
 

 

 
 کالن شهرها به جز تهران – . نرخ پايه خدمات مشاوره توسط اشخاص حقوقي )ريال(9جدول

 مشاور درجه یکنرخ پایه خدمات  نرخ پایه خدمات مشاور درجه دو رتبه شورا

1 4.200.000 5.200.000 

2 3.700.000 4.600.000 

3 3.500.000 4.300.000 

4 3.350.000 4.100.000 

5 3.300.000 4.000.000 

6 3.200.000 4.000.000 

7 3.100.000 3.900.000 

 

 

 

 

 

 

 
 کالن شهرها به جز تهران – . نرخ پايه خدمات مشاوره توسط اشخاص حقيقي )ريال(12جدول

 اشخاص حقیقی نرخ پایه خدمات شغل

 1.800.000 مشاور درجه سه

 2.300.000 سال سابقه مفيد( 6مشاور درجه دو )حداقل 

 3.100.000 سال سابقه مفيد( 9مشاور درجه يک )حداقل داراي 

 

 

 

 

 

 

 
 افزاري. هزينه هاي سربار خدمات سخت13جدول

 )ريال(سربار و سود 

 200.000  پايه هر نفر ساعت هزينه

 350.000 %60 مفيد وقت ضريب

 600.000 1+  0.5+  0.35 باالسري ضريب

 800.000 %25 مورد انتظار سود

 800.000 كار فنی پایه هزینه

 

 

 

 

 

 

 

 



.تعرفه نرخ فعاليت مرتبط با اينترنت و کافي نت16جدول  

 نرخ مصوب )ریال( توضیحات شرح  

اه
شگ

دان
ت 

ما
خد

و 
م 

 نا
ت

ثب
ت، 

رن
نت

ای
 

 هر ساعت كار با اینترنت 1
 25.000دقیقه، 15حداقل استفاده تا 

 (GBهزینه دانلود فایل جداگانه، )مبنا هر 

100.000 

100.000 

 ثبت نام های اینترنتی 2

 دقیقه  10تا 

 جداگانه 50.000دقیقه اضافی،  5هر 

 جداگانه طبق تعرفه –اسکن  ،هزینه پرداخت اینترنتی، پرینت

 ثبت نام سایت های التین، توافقی

150.000 

 
 

 پرداخت های اینترنتی 3
 پرداخت با كارت بانکی

 در صورت پرداخت به صورت اسکناس، هر یک میلیون ریال؛

50.000 

 جداگانه 15.000

4 
 ثبت نام كنکور

 )كاردانی، كارشناسی، ارشد، دكتری(

 ثبت نام

 پرینت +خرید كارت اعتباری + اسکن 

150.000 

 جداگانه، طبق تعرفه

 ثبت انتخاب رشته كنکور 5

 رشته 10تا 

 رشته 25تا 

 رشته 50تا 

 رشته بیشتر 25ثبت هر 

 انتخاب كد رشته محل، توسط اپراتور كافی نت؛ جداگانه

100.000 

150.000 

200.000 

50.000 

 22طبق ردیف 

 ثبت نام جدید الورود دانشگاه ها 6
 ثبت نام اینترنتی

 پرینت ،هزینه پرداخت اینترنتی، اسکن

150.000 

 جداگانه، طبق تعرفه

 انتخاب واحد دانشگاه ها 7

 دقیقه 10تا 

 هزینه پرداخت اینترنتی شهریه

 حذف و اضافه

100.000 

 جداگانه، طبق تعرفه

50.000 

 200.000 ----- ثبت نام پروانه كسب 8

 ثبت درخواست خروج از كشور 9

 از مرحله اول تا آخر )ارجاع به نظام وظیفه(

 دریافت می گردد()كل حق الزحمه كافی نت در اول 

 هزینه پرداخت اینترنتی، جداگانه

150.000 

 ثبت نام سامانه تامین اجتماعی 10
 تایید و یا عدم تایید اطالعات توسط سازمان تامین اجتماعی

 به عهده متصدی كافی نت نمی باشد
100.000 

 100.000 هر نفر ثبت نام وام ازدواج 11

 100.000 پرداخت اینترنتی، جداگانه، طبق تعرفههزینه  ثبت نام كارت ملی 12

 نوبت گیری پزشکان 13

 نوبت گیری روزانه

 نوبت گیری شبانه

 هزینه پرداخت اینترنتی، جداگانه، طبق تعرفه

50.000 

100.000 

----- 

 80.000 40.000هر نفر اضافی،  خرید بلیط هواپیما، قطار،كنسرت 14

 20.000 به ازای هر فایل اجتماعیدریافت فایل از شبکه های  15

 25.000 موفق/ ناموفق هر گونه استعالم و پیگیری از اینترنت 16

قه
فر

مت
 

 اسکن 17
 A4 كاغذ 

 شناسنامه، كارت ملی، عکس و ...

30.000 

20.000 

 ساخت پاور پوینت 18

 ساده

 حرفه ای

 هزینه تایپ یا جستجو مطالب از اینترنت؛ جداگانه

20.000 

35.000 

----- 

 CD / DVD رایت  19

CD 
DVD 

 جداگانه( CD / DVD)هزینه خود

40.000 

50.000 

----- 

 Email / Gmail 100.000 ساخت پست الکترونیک 20



 MB 50.000 25تا حجم  ارسال/ دریافت پست الکترونیک، فاكس 21

 1.000.000 مشاوره ، ثبت نام و ... هزینه نفر ساعت كارشناسی 22

 800.000 برای طرح مجاز و قانونی برای هر نفر ساعت كار مفید ویرایش كار فتوشاپ 23

 30.000 ----- اسکن )ویروس كشی( فلش و مموری 24

 نرخ مصوب )ریال( توضیحات شرح  

ت 
ما

خد
 و 

ی
رنت

نت
ای

پ
چا

 

 هرگونه استعالم و پرینت از اینترنت 25

 بازنشستگی / مرخصی تاكسینتایج آزمون ها / فیش 

 سابقه بیمه / فیش بیمه / فیش حقوقی بیمه

 ... انتخاب واحد/  برنامه كالسی / نمرات / كارت ورود به جلسه و

 صفحات بیشتر؛ جداگانه طبق تعرفه

 تک برگ

40.000 

 ابالغیه دادگستری 26

 عدم ابالغ

 بازیابی رمز شخصی

 پرینت تک برگ تا سه برگی

30.000 

50.000 

50.000 

 A4پرینت  27

 صفحه،  تک رو 10فایل نوشتاری تا 

 صفحه،  دو رو 10فایل نوشتاری تا 

 صفحه 10باالی 

 فایل تصاویر با توجه به ابعاد عکس، مشمول افزایش تعرفه خواهد شد

10.000 

13.000 

 توافقی

 بیشتر 7.000تا  3.000

 A3پرینت  28
 فایل نوشتاری تک رو

 نوشتاری دو روفایل 

15.000 

20.000 

 A4پرینت رنگی  29
 متن ساده

 عکس

25.000 

50.000 

 پرینت نمونه سوال دانشگاهی 30
 دو رو

 برگ، دو رو 50باالی 

10.000 

8.000 

 فتوكپی )رونوشت( 31
A4     دو رو  -تک رو 

A5     دو رو  -تک رو 

10.000 - 15.000 

7.500 - 10.000 

 مطلب از اینترنتجستجو  32

 صفحه( به همراه پرینت 10تحقیق ساده و دانش آموزی )تا 

 صفحه( به همراه پرینت 10تحقیق دانشجویی )تا 

 صفحه( به همراه پرینت 10پروژه دانشجویی )تا 

 یا متن التینهر نوع تحقیق، بیشتر از صفحات ذكر شده 

 سانتیمتر( 1.5و فاصله خطوط  14)هر صفحه؛ سایز متداول 

 15.000هرصفحه،  

 30.000هرصفحه،  

 40.000هرصفحه،  

 توافقی

----- 

 70.000 تک برگ تنظیم و تایپ نامه اداری 33

ها
ن 

ما
از

 س
ت

ما
خد

 

 ثبت اظهار نامه های مالیاتی 34

 اشخاص حقوقی )شركت(

 حق مشاوره جهت تنظیم اظهارنامه اشخاص حقوقی

 گروه اول

 گروه دوم

 100ماده گروه سوم / فرم تبصره 

 امالک

 هر ملک اضافی در اظهارنامه امالک

 قیمت اظهارنامه اصلی( %70اظهارنامه اصالحی )

1.000.000 

500.000 

750.000 

650.000 

350.000 

400.000 

100.000 

----- 

 ثبت نام كد اقتصادی 35

 45از مرحله پیش ثبت نام تا وضعیت 

 گردد()كل حق الزحمه كافی نت در ابتدا دریافت می 

 رفع نواقص احتمالی در هر مرحله

350.000 

----- 

100.000 

 ارزش افزوده 36

 هر فصل، جداگانه  -ثبت ارزش افزوده 

 ثبت گواهی ارزش افزوده

 ثبت چک ارزش افزوده

200.000 

100.000 

200.000 

 خدمات دارایی 37

 هر فصل، جداگانه  -ثبت معامالت فصلی 

 صندوق مکانیزه فروش

 تمبرثبت حق 

200.000 

200.000 

100.000 

 لیست مالیات بر حقوق دارایی 38
 نفر 1تا 

 هر نفر اضافی

150.000 

40.000 

 ثبت خدمات شركت ها 39

 ثبت نام كارت بازرگانی

 ثبت پملپ دفاتر روزنامه وكل

 تاییدیه كدپستی

1.500.000 

300.000 

150.000 

 لیست بیمه 40

 نفر 1تا 

 هر نفر اضافی

 اضافه كردن نفر برای بار اول

 خدمات و هماهنگی های غیر حضوری

120.000 

25.000 

50.000 

 توافقی



 

 
 شخصي( رايانهي بر روي سيستم )نرم افزار خدماتنرخ  تعرفه. 17جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

