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ماده )1اهذاف
اهداف اجرائی این طرح عبارتند از:
)1اسائَ لیستی اص فعبالى حْصٍ ُبی خمتلف فٌبّسی اعالعبت
ّاستجبعبت ضبهل ضشکت ُب،فشّضگبُِبّهطبّساى حقیقی ثصْست
سستَ ثٌذی ضذٍ ثَ عٌْاى هشجعی جِت هبشٍ هٌذ ضذى کبسفشهبیبى
خمتلف دس اًتخبة جمشیبى هتخصص ّ هٌبست دس پشّژٍ ُبی ایي
صٌعت
)2افضایص ّثشجستَ منْدى ًقص سبصهبى ًظبم صٌفی سایبًَ ای ثَ
عٌْاى هتْلی اصلی خبص خصْصی
)3فشاُن منْدى ثسرتی هٌبست جِت استقبء کیفیت اجشای پشّژٍ ُب
ّافضایص سضبیتوٌذی کبسفشهبیبى
ً)4ظن خبطی،سبهبًذُی ّحکویت دس فعبلیت ُبی حْصٍIT
ماده)2ضرایط ومذارک الزم جهت احراز ورسته بنذی
 ضشط الصم جِت ثشسسی دسخْاست،تسْیَ ثذُیّپشداخت حق عضْیت تب پبیبى مهبى سبملیجبضذ.

سٌْات

گزضتَ

 اسائَ دسخْاست اّلیَ دس ُش صهبى ،اص عشیق پشتبل سبصهبىًصش هبصًذساى هقذّس خْاُذ ثْد .مهچٌیي هیجبیست کپی آى
هذاسک عی هذت اعالم ضذٍ ثَ دثیشخبًَ ًصش هبصًذساى اسائَ
گشدد.ضشّسی است کلیَ هذاسک تْسظ هشاجع ریصالح ثشاثش اصل
ضذٍ ثبضذ.
 چٌبًچَ سستَ یب صیشسستَ ای جِت فعبلیت ًیبص ثَ اخز جمْصاص سبصهبهنبی هشثْعَ داسد اسائَ آى دس صهبى دسخْاست الضاهی
است.
ُشیک اص اعضبی حقیقی یب حقْقی سبصهبى ثب دس ًظش گشفنتضشایظ ریل هیتْاًذ هتقبضی عضْیت دس سستَ ُبی  11گبًَ
سبصهبى گشدد.
)1سستَ اّل هْسد تقبضب،هتٌبست ثب حْصٍ فعبلیت جمبص پشّاًَ
کست،ثشسسی ّاسائَ هی گشدد.
2

)2ضشط الصم جِت قشاسگیشی دس صیش سستَ ُبی چِبسگبًَ ُطتویي
سستَ"هطبّسٍ،عشاحی ًّظبست"،هعشفی حذاقل یک عضْ هطبّس
ب
سبصهبى دس صیش سستَ هْسد ًظش هیجبضذُ.ش عضْ هطبّس صشفً
اهکبى مهکبسی ثب یک ضشکت/فشّضگبٍ دس صیش سستَ ُبیی کَ دس
آهنب هْفق ثَ اخز گْاُی هطبّسٍ گطتَ است سا داسا هیجبضذ.
)3ضشایظ ّهذاسک هْسد ًیبص جِت دسیبفت ثیص اص یک سستَ
عجبستٌذاص:
حذاقل

)3-1اسائَ لیست ثیوَ هجٌی ثش داضنت
کبسضٌبسی دس سضتَ ُبی اصلی یب هشتجظ.

