
 هاپرورش داده سوابق اجرایي شرکتاز مهمترین   دیگر فهرست برخي

  پورت تجهیزات شبکه  دسترسی شرکت مخابرات استان کرمان  0044پروژه  طراحی خرید ، نصب و راه اندازی 

  پورت تجهیزات شبببکه  دسببترسببی و تجکی  شببرکت مخابرات اسببتان  0444پروژه  طراحی خرید ، نصببب و راه اندازی

 خرسان جنوبی

  دسترسی استان آذربایجان شرقی پورت تجهیزات شبکه تجکی  و  0044طراحی، نصب و راه اندازی 

  پورت تجهیزات شبکه تجکی  و دسترسی استان هکدان 00444طراحی، نصب و راه اندازی 

  پورت تجهیزات شبکه تجکی  و دسترسی استان کردستان 00444طراحی، نصب و راه اندازی 

 طراحی، نصب و راه اندازی اتصال نقاط دولتی استان بوشهر 

 ای شببرکت ارتباطات اندازی سببیمببتر حببورتيمبباخ میری، خدمات م ببترکیا و مرکز دادهطراحی، اجرا، نصببب و راه

 شرکت ارتباطات زیر ساخت  –زیرساخت در ایا پروژه 

 طرح تجکی  و تکرکز امور م ترکیا شرکت مخابرات استان تهران 

 نبهینه سازی ساختار شبکه، امنیت شبکه و پایگاه های داده در مرکز داده، مرکز آمار ایرا 

 طراحی و توسعه سیمتر احلاح اطلاعات اقتصادی خانوارهای ک ور 

 شرکت فناوری اطلاعات ایران -های فناوری اطلاعات در ک ورسنجش عکلکرد شاخص 

  وزارت آموزش و پرورش –نظارت بر طراحی و ارتقاء مرکز داده رشد 

 (نظارت بر اجرای مرکز خدمات داده ای اینترنتیData Center Internet  ) تبیان 

 طراحی و پیاده( سازی سیمتر مدیریت امنیت اطلاعاتISMSو ارائه راه )های جام  امنیت شبکه و اطلاعات در شرکت حل

 ای آذربایجان، بانک ک اورزی، و آستان قدس رضویبرق منطقه

  طراحی، نصب و راه اندازی سیمتر مدیریت شبکه(NMS)بانک سپه ایران ، 

 الکلل ایران ندازی سیمتر مدیریت شبکه سوییچ بیا شهری و بیااطراحی، اجرا، نصبب و راه(ISMN) –  شرکت مخابرات

 زیر ساخت

  طراحی، نصب و راه اندازی سیمتر مدیریت شبکه(NMS) بانک ممکا ایران ، 

  طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی مرکز عکلیات شبکه(NOC) – شرکت مخابرات ایران 

 های علکی و حنعتی ک ورپژوهش تجهیز آزمای گاه امنیت سازمان 

  ( 0تدویا برنامه جام  فناوری اطلاعات ایران )تکفا 

 مطالعه و بررسی تدویا چارچوخ تيقق الزامات سند فاوای وزارت آموزش و پرورش 



  مرکز داده  0طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی(Data Center) پروژه رشد وزارت آموزش و پرورش 

  پروژه طراحی شبکه ممتردهAccess  پورت  0444سایت با بیش از  00استان فارس درG.SHDSL  

  طراحی، نصب و راه اندازی شبکه ممترده وIP Telephony  راه آها جکهوری اسلامی ایران 

  اجرای طرح شبکه مجازی اختصاحی(VPN) – مخابرات استان خراسان 

 هایی مانند شبرکت قطارهای ممافربری رجاء، پیوتری و مخابراتی در سبازمانهای کاماندازی شببکهطراحی، نصبب و راه

 بانک رفاه کارمران، بانک سپه، بانک ممکا، بانک حادرات، فولاد خوزستان، وزارت بهداشت، مکرک 