 200.000 و ....(officeنرم افزارهاي عمومي و کاربردي )مانند مجموعه نصب   1

 350.000 )به ازاي هر پکيج نرم افزاري( نصب نرم افزار ويژه تخصصي  2

 550.000 )بروزرساني شده(  نصب نرم افزار ويروس ياب وويروس زدايي   3

4  
نصب درايور )درصورتي که درايورها از و  … ,mac os & ubuntu)غير سرور       )غيرمتعارف نصب سيستم عامل هاي 

 شامل پارتيشن بندي , فرمت ، نصب و در صورت نياز مشتري دريافت گردد(
1.000.000 

5  
و در نصب هرنوع سيستم عامل غير سرور شامل گروه ويندوز و نصب درايور )درصورتي که درايورها از مشتري دريافت گردد(

 شامل پارتيشن بندي , فرمت ، نصب صورت نياز
550.000 

 200.000 ريال(  20,000اضافي  CDوDVD()به احتساب هر DVDيا  CDنصب بازي )  6

 350.000 اين جدول 9درصورت نياز به انتقال اطالعات هزينه مجزا و نرخ رديف  – و پارتيشن بندي( Formatآماده سازي هارد ديسک )  7

 Firmware 400.000و يا  Biosارتقا نرم افزاري )از طريق اينترنت( و ارتقا   8

 400.000 (IMAGE,BACKUP,COPYتهيه نسخه پشتيبان از سيستم )  9

 200.000 لوح فشرده دريافت درايور از اينترنت و رايت بر روي   10

  200.000 نصب نرم افزاري تجهيزات جانبي )چاپگر ، اسکنر و ....(  11

 400.000 نصب و راه اندازي رايانه در محل به درخواست مشتري )هزينه اياب و ذهاب اضافه مي گردد(  12

 400.000 )هزينه اياب و ذهاب اضافه مي گردد( درخواست مشتريبازديد فني و نظريه کارشناسي به   13

 30.000 استفاده شده مجزا اضافه مي گردد( DVDيا  CD)هزينه خود  CD , DVDکپي   14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هزينه نصب سخت افزار و درايورهاي مربوطه نرخ ه. تعرف18جدول 

)ریال( قیمت شرح ردیف  

 300.000 (Selftestنصب چاپگر  )نصب درايور و   1

 750.000 (Selftest)مونتاژ ، نصب درايور و   A2نصب کامل پالتر تا سايز   2

 A2   1.500.000مونتاژ اوليه پالتر باالتر از سايز   3

 1.650.000 (Selftest)بدون مونتاژ اوليه، با نصب درايور و   A2نصب کامل پالتر باالتر از سايز   4

بخشهاي  )نصب درايور و تست اوليه MultiFunctionنصب و راه اندازي دستگاههاي چند کاره   5

 (دستگاه
150.000 

 400.000 )نصب درايور و تست اوليه(  A2نصب اسکنر تا سايز  6

 300.000. )نصب درايور و تست اوليه( A2نصب اسکنر اسناد و ديجيتايزرهاي  باالتر از سايز   7

 1.200.000 و متعلقات با يک کابينت باطري تا چهار باطري  5KVAتا توان  UPSنصب و راه اندازي   8

 10KVA 1.800.000و تا  5KVAباالي  خاص  UPSپيکر بندي  9

 UPS 100.000نصب هر عدد باطري اضافي   10

همراه با درايورهاي  – TV –USB  مودم  –صدا -گرافيک  سخت افزاري نصب هر يک از کارتهاي   11

 مربوطه )تهيه درايور با مشتري(
200.000 

و   RAID، کارتهاي SCSIصد ا و .....( ، دستگاههاي   –نصب کارتهاي حرفه اي )کارتهاي گرافيک   12

 هرکدام  SASتجهيزات 
950.000 

 300.000 ديسک ثابت شامل معرفي به کامپيوتر  و پارتيشن بندي و فرمت  نصب هارد  13

 200.000 با درايور در صورت نياز …, CD , DVDشامل  O.D.Dنصب   14

 100.000 نصب فالپي درايو و کارت ريدر  15

 200.000 (SERVER)بجز   POWER SUPPLYنصب و راه اندازي   16

 120.000 همراه با تست  RAMنصب هر ماژول   17

 200.000 متعارف   EXTERNALنصب درايور و تجهيزات   18

 150.000 نصب تونر يا ريبون  19

 Selftest 200.000نصب کارتريج چاپگر جوهر افشان تا مرحله   20

قیمت خرید متعارف  %12 سيستم نمي شود (فروش و مونتاژ سيستم و نصب نرم افزارهاي متعارف روي آن )شامل گارنتي   21

 بازار

 1.200.000حداكثر  ( قطعات از مشتریمونتاژ کامل سيستم )  22

 400.000 باز و بسته کردن مادربرد جهت رفع عيب  23

 250.000 در صورت انصراف مشتري بعد از تشخيص عيب  PCهزينه کارشناسي جهت رفع عيب   24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 رايانهتعميرات و سرويس دستگا ههاي جانبي نرخ  تعرفه. 19جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

 900.000 ، کارتهاي جانبي BIOSرويس قطعات، ستعميرات کامپيوتر در سطح تعويض و   1

 650.000 تعمير مادر برد   2

 SLOT 1.250.000و  CHIPSETتعويض   3

 500.000 تعمير نرم افزاري هارد ديسک و رفع بدسکتور در حد متعارف   4

 450.000 ا تعويض برد هارد ديسک يتعمير   5

 CD RAM, DVD RAM 300.000تعمير درايو   6

 DVD WRITER, COMBO, CD WRITER 350.000تعميرات   7

 300.000 تعميرات منبع تغذيه معمولي   8

 300.000 تعميرات صفحه کليدهاي بي سيم و موس هاي بي سيم و اپتيکال   9

 CRT 750.000تعميرات مانيتورهاي )المپي(   10

 1.550.000 اينچ  19تا  LCDتعميرات مانيتور   11

 1.950.000 اينچ به باال و مانيتورهاي صنعتي  19ت مانيتور از اتعمير  12

 500.000 تعميرات مانيتور تک رنگ / ترمينال   13

 500.000 تعميرات اسنکرهاي معمولي   14

 1.700.000  بايگاني اسناد تعميرات اسکنرهاي حرفه اي  15

 1.500.000 ولت آمپر 1500تا UPSتعمير   16

 OFFLINE 1.800.000ولت آمپر  5000ولت آمپر تا  1500باالتر از  UPSتعمير   17

 OFFLINE 2.250.000کيلو ولت آمپر  10ولت آمپر تا  5000باالتر از  UPSتعمير   18

 هزینه كارشناسی عمومی سخت افزار کيلو ولت آمپر )سه فاز( 10باالتر از  UPSتعمير   19

 هزینه كارشناسی عمومی سخت افزار و با هر شکل موجي  با هر ظرفيت  UPS ONLINEتعمير   20

 قیمت روز مشابه نو SPEAKER 10%تعمير   21

 300.000 پروگرام کردن فلش  22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 تعميرات چاپگرنرخ . تعرفه 20جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

 450.000 چاپگرهاي سوزني  SETUPتنظيم   1

 1.050.000   تعمير دستگاههاي چند منظوره جوهر افشانسرويس و   2

 A4 950.000 بيست صفحهتعمير چاپگرهاي ليزري تک رنگ تک کاره و چند کاره  سرويس  3

 A4  1.350.000 بيست صفحه به باالتعمير چاپگرهاي ليزري تک رنگ تک کاره و چند کاره  سرويس  4

 A4  1.350.000 بيست صفحه تعمير چاپگرهاي ليزري رنگي تک کاره و چند کاره معمولي سرويس  5

 A4 1.950.000بيست صفحه به باال تعمير چاپگرهاي ليزري رنگي تک کاره و چند کاره  سرويس  6

 A3  1.350.000تا تعمير چاپگرهاي جوهر افشان رنگي تک کاره و چند کاره معمولي سرويس  7

 A3  1.950.000تعمير چاپگرهاي جوهر افشان رنگي تک کاره و چند کاره حرفه اي تا  سرويس  8

 1.050.000 ستوني بدون تعميرات هد  80تعميرات چاپگر سوزني و سرويس  9

 1.250.000 ستوني بدون تعميرات هد  132تعميرات چاپگر سوزني و سرويس  10

 850.000 سرويس، تعمير و تعويض سوزن هد چاپگرهاي ماتريسي با مکانيزم برگشت سوزن فنري  11

 سرويس، تعمير و تعويض سوزن هد چاپگرهاي ماتريسي با مکانيزم برگشت سوزن مغناطيسي   12

هزینه نفرساعت 

كارشناسی عمومی 

 سخت افزار

 CPS  2.100.000و سري  BPو سري  DFXحرف برثانيه سري 600باالتر از تعمير ات چاپگر سوزني با سرعت سرويس   13

 SLIM & SLIP 950.000تعميرات چاپگرهاي   14

 450.000 تعميرات اسنکرهاي معمولي   15

 A4 1.700.000 اسناد تعميرات اسکنرهاي حرفه اي  16

 A3  4.500.000سايز تا تعمير پالتر   17

 A4 1.950.000بيست صفحه جنرال سرويس چاپگرهاي ليزري تک رنگ تک کاره و چند کاره   18

 A4 3.600.000بيست صفحه به باال جنرال سرويس چاپگرهاي ليزري تک رنگ تک کاره و چند کاره   19

 A4 3.000.000معمولي بيست صفحه جنرال سرويس چاپگرهاي ليزري رنگي تک کاره و چند کاره   20

 A4 3.900.000بيست صفحه به باال جنرال سرويس چاپگرهاي ليزري رنگي تک کاره و چند کاره   21

 1.500.000 ستوني  80جنرال سرويس چاپگرهاي سوزني   22

 2.200.000 ستوني 132جنرال سرويس چاپگرهاي سوزني   23

 4.500.000 ليزري(-قلمي –وباالتر )جوهرافشان  A1تعمير پالتر   24

 A3 1.500.000تعمير چاپگرهاي ليزري تک رنگ تک کاره و چند کارهاجرت   25

 A3 4.500.000تک کاره و چند کاره ياجرت تعمير چاپگرهاي ليزري رنگ  26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و تعميرات سخت افزار نوت بوک قطعات تعويضنرخ  . تعرفه21جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

