام می گیرد

 ناسایی دستگاه در سیستم عامل ش 
 . دستگاه نصب شده در ماشین مورد نظر مورد شناسایی قرار گرفته و درایورهاي مورد نیاز نصب گردد

 ست اولیه ت 
در صورتی که دستگاه در سیستم عامل تعریف شده باشد، به . اجراء برنامه تست خود سیستم براي نمایش سالم بودن سیستم

 . یشی داده بر روي آن نمودعنوان مکمل این تست می توان اقدام به انتقال آزما
 عرفی مTape  در نرم افزارBackup  

نصب شده در این نرم  backup، سیستم Backupبا فرض معرفی شده بودن سیستم در سیستم عامل و نصب بودن نرم افزار 
شت که در این مرحله باید توجه دا. افزار تعریف و شناسایی شده بگونه اي که امکان استفاده از آن در نرم افزار فراهم گردد

تنها تست اجراء آزمایشی خواندن و نوشتن بر روي سیستم از . در نرم افزار انجام نمی گردد backup policyهیچگونه تعریف 
 . طریق نرم افزار انجام می گردد

 صب نرم افزار خاص ن 
مرحله هیچگونه پیکره بندي و تعریف در این . در آن backupصب نرم افزار مورد نظر بر روي سیستم عامل و معرفی سیستم ن

policy جهت آزمایش اجراء خواندن و نوشتن بر روي سیستم . انجام نمی گیردbackup در این مرحله انجام می شود . 
 کره بندي نرم افزار یپ 

ریف شده و مورد ها در نرم افزار تع policyها می گردد، کلیه این  policyبا توجه به مستندات مکتوب مشتري که شامل تعریف 
و یا  Virtual libraryتعریف . نیز در نرم افزار انجام می گردد backupدر صورت نیاز معرفی سیستم . تست قرار می گیرد

library array با توجه به متغییر بودن حجم کار مبلغ مورد نیاز با توافق طرفین و با توجه به . نیز در این بخش انجام می پذیرد
 . و جدول تعرفه نیروي متخصص مورد نیاز تعیین می گرددساعات کارکرد 

 
     

    کلیات شرایط و مفاهیم مورد استفاده در تعرفه هاي خدمات پشتیبانی شبکه
در نظرگرفته شده  عبارت است از به مرحله اجرا و به بهره برداري رساندن وظیفه اي که براي مورد نصب شده :راه اندازي .1

  .است
 .براساس کار انجام شده می باشد ی بر اساس جدول ضریب شغلیمبناي محاسبه نفر ساعت کارشناس :رشناسیهزینه کا .2

براساس قیمتهاي متعارف تاکسیرانی در رفت و برگشت یا خارج از آن در موارد سرویسهاي محلی داخل شهري :  ایاب و ذهاب .3
  .تا بازگشت به محل شرکت می باشدد صنفی یا واحمبناي محاسبه نفر ساعت از زمان ترك شرکت . خواهد بود

 اعالم شده در هر استان ساعات اداري  هزینه کارشناسی شبکه و کارشناسی نرم افزار هاي عمومی به ازاي :نرخ نفر ساعت .4
   .می باشدافزایش % 20و حداکثر تا مطابق جداول مربوطه و خارج از آن بر اساس توافق 

 .گردد ب میساعت حداقل یک ساعت محسوهر کسر  .5
پشتیبانی به همراه    ،On Callشامل هزینه هاي سرویسهاي اختصاصی، پشتیبانی تعرفه خدمات پشتیبانی شبکه جداول  .6

تامین قطعات، پشتیبانی در روزهاي تعطیل و ساعات خارج از ساعات اداري نبوده و بر اساس تعرفه مربوطه و یا توافق انجام 
 .گردد شده طرفین محاسبه می

در صورت  ،فاقد درایور مربوطه باشنداشاره شده در جداول تعرفه خدمات پشتیبانی شبکه، هاي  تیکه هر یک از دستگاهدرصور .7
 .گردد هزینه آن با توافق طرفین پرداخت می و سپس امکان پذیر بودن تهیه

مربوط به عملیات  ءاواحد به در منطقه کاري و رده کاري شرکت در و مناطق بد آب و هواضرایب مربوط به سختی کار  .8
دبیرخانه سازمان نظام صنفی کشور در  یا و ریاست جمهوريبرنامه ریزي  معاونتمطابق لیست اعالم شده مهندسی برق 

 .گردد تصحیح ارقام تعرفه لحاظ می
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با توافق  درخواست گردد.... ) همزمان با کارکرد مشتري و ،روزيه شبان(چنانچه عملیات اجرایی در شرایط خاص و غیر معمول  .9
 .هاي اجرایی افزوده خواهد شد در صد به تعرفه 20کارفرما تا 