 نصب و راه اندازی پایانه های ماهواره ای دو طرفه جهت ارتباط با اینترنت 

 زارت امور اقتصادی و داراییاجرای طرح مطالعاتی شبکه ممترده و 

  شرکت مخابرات ایران –طراحی، نصب و راه اندازی همته مرکزی دیتای ایران 

  شرکت مخابرات ایران  –تهیه تجهیزات و راه اندازی دروازه ارتباط با اینترنت 

  طراحی، پیاده سازی و راه اندازی شبکه ملیIP ایران  شرکت مخابرات ایران 

 رده نهاد ریاست جکهوری )شبکه هیئت دولت(            راه اندازی شبکه ممت 

  0031 –طراحی و نصب و راه اندازی شبکه های ممترده کامپیوتری در اجلاس سران ک ورهای اسلامی در تهران                                                                  

  2بر قراری اولیا لینک ماهواره ای اینترنت با پهنای باندMbps        در ایران 

  طراحی، تهیه تجهیزات و راه اندازی شبکهX.25  شرکت مخابرات ایران –ک ور 

  انجام تعکیرات اسباسبی و تامیا قطعات، تجهیزات و مصالم مورد نیاز شبکه کابل ممی و مانیتورینو و زیر ساخت فیبر

 جهیز شبکه بندر رجایینوری و ت

 توسعه و تککیل شبکه فیبر نوری ارتباطات زیر ساخت ک ور 

  کیلومتر هکراه با تامیا تکامی تجهیزات و ملزومات  1046انجام عکلیات طراحی و اجرای ممیر کابل فیبر نوری به میزان

 ایمتگاه مقصد OCDFایمتگاه مبدا تا راک  OCDFمورد نیاز پروژه از راک 

 های آذربایجان شرقی، چهارميال و بختیاری، خدمات نگهداری، پ بتیبانی و بهمبازی شبکه مادر مخابراتی استاننجام ا

 هکدان و ملمتان و کهگیلویه و بویر احکد

 و استان مرکزی ایجاد و راه اندازی مرکز خدمات داده استان ملمتان 

 پ تیبان بانک سینااندازی شبکه مرکز داده پروژه تأمیا تجهیزات، نصب و راه 

 نظارت بر طراحی و ارتقاء مرکز داده رشد وزارت آموزش و پرورش 

 سازی مرکز داده مرکز آمار ایرانطراحی و پیاده 



  پروژه های  طراحی خرید ، نصب و راه اندازی پورت های تجهیزات شبکه  دسترسی  و تجکی  شرکت های مخابرات

 استانی

o  ورت پ 0044شرکت مخابرات استان کرمان 

o  پورت 0044شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی 

o  پورت 0444شرکت مخابرات استان خراسان جنوبی 

o   پورت 00444شرکت مخابرات استان هکدان 

o  پورت 00444شرکت مخابرات استان کردستان 

 ها، اهداف زیر پوشش داده می شود( در طراحی و توسعه شبکه تجکی  و دسترسی استان)  :اهداف پروژه ها 
 04انداز توسعه زیرساخت دیتای استان در جهت نیل ک ور به اهداف برنامه چهارم توسعه ک ور و هکچنیا چ ر 

 ساله جکهوری اسلامی ایران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

 م در اطکینان از عکلکرد شبکه با کارآیی لاز ایجاد یک شبکه پرظرفیت، با اتکاپذیری بالا )قابلیت مقابله با خرابی و

 هنگام وقوع خرابی( و مقاوم در برابر آسیب پذیریهای امنیتی جهت توسعه فناوری اطلاعات در استان

 های پرظرفیت به متقاضیانایجاد امکان ارائه انواع سرویس 

 ،مراکز آموزشی و شرکتها ایجاد امکان ارائه ارتباطات پرسرعت و مطکئا به سازمانها، بانکها، نهادها 