 LCD 750.000تعويض   1

 LCD  1.350.000سنت وفلرتعويض المپ   2

 1.800.000 تعويض لوال يا  LCDتعويض قاب رو يا تعويض قاب   3

 750.000 تعويض اينورتور  4

 1.500.000 تعمير اينورتر در صورت امکان  5

 1.100.000 صفحه کليدتعويض   6

 CPU 900.000مير يا تعويض مودم، يا تعويض تع  7

 900.000 نصب يک سيستم عامل بدون درايورتعويض هارد، پارتيشن بندي و فرمت و   8

 450.000 به صورت متعارف ODDتعويض انواع   9

 1.200.000 باز کردن کامل دستگاه باشد درشرايطي که نياز به ODDتعويض انواع   10

 1.800.000 تعويض مادر برد  11

 750.000 تعمير آداپتور  12

 450.000 )به صورت متعارف( RAMء تعويض يا ارتقا  13

 BGA CHIP  4.500.000 تعويض  14

 3.600.000 يک ماه گارانتي( هيت دادن )با -تعمير  15

 900.000 در صورت انصراف مشتري دستگاهعيب يابي تشخيص و هزينه باز و بست،   16

 

  

 

 

 

 

 

 
 (ريال) شبکه کارشناسي فني، خدمات پايه نرخ. 25جدول 

 نرخ شغل 

 1.100.000 (دو درجه) انداز راه و نصاب نگهداري، و پشتيباني فني، تکنيسين

 1.700.000 (يک درجه) انداز راه و نصاب نگهداري، و پشتيباني فني، تکنيسين

 2.350.000  شبکه عمومي کارشناس

 3.300.000 متخصص شبکه کارشناس

 5.200.000 فوق تخصص شبکه کارشناس

 

 

 نصب نرم افزارهاي نوت بوکنرخ تعرفه . 22جدول

)ریال( قیمت شرح ردیف  

1  
 مشتري همهکه يها به صورت استاندارد )در صورترريکاوري کردن کليه نرم افزار نوت بوک با تمام درايو

CD  آورده باشد را الزمهاي standard os 
1.200.000 

2  
فاقد سيستم عامل نو دستگاه هاي روي ها  رنرم افزارهاي متعارف و درايونصب سيستم عامل استاندارد، 

 و سي دي ريکاوري توسط مشتري  ردر صورت عدم ارائه درايواورجينال يا 
1.950.000 

 PCبرابر تعرفه  نرم افزارهرگونه هزينه نصب   3

 1.900.000 جابجايي اطالعات به ازاي هر ساعت  4

 1.200.000 به همراه نصب و راه اندازي از اينترنت مورد نياز دستگاه  يدرايورهامجموعه دانلود   5



 سرويس ها و خدمات کارشناسي شبکهنرخ . تعرفه 26جدول

 قیمت )ریال( خدمات كارشناسی مورد نیاز

 3.750.000 نفر ساعت اعزام کارشناس فوق تخصصي

 2.600.000 کارشناس تخصصينفر ساعت اعزام 

 1.800.000 نفر ساعت اعزام کارشناس  عمومي

 1.350.000 1نفر ساعت اعزام تکنسين درجه 

 800.000 2نفر ساعت اعزام تکنسين درجه 

 

 
 بستر زيرساخت شبکهنرخ . تعرفه 27جدول 

ته
یاف

ت 
اخ

س
ی 

ش
 ك

ل
كاب

 

 توضیحات قیمت )ریال( واحد  عناوین خدمات شبکه ردیف 

 نمودن براي فلزي Earthشامل  200.000 متر طول سانتي متر  12نصب ترانکينگ فلزي تا سايز   .1

  170.000 متر طول سانتي متر  12نصب ترانکينگ غيرفلزي  تا سايز   .2

 نمودن براي فلزي Earthشامل   200.000 متر طول سانتي متر 12نصب ترانکينگ فلزي باالتر از   .3

  180.000 متر طول سانتي متر 12نصب ترانکينگ غيرفلزي  باالتر از   .4

  25.000 هر عدد نصب اتصاالت ترانکينگ ) مانند اتصاالت گوشه لگراند، ....(  .5

6.  
سانتي  3کانال گذاري پالستيکي )داکت( بدون گوشه و زاويه تا سايز 

 متر
 متر طول

45.000 

 رولپالکبا پيچ و  

متر کمتر از آن  100براي حداقل 

 توافقي

7.  
سانتي  5/3کانال گذاري پالستيکي )داکت( بدون گوشه و زاويه از سايز 

 متر با باال
 متر طول

60.000 
 100براي حداقل  با پيچ و رولپالک 

 متر کمتر از آن توافقي

 متر طول (PG21) متريليم 28نصب لوله فلزي و خرطومي فلزي تا سايز   .8
45.000 

در شرايط عادي و اتصال توسط بست 

 اسپيد 

 متر طول (PG36) متريليم 47تا  28 زينصب لوله فلزي و خرطومي فلزي از سا  .9
60.000 

در شرايط عادي و اتصال توسط بست 

 اسپيد 

   70.000 متر طول (PG48) متريليم 60تا  47 زينصب لوله فلزي و خرطومي فلزي از سا  .10

   توافقی متر طول االب( به PG48) متريليم 60نصب لوله فلزي و خرطومي فلزي از سايز   .11

   40.000 متر طول (PG21) متريليم 28تا سايز  PVCنصب لوله   .12

   40.000 متر طول (PG36) متريليم 47تا  28از سايز  PVCنصب لوله   .13

   60.000 متر طول (PG48) متريليم 60تا  47از سايز  PVCنصب لوله   .14

   توافقی متر طول ( به باالPG48) متريليم 60از سايز   PVCنصب لوله   .15

   60.000 متر طول (PG21) متريليم 28نصب لوله پلي اتيلن تا   .16

   85.000 متر طول (PG36) متريليم 47تا  28نصب لوله پلي اتيلن از سايز   .17

   100.000 متر طول   (PG48) متريليم 60تا  47نصب لوله پلي اتيلن از سايز   .18

   توافقی متر طول ( به باالPG48) متريليم 60نصب لوله پلي اتيلن  از سايز   .19

   100.000 متر طول سانت  10نصب سيني تا عرض   .20

   120.000 متر طول سانت  20تا  10نصب سيني از عرض   .21

   130.000 متر طول سانت 30تا  20نصب سيني از عرض   .22

   150.000 متر طول سانت  40تا  30نصب سيني از عرض   .23

   170.000 متر به باال  40نصب سيني از عرض   .24

   50.000 عدد نصب ساپورت )پيچ براي سيني ده به ديوار(  .25

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



 بستر زيرساخت شبکهنرخ . تعرفه 27جدول 

ك اب ل ك  ش ی س  ا خ ت ی  ا ف ت  توضیحات قیمت )ریال( واحد  عناوین خدمات شبکه ردیف  ه

   40.000 عدد 10*10نصب جعبه تقسيم پالستيکي   .27

   70.000 عدد 15*15نصب جعبه فلزي   .28

 

ی
رای

اج
ت 

یا
مل

 ع
یر

سا
 

1.  
 20تا  واري( در دمتريسانت کيسوراخکاري ارتباطي معمولي )تا قطر 

 يبا لوله گذار متريسانت
 عدد

200.000 
 2500به ازاء هر سانت اضافه قطر 

 شودريال اضافه مي 

2.  
 60تا  واري( در دمتريسانت کيسوراخکاري ارتباطي معمولي ) تا قطر 

 يبا لوله گذار متريسانت
 عدد

300.000 
 2500به ازاء هر سانت اضافه قطر 

 ريال اضافه مي شود

3.  
 20( تا عمق متريسانت ميسوراخکاري ارتباطي داخل بتون )تا قطر ن

 يبا لوله گذار متريسانت
 عدد

350.000 
 5000به ازاء هر سانت اضافه قطر 

 ريال اضافه مي شود

   350.000 عدد استفاده از تفنگ هيلتي و نصب ميخ بدون لوازم   .4

 متر  10محاسبه براي حداقل  180.000 متر برش روي گچ جهت لوله گذاري تا گچ کاري و ترميم   .5

   500.000 عدد 20*20نصب دريچه بازديد   .6

 كشی دیتاكابل 
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 متر 915شرايط کاري عادي در داخل ساختمان و حداقل 

   45.000 متر متر  10000کابل کشي تا   .1

   40.000 متر 25000تا  10000کابل کشي از   .2

   35.000 متر متر به باال  25000کابل کشي از   .3
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 متر 915شرايط کاري عادي در داخل ساختمان و حداقل  

   50.000 متر متر  10000کابل کشي تا   .1

   45.000 متر 25000تا  10000کابل کشي از   .2

   40.000 متر متر به باال  25000کابل کشي از   .3
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 متر 915شرايط کاري عادي در داخل ساختمان و حداقل  

   70.000 متر متر  1000کابل کشي تا   .1

   60.000 متر 5000تا  1000کابل کشي از   .2

   60.000 متر متر به باال  5000کابل کشي از   .3

 كابل كشی فیبرنوری
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كاب
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 12COREمتر براي حداکثر  500حداقل کابل گذاري 

   110.000 متر متر  2000کابل کشي تا   .1

 متر متر به باال  2000کابل کشي از    .2
90.000   
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 شرايط عادي کابل کشي روي سيني در کانال آدم رو

 متر متر  5000کابل کشي تا   .1

180.000 

متربراي حداکثر   1000حداقل 

12core  زره دار شامل فقط دستمزد

 ساير هزينه ها بعهده کارفرما-

  170.000 متر به باال  5000کابل کشي از   .2



 بستر زيرساخت شبکهنرخ . تعرفه 27جدول 

ك اب ل ك  ش ی س  ا خ ت ی  ا ف ت  توضیحات قیمت )ریال( واحد  عناوین خدمات شبکه ردیف  ه