 .ها با تفاهم اعمال خواهد شد هاي خاص و ویژه در پروژه این تخفیف در تعرفه در صورت اعمال تخفیف .10
 .هاي طراحی با توافق طرفین تعیین خواهد شد هزینه .11
و توافق کارفرما و شرایط سخت با ، کار در سوله ها در ارتفاع  در محیط هاي صنعتی، کارنرخ ها براي کار افزایش میزان  .12

 .مجاز می باشد% 25حداکثر تا 
 .مسئولیت اخذ مجوزهاي داخلی و یا خارجی مربوط به اجراي کار بعهده کارفرما است .13
 .شبکه هاي در حال ساخت است  هزینه هاي اعالم شده در این مجموعه در خصوص .14
 .دمات لحاظ گردیده استمالیات تکلیفی بر روي خ% 5 .15
 .مالیات برارزش افزوده، مجزا هنگام صدور فاکتور لحاظ خواهد گردید .16
 .می باشد  TIA/EIA568استاندارد  ،مبناي کابل کشی .17
مناسب که هزینه آن در اجرت لحاظ گردیده جهت نصب داکت براي هر شاخه دو متري حداقل سه عدد پیچ و رولپالك  .18

 .است استفاده می گردد
 افزایش می% 25براي تهران بزرگ فقط ستاره می باشند * مبالغی که در جدول داراي داول کابلکشی ساختیافته و کل ج .19

 .ابندی
مانند شهرستانهاي یک استان که نیاز به ارائه خدمات از مرکز استان را دارند (براي مکانهاي خارج از محل اصلی ارائه خدمات  .20

 .افزایش می یابند% 30و مازاد آن % 20ا کیلومتر اجرت ه 100تا ) و یا بالعکس
  

  :و خدمات کارشناسی ها سرویس

 توضیحات )ریال(قیمت  خدمات کارشناسی مورد نیاز

هزینه براي  -حداقل یک ساعت براي سایت داخل شهر   934560  نفر ساعت اعزام کارشناس فوق تخصصی
  بیشتر و یا اعزام به خارج از محدوده شهر توافقی  مدت

هزینه براي  -حداقل یک ساعت براي سایت داخل شهر   594720  عت اعزام کارشناس تخصصینفر سا
  بیشتر و یا اعزام به خارج از محدوده شهر توافقی  مدت

 424800 نفر ساعت اعزام کارشناس  عمومی
هزینه براي  -حداقل یک ساعت براي سایت داخل شهر 

 وافقیبیشتر و یا اعزام به خارج از محدوده شهر ت  مدت

 311520 1نفر ساعت اعزام تکنسین درجه 
هزینه براي  -حداقل یک ساعت براي سایت داخل شهر 

 بیشتر و یا اعزام به خارج از محدوده شهر توافقی  مدت

 198240 2نفر ساعت اعزام تکنسین درجه 
هزینه براي  -حداقل یک ساعت براي سایت داخل شهر 

 محدوده شهر توافقیبیشتر و یا اعزام به خارج از   مدت
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  :بستر زیرساخت

ف 
ردی

 

 توضیحات )ریال(قیمت  واحد  عناوین خدمات شبکه

 کابل کشی ساخت یافته
 

   بستر زیرسا خت

، ....)،مانند لگراند(نصب ترانکینگ فلزي ، غیرفلزي    .1
  ی مترسانت 12تا سایز 

 براي فلزينمودن  Earthشامل  35400 متر طول 

2.  
، ....)،مانند لگراند(زي ، غیرفلزي نصب ترانکینگ فل

 سانتی متر 12باالتر از 
 نمودن براي فلزي Earthشامل   41300 متر طول 

مانند اتصاالت گوشه ( نصب اتصاالت ترانکینگ    .3
   5900  هر عدد  ....)لگراند ، 

4.  
سانتی  3کانال گذاري پالستیکی ایرانی تا سایز 

 متر
 11210 متر طول 

  با پیچ و رولپالك 
متر کمتر از آن  100راي حداقل ب

 توافقی

5.  
سانتی  5/3کانال گذاري پالستیکی ایرانی از سایز 

 به باالمتر 
 13570 متر طول 

  با پیچ و رولپالك 
متر کمتر از آن  100براي حداقل 

 توافقی

 متر طول  21نصب لوله فلزي و خرطومی فلزي تا سایز   .6
  

11800  
در شرایط عادي و اتصال توسط 

 سپید بست ا

7.  
به  21نصب لوله فلزي و خرطومی فلزي از سایز 

 باال تا یک اینچ
 13570 متر طول 

در شرایط عادي و اتصال توسط 
 بست اسپید 

8.  
به  21نصب لوله فلزي و خرطومی فلزي از سایز 

 باال تا دو اینچ
    16520 متر طول 

9.  
تا   20نصب لوله فلزي و خرطومی فلزي از سایز 

 چهار اینچ
   25370 طول متر 

   8260 متر طول  21تا سایز  PVCنصب لوله   .10

   10030 متر طول  به باال تا یک انیچ 21از سایز  PVCنصب لوله   .11

    14750 متر طول  اینچ 2اینچ تا  1از سایز  PVCنصب لوله   .12

    22420 متر طول  اینچ  4اینچ تا  2از سایز   PVCنصب لوله   .13

    14750 متر طول  21تا سایز نصب لوله پلی اتیلن   .14

    20650 متر طول  به باال تا یک انیچ 21نصب لوله پلی اتیلن از سایز   .15

    25370 متر طول  اینچ 2اینچ تا  1نصب لوله پلی اتیلن از سایز   .16

    30680 متر طول  اینچ  4اینچ تا  2نصب لوله پلی اتیلن  از سایز   .17
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ف 
ردی