 های ارائه سرویمهای پرظرفیت به کاربران خانگی توسط فراهر کنندمان سرویس ایجاد زیرساختICP ،هاISP ها و

PAP.ها 

 توزی  بهینه پهنای باند مناسب اینترنت درکل مناطق استان 

 های شهری و ارتباط آنها با یکدیگرایجاد بمترهای لازم جهت توسعه شبکه 

 های مترهای لازم جهت ارائه انواع مختلفی از سرویسایجاد بVPN به م تریان 

  ارائه خدمات ارتباطات پرسرعت به کاربران تجاری و خانگی براساس سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 جکهوری اسلامی ایران



  فراهر سازی بمتر ارائه انواع مختلفی از خدمات مبتنی بر شبکه هایIP دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی،  از قبیل

 ها در سطم استانبهداشت الکترونیکی و آموزش از راه دور و کاربردی کردن ایا سرویس

  ایجاد بمترهای لازم جهت ارائه انواع خدمات پی رفته الکترونیکی از قبیلVoD ،IPTV،VoIP   

  خدمات مربوط به شبکهایجاد بمتر مناسب جهت اتصال به شبکه یکپارچه ملی جهت توسعه( های نمل جدیدNGN )

 (Triple Play Servicesاز قبیل ارتباطات داده، خدمات حوت و تصویر بلادرنو )

 امکان مدیریت بهینه مناب  شبکه و تضکیا کیفیت سرویس 

  ایجاد امکان ارائه خدمات با کیفیت بالا و تضکیاSLA به م تریان 

 های بررسي شبکهLAN   وWAN : بانک تجارت 

های موجود خود را مورد از آنجا که بانک تجارت در حدد بود تا از دیدماه یک شرکت معتبر خارج از مجکوعه خود، شبکه

های م ابه داخلی و خارجی به عنوان یک معیار شناسایی کرده و ارزیابی قرار داده و وضعیت خود را در مقایمه با سایر بانک

ریزی شده برآید. بدیا منظور معیار مبتنی بر یک طرح عکلیاتی منطقی و برنامهدر حورت لزوم، درحدد جبران انيراف از 

 بانک را  تعریف نکود و ایا شرکت موفق به اجرای ایا پروژه شد. WANو LANمناقصه ارزیابی شبکه های 

 این پروژه طي سه فاز زیر تعریف و اجرا شد: 

o  :تيلیل شناخت نقائص، خلاءها و ملوماه هابررسی و ارزیابی شبکه موجود بانک به منظور فاز اول 

o :ارائه  فاز دومBenchmark  ساله برای شبکه  بانک در مقای ه با بانکهای داخلی و خارجی در هکیا مقیاس 0برای یک چ ر انداز 

o :ارائه نق ه  راه  و راه حل برای یک ممیر  ساله برای دستیابی به یک شبکه استاندارد  فاز سوم 

 اه اندازی اتصال نقاط دولتي استان بوشهرطراحي، نصب و ر 

استان بوشهر به شبکه  ینقطه دولت 014ها و بمبتر مناسبب و مطکئا جهت اتصبال  رسباختیز جادیپروژه ا یهدف از اجرا

 یارتباطات داده موجود در سطم ک ور م یشببکه دولت استان بوشهر با استفاده از بمته ها جادیپر سبرعت و ا یدسبترسب

تبادل  لیاز قب ازیمورد ن یها سیشد و امکان ارائه سرو یساز ادهیپ IP/MPLSاز پروتکل  ادهباشبد. شببکه مورد نظر با اسبتف

 یبمبببتر ارتباط جادی، ایدولت یداده اطلاعات یها گاهیپا جادی، اکیادارات، ادارات کبل، ارائبه خدمات دولت الکترون ایداده ب

قابل  یها سیسرو ریاطلاعات در سطم استان و سا یفناور بر یظام تبادل اطلاعات مبتنن جادایو  یسنتر مرکز تایمناسبب د