 هوائي( OPGWبا اتصاالت )مشابه  800.000 متر متر 1000کابلکشي کابل فيبر نوري حداقل   .3

 نصب اتصاالت

ی
س

ی م
تا

دی
ت 

اال
ص

 ات
ب

ص
ن

 

   25.000 عدد Cat.5eنري )پالگ(  RJ-45نصب   .1

   60.000 عدد Cat.5eمادگي )کانکشن ماجول يا کي استون جک(  RJ-45نصب   .2

   45.000 عدد (STP Cat.5eيا  Cat.6نري )پالگ  RJ-45نصب   .3

يا  Cat.6مادگي )کانکشن ماجول يا کي استون جک(  RJ-45نصب   .4
STP Cat.5e 

   80.000 عدد

   65.000 عدد (Cat7 اي STP Cat.6يا  Cat.6Aنري )پالگ  RJ-45نصب   .5

6.  
 Cat.6Aمادگي )کانکشن ماجول يا کي استون جک(  RJ-45نصب 

 Cat7 اي STP Cat.6يا 
 عدد

90.000   

   توافقي عدد (Cat7 اي Cat.6Aنري )پالگ  TERA اي GG-45نصب   .7

8.  
)کانکشن ماجول يا کي استون  يمادگ TERA اي GG-45نصب 

 Cat7 اي Cat.6Aجک( 
 توافقي عدد

  

   35.000 عدد (Keystoneنصب پريز ديتا روکار )بدون نصب   .9

   40.000 عدد (BackBox + Faceplate) يقاب پشت اينصب پايه پريز   .10
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1.  
 - Cat5e UTPپورت  24 يدارا Patch Panelنصب و پانچ 

 Loadedبصورت 
 عدد

1.800.000 
از  ريکه تعداد پروتها غ يدر صورت 

...( نرخ نصب 96، 48، 12باشد ) 24

 يبرا Unloadedنصب  يبر مبنا

 Keystoneبعالوه تعداد  Unitهر 

مربوطه محاسبه  يها با تکنولوژ

  .گردديم

2.  
 - Cat5e STPپورت  24 يدارا Patch Panelنصب و پانچ 

 Loadedبصورت 
 عدد

2.250.000 

3.  
 - Cat6 UTPپورت  24 يدارا Patch Panelنصب و پانچ 

 Loadedبصورت 
 عدد

2.250.000 

4.  
 - Cat6e STPپورت  24 يدارا Patch Panelنصب و پانچ 

 Loadedبصورت 
 عدد

2.550.000 

 220.000 عدد Unloadedبصورت  -در رک  Patch Panel يکيزينصب ف  .5

ب 
ص

ن
ت

اال
ص

ات
 

ی
ور
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ی ف
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   900.000 عدد (Epoxyless) SCنصب کانکتور   .1

 با هزينه چسب  1.250.000 عدد (Epoxy) SCنصب کانکتور   .2

 با هزينه چسب   1.250.000 عدد (Hot Melt) SCنصب کانکتور   .3

   توافقی رشته Fan out kitنصب    .4

   توافقی سرکابل نوري مسلح به ازاي هر موردروکش برداري کابلهاي فيبر   .5

 Fusionايجاد اتصال فيبرنوري به روش   .6
 1.250.000 عدد

به سر فيبر)کمتر  pigtailارتباط هر 

 عدد( 100از 

 Mechanical Spliceايجاد اتصال فيبرنوري به روش    .7
 1.250.000 تار

به سر فيبر)کمتر  pigtailارتباط هر 

 عدد( 100از 

   300.000 يونيت نصب پچ پنل فيبرنوري درداخل رک   .8

 کانکتور دوپلکس( 6تار ) 12تا  900.000 عدد نصب سيني فيبرنوري )کاست(  .9

   80.000 تار آرايش تارهاي فيبر نوري داخل کاست   .10

11.  
 12( با آرايش مربوط تا JointBoxنصب جعبه اتصال فيبرنوري )

 7.800.000 جعبه تارفيبرنوري به ازاء هر جعبه
 جعبه  10تعرفه براي حداقل 

12.  
( فيبرنوري با آرايش مربوط تا TerminalBoxنصب جعبه ترمينال )

 12.000.000 جعبه تار 12
 جعبه  2تعرفه براي حداقل 

 

 



 

 

 
 Rackت اخدمنرخ . تعرفه 28جدول

 توضیحات )ریال(قیمت  شرح خدمات رک دیواری ردیف

 سانتي متر 45تا عمق  6U 750.000تا  4Uنصب رک ديواري    .1

 سانتي متر 45تا عمق  12U 1.300.000تا  7Uنصب رک ديواري     .2

   180.000 نصب سيني کوچک  .3

   3U 120.000و  2Uو 1Uنصب بلنک پنل  .4

   unloaded 120.000نصب پچ پنل   .5

   180.000 نصب نگهدارنده کابل  .6

   180.000 نصب اليت پنل  .7

   3U 350.000نصب فيزيکي تجهيزات اکتيو تا    .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Rack پس از فروش خدماتنرخ . تعرفه 29جدول

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

 450.000 بررسي فن معيوب   .1

 650.000 بررسي و تعمير يا تعويض فن معيوب  .2

 650.000 نصب/ افزايش فن   .3

 500.000 جابجائي و تنظيم يک جفت ريل  .4

 350.000 تعويض درب شيشه اي   .5

 120.000 تعويض درب با لوالي متحرک   .6

 250.000 تعويض  درب با لوالي ثابت   .7

 220.000 جابجائي پنل ثابت و متحرک   .8

 120.000 تعويض غبار گير موئي   .9

 200.000 تعويض قفل سوئيچي يا دستگيره   .10

 120.000 تعويض استاپر مغناطيسي   .11

 200.000 تعويض لوالي فنري   .12

 120.000 وصل سيم ارت به بدنه   .13

 120.000 تست ارت پاور رک   .14

 PDU 200.000تست   .15

 PDU 330.000تعمير   .16

 PDU 120.000تعويض فيوز   .17

 650.000 آموزش و راه اندازي رک هوشمند  .18

 

 



 

 

 
 نرخ خدمات رک ايستاده. تعرفه 30جدول

 توضیحات قیمت )ریال( شرح خدمات  رک ایستاده ردیف

 سانتي متر 60تا عمق  32U 1.300.000تا  14Uنصب رک   .1

 سانتي متر 60تا عمق  47U 2.000.000تا  35Uنصب رک   .2

   350.000 نصب سيني ثابت به چهار ريل  .3

   500.000 شش ريلنصب سيني ثابت به   .4

   500.000 نصب سيني متحرک  .5

   3U 120.000و  2Uو 1Uنصب بلنک پنل  .6

   6U  200.000تا 4Uنصب بلنک پنل  .7

   unloaded 120.000نصب پچ پنل   .8

   200.000 نصب نگهدارنده کابل  .9

   200.000 نصب اليت پنل  .10

   150.000 نصب پنل مانيتور  .11

   150.000 نصب پنل موئي  .12

   350.000 نصب سيني فن  .13

   PDU 200.000نصب   .14

   3U 270.000در رک تا  Deviceنصب هر   .15

 UPS-Rackmount 1.700.000متعارف و تجهيزات مشابه داراي ريل و  Rack Mountنصب فيزيکي سرور   .16
جدول کلي نصب سرورها در 

 جدول مربوطه

   350.000 نصب سويچ بدون وجود رک )بر روي ديوار و ...(   .17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نرخ خدمات پس از فروش رک ايستاده. تعرفه 31جدول

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

 500.000 بررسي فن معيوب   .1

 650.000 بررسي و تعمير يا تعويض فن معيوب    .2

 650.000 نصب / افزايش فن   .3

 500.000 تعويض در شيشه اي   .4

 200.000 تعويض  در  با لوالي متحرک )فنري(    .5

 350.000 تعويض  در  با لوالي ثابت   .6

 350.000 دو تکه با لوالي متحرک  -تعويض در   .7

 120.000 تعويض غبار گير موئي  .8

 200.000 تعويض قفل سوئيچي يا دستگيره    .9

 500.000 تعويض قفل الکترونيک پين کد  .10

 350.000 تعويض قفل زيمنسي  .11

 200.000 تعويض فيلتررک   .12

 120.000 تعويض استاپر مغناطيسي   .13

 120.000 نصب هر چرخ / پايه رک    .14

 350.000 تعويض هر چرخ / پايه رک )با تجهيزات داخل(   .15

 500.000 جابجائي و تنظيم يک جفت ريل   .16

 200.000 تعويض لوالي فنري   .17

 500.000 بررسي  سيستم هوشمند   .18

 650.000 بررسي و تعويض سيستم هوشمند )بدون احتساب تجهيزات (  .19

 RF  500.000بررسي در کنترل از راه دور   .20

 650.000 )بدون احتساب تجهيزات( RFبررسي و تعويض/تعمير سيستم کنترل از راه دور   .21

 120.000 وصل سيم ارت به بدنه رک  .22

 350.000 رگالژ رک در محلهاي خاص)ارتفاع، کف کاذب ومحلهاي شيبدار....(   .23

 350.000 آزمايش و راه اندازي رک هاي هوشمند  .24

 850.000 آموزش و راه اندازي رک هوشمند  .25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نرخ برق کشي براي تجهيزات شبکه. تعرفه 32جدول

 توضیحات  )ریال(قیمت  واحد عناوین خدمات شبکه  ردیف 

 آن كابل كشی برق و نصب تجهیزات

 متر 1000حداقل کابل کشي   25.000 متر 3*5/2کابل کشي برق   .1

  25.000 متر متر  10000کابل کشي فوق تا   .2

   25.000 متر 25000متر تا  10000کابل کشي از   .3

   20.000 متر متر به باال 25000کابل کشي از   .4

   35.000 متر 4*6کابل کشي برق   .5

   40.000 متر 4*10کابل کشي برق   .6

   45.000 متر 4*16کابل کشي برق   .7

   60.000 متر 1*35کابل کشي برق   .8

   80.000 عدد نصب پريز برق روکار يا توکار   .9

   45.000 عدد نصب پايه پريز برق روکار   .10

   45.000 عدد نصب پايه پريز برق توکار  .11

  80.000 عدد کارتکي )کنار سيستم و پريز(نصب فيوز رو   .12

  750.000 عدد نصب جعبه فيوز  .13

 بدون حفاري و گچ کاري )توکار( 1.200.000 عدد (20*15نصب تابلو برق کوچک ديواري روکار يا توکار ) تا سايز   .14