 

 توضیحات )ریال(قیمت  واحد  عناوین خدمات شبکه

   23600 تر طول م سانت  10نصب سینی تا عرض   .18

    27140 متر طول  سانت  20تا  10نصب سینی از عرض   .19

    31270 متر طول  سانت 30تا  20نصب سینی از عرض   .20

    35400 متر طول  سانت  40تا  30نصب سینی از عرض   .21

    39530 متر به باال  40نصب سینی از عرض   .22

   11800 عدد )پیچ براي سینی ده به دیوار(نصب ساپورت   .23

 توافقی توافقی عدد ....... )جوشکاري و (نصب ساپورت   .24

   10030 عدد 10*10نصب جعبه تقسیم پالستیکی   .25

    15340 عدد 15*15نصب جعبه فلزي    .26

    سایر عملیات اجرایی

 ) نیم اینچتا قطر ( سوراخکاري ارتباطی معمولی    .1
 سانتی متربا لوله گذاري 30در دیوار تا 

 47200 عدد
 2500به ازاء هر سانت اضافه قطر 

 ریال اضافه می شود

) تا قطر نیم اینچ ( سوراخکاري ارتباطی معمولی    .2
 2500به ازاء هر سانت اضافه قطر   70800  عدد  سانتی متربا لوله گذاري 60تا 30 در دیوار 

  ریال اضافه می شود

سانت  30سوراخکاري ارتباطی داخل بتون تا عمق    .3
 ا قطر نیم اینچبا لوله گذاري ت

 82600 عدد
 5000به ازاء هر سانت اضافه قطر 

 ریال اضافه می شود

    82600 عدد استفاده از تفنگ هیلتی و نصب میخ بدون لوازم    .4

برش روي گچ جهت لوله گذاري تا گچ کاري و    .5
 ترمیم 

 متر  10محاسبه براي حداقل   41300 متر 

   118000 عدد 20*20نصب دریچه بازدید    .6

 کابل کشی دیتا
  

  
 UTP Cat.5eکابل کشی دیتا مسی 

  
  

شرایط کاري عادي در داخل 
 متر  915ساختمان و حداقل 

   8260 متر متر  10000کابل کشی تا    .1

   7670 متر 25000تا  10000کابل کشی از    .2

   7080 متر متر به باال  25000کابل کشی از    .3

  
 STP Cat.5eو  UTP Cat.6کابل کشی 

شرایط کاري عادي در داخل  
  متر 915ساختمان و حداقل 
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ف 
ردی

 

 توضیحات )ریال(قیمت  واحد  عناوین خدمات شبکه

 
 

   9440 متر متر  10000کابل کشی تا    .1

   8850 متر 25000تا  10000کابل کشی از    .2

   7080 متر متر به باال  25000کابل کشی از    .3

 کابل کشی فیبرنوري
  

 Indoorکابل کشی فیبرنوري 
 
 

متر براي  500حداقل کابل گذاري 
 12CORE حداکثر

    22420 متر متر  2000کابل کشی تا    .1

    20060 متر به باال متر  2000 کابل کشی از    .2

  
 Outdoorکابل کشی فیبرنوري 

 
 

شرایط عادي کابل کشی روي 
 سینی در کانال آدم رو 

 35400 متر متر  5000کابل کشی تا    .1

متربراي حداکثر   1000حداقل 
12core  زره دار شامل فقط

سایر هزینه ها بعهده -زد دستم
 کارفرما

   31860 متر به باال  5000کابل کشی از    .2

  153400 متر متر 1000کابلکشی کابل فیبر نوري حداقل    .3
 OPGWمشابه ( با اتصاالت

  )هوائی
 :نصب اتصاالت

  
 

 نصب اتصاالت دیتاي مسی
 
 

  

    5900 عدد Cat.5e) پالگ(نري RJ-45نصب     .1

کانکشن ماجول یا کی (  مادگیRJ-45نصب    .2
 Cat.5e) استون جک

    8260 عدد

 STPیا  Cat.6پالگ ( نري  RJ-45نصب    .3
Cat.5e( 

  10620 عدد
  

    8260 عدد Keystone Cat.6مادگی RJ-45نصب    .4
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ف 
ردی

 

 توضیحات )ریال(قیمت  واحد  عناوین خدمات شبکه

    4720 عدد نصب پریز دیتا تک پورت   .5
   7080 عدد نصب پایه پریز    .6
   41300  عدد Unixو ATMنصب اتصاالت    .7