 00 سیمردبد که امکان ارائه سببرو یسبباز ادهیپ یشبببکه به مونه ا ای. ادیمرد مببریم IPبر  یمبتن یشبببکه ها یارائه بر رو

 .کاربران خود را دارا باشد هیبالا را به کل نانیاطک تیساعته با قابل



  خدمات مشاوره جامع جهت توسعه فاوا 

های ارجاعی در حوزه فعالیت عنوان م بباور جام  سببازمان فناوری اطلاعات ایران، ها بهدر ایا پروژه، شببرکت پرورش داده

 رساند. فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای ایا سازمان به انجام می

 اهداف پروژه:

فناوری اطلاعات ک ور که توسط دان گاه تربیت مدرس در حال انجام است. نظارت بر قرارداد تدویا سند زیرساخت  -0

بندی و ای شامل نظارت بر زمانهای م اورههای نظارت بر پروژهها، کلیه فعالیتدر ایا فعالیت شرکت پرورش داده

ا و مزارشات و هها، تایید حببورتيمبباخای به مجری، نظارت بر کیفیت مزارشپی برفت پروژه، ارائه نظرات م باوره

 رساند.م اور و غیره را به انجام می

مطالعات اولیه و تدویا شبرح خدمات برای تدویا سبند نظام حکایت از بخش خصوحی برای توسعه و به کارمیری  -0

 های کوچک و متوسط. فناوری اطلاعات در بنگاه

ملی و ممتره وظائف هریک از  میرندمان کارت هوشکندانجام مطالعات اولیه در خصوص وظیفه هر یک از سرویس -0

 ربط در حوزههای ذیسازمان

های اتوماسبیون اداری جهت تدویا استاندارد بومی برای انجام مطالعات اولیه در خصبوص اسبتانداردهای سبیمبتر -0

 های اداری.سیمتر

یده و طرح ا های تخصصی فعال کارمروه مدیریت فاواشناسی ساختار و عکلکرد کارمروه مدیریت فاوا و ککیتهآسیب -0

 های تخصصی.در حیطه عکلکرد ککیته

 های مطالعاتی:انجام مطالعات شناخت در خصوص موارد ذیل و ارائه نتیجه مطالعات انجام شده در قالب مزارش -1

 روند ایجاد و رشد تجارت الکترونیک از ابتدا تاکنون 1-0

 روند ایجاد و رشد دولت الکترونیکی از ابتدا تاکنون 1-0

 و جایگاه فناوری اطلاعات در جوام  شهری و روستایینقش  1-0

 نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در حنای  مختلف 1-0

 نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در بمط و توسعه حقوق شهروندی و عدالت اجتکاعی 1-0



 نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در توسعه اقتصادی 1-1

 توسعه حادرات غیرنفتینقش و جایگاه فناوری اطلاعات در  1-3

 ورینقش و جایگاه فناوری اطلاعات در بهبود مدیریت و بهره 1-0

 نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در توسعه فرهنگی و آموزشی 1-6

 های ارتباطی در توسعه فناوری اطلاعاتنقش و جایگاه زیرساخت 1-04

فنی، سلامت و رفاه و قوانیا و مقررات ناظر بر های تخصبصبی ککیته 64های سبال اسبتخراج اهر اقدامات و برنامه -3

 فضای مجازی.

 (Government Service Bus)تدویا شرح خدمات برای پروژه طراحی معکاری و اجرای مذرماه ملی خدمات  -0

بندی نيوه انجام کار، آنالیز قیکت و نيوه مطبالعبات اولیبه و تبدویا شبببرح خبدمات و ارائه مزارش توجیهی، زمان -6

 پژوهی در حوزه فاوا.های موردنیاز جهت اجرای پروژه آیندهکراه تخصصپرداخت به ه

 برای توسعه طرح سپاس GPLاعلام نظر در رابطه با استفاده از  -04

بندی نيوه انجام کار، آنالیز قیکت و نيوه مطبالعات اولیه و تدویا شبببرح خدمات و ارائه مزارش توجیهی، زمان -00