 بدون حفاري و گچ کاري )توکار( 60.000 عدد 10*10نصب جعبه تقسيم برق   .15

   6.750.000 عدد با ابعادبزرگنصب تابلو برق   .16
 بعد از بازديد  1.200.000  نصب تابلو برق سلولي  .17

 وآماده نصب در محلبدون باطري ها  1.650.000 دستگاه 5KVAتا قدرت  UPSنصب   .18

 توافقي بر اساس شرايط محيط پروژه  توافقی عدد 10KVAتا قدرت  5KVAاز    UPSنصب   .19

20.  
 ايجاد چاه ارت 

مطابق بخش  حلقه
Wireless 

  

   13.500.000 حلقه  نظارت بر چاه ارت   .21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 نرخ تست و عيب يابي برق و شبکه. تعرفه 33جدول

 توضیحات  قیمت )ریال( واحد  عناوین خدمات شبکه ردیف

  یابیتست صحت عملکرد و عیب 

 500.000 پيوند نود 200( تا CDتست مسير اتصال مسي )ارائه گزارش روي   .1

دو نفر ساعت  نهيبه ازاء هر لينک به اضاقه هز

 ثابت يکارشناس فوق تخصص
2.  

تا  200( از CDتست مسير اتصال مسي )ارائه گزارش روي 

 نود 1000
 500.000 پيوند

3.  
نود  1000( از CDتست مسير اتصال مسي )ارائه گزارش روي 

 به باال
 450.000 پيوند

 A4کاغذ  نهيهز اي يفاکتور دفتر خدمات فن يبر مبنا توافقی پيوند ارائه گزارش تست هر برگ سياه و سفيد   .4

 توافقی پيوند ارائه گزارش تست هر برگ رنگي   .5 نتيپر نهيبعالوه هز

6.  
تست مسير اتصال فيبرنوري با دستگاه تستر )ارائه گزارش روي 

CD) 
 300.000 پيوند

بدون پرينت روي  DTX-1800با دستگاه فلوک 

دو نفر ساعت  نهيلينک به اضاقه هز 10کاغذ حداقل 

 ثابت يکارشناس فوق تخصص

7.  
)با گراف افت  OTDRتست مسير اتصال فيبرنوري با دستگاه 

db يرو CD) 
 650.000 هر تار

دو نفر ساعت  نهيبه ازاء هر لينک به اضاقه هز

 ثابت يکارشناس فوق تخصص
8.  

)با گراف  OTDRتشخيص محل شکستگي فيبر با دستگاه 

 (CD يبر رو ريمس
 650.000 هر تار

 مستند سازی

بخش  ينقشه و مستندات شبکه ساختار کابلکش هيته  .1
Passive 

طبقه / 

 سگمنت

نفر ساعت 

کارشناس 

 يتخصص

 بريو ف يمس يداکت، لوله و کابل کش ريشامل مس 

 نقشه پالن يبر رو زاتيو محل رکها و اطاق تجه ينور

 سگمنت Activeبخش  زاتينقشه و مستندات شبکه ساختار تجه هيته  .2

نفر ساعت 

کارشناس 

 يتخصص

مربوط به روترها و  ماتيشامل ارتباطات و تنظ

و  نترانتيو ا نترنتيمربوط به ا فيو ... تعار چهايسوئ

 کاربران يسطوح دسترس

 تهيه نقشه و مستندات برق  .3
طبقه / 

 سگمنت

نفر ساعت 

کارشناس 

 يتخصص

برق و محل  يداکت، لوله و کابل کش ريشامل مس

 نقشه پالن يبر رو زاتيتابلوها و تجه

 تهيه نقشه و مستندات مخابرات  .4
طبقه / 

 سگمنت

نفر ساعت 

کارشناس 

 يتخصص

تلفن و محل  يداکت، لوله و کابل کش ريشامل مس

MDFنقشه پالن يبر رو زاتيها و تجه 

 رک يواريد اي ستادهيرک ا يتهيه نقشه نما  .5

نفر ساعت 

کارشناس 

 يتخصص

 

6.  
 زاتيبرچسب زني و کدبندي کابلها، پريزها، پچ پنلها و تجه

 شبکه

/  زيتجه

 نود
750.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 نرخ کابل کشي مجدد. تعرفه 34جدول

 توضیحات  قیمت )ریال( واحد عناوین خدمات شبکه  ردیف 

   Cat5eکابل کشي  %35 متر جمع آوري کابلهاي شبکه اجرا شده از قبل  .1

 سانت 3نصب داکت تا سايز   %35 متر جمع آوري داکت با باز کردن پيچ و رولپالک  .2
ساير –کليه سايزهاي داکت پالستيکي 

 موارد توافقي

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

ساير –کليه سايزهاي داکت پالستيکي 

 موارد توافقي

 نصب نمراتور پالستيکيبا تست و  200.000 لينک پيدا کردن سرکابل و شماره گذاري کابلهاي کشيده شده از قبل  .4

 

 

 

 

 

 
 نرخ مخابرات. تعرفه 35جدول

 قیمت )ریال( واحد عناوین خدمات شبکه  ردیف 

 220.000 متر زوج 10نصب کابل مخابراتي تا   .1

 250.000 متر زوج  20نصب کابل مخابراتي )تلفن( تا   .2

 25.000 متر زوج 50تا  20نصب کابل مخابراتي )تلفن(از   .3

 35.000 متر 100زوج تا  50مخابراتي )تلفن( از نصب کابل   .4

 40.000 متر زوج به باال 100نصب کابل مخابراتي )تلفن( از   .5

 350.000 زوج زوج )کروز(  100نصب ترمينال مخابراتي   .6

 30.000 زوج نصب زوج مخابراتي در داخل ترمينال و ....   .7

 35.000 عدد نصب پريز تلفن   .8

 
 Wirelessهاي اندازي، پشتيباني و خدمات شبکهنرخ نصب، راه. تعرفه 36جدول

 قیمت )ریال( تعداد شرح ردیف

 19.550.000 يک لينک نصب آنتن و راديو باالي دکل يک لينک کامل  1

 2.400.000 يک لينک کامل الين آف سايت از پشت بام  2

 3.000.000 يک لينک کامل البن آف سايت از روي دکل  3

 2.400.000 هر نقطه GPSامکان سنجي )سايت سوروي( با نمودار   4

 250.000 متر کنترل عمودي بودن دکل، آچار کشي -تنظيم دکل شامل تنظيم مهاريها 5

 2.550.000 يک مورد پياده سازي تجهيزات از روي دکل 6

7 
سايت سروي و ارايه طرح شامل شناخت محيط فرکانسي و اعالم مشخصات راديو ها وآنتن هاي 

 Outdoorمورد نياز و باند فرکانسي آزاد و توپولوژي شبکه و راهکار اجرا براي شبکه هاي 

Wireless 

 به ازاي هر لينک مبلع 

 8.600.000 کيلومتري 5تا محدوده 

8 
هاي مورد نياز و راهکار اجرا به صورت  APسايت سروي و بررسي محيط مشتري و اعالم تعداد 

 Indoor Wirelessمکتوب براي شبکه هاي 
 APبه ازاي هر 

1.800.000 

 5.100.000 به ازاي هر نقطه برآورد ميزان و نوع دکل مورد نياز بر اساس سايت سروي و محاسبات الزم و اعالم به مشتري 9

 به ازاي هر دکل نظارت فني بر اجراي دکل و تاييد کيفيت و مشخصات دکل 10
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسي

 APبه ازاي هر راديو يا هر  IP , Mac, Gateway,Radio Modeتنظيمات عمومي رايو ها از قبيل  11
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسي

 APبه ازاي هر راديو يا هر  شامل فيلترنيگ و کدينگ   Securityتنظيمات  12
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسي



 Wirelessهاي اندازي، پشتيباني و خدمات شبکهنرخ نصب، راه. تعرفه 36جدول

 قیمت )ریال( تعداد شرح ردیف

 APبه ازاي هر راديو يا هر  Routingتنظيمات  13
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسي

 APبه ازاي هر راديو يا هر  VLANتنظيمات  14
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسي

 APبه ازاي هر راديو يا هر  Rate limitingتنظيمات  15
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسي

 APبه ازاي هر راديو يا هر   Indoorبراي شبکه هاي  WDSتنظيمات و راه اندازي  16
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسي

 APبه ازاي هر راديو يا هر   Outdoorبراي شبکه هاي  WDSتنظيمات و راه اندازي  17
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسي

 E1تنظيمات و راه اندازي پورت هاي  18
در   E1به ازاي هر پورت 

 هر راديو

بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسي

 9.800.000 به اراي هر لينک تست پهناي باند با نرم افزارهاي مربوطه و ارايه گزارش وضعيت لينک 19

 APبه ازاي هر راديو يا هر  Indoor Wirelessدر شبکه هاي  Roamingتنظيمات و راه اندازي  20
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسي تخصصي

 APبه ازاي هر راديو يا هر  Outdoor Wirelessدر شبکه هاي  Roamingتنظيمات و راه اندازي  21
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسي تخصصي

 APبه ازاي هر راديو يا هر  Indoor Wirelessبراي شبکه هاي  Meshتنظيمات و راه اندازي  22
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسي تخصصي

 APبه ازاي هر راديو يا هر  Outdoor Wirelessبراي شبکه هاي  Meshتنظيمات و راه اندازي  23
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسي تخصصي