 
 اتصاالت دیتاي فیبرنوري نصب

 
 

  

    188800 عدد )Epoxyless) SCنصب کانکتور   .1
 چسب با هزینه   247800 عدد )Epoxy) SCنصب کانکتور    .2

 چسب  هزینه  اب  247800 عدد )Hot Melt) SCنصب کانکتور    .3

   20000  رشته Fan out kitنصب     .4

روکش برداري کابلهاي فیبر نوري مسلح به ازاي    .5
 سرکابل ر مورده

 50000  
  

 عدد Fusionایجاد اتصال فیبرنوري به روش    .6
247800  

به سر  pigtailارتباط هر 
 )عدد 100کمتر از (فیبر

 Mechanicalایجاد اتصال فیبرنوري به روش     .7
Splice تار 

247800  
به سر  pigtailارتباط هر 

 )عدد 100کمتر از (فیبر

    59000 یونیت   نصب پچ پنل فیبرنوري درداخل رك   .8
 )کانکتور دوپلکس 6(تار  12تا  118000 عدد )کاست(نصب سینی فیبرنوري    .9

    14160 تار آرایش تارهاي فیبر نوري داخل کاست    .10

 12نصب جعبه اتصال فیبرنوري با آرایش مربوط تا    .11
 جعبه   تارفیبرنوري به ازاء هر جعبه

 جعبه  10تعرفه براي حداقل   1770000

12.  
جعبه ترمینال فیبرنوري با آرایش مربوط تا نصب 

 جعبه  تار  12
 جعبه  2تعرفه براي حداقل   2950000

  
  : Rackخدمات 

یف
رد

 

 توضیحات )ریال(قیمت  شرح خدمات رك دیواري

 سانتی متر 45تا عمق   6U 177000تا  4Uنصب رك دیواري    .1

 رسانتی مت 45تا عمق   12U 295000تا  7Uنصب رك دیواري     .2

    41300 نصب سینی کوچک  .3
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یف
رد

 

 توضیحات )ریال(قیمت  شرح خدمات رك دیواري

    3U 23600و  2Uو 1Uنصب بلنک پنل  .4

    unloaded  23600نصب پچ پنل   .5

    41300 نصب نگهدارنده کابل  .6

    41300 نصب الیت پنل  .7

   3U 77880نصب فیزیکی تجهیزات اکتیو تا    .8

 

یف
رد

 

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

    112100 فن معیوببررسی    .1

    141600 بررسی و تعمیر یا تعویض فن معیوب  .2

    153400 افزایش فن / نصب  .3

    118000 جابجائی و تنظیم یک جفت ریل  .4

    77880 تعویض درب شیشه اي   .5

    23600 تعویض درب با لوالي متحرك   .6

   53100 تعویض  درب با لوالي ثابت   .7

    46020 تحركجابجائی پنل ثابت و م   .8

   23600 تعویض غبار گیر موئی   .9

   41300 تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره   .10

    23600 تعویض استاپر مغناطیسی   .11

    41300  تعویض لوالي فنري   .12

    23600 وصل سیم ارت به بدنه   .13

    23600 تست ارت پاور رك   .14

    PDU 47200تست   .15

    PDU 77880تعمیر   .16

    PDU 23600یوز تعویض ف  .17
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    153400 آموزش و راه اندازي رك هوشمند  .18

  
 توضیحات )ریال(قیمت  رك ایستاده  شرح خدمات ردیف

 سانتی متر 60تا عمق   32U 295000تا  14Uنصب رك   .1

 سانتی متر 60تا عمق   47U 472000تا  35Uنصب رك   .2

    82600 نصب سینی ثابت به چهار ریل  .3

    112100 به شش ریلنصب سینی ثابت   .4

    112100 نصب سینی متحرك  .5

    3U 23600و  2Uو 1Uنصب بلنک پنل  .6

   6U  41300تا 4Uنصب بلنک پنل  .7

    unloaded 23600نصب پچ پنل   .8

   41300 نصب نگهدارنده کابل  .9

    41300 نصب الیت پنل  .10

    29500 نصب پنل مانیتور  .11

    29500  نصب پنل موئی  .12

    77880 نی فننصب سی  .13

    PDU 41300نصب   .14

    3U  59000در رك تا  Deviceنصب هر   .15

16.  