 هت اجرای پروژه سیمتر جام  احناف ک ور.های موردنیاز جپرداخت به هکراه تخصص

 GDPانجام مطالعات اولیه درخصوص سهر حنعت فناوری اطلاعات در رشد  -00

دور و تدویا برنامه عکلیاتی جهت های آموزش از راهانجام مطالعات اولیه در خصببوص روش سببنجش شبباخص -00

 تيقق آنها

 و تهیه ماتریس هکپوشانی.اطلاعاتی ها و قوانیا مرتبط با بانکبررسی و مقایمه پروژه -00

 پروژه مطالعه و تدوین چارچوب تحقق الزامات سند فاوای وزارت آموزش و پرورش 

کارمیری که در آن راهبردها و الزامات بهمصوخ شورای عالی آموزش و پرورش، پس از ارائه سند فاوای آموزش و پرورش، 

در راستای شناسایی و توسعه آموزش و پرورش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ایران ارائه مردید، 

تدویا و بررسی "فناوری اطلاعات و ارتباطات و هکچنیا بیان الزامات تيقق سند فاوای آموزش و پرورش پروژه ای با عنوان 



در دفتر م اور فناوری اطلاعات و ارتباطات وزیر تعریف مردید تا اولیا  "ی آموزش و پرورشتيقق الزامات سند توسعه فاوا

 قدم عکلیاتی در جهت تيقق سند حورت پذیرد. 

 مجکوعه اقدامات زیر را اجرا و هدایت کرده است:ها به عنوان مجری پروژه شرکت پرورش داده

 ی سند فاوای آموزش و پرورش تدویا چارچوخ سیاستی برای تيقق الزامات و راهبردها -0

 تدویا و ارائه نظام جام  فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش  -0

 مطالعات تطبیقی ک ورهای الگو، به منظور استخراج الگوهای مناسب و تهیه مزارش مربوطه -0

 توسعهبررسی روند فاوا در آموزش و پرورش در دنیا و اقدامات انجام شده در ک ورهای در حال  -0

 آموزان، معلکیا، مدرسه و اولیاهای ارزیابی ذینفعان آموزش و پرورش مبتنی بر فاوا شامل، دانشتدویا روش -0

 تدویا نق ه راه توسعه از وضعیت موجود به وضعیت مطلوخ برای ذینفعان آموزش و پرورش مبتنی بر فاوا -1

 ساازی سايمتم مدیریت امنيت اطعاتات  طراحي و پيادهISMSای آذربایجان غربي، ت برق منطقه( در شرک

 شرقي و اردبيل

ای آذربایجان و ایجاد بمترهای های شرکت برق منطقهسبازی امنیت اطلاعات و فعالیتهدف از اجرای ایا پروژه، پیاده

باشد. شرکت وری میو افزایش بهره هاآوری اطلاعات در راسبتای کاهش هزینهاما برای به کارمیری هر چه بی بتر فا

باشبببند، هایی که دارای مناب  عظیکی از اطلاعات میای آذربایجان غربی، شبببرقی، و اردبیل به عنوان ارمانبرق منطقه

 باشند. ای میها و نفوذهای شبکههکواره مورد تهدید حکله

در تبریز، ارومیه و اردبیل، در حوزه پرسنلی شامل: های اداره برق دامنه اجرای پروژه در حوزه فیزیکی شامل: ساختکان

کاربر و در حوزه فرآیندی شامل کلیه فرآیندهای کاری و فرآیندهای فناوری اطلاعات شرکت برق بوده است. ایا  0044

 ISO 03440الکللی سببازی جهت اخذ مواهینامه بیااکنون در حال آمادهسببازی شببده و هرپروژه بصببورت کامل پیاده