 به ازاي هر راديو  اتصال راديو ها به شبکه داخلي و تنظيمات مربوطه 24
بر اساس نفر ساعت 

 کارشناسي تخصصي

 IDU 4.000.000هر  در رک   Indoor Device Unitنصب  25

 Adapter 350.000هر  نصب و راه اندازي کارت هاي وايرلس 26

27 
اکسس پوينت   20با ظرفيت مديريت تا  Localتنظيمات عمومي و اختصاصي کنترلر مديريت 

 و اعمال سياست ها و تنظيمات شبکه مشتري بر روي کنترلر 
 به ازاي هر کنترلر

84.300.000 

28 
اکسس پوينت   50با ظرفيت مديريت تا  Localتنظيمات عمومي و اختصاصي کنترلرمديريت 

 و اعمال سياست ها و تنظيمات شبکه مشتري بر روي کنترلر
 به ازاي هر کنترلر

153.500.000 

29 
اکسس پوينت   100با ظرفيت مديريت تا  Localتنظيمات عمومي و اختصاصي کنترلرمديريت 

 و اعمال سياست ها و تنظيمات شبکه مشتري بر روي کنترلر  
 به ازاي هر کنترلر

261.800.000 

30 
اکسس  100با ظرفيت مديريت بيش از  Localتنظيمات عمومي و اختصاصي کنترلرمديريت 

 پوينت  و اعمال سياست ها و تنظيمات شبکه مشتري بر روي کنترلر  
 به ازاي هر کنترلر

شصت ميليون ريال به 

اضافه ي  مبلغ 

ريال براي هر  500,000

اکسس پوينت مازاد 

دستگاه و متصل به  100

 شبکه

 ها  Service Applianceمانند  Globalتنظيمات عمومي و اختصاصي تجهيزات مديريت  31
به ازاي هر کنترلر مديريت 

local  متصل شده بهSA 
84.300.000 

 

 

 

 

 



 

 
 Backupاندازي تجهيزات نرخ نصب و راه. تعرفه 37جدول

 شرح فعالیت
Small Medium Enterprise More than 

Up to 100GB 100GB – 1TB 1 TB – 10 TB 10 TB 

 6.900.000 3.450.000 1.700.000 850.000 به سیستم Backupبازبینی اولیه بستر، جهت اتصال  -1

  افزاری:نصب سخت -2

 - - int 1.350.000 1.350.000نصب در          /  -1-2

 / Rackنصب در  -1-2
850.000 850.000 1.700.000 16.250.000 

 - ext Free Free Freeنصب به صورت  -2-2

 شناسایی دستگاه در سیستم عامل: -3

⚫ 1-3- Windows 1.350.000 2.550.000 3.450.000 - 

2-3- Unix 2.550.000 2.550.000 3.450.000 - 

3-3- Linux 2.550.000 2.550.000 3.450.000 - 

4-3- Novell Netware 2.550.000 2.550.000 3.450.000 - 

5-3- Mac 2.550.000 2.550.000 3.450.000 - 

6-3- Main Frame - - - 35.200.000 

 Free Free 2.550.000 8.100.000 تست اولیه -4

 Backup Free Free 2.100.000 8.100.000افزار در نرم Tapeمعرفی  -5 ⚫⚫

 Server 4.250.000 2.550.000 4.250.000افزارهای خاص نصب نرم -6
8.100.000 

 Client 1.350.000 1.350.000 1.350.000افزارهای خاص نصب نرم -7

 توافقي توافقي توافقي توافقي افزارپیکربندی نرم -8

     منوط به اعالم استراتژي  ·

 کارفرماستافزارهاي مربوطه به عهده تهيه درايور نرم ⚫⚫

 
 تقسيم بندي سرورها براساس نوع تکنولوژي پردازنده انجام گرفت که به منظور سهولت مشابهت به سه دسته کلي:

1- X86 Base Servers 2- Itanium 2 Base Servers 3- RISC Base Servers 

 اندازي سرورها، جدول زير تشکيل گرديد.خدمات نصب و راهبندي سرورها در محدوده کوچک، متوسط و بزرگ و تعيين تعرفه به منظور دسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سرورها -اندازي تجهيزات پردازش داده ها . تعرفه نرخ نصب و راه38جدول

 

 شرح فعالیت

Small Medium Enterprise 

one or 2 processors 4+ processors Blade Servers 

 Free  2.550.000 استقرار سروربررسي اوليه محل  -1

    افزاري سرورنصب سخت -2

 2T2 + 1E2xN 1.700.000 1.700.000 رک -2-1

 - Free Free روميزي -2-2

3- Wiring 850.000 850.000 2.550.000 

 1T1 + 0,5T1xN 1.100.000 600,000 تست اوليه -4

  1.100.000 1.100.000 1E2 + 0,5E2xNو حافظه  Raidپيکره بندي  -5

 - - - OS نصب حداقل  -6

 E 2 x N 1 1.550.000 1.550.000 نصب سيستم عامل ويندوز -6-1

 E 2 x N 1 2.550.000 2.550.000 ها(OSساير موارد )ساير  -6-2

 منوط به اعالم استراتژي از طرف کارفرما 

  تهيهOS .و درايورهاي مورد لزوم براي نصب به عهده کارفرما ميباشد 

 مبالغ بر اساس جدول ضريب شغلي :

E1 :; فوق تخصصيکارشناس:  

E2:کارشناس تخصصي : T2:تکنسين درجه دو : 

T1:تکنسين درجه يک : N تعداد :Blad ها 

 بازیابی اطالعات

 توضیحات قیمت فعالیت ردیف

 NTFSو  Raidهارد بدون يک حداقل براي  10.200.000 حداقل -اطالعات يک سرور بازيابي  1

 Fat32و  Raidحداقل براي هارد بدون  1.800.000 حداقل -بازيابي اطالعات يک ايستگاه کاري متعارف  2

 موارد دیگر

   توافقي نرم افزاري يا سخت افزاري  NAS , SAN , Firewallنصب  1

2 
با  و مشابه IIS  ,Accounting,Mail,WSUS,CAنصب ويروس ياب سرور يا هر يک از سرويسهاي 

   10.200.000 حداقل تنظيمات جهت راه اندازي

3 
 IPبر روي هر سرور شامل تنظيمات  subnetنصب و تنظيمات سرويسهاي زير ساخت بر اساس يک 

,DNS,DHCP, Wins 2.550.000 آماده بر روي ويندوز   

   5.100.000 مورد فوق بر روي ساير سيستمهاي عامل 4

   6.300.000 ايستگاه کاري و تنظيمات مربوطه 10بر روي سرور تا  ADSLبه اشتراک گذاري اينترنت  5

   IP 270.000نصب کارت شبکه و شناسائي به سيستم عامل و تنظيم  6

   500.000 سخت افزاري يا نرم افزاري تحت سيستم عامل بجز ويندوز Print Serverنصب  7

   350.000 به اشتراک گذاري متعارف فايل يا چاپگر تحت ويندوز بر روي هر سيستم 8

   750.000 نصب و راه اندازي تحت شبکه پرينتر ، پالتر و موارد مشابه که داراي اتصال شبکه مي باشند 9

   Workgroup 300.000 آماده جهت استفاده در شبکه OSراه اندازي ايستگاه کاري با  10

 



 

 

 

 

 

 