و تجهیزات متعارف  Rack Mountنصب فیزیکی سرور 
 UPS-Rackmountمشابه داراي ریل و 

389400 
جدول کلی نصب سرورها   

  در جدول مربوطه

    77880 ...)بر روي دیوار و (نصب سویچ بدون وجود رك    .17
  

 توضیحات )ریال(قیمت  رح خدمات پس از فروش رك ایستادهش ردیف

    112100 بررسی فن معیوب   .1

    141600 بررسی و تعمیر یا تعویض فن معیوب    .2

    153400 افزایش فن / نصب   .3

    112100 تعویض در شیشه اي   .4

    41300 ) فنري(تعویض  در  با لوالي متحرك    .5
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 توضیحات )ریال(قیمت  رح خدمات پس از فروش رك ایستادهش ردیف

    77880  تعویض  در  با لوالي ثابت  .6

   77880 دو تکه با لوالي متحرك  -تعویض در   .7

    23600 تعویض غبار گیر موئی  .8

    41300 تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره    .9

    112100 تعویض قفل الکترونیک پین کد  .10

    77880 تعویض قفل زیمنسی  .11

    41300 تعویض فیلتررك   .12

    23600 تعویض استاپر مغناطیسی   .13

    23600 پایه رك / نصب هر چرخ    .14

    77880 )با تجهیزات داخل(پایه رك / تعویض هر چرخ    .15

    112100 جابجائی و تنظیم یک جفت ریل   .16

    41300 تعویض لوالي فنري   .17

    112100 بررسی  سیستم هوشمند   .18

    153400 )بدون احتساب تجهیزات (بررسی و تعویض سیستم هوشمند   .19

    RF  112100در کنترل از راه دور  بررسی  .20

21.  

بدون ( RFتعمیر سیستم کنترل از راه دور /بررسی و تعویض
    153400 )احتساب تجهیزات

    23600 وصل سیم ارت به بدنه رك  .22

23.  

ارتفاع، کف کاذب ومحلهاي (رگالژ رك در محلهاي خاص 
   77880 ....)شیبدار

    77880 آزمایش و راه اندازي رك هاي هوشمند  .24

    194700 آموزش و راه اندازي رك هوشمند  .25
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  :کشی براي تجهیزات شبکه برق

 توضیحات  )ریال(قیمت  واحد  عناوین خدمات شبکه  ردیف 

 آن کابل کشی برق و نصب تجهیزات

 3*5/2کابل کشی برق   * .1
 5310 متر 

 1000حداقل کابل کشی  
 متر

   4956 متر  متر  10000تا فوق کابل کشی   * .2
    4720 متر  25000متر تا  10000کابل کشی از   * .3
   4484 متر  متر به باال 25000کابل کشی از   * .4
     6844  متر   4*6کابل کشی برق   * .5
    8260  متر   4*10کابل کشی برق   * .6
    10030  متر   4*16کابل کشی برق   * .7
    14160  متر   1*35کابل کشی برق   * .8
    17700  عدد  توکار نصب پریز برق روکار یا   * .9

    8850  عدد  نصب پایه پریز برق روکار   * .10
    8850  عدد  نصب پایه پریز برق توکار  * .11
   17700  عدد  )کنار سیستم و پریز(نصب فیوز رو کارتکی   * .12
   177000  عدد  نصب جعبه فیوز  * .13

14. *  
  )20*15تا سایز ( نصب تابلو برق کوچک دیواري روکار یا توکار 

حفاري و گچ کاري بدون    271400  عدد
 )توکار(

  10*10نصب جعبه تقسیم برق   * .15
بدون حفاري و گچ کاري    11800  عدد

  )توکار(
     1534000  عدد  نصب تابلو برق با ابعادبزرگ  * .16
 بعد از بازدید    271400     نصب تابلو برق سلولی  * .17

وآماده نصب ها  بدون باطري   354000 دستگاه   5KVAتا قدرت  UPSنصب    .18
  در محل

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

مطابق بخش   حلقه   ایجاد چاه ارت    .20
Wireless     

     3068000  حلقه   نظارت بر چاه ارت    .21
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  :برق و شبکه تست و عیب یابی

 توضیحات  )ریال(قیمت  واحد  عناوین خدمات شبکه ردیف

  عیب یابیتست صحت عملکرد و 

 10030 پیوند )CDارائه گزارش روي (تست مسیر اتصال مسی    .1

به ازاء هر لینگ براي ایجاد 
یک ه فتوسعه شبکه به اضا

 20حداقل  ریال ثابتمیلیون 
 لینک

   توافقی پیوند ارائه گزارش تست هر برگ سیاه و سفید    .2

   توافقی پیوند ارائه گزارش تست هر برگ رنگی    .3

تصال فیبرنوري با دستگاه تستر روي تست مسیر ا   .4
CD 

 59000 پیوند

مانند دستگاه فلوك بدون 
 20پرینت روي کاغذ حداقل 

 یک میلیونلینک به اضاقه 
 ریال ثابت

تشخیص محل شکستگی فیبر و با صحت آن با    .5
 با لیزر متناسب  OTDRدستگاه 

 لینک 10حداقل  389400 هر تار

   توافقی حلقه تست چاه ارت    .6

   توافقی پریز ست برقت   .7

 د سازينمست

1.   
برچسب زنی و کدبندي کابلها ، پریزها و پچ پنل هاي 

 نود شبکه به ازا
 توافقی

  
 توافقی هر قطعه نصب شده 

 - تهیه نقشه شماتیک برق و مخابرات   .2
به ازاي نفر ساعت 
 کارشناس عمومی

در صورت وجود مستندات 
 دیتاي فوق اضافه می گردد

3.   
کابلهاي شبکه پریز و پچ پنل شبکه مسیر به کدبندي 

 LABEL  ازاي هر شماره نصب شده با استفاده از
PRINTER  

5900  
به ازاي هر لینک 

براي ایجاد و 
  توسعه شبکه 

  

