
 

 دیتارسته شبکه و انتقال  آیین نامه
 

 :تعاریف و قوانین عام 

  .صنف رايانه و ماشينهای اداری كميسيون فني اتحاديه :كمیسیون مربوطه 

 .اتحاديه صنف رايانه و ماشينهای اداری :دورــع صـمرج

 .پروانه كسب از اتحاديه صنف رايانه و ماشينهای اداری :ي ـوز صنفــمج

 .صنف رايانه و ماشينهای اداریكميسيون رسيدگي به شكايات اتحاديه   : ع شکایتــمرج

 مي باشد اتحاديهاز عرضه و توزيع ملزم به دريافت مجوز از  لتبلغ در جرايد قبو  هر گونه استفاده از تراكتهای تبليغاتي . 

 اتحاديه رسانده شوداطالع صورت كتبي به روز در محل فعاليت بايد به  51، بسته بودن موقت بيش از  تعليق در كار  ، ترك فعاليت ، هر گونه جابجايي. 

 ، بده اطدالع اتحاديده    تخفيف باالتر از عرف بازار بايدد بده صدورت كتبدي     عرضه هر گونه محصول به صورت فروش فوق العاده ، حراج                   

  .خواهد شدتخلف محسوب بعنوان در غير اينصورت  اخذ گردد مجوز كتبي از اتحاديهو  شود هرساند

 خريد  ، حمل ، نگهداری ، عرضه و فروش هر گونه كاالی خارجي بدون اسناد مثبته ممنوع بوده و قاچاق محسوب مي گردد                           

 .و با متخلفين برابر مفاد قانوني برخورد خواهد شد

 .را شبكه گويند و ارسال فرامينتبادل اطالعات ايجاد ارتباط ، به هم به منظور  ار device دوياچند اتصال : هـریف شبکــتع

 .انتقال اطالعات شبكه از طريق سيم ، فيبرنوری ، ارتباط بدون سيم با استفاده از پروتكل های شبكه مانند اترنت را انتقال ديتا گويند :اـدیت الـــانتق

 .يا حقيقي  گفته مي شود كه در يک يا چندزمينه ذيل بتواند خدمات ارائه دهد به شخص حقوقي :شبکه كار
 فروش تجهيزات و اقالم شبكه و انتقال ديتا( 5زمينه )
 ايجاد بستر و اجرای شبكه و انتقال ديتا(  2زمينه )

 ارائه خدمات تخصصي مبتني بر شبكه و انتقال ديتا(  3زمينه )

 ستر های انتقال ديتاپشتيباني شبكه و ب(  4زمينه )

 :بطور كلي خدمات شبکه را مي توان به دسته های زیر تقسیم نمود

 زمینه          نوع خدمات                                             

 5 ارائه تجهيزات شبكه شامل اقالم پسيو واكتيو 

 2 خدمات اجرای شبكه جديد

 2 خدمات بهينه سازی شبكه های موجود 

 2 خدمات گسترش شبكه های موجود

 3+2 جهت ارتباط دو چند شبكه PTMيا PTPايجاد ارتباط 

 3 تنظيم شبكه های درون شهری 

 3 ( INTERANETمخابراتي ،  VPN)تنظيم شبكه های بين شهری 

 3+2 رفع ايراد شبكه های موجود پسيو يا اكتيو 

 3 موجودراه اندازی سرورها و امكانات در روی شبكه های 

 2 بسترسازی جهت تجهيزات خاص مانند دوربين های آنالوگ 

 3 ..........وNAS,BACKUPتنظيمات تجهيزات متصل به شبكه مانند 

 3 .....تنظيمات تجهيزات ارتباط بين شبكه ای مانند روتر، فايروال و 

 3 .....و  VOIP,FTPراه اندازی سرويس های مبتني بر شبكه مانند 

 DAITA RECOVERY 3بازيابي اطالعات شبكه 

 3 و مشابه MAIN FRAMEنگهداری 

 DATA CENTER،SERVERپشتيباني شبكه های كامپيوتر شامل پشتيباني سخت افزاری، نرم افزای، ايستگاه های كاری، 

ROOM  
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 3+2 .......وOTDRخدمات تست شبكه ها شامل تست كابلي، 

 3 سرور و تنظيمات اوليهنصب سيستم عامل بر روی 



 

 مختلف شبکهحداقل امکانات جهت انجام كار در زمینه های 

 