ًیشّی

دًّفش

تجصشٍ:الصم است یک ًفش داسای هذسک حتصیلی لیسبًس یب ثبالتش
دس سضتَ ُبی اصلی یب هشتجظ ثْدٍ ًّفش دّم اص عشیق جذّل
مهرتاصی عشح قبثل احشاص است.
جذّل مهرتاصی هذاسک حتصیلی
مدرک
حتصیلی
سابقه
فعالیت
به سال

دیپلم
مرتبط
8

لیسانس یا باالتر

فوق دیپلم

غیرمرتبط

مرتبط

غیرمرتبط

مرتبط

غیرمرتبط
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 )3-2اسائَ یکی اص هْاسد ریل:
الف) اسائَ سضبیت ًبهَ اص دستگبٍ دّلتی ً ،یوَ
دّلتی،هشاکض دسهبًی،داًطگبُِب ّهْسسبت آهْصش عبلی یب سبیش
هْاسد ًظیش آى کَ هْسد تبییذ کویتَ احشاص صالحیت سستَ ثٌذی
قشاس گیشد.
ة)اسائَ قشاسداد اجنبم ضذٍ ثَ اًضوبم ًبهَ آصادسبصی حسي
اجنبم تعِذات آى.
ج)فبکتْس سمسی ثَ اًضوبم تبییذ آى اص کبسفشهبی هشثْعَ
تجصشٍ :حذاقل هجلغ اجشای پشّژٍ یکصذ هیلیْى سیبل ثبضذ.
د)اسائَ قشاسداد مهکبسی ثب سبثقَ حذاقل یکسبل ،حتت عٌْاى
ضعجَ یب منبیٌذگی سمسی اص ضشکت ُبی هْسد تبییذ سبصهبى ًظبم
صٌفی سایبًَ ای.
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تجصشٍ :ضشکت ُبیی هْسد تبییذ سبصهبى ًظبم صٌفی سایبًَ ای
خْاٌُذ ثْد کَ سبثقَ فعبلیت آهنب حذاقل  5سبل ثْدٍ ّ یب
ستجَ ضْسای عبلی اًفْسهبتیک آهنب حذاقل  4ثبضذ.
ًجضء ضشایظ الصم جِت
 هْاسد رکش ضذٍ دس هبدٍ سَ،صشفباسائَ دس خْاست ثْدٍ ،ثذیِی است قشاسگیشی دس سستَ ُبی
هشثْعَ ثعذ اص ثشسسی ّاثجبت صحت هذاسک اسائَ ضذٍ ّ
ًیض اثجبت تْامنٌذیِباهکبى پزیش خْاُذ ثْد.
ماده  : )3رسته ها و زیر رسته ها
 -1سخت افسار
ردیف

نوع فعالیت

عنوان زیر رسته

پطتیبانی

فروش

1

سرٍر

*

2

ًٍَAll-in One.......ت تَن،تثلت،

*

3

تجْیسات شثىِ (سَئیچ ،وارت شثىِ ،رٍتر ،هَدم)،

*

4

لطعات ٍ لَازم جاًثی

*

*

5

واهپیَترّای شخظی

*

*

6

تجْیسات تاًىی (… )ATM, POS,

*

7

تجْیسات رخیرُ ٍ پردازش اطالعات

*

8

اسىٌر ،چاپگر ،تاروذخَاى ٍ طٌذٍق فرٍشگاّی

*

*

9

تجْیسات آهَزشی ٍ ووه آهَزشی (ٍیذئَپرشوتَر ،ترد َّشوٌذ ٍ ) ...

*

*

*

*عضَی وِ پرٍاًِ وسة خذهات فٌی دارد فعالیت پایِ وِ تا ستارُ هشخض شذُ اًذ تِ طَرت خَدوار تِ آى تعلك هی گیرد.
 -2نرم افسار
ردیف

نوع فعالیت

عنوان زیر رسته

1

ًرم افسارّای اتَهاسیَى اداری

2

ًرم افسارّای هذیریت هٌاتع سازهاًی

3

ًرم افسارّای تاًىی ٍ تیوِ

4

ًرم افسارّای هالی ٍ حساتذاری

5

ًرم افسارّای پَرتال ٍ هذیریت هحتَا

6

ًرم افسارّای سالهت الىترًٍیه

7

ًرم افسرّای وٌترل تَلیذ ٍ ًگْذاری

8

ًرم افسارّای طٌعتی ٍ خاص

فروش

4

پطتیبانی

تولیذ

9

ًرم افسارّای هَتایل ٍ ارتثاطی

11

ًرم افسارّای اطالعات هىاًی ٍ حول ٍ ًمل

11

ًرم افسارّای اهٌیتی (آًتی ٍیرٍس ،لفل ّا ،آًتی ٍُرم ٍ )...