تهیه مستندات شبکه ساختار کابلکشی و بخش    .4
Passive ) 885000  )در حالت عادي  

 24به ازاي هر 
پورت براي ایجاد 
و توسعه شبکه 

متر مربع  100 تا(
(  

و براي شبکه 
ازقبل ایجاد شده 
و یا چگالی نود 
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  بیشتر توافقی

5.   

 تهیه مستندات شبکه ساختار تجهیزات بخش 
Active ) و ...) تنظیمات مربوط به روترها سوئیچها

تعاریف مربوط به اینترنت و اینترانت و سطوح 
  )در حالت عادي(دسترسی کاربران 

-  
به ازاي نفر ساعت 

اس کارشن
  تخصصی

  

  کابل کشی مجدد 

 توضیحات  )ریال(قیمت  واحد  عناوین خدمات شبکه  ردیف 

کابل کشی % 35 متر جمع آوري کابلهاي شبکه اجرا شده از قبل   .1
Cat5e 

  

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

 سانت 3تا سایز 
کلیه سایزهاي داکت 

 توافقی سایر موارد–پالستیکی 

3.   
باز و بسته کردن داکتهاي موجود جهت گسترش 

 شبکه
 متر

نصب داکت %  30
 سانت 3تا سایز 

کلیه سایزهاي داکت 
 سایر موارد توافقی–پالستیکی 

4.   
پیدا کردن سرکابل و شماره گذاري کابلهاي کشیده 

 شده از قبل
 35,000 لینک

با تست و نصب نمراتور 
 پالستیکی

  

  :مخابرات 

 توضیحات  )ریال(قیمت  واحد  ین خدمات شبکه عناو ردیف 

    4,500 متر  زوج 10نصب کابل مخابراتی تا   * .1

    5,000 متر  زوج  20تا ) تلفن(نصب کابل مخابراتی   * .2

    6,000 متر  زوج 50تا  20از )تلفن(نصب کابل مخابراتی   * .3

    8,000 متر  100زوج تا  50از ) تلفن(نصب کابل مخابراتی   * .4

    9,000 متر  زوج به باال 100از ) تلفن(نصب کابل مخابراتی   * .5

    70,000 زوج  ) کروز(زوج  100نصب ترمینال مخابراتی   * .6

    7,000 زوج  .... نصب زوج مخابراتی در داخل ترمینال و   * .7

  8,500 عدد نصب پریز تلفن   * .8
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  :Wirelessاندازي و پشتیبانی تجهیزات نصب و راه

 )ریال(قیمت  تعداد شرح یفرد

 4484000  یک لینک نصب آنتن و رادیو باالي دکل یک لینک کامل   *1

  507400 یک لینک کامل الین آف سایت از پشت بام   *2

  710360 یک لینک کامل البن آف سایت از روي دکل   *3

  507400 هر نقطه GPSبا نمودار  ) سایت سوروي(امکان سنجی   *4

  50740 متر کنترل عمودي بودن دکل، آچار کشی -ل شامل تنظیم مهاریهاتنظیم دک  5

8* 

میلی متر  5سانتی متر به قطر  30x50صفحه مسی با ابعاد ( تجهیزات چاه ارت
کیلو  200پوره ذغال  –کیلو گرم  100نمک مخصوص  - باهنرمانند  35سیم مسی 

لوله پلیکا به  – LOMمواد کاهنده مقاومت زمین -کیلوگرم400خاك رس –گرم 
 طول چاه ارت با بست و جوش وغیره

_ 

000/880/18  
اجراي سیستم ارتینگ و نصب تجهیزات داخل چاه ارت و سیم کشی تا پاي دکل 
آزمایش با دستگاه مگر و تحویل به صورت استاندارد، باضافه تخلیه و حمل نخاله 

 ها و خاك هاي اضافی
_ 

 _ متر وپر کردن چاه  5حداقل حفاري چاه ارت به عمق 

9* 

میلی متر  5سانتی متر به قطر  30x50صفحه مسی با ابعاد ( تجهیزات چاه ارت
کیلو  200کیلو گرم   پوره ذغال  100نمک مخصوص  -باهنر مانند  35سیم مسی 

لوله پلیکا به  – LOMمواد کاهنده مقاومت زمین -کیلوگرم400خاك رس –گرم 
 غیرهطول چاه ارت با بست و جوش و

  

000/240/21  
اجراي سیستم ارتینگ و نصب تجهیزات داخل چاه ارت و سیم کشی تا پاي دکل 
آزمایش با دستگاه مگر و تحویل به صورت استاندارد، باضافه تخلیه و حمل نخاله 