 . تعرفه نرخ خدمات امنيت زيرساخت41جدول

  تعرفه پیشنهادی واحد عنوان ردیف

 اجرای پروژه های زیرساخت امن

 4.950.000 نفر ساعت شبکه مبتني بر تغيير توپولوژي تيامن ارتقاء 1

 4.950.000 نفر ساعت SNMPپيکربندي  2

 4.950.000 نفر ساعت (NATپيکربندي ترجمه آدرس ) 3

 4.950.000 نفر ساعت (ACL) ي دسترسيهاستيلپيکربندي  4

 4.950.000 نفر ساعت IPپيکربندي مسيريابي  5

 4.950.000 نفر ساعت object groupsپيکربندي  6

 4.950.000 نفر ساعت (VLANپيکربندي شبکه هاي مجازي ) 7

 4.950.000 نفر ساعت پيکربندي فيلترينگ 8

 4.950.000 نفر ساعت failoverپيکربندي  9

 4.950.000 نفر ساعت پيکربندي فايروال شفاف اليه دو 10

 4.950.000 نفر ساعت مسيريابي امنيتي هااستيسپياده سازي  11

 4.950.000 نفر ساعت Modular Policy Frameworkپيکربندي  12

 4.950.000 نفر ساعت Application-Aware Inspection پيکربندي 13

 4.950.000 نفر ساعت ي دسترس پذيري باالهاحلپيکربندي راه  14

 4.950.000 نفر ساعت QoSپيکربندي خط مشي  15

 4.950.000 نفر ساعت CBACپيکربندي  16

17 
 Zone-Based -پيکربندي ديواره آتش منطقه اي

Firewall  
 نفر ساعت

4.950.000 

 4.950.000 نفر ساعت Auditپيکربندي  18

 4.950.000 نفر ساعت Auth Proxyپيکربندي  19

 4.950.000 نفر ساعت PAMپيکربندي  20

 4.950.000 ساعتنفر  پيکربندي کنترل دسترسي 21

 6.650.000 نفر ساعت بهينه سازي کارايي 22

 4.950.000 نفر ساعت advanced Firewall features پيکربندي 23

 3.300.000 نفر ساعت بين شبکه هاي محلي Ipsecپيکربندي  24

 3.300.000 نفر ساعت  SSL VPNپيکربندي  25

 3.300.000 نفر ساعت DMVPNپيکربندي 26

 4.450.000 نفر ساعت Group Encrypted Transport VPNپيکربندي  27

 4.450.000 نفر ساعت Easy VPNپيکربندي  28

 4.950.000 نفر ساعت CA PKIپيکربندي  29

 4.450.000 نفر ساعت Remote Access VPN پيکربندي 30

 3.300.000 نفر ساعت Unity Clientپيکربندي  31

 3.300.000 نفر ساعت Clientless WebVPNپيکربندي  32

 3.300.000 نفر ساعت AnyConnect VPNپيکربندي  33



 3.300.000 نفر ساعت XAuth, Split-Tunnel, RRI, NAT-Tپيکربندي  34

 4.450.000 نفر ساعت پيکربندي دسترس پذيري باال 35

 3.300.000 نفر ساعت (VPNبراي شبکه هاي خصوصي مجازي ) QoS پيکربندي 36

 3.300.000 نفر ساعت GRE, mGREپيکربندي  37

 3.300.000 نفر ساعت L2TPپيکربندي  38

39 
 - پيکربندي موارد پيشرفته شبکه هاي خصوصي مجازي

advanced VPN features 
 نفر ساعت

3.300.000 

 3.300.000 نفر ساعت IPS Sensor Applianceپيکربندي  40

 4.950.000 نفر ساعت Sensor Applianceمقداردهي اوليه  41

 3.300.000 نفر ساعت Sensor Appliance managementپيکربندي  42

 4.950.000 نفر ساعت Sensor Applianceپيکربندي حسگرهاي مجازي در  43

 4.950.000 نفر ساعت ي امنيتيهااستيسپيکربندي  44

45 
 promiscuous and inline monitoring onپيکربندي 

the Sensor Appliance 
 4.950.000 نفر ساعت

 4.950.000 نفر ساعت Sensor Applianceپيکربندي و بهينه سازي امضاء بر  46

47 
 Sensorبر  custom signaturesپيکربندي 

Appliance 
 نفر ساعت

4.950.000 

 4.950.000 نفر ساعت Sensor Applianceپيکربندي بالک کردن در  48

 4.950.000 نفر ساعت Sensor Appliance رب TCP resetsپيکربندي  49

 4.950.000 نفر ساعت Sensor Applianceبر  rate limitingپيکربندي  50

51 
 Sensorبر  signature enginesپيکربندي 

Appliance 
 نفر ساعت

4.950.000 

 4.950.000 نفر ساعت Sensor Applianceدر پيکربندي  IDMي ريبارگ 52

 4.950.000 نفر ساعت Sensor Applianceبر  event actionپيکربندي  53

 4.950.000 نفر ساعت Sensor Appliance رب event monitoring پيکربندي 54

55 
 advanced features on the Sensorپيکربندي 

Appliance 
 4.950.000 نفر ساعت

56 
-)سيستم پيشگيري از تعدي IPSپيکربندي و بهينه سازي 

 ورود غير مجاز(
 نفر ساعت

4.950.000 

 4.950.000 نفر ساعت هاچيسوبر  SPAN & RSPANپيکربندي  57

58 
 RADIUS andي امنيتي +هاپروتکلپيکربندي 

TACACS 
 نفر ساعت

4.950.000 

 4.950.000 نفر ساعت LDAPپيکربندي  59

 4.950.000 نفر ساعت پيکربندي سيستم کنترل دسترسي امن 60

 4.950.000 نفر ساعت certificate-based authenticationپيکربندي  61

 4.950.000 نفر ساعت proxy authenticationپيکربندي  62

 4.950.000 نفر ساعت 802,1xپيکربندي  63

 4.950.000 نفر ساعت پيکربندي موارد پيشرفته مديريت هويت  64

 4.950.000 نفر ساعت NAC Framework پيکربندي 65

 4.950.000 نفر ساعت طرح کنترل و مديريت امنيت 66

67 
 protocolاجرا موارد امنيت طرح مسيريابي 

authentication, route filtering 
 نفر ساعت

4.950.000 

68 
 Control Plane-ي طرح کنترلهااستيسپيکربندي 

Policing 
 نفر ساعت

4.950.000 

69 
 managementو  CP protectionپيکربندي 

protection 
 نفر ساعت

4.950.000 



 4.950.000 نفر ساعت broadcast control and switchport securityپيکربندي  70

71 
 additional CPU protectionپيکربندي 

mechanisms (options drop, logging interval) 
 نفر ساعت

4.950.000 

 4.950.000 نفر ساعت ي غير ضروريهاسيسرو)غير فعال کردن( حذف  72

73 
Control device access (Telnet, HTTP, SSH, 

Privilege levels 
 4.950.000 نفر ساعت

 4.950.000 نفر ساعت SNMP,Syslog,AAA,NTPپيکربندي  74

75 
 ,service authentication / FTP, Telnet پيکربندي

HTTP ,other 
 نفر ساعت

4.950.000 

76 
 RADIUS andي امنيتي +هاپروتکلپيکربندي 

TACACS 
 نفر ساعت

4.950.000 

 4.950.000 نفر ساعت پيکربندي مديريت و امنيت تجهيزات 77

78 
براي مقابله با حمالت  migrationي هاکيتکنپيکربندي 

 شبکه اي
 نفر ساعت

4.950.000 

 4.950.000 نفر ساعت ها packetي گذارعالمتي هاکيتکنپيکربندي  79

80 
 ,RFC1918/3330-هاي امنيتي -RFCاجرا 

RFC2827/3704 
 نفر ساعت

4.950.000 

 4.950.000 نفر ساعت Sink Holeو  Black Holeپيکربندي راه کارهاي  81

82 
 RTBH-Remote Triggered Blackپيکربندي فيلترينگ 

Hole 
 4.950.000 نفر ساعت

83 
پيکربندي فيلترينگ ترافيک با استفاده از ليست 

 Access-Listsدسترسي/
 نفر ساعت

4.950.000 

 4.950.000 نفر ساعت شبکه( آدرس)ترجمه  NATپيکربندي  84

 4.950.000 نفر ساعت (TCP)استراق سمع  TCP Interceptپيکربندي  85

86 
 - Unicast Reverse Path Forwardingپيکربندي 

uRPF 
 نفر ساعت

4.950.000 

 4.950.000 نفر ساعت (Committed Access Rate) CAR پيکربندي 87

88 
 Network Based Application پيکربندي

Recognition - NBAR 
 ساعتنفر 

4.950.000 

 4.950.000 نفر ساعت NetFlowپيکربندي پروتکل  89

 4.450.000 نفر ساعت Anti-Spoofing پيکربندي راه کارهاي 90

 4.450.000 نفر ساعت يگذاراستيسپيکربندي  91

 4.450.000 نفر ساعت packetپيکربندي رديابي و استفاده از رديابي  92

 4.450.000 نفر ساعت ترافيک عبوري و مديريت تراکمپيکربندي کنترل  93

 4.450.000 نفر ساعت fragmentationشناسايي و محافظت در برابر حمالت  94

95 
 malicious IP option رشناسايي و محافظت در براب

usage 
 نفر ساعت

4.450.000 

96 
 networkشناسايي و محافظت در برابر حمالت 

reconnaissance 
 نفر ساعت

4.450.000 

 4.450.000 نفر ساعت IP spoofingشناسايي و محافظت در برابر حمالت  97

 4.450.000 نفر ساعت MAC spoofingشناسايي و محافظت در برابر حمالت  98

 4.450.000 نفر ساعت ARP spoofingشناسايي و محافظت در برابر حمالت  99

100 
 Denial ofشناسايي و محافظت در برابر حمالت 

Service/DoS 
 نفر ساعت

4.450.000 

101 
 Distributedشناسايي و محافظت در برابر حمالت 

Denial of Service/DDoS 
 نفر ساعت

4.450.000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

102 
-Man-in-theشناسايي و محافظت در برابر حمالت 

Middle /MiM 
 نفر ساعت

4.450.000 

 4.450.000 نفر ساعت port redirectionشناسايي و محافظت در برابر حمالت  103

 4.450.000 نفر ساعت DHCPشناسايي و محافظت در برابر حمالت  104

 4.450.000 نفر ساعت DNSشناسايي و محافظت در برابر حمالت  105

 4.450.000 نفر ساعت  Smurfشناسايي و محافظت در برابر حمالت  106

 4.450.000 نفر ساعت SYNشناسايي و محافظت در برابر حمالت  107

 4.450.000 نفر ساعت MAC Floodingشناسايي و محافظت در برابر حمالت  108

 4.450.000 نفر ساعت VLAN hoppingشناسايي و محافظت در برابر حمالت  109

 4.450.000 نفر ساعت مختلف 3و 2شناسايي و محافظت در برابر حمالت اليه  110

 خدمات امنیت فیزیکی

   رجوع گردد به تعرفه خدمات شبکه 111
  



 
 خدمات امنيت ارتباطات. تعرفه نرخ 42جدول

 
 (HSMماژول امن سخت افزاری ) –تجهیزات رمز 

 

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 توضیحات

 

112 
 همراه بهشناخت محيطي و زيرساخت 

 نيازسنجي 
   4.950.000 نفر ساعت

 

 نفر ساعت نصب و پيکر بندي 113

نفر ساعت  15حداقل  4.450.000

کارشناس فني محاسبه 

 .گردديم

 

 نفر ساعت HSM Firmwareبروز رساني  114

نفر ساعت  10حداقل  4.450.000

کارشناس فني محاسبه 

 .گردديم

 
 توكن و كارت هوشمند –تجهیزات رمز 

 
   4.950.000 نفر ساعت شناخت وضعيت موجود و بررسي محيطي 115

 
   4.450.000 نفر ساعت نظريه کارشناسيارائه  116

 

117 
تهيه بسته هاي نرم افزاري براي سهولت در 

 رمز براجراي الزامات امنيت مبتني 
 نفر ساعت

4.450.000 
  

 

118 
پياده سازي سرويس مرکز گواهي در سرويس 

 دهنده ويندوز
 نفر ساعت

4.450.000 
  

 

119 
ي روي عامل دوپياده سازي احراز هويت 

 سرويس گيرنده ويندوز
 نفر ساعت

4.450.000 
  

 
   4.450.000 نفر ساعت ي کاربران راه دورعامل دواحراز هويت  120

 
121 

 Terminalي درعامل دواحراز هويت 

service  
 نفر ساعت

4.450.000 
  

 