12

ًرم افسارّای تاًه ّای اطالعاتی ،فرین ٍُرن ٍ سیستن ّای عاهل

13

پیادُ سازی ٍ ارائِ راّىارّای ًرم افساری

14

پشتیثاًی ٍ خذهات ًرم افسار

توضیح :عضوی دارای شرایط پشتیبانی می گردد که تولیدکننده یا نماینده رسمی تولیدکننده باشد.
 -3ضبکه
ردیف

نوع فعالیت

عنوان زیر رسته

1

شثىِ ّای پسیَ

2

شثىِ ّای اوتیَ

3

ارائِ خذهات پشتیثاًی شثىِ

4

ارائِ خذهات VOIP

5

َّشوٌذ سازی فضای واری ٍ زًذگی

اجرا و پیاده سازی

 -4اینترنت
عنوان زیر رسته

ردیف

1

ارائِ دٌّذگاى خذهات هیستاًی ٍب

2

ارائِ دٌّذگاى خذهات دیتا سٌتر

3

ارائِ خذهات شثىِ َّشوٌذ

4

تاهیي وٌٌذگاى پٌْای تاًذ ()ISP, ISDP, PAP, SAP

5

ارائِ خذهات ثثت داهٌِ

6

ارائِ خذهات تلفي ایٌترًتی

7

ارائِ خذهات پیام وَتاُ

8

وافی ًت ٍ گین ًت
 -5خذمات داده /داده آمایی
عنوان زیر رسته

ردیف

1

ٍرٍد دادُ ()Data Entering

2

رلَهی ًوَدى اطالعات ٍ آرشیَ الىترًٍیىی اسٌاد

3

جوع آٍری دادُ ()Data Gathering

4

پردازش ٍ تحلیل دادُ ()Data Processing

5

GIS
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 -6چنذ رسانه ایی
عنوان زیر رسته

ردیف

1

تازی

2

واتالَي تجاری

3

هحتَای آهَزشی

4

هحتَای الىترًٍیىی

 -7کسب و کار الکترونیک
عنوان زیر رسته

ردیف

1

شثىِ ّای اجتواعی

2

خریذ ٍ فرٍش آًالیي

3

پرداخت آًالیي

4

تازاریاتی ایٌترًتی

5

تثلیغات ٍ ًیازهٌذی ّا

6

خذهات پست الىترًٍیىی

7

گَاّی دیجیتال ٍ اهضا الىترًٍیه

8

هَتَرّای جستجَ

9

هحتَای آًالیي
 -8مطاوره ،طراحی و نظارت
عنوان زیر رسته

ردیف

1

زیرساخت ٍ سخت افسار

2

شثىِ ٍ ایٌترًت

3

ًرم افسار

4

هذیریت
 -9تولیذ سخت افسار و تجهیسات جانبی

 -11آموزش و پژوهص
-11امنیت فضای تولیذ و تبادل اطالعات

ایي دستْسالعول اجشائی دس تبسیخ  1333/40/44دس سَ هبدٍ،
ُفت ثٌذ ّ سَ تجصشٍ ثَ تصْیت ُیئت هذیشٍ سبصهبى ًظبم صٌفی
سایبًَ ای استبى هبصًذساى سسیذٍ ّ اعوبل تغییشات دس آى
ً ثب تأییذ ُیئت هذیشٍ اهکبى پزیش هی ثبضذ.
صشفب
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