 ها و خاك هاي اضافی و کمپرسور 
_ 

 _ متر وپر کردن چاه 5حداقل حفاري چاه ارت به عمق 

  000/590 یک مورد سازي تجهیزات از روي دکلپیاده   *10
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  Wirelessهاي بخش خدمات و سرویس

 )ریال(قیمت  نحوه محاسبه  شرح خدمات ردیف

1  
سایت سروي و ارایه طرح شامل شناخت محیط فرکانسی و اعالم 

مشخصات رادیو ها وآنتن هاي مورد نیاز و باند فرکانسی آزاد و توپولوژي 
 Outdoor Wirelessبراي شبکه هاي  شبکه و راهکار اجرا

  به ازاي هر لینک مبلع 
 کیلومتري 5تا محدوده 

000/947/1  

هاي مورد نیاز  APسایت سروي و بررسی محیط مشتري و اعالم تعداد   2
  400/389 مبلغ APبه ازاي هر   Indoor Wirelessو راهکار اجرا به صورت مکتوب براي شبکه هاي 

دکل مورد نیاز بر اساس سایت سروي و محاسبات  برآورد میزان و نوع  3
 الزم و اعالم به مشتري

 560/170/1 به ازاي هر نقطه

 نظارت فنی بر اجراي دکل و تایید کیفیت و مشخصات دکل 4

 30به ازاي هر دکل تا 
متر و به ازاي هر دکل تا 

متر و به ازاي دکل  60
 بلند تر

بر اساس نفر ساعت 
 عمومی کارشناسی

 IP , Mac, Gateway,Radioیو ها از قبیل دیمات عمومی راتنظ 5
Mode 

به ازاي هر رادیو یا هر 
AP 

بر اساس نفر ساعت 
 عمومی کارشناسی

به ازاي هر رادیو یا هر  شامل فیلترنیگ و کدینگ   Securityتنظیمات  6
AP 

بر اساس نفر ساعت 
 تخصصی کارشناسی

هر به ازاي هر رادیو یا  Routingتنظیمات  7
AP 

بر اساس نفر ساعت 
 تخصصی کارشناسی

به ازاي هر رادیو یا هر   VLANتنظیمات  8
AP 

بر اساس نفر ساعت 
 تخصصی کارشناسی

به ازاي هر رادیو یا هر  Rate limitingتنظیمات  9
AP 

بر اساس نفر ساعت 
 عمومی کارشناسی

ازاي هر رادیو یا هر  به Indoor Wirelessبراي شبکه هاي  WDSتنظیمات و راه اندازي  10
AP 

بر اساس نفر ساعت 
 عمومی کارشناسی

 Outdoorبراي شبکه هاي  WDSتنظیمات و راه اندازي  11
Wireless 

به ازاي هر رادیو یا هر 
AP 

بر اساس نفر ساعت 
 عمومی کارشناسی

 E1تنظیمات و راه اندازي پورت هاي  12
  E1به ازاي هر پورت 

 در هر رادیو
اعت بر اساس نفر س
 کارشناسی

 000/500/2 به اراي هر لینک تست پهناي باند با نرم افزارهاي مربوطه و ارایه گزارش وضعیت لینک 13

 Indoorدر شبکه هاي  Roamingتنظیمات و راه اندازي  14
Wireless 

به ازاي هر رادیو یا هر 
AP 

بر اساس نفر ساعت 
 تخصصی کارشناسی

 Outdoorدر شبکه هاي  Roamingتنظیمات و راه اندازي  15
Wireless 

به ازاي هر رادیو یا هر 
AP 

بر اساس نفر ساعت 
 تخصصی کارشناسی

به ازاي هر رادیو یا هر  Indoor Wirelessبراي شبکه هاي  Meshتنظیمات و راه اندازي  16
AP 

 بر اساس نفر ساعت 
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 )ریال(قیمت  نحوه محاسبه  شرح خدمات ردیف

 کارشناسی تخصصی

به ازاي هر رادیو یا هر  Indoor Wirelessبراي شبکه هاي  Meshتنظیمات و راه اندازي   17
AP 

بر اساس نفر ساعت 
 کارشناسی تخصصی

 به ازاي هر رادیو  اتصال رادیو ها به شبکه داخلی و تنظیمات مربوطه  18
بر اساس نفر ساعت 
 کارشناسی تخصصی