122 

فعال سازي سرويس امضاي ديجيتال و 

ي سرويس دهنده رو بررمزنگاري 
Exchange 

 نفر ساعت

4.450.000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             



 
 . تعرفه نرخ خدمات امنيت اطالعات43جدول

 
 (CA)  الکترونیکی گواهی

 

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 توضیحات

 

123 

جهت دريافت  تمستندا نيتدو ومشاوره 

 ي صدور گواهيانيم مرکز مجوز

 الکترونيکي

 نفر ساعت

4.450.000 

  

 

124 
راه اندازي زيرساخت کليد عمومي جهت 

 مراکز مياني داراي مجوز از مرکز ريشه
 نفر ساعت

4.450.000 
  

 

125 
راه اندازي زير ساخت کليد عمومي درون 

 سازماني
   4.950.000 نفر ساعت

 

126 
تجهيز برنامه هاي کاربردي به زيرساخت 

 نمودن نرم افزار( PKEکليد عمومي )
   4.950.000 نفر ساعت

 
 (Penetration Test)  ارزیابی آسیب پذیری و آزمون نفوذ

 
   توافقي نفر ساعت آزمون جعبه سفيد 127

 
   توافقي نفر ساعت آزمون جعبه سياه 128

 
   توافقي نفر ساعت )شيشه اي(آزمون جعبه خاکستري  129

 
 توافقي نفر ساعت بازبيني کد 130

 

 

 

 

 
 (UTM( و مديريت يکپارچه تهديدات)Firewallي ديواره آتش)هاستميس. تعرفه نرخ 44جدول

 

 واحد عنوان ردیف
تعرفه 

 پیشنهادی
 توضیحات

 

131 
طراحي امنيت مبتني بر سيستم مديريت يکپارچه 

 تهديدات 
   4.950.000 نفر ساعت

 
   2.800.000 نفر ساعت نصب فيزيکي  132

 
   4.450.000 نفر ساعت نصب و پيکربندي نرم افزاري 133

 

134 
ي امنيتي هايمشتحليل و تدوين و پياده سازي خط 

 )پيشرفته(UTMسازمان در 
   4.950.000 نفر ساعت

 
   توافقي نفر ساعت UTMو امکانات  هاتيقابلسفارشي سازي  135

 

136 
رخداد هاي  لنصب و راه اندازي تجهيزات ثبت و تحلي 

 امنيت شبکه
   4.950.000 نفر ساعت

 

137 
نصب و راه اندازي تجهيزات امنيتي مقابله با رخنه  

(IDS  وIPS) 
 نفر ساعت

4.450.000 
  

 

138 
نصب و راه اندازي تجهيزات شبکه مجازي خصوصي )  

VPN ) 
 نفر ساعت

4.450.000 
  

 
 EndPoint Security-امنیت در نقاط انتهایی

 
   4.450.000 نفر ساعت بازديد از شرايط و تنظيمات محصول 139

 

140 
نصب/بروز رساني بر روي سرور/کالينت در سکوي غير 

 ويندوزي
 نفر ساعت

4.450.000 
  

 

141 
نصب/بروز رساني بر روي سرور/کالينت در سکوي 

 ويندوزي
 نفر ساعت

3.300.000 
  

 
   4.450.000 نفر ساعت  افزار بد ضدنصب/بروز رساني کنسول مديريتي/کارگزار  142

 
   3.300.000 نفر ساعتنصب/بروز رساني بر روي سرور از طريق کنسول  143



 مديريتي

 

144 
نصب/بروز رساني بر روي کالينت از طريق کنسول 

 مديريتي
 نفر ساعت

3.300.000 
  

 

145 
ي سرور/کالينت از آلودگي و تهديدات در سازپاک

 سکوي غير ويندوزي
 نفر ساعت

4.450.000 
  

 

146 
سرور/کالينت از آلودگي و تهديدات در ي سازپاک

 سکوي ويندوزي
 نفر ساعت

4.450.000 
  

 
   4.450.000 نفر ساعت قبلي از طريق کنسول مديريتي افزار بد ضدحذف  147

 
   4.450.000 نفر ساعت قبلي از کامپيوترها به طور مستقيم افزار بد ضدحذف  148

 
   4.950.000 ساعتنفر  سفارشي سازي کنسول مديريتي 149

 
 : در تعرفه خدمات شبکه به صورت کامل قابل مراجعه مي باشدBack upپشتيبان گيري 

 

 

 

 
 هاي مديريت امنيت اطالعات. تعرفه نرخ خدمات سيستم45جدول 

 
 ی مدیریت امنیت اطالعاتهاستمیس

 
 واحد عنوان ردیف

تعرفه 

 توضیحات پیشنهادی

 
   4.450.000 نفر ساعت هافرمو  هاروالمشاوره در زمينه طراحي  150

 
   4.950.000 نفر ساعت ISMSمشاوره در زمينه طراحي سيستم  151

 
   4.950.000 نفر ساعت ISMSمشاوره در زمينه پياده سازي سيستم  152

 
153 

نظارت بر طراحي و پياده سازي و اجراي سيستم 
ISMS 

 نفر ساعت
4.950.000 

  

 

154 
ي مصاحبه، شناسايي و جمع آوري هافرمتنظيم 

 اطالعات
 نفر ساعت

3.300.000 
  

 
   4.950.000 نفر ساعت يگذار ارزشي و گذارنامي هاروالو  هافرمطراحي  155

 
   4.950.000 نفر ساعت پذيري هاتهيه و تدوين ليست آسيب  156

 
   4.950.000 نفر ساعت تهيه و تدوين جدول تهديدات امنيتي 157

 
   4.950.000 نفر ساعت هاآنشناسائي مخاطرات امنيتي و لطمات  158

 
   4.950.000 نفر ساعت ي ارزيابي ريسک و ارزيابي مخاطراتمتدولوژتعيين  159

 

160 
تهيه ماتريس ارتباطي دارائي، آسيب پذيري و تهديدات 

 يگزار ارزشو 
 نفر ساعت

4.450.000 
  

 

161 
ي امنيتي هاکنترلتهيه و تدوين راهکارهاي بهبود و 

 الزم
 نفر ساعت

4.950.000 
  

 
   4.950.000 نفر ساعت SOAتدوين مستند  162

 

163 
 Riskتدوين طرح رفع و مقابله با مخاطرات )

Treatment ) 
 نفر ساعت

4.950.000 
  

 

164 
ي امنيتي فعلي هاکنترلشناسائي وضعيت موجود و 

(Control Analyses) 
 نفر ساعت

4.950.000 
  

 

165 
ي الزم هاکنترلو شناسائي  GAP Analyzeانجام 

 براي رفع مخاطرات امنيتي شناسائي شده
 نفر ساعت

4.950.000 
  

 
   4.950.000 نفر ساعت برنامه هاي آموزشي و آگاهي رسانيطراحي و تدوين  166

 

167 
ي هاکنترلتدوين و پياده سازي رويه هاي بازنگري و 

 بررسي اثربخشي
 نفر ساعت

4.950.000 
  

 
   4.950.000 نفر ساعت تدوين چارت سازماني کميته امنيت اطالعات 168



 
 هاي مديريت امنيت اطالعات. تعرفه نرخ خدمات سيستم45جدول 

 
 ی مدیریت امنیت اطالعاتهاستمیس

 

169 
حوزه امنيت ي امنيتي در هاروالو  هااستيستدوين 

 ارتباطات و تبادل اطالعات
 نفر ساعت

4.950.000 
  

 
   3.300.000 نفر ساعت و مستند سازي هافرمتهيه و طراحي  170

 
   4.450.000 نفر ساعت ي مربوطههافرمانجام مصاحبه و تکميل  171

 

 توافقي نفر ساعت انجام مميزي 172

حداقل يک 

نفر/روز محاسبه 

 شود.

 
   4.950.000 نفر ساعت CSIRTطراحي و پياده سازي  173

 
   توافقي نفر ساعت SOCطراحي  174

       
 

 
 (Web Filter) نگيلتريف هايستميتعرفه نرخ خدمات س. 46جدول

 
 (Web Filterی فیلترینگ)هاستمیس

 
 واحد عنوان ردیف

تعرفه 

 توضیحات پیشنهادی

 
   3.300.000 نفر ساعت نصب فيزيکي  175

 
   4.450.000 نفر ساعت نصب و پيکربندي نرم افزاري 176

 

177 
ي امنيتي هايمشتحليل و تدوين و پياده سازي خط 

 Web Filterسازمان در 
 نفر ساعت

4.450.000 
  

 
   توافقي نفر ساعت Web Filterو امکانات  هاتيقابلسفارشي سازي  178

       
 

 
 WAF (( Web Application Firewall سيستمتعرفه نرخ خدمات . 47جدول

 
 WAF (Web Application Firewall )سیستم 

 
 واحد عنوان ردیف

تعرفه 

 توضیحات پیشنهادی

 
   3.300.000 نفر ساعت نصب فيزيکي  179

 
   4.450.000 نفر ساعت نصب و پيکربندي نرم افزاري 180

 
181 Tuning  مجموعه قوانينWAF 4.450.000 نفر ساعت   

 
   4.950.000 نفر ساعت WAFي مجموعه قوانين روزرسانبه 182

 

183 
ي امنيتي هايمشتحليل و تدوين و پياده سازي خط 

 )پيشرفته(WAFسازمان در 
   4.950.000 نفر ساعت

 
   توافقي نفر ساعت WAFو امکانات  هاتيقابلسفارشي سازي  184

 

185 
رخداد هاي  لنصب و راه اندازي تجهيزات ثبت و تحلي 

 امنيت شبکه
   4.950.000 نفر ساعت

       
 

 
. تعرفه نرخ موارد عمومي و مشترک48جدول  

 
 توضیحات قیمت واحد عنوان ردیف

 
   توافقي نفر ساعت خدمات مشاوره 186

 
   توافقي نفر ساعت خدمات نظارت 187

 
   توافقي نفر ساعت مديريت و مديريت پروژهخدمات  188

 
   توافقي نفر ساعت خدمات پشتيباني 189

 