 فروش تجهیزات و اقالم شبکه و انتقال دیتا:  1زمینه 

 .متر 55 محل كارحداقل متراژ -
 .وسائل تست جهت تست سالمت اقالم فروخته شده شامل يک جعبه ابزار كامل : ابزار مورد نياز حداقل-

 ...(و ,CRIMP LINK-TESTER ,STRIPPERپچ كوردهای مورد نياز، آچارهای) 

 ایجاد بستر و اجرای شبکه و انتقال دیتا:  2زمینه

 متر 9( بدون فروش)فقط جهت اجرا محل كارحداقل متراژ  -
 متر 25جهت اجرا و فر وش محل كارحداقل متراژ  -

 .معتبر +NETWORKيكي از پرسنل دارای حداقل مدرك فوق ديپلم كامپيوتر يا مرتبط و يا دارا بودن مدرك  -
 .پرسنل دارای ليست بيمه معتبر عالوه بر مسئول 2حداقل  -
 .در صورت شرايط اجرا ی سخت مانند كار در ارتفاع بيمه مسئوليت برای  اين پرسنل از طرف مسئول اجباری است-

 ارائه خدمات تخصصي مبتني بر شبکه و انتقال دیتا: 3زمینه

 .متر 55 محل كار حداقل متراژ -
 .معتبر (يا مشابه) +NETWORKيا مرتبط و يا كامپيوتر حداقل مدرك ليسانس  -
 .سال در زمينه شبكه های كامپيوتر دارای سابقه بيمه و بيمه شده تمام وقت محل جديد 3يک نفر حداقل با سابقه كار  -
 .پرسنل در ليست بيمه عالوه بر مسئول 2دارای حداقل  -

 پشتیباني شبکه و بستر های انتقال دیتا :4زمینه

 .پرسنل اضافه تر 2بعالوه ( 3) كليه موارد -
 .گذراندن دوره های مرتبط -

 : تفضیليكلیه زمینه ها بصورت شرح شغلي 
با سيم ، فيبرنوری و  رايانه ای  ،رفع ايراد ،پشتيباني وبهينه  سازی شبكه هایمشاوره ،اجرا،نگهداری طراحي ،ارائه خدمات در زمينه های -

 .و اتاق های سرور و انتقال ديتا بدون سيم

 .بدون سيم،فيبرنوری ارتباطات  ی مسيت بستر شبكه هاتسارائه خدمات 

- (Performance Test,OTDR,SiteSurvey,Cable Testing) 
و موارد مشابه  NAS,SAN,VoIPايروال ،روتر ،ف ،سرويس ها،تجهيزات ،اتاق های سرورسرورها ارائه خدمات راه اندازی و تنظيم -

 .با كاربرد در شبكه های رايانه ای

 .Raidيا  JBODبصورت ارائه خدمات بازيابي اطالعات ادوات ذخيره سازی و سرورهای شبكه  -

 .VPN,PTP,PTMPارائه خدمات راه اندازی و تنظيم ارتباطات شهری ،بين شهری ، -

 .،نصب دكل بي سيممانند ارتينگ ،چاه ارتو انتقال ديتا ارائه خدمات جنبي بستر شبكه های رايانه ای  -

 :شامل شبكه فروش تجهيزات پسيو  -

،دكل های و متعلقات آن،داكت،كانال،پچ پانل،رك و سرسيم ، سوكت مانند كيستون  ،اتصاالتفيبرنوریانواع كابل های شبكه مسي و
،پچ كورد و كليه اقالمي كه در ايجاد ،بهينه سازی و نگهداری بستر شبكه های رايانه ای استفاده مي گردند به همراه بدون سيمطي ارتبا

 .ياز در ايجاد شبكه های رايانه ایابزارهای مورد ن

 : فروش تجهیزات اكتیو شبکه شامل 

                     ،، تجهيزات پشتيبان گيری،تجهيزات ذخيره سازی اطالعاتسوئيچ ،روتر،تجهيزات ارتباط بدون سيم ،xDSLو تجهيزات  مودم 
، مبدل ها يا مديا كارنورتورها، ،كارت های شبكه،ارتباطات ذخيره سازها Serverيا  سرويس دهنده های شبكه وايروال هاف

NVR،KVM ، تجهيزات اتاق سرور،UPS  ، يه تجهيزاتي كه قابليت اتصال و تنظيم در و كل، تجهيزات مانيتورينگ شبكه و اتاق سرور
 .را دارا مي باشند  و يا انتقال ديتا شبكه های رايانه ای