  IDU 200/932هر  در رك   Indoor Device Unitنصب   19

  Adapter 880/77هر  سنصب و راه اندازي کارت هاي وایرل  20

  
  :Backupاندازي تجهیزات هاي نصب و راهتعرفه

   
Small Medium Enterprise More than 

Up to 100GB 100GB – 1TB 1 TB – 10 TB 10 TB 
بازبینی اولیه بستر، جهت اتصال  - 1

Backup به سیستم 
700/194 400/389 800/778 000/593/1 

  :افزارينصب سخت - 2

 - - int 700/312 700/312/ نصب در           - 1-2

 Rack / 700/194 700/194 400/389 000/717/3نصب در  - 1-2

 - ext Free Free Freeنصب به صورت  - 2-2

 :شناسایی دستگاه در سیستم عامل - 3

 1-3- Windows700/312 1T1 280/585 - 

2-3 - Unix 000/590 000/590 800/778 - 

3-3 - Linux 000/590 000/590 800/778 - 

4-3 - Novell Netware 000/590 000/590 800/778 - 

5-3 - Mac 000/590 000/590 800/778 - 

6 -3- Main Frame - - - 000/682/11 

 Free Free 000/590 400/864/1 تست اولیه - 4

 5 -  معرفیTape افزار در نرم
Backup

Free Free 000/590 400/864/1 
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 Server 560/170/1 000/590 560/170/1افزارهاي خاص نصب نرم -6
660/872/1  

 Clientافزارهاي خاص نصب نرم -7
700/312 700/312 700/312 

 توافقی توافقی توافقی توافقی افزارپیکربندي نرم - 8

    منوط به اعالم استراتژي  ·

 ماستافزارهاي مربوطه به عهده کارفرتهیه درایور نرم 

  سرورها - ها اندازي تجهیزات پردازش دادهنصب و راه
 :تقسیم بندي سرورها براساس نوع تکنولوژي پردازنده انجام گرفت که به منظور سهولت مشابهت به سه دسته کلی

1- X86 Base Servers 2- Itanium 2 Base Servers 3- RISC Base Servers 
اندازي سرورها، جدول زیر تشکیل ده کوچک، متوسط و بزرگ و تعیین تعرفه خدمات نصب و راهبندي سرورها در محدوبه منظور دسته

 .گردید
  Small Medium Enterprise 

  one or 2 processors 4+ 
processors 

Blade Servers 

 Free 700/194 000/590 بررسی اولیه محل استقرار سرور -1

    افزاري سرورنصب سخت -2

 2T2 + 1E2xN 400/389 400/389 رك - 2-1

 - Free Free رومیزي - 2-2

3- Wiring 700/194 700/194 000/590 

 1T1 + 0.5T1xN 700/312 400/153 تست اولیه -4

   700/312 700/312 1E2 + 0.5E2xNو حافظه  Raidپیکره بندي  -5

 - - - OS نصب حداقل  - 6

 E 2 x N 1 000/354 000/354 نصب سیستم عامل ویندوز -1- 6

 E 2 x N 1 000/590 000/590 )هاOSسایر (سایر موارد  -2- 6

 منوط به اعالم استراتژي از طرف کارفرما   

  تهیهOS و درایورهاي مورد لزوم براي نصب به عهده کارفرما میباشد.
  :مبالغ بر اساس جدول ضریب شغلی 

E1 :; فوق تخصصیکارشناس :  
  

E2 : صصیتخکارشناس :    

T1 :تکنسین درجه یک :    
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T2 :تکنسین درجه دو :    

N : تعدادBlad ها    
 

  بازیابی اطالعات

 ریال 000/360/2 حداقل -بازیابی اطالعات یک سرور  1
هارد بدون یک حداقل براي 

Raid  وNTFS 

و  Raidاي هارد بدون حداقل بر ریال 000/413 حداقل -بازیابی اطالعات یک ایستگاه کاري متعارف  2
Fat32 

 موارد دیگر
   توافقی نرم افزاري یا سخت افزاري  NAS , SAN , Firewallنصب  1

با  و مشابه IIS  ,Accounting,Mail,WSUS,CAنصب ویروس یاب سرور یا هر یک از سرویسهاي  2
 حداقل تنظیمات جهت راه اندازي

ریال 000/360/2    

 IPبر روي هر سرور شامل تنظیمات  subnetزیر ساخت بر اساس یک  نصب و تنظیمات سرویسهاي 3

,DNS,DHCP, Wins آماده بر روي ویندوز 
ریال 590,000    

ریال180,000،1 مورد فوق بر روي سایر سیستمهاي عامل 4    

الری 1,416,000 ایستگاه کاري و تنظیمات مربوطه 10بر روي سرور تا  ADSLبه اشتراك گذاري اینترنت  5    

ریال IP 000/59نصب کارت شبکه و شناسائی به سیستم عامل و تنظیم  6    

ریال 118,000 سخت افزاري یا نرم افزاري تحت سیستم عامل بجز ویندوز Print Serverنصب  7    

ریال 82,600 به اشتراك گذاري متعارف فایل یا چاپگر تحت ویندوز بر روي هر سیستم 8    

ریال 177,000 ي تحت شبکه پرینتر ، پالتر و موارد مشابه که داراي اتصال شبکه می باشندنصب و راه انداز 9    

ریال Workgroup 59,000 آماده جهت استفاده در شبکه OSراه اندازي ایستگاه کاري با  10    

 