 اشد.بمی

 سازی سيمتم مدیریت امنيت اطعاتات طراحي و پيادهISMSدر وزارت ورزش و جوانان ایران ) 

 هدف از اجرای این پروژه:



به منظور کمببب  ISO03440سببازی چارچوبی جهت اسببتقرار سببیمببتر مدیریت امنیت اطلاعات بر مبنای اسببتاندارد پیاده 

های کاربردی و تامیا ميرمانگی، یکپارچگی و در دسترس بودن برنامهها و اطکینان کافی از امنیت و حيت عکلکرد سیمتر

موثر و کافی اطلاعات و هکچنیا حفاظت کافی از اطلاعات بصبورت متناسب با سطم خطر)ریمک( و اثرات ناشی از، از دست 

باشد. دامنه اجرای پروژه، یرفتا اطلاعات، اسبتفاده غیر حبيیم از اطلاعات، استفاده بدون مجوز از اطلاعات و یا تيییر آنها م

باشد. و کلیه فرآیندهای کاری وزارت ورزش و جوانان می 0و شکاره  0های شکاره کاربر، ساختکان  604کلیه کاربران شامل 

 باشد.های شناسایی شده در سازمان میایا پروژه در فاز ارائه طرح برخورد با ریمک در جهت کاهش ریمک

 های فناوری اطعاتات وارتباطات کشااور از طریق تعامل با نظام پایش شاااخ سااازی فني در حوزه ظرفيت

 :المععينهادهای بين
 های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ک ور، علاوه بر نیاز به داشتا فرآیندی برای تعریف، تدویا تدویا نظام پایش شاخص

 ور، نهاد متولی، نیازمند ایجاد و توسعه ظرفیت و های فناوری اطلاعات در کروش سنجش، سنجش، ارزیابی و تيلیل شاخص

های فناوری میری شاخصخصوص نهادهای متولی ایا امر است. با توجه به نقش مهکی که اندازهدانش فنی در ک ور و به

ناوری رمیری فکاها در امر توسعه و بهها و بررسی پی رفت ک ورمیریهای راهبردی، تصکیرریزیاطلاعات و ارتباطات در برنامه

 ای است. در ایا راستا، الکللی با ایا موضوع بمیار تخصصی و حرفهاطلاعات و ارتباطات دارد، برخورد مجام  بیا

های ، و غیره با انجام تيقیقات، نظرسنجیITU ،EIU ،UNCTAD ،OECD ،Eurostatالکللی مرتبط، مانند نهادهای بیا

-های دانشهای آموزشی و سایر فعالیتها و کارماهالکللی، دورهاری سکینارهای بیاخبرمانی، تعامل با نهادهای دیگر، برمز

  الکللی توسعه دهند.افزایی، خبرمی و دانش موردنیاز ایا حوزه را در سطم بیا

 پروژه سنجش تمعکرد شاخصهای فناوری اطعاتات کشور 

ناوری اطلاعات در ک ور است. کارفرمای ایا پروژه های فها م اور اجرایی پروژه سنجش عکلکرد شاخصشرکت پرورش داده

باشد. هدف از انجام ایا پروژه، سنجش و تيلیل عکلکرد های شرکت فناوری اطلاعات ایران میریزی و کنترل برنامهدفتر برنامه

 ITU    الکللی امیری و ارزیابی دو شاخص بیهای بخ ی و فرابخ ی فناوری اطلاعات در برنامه چهارم توسعه و اندازهشاخص

ICT Development Index (IDI)   وEIU e-readiness   برای ایران است. ایا پروژه در راستای عکل به تکالیف قانونی



ریزی نظام آماری فناوری میری جامعه اطلاعاتی ایران و پیسازی فنی در حوزه اندازهشرکت فناوری اطلاعات ایران، ظرفیت

است.به منظور دستیابی به اهداف تعییا شده ، سه مام طراحی، اجرا و مام استخراج و تيلیل اطلاعات ک ور تعریف شده 

 د.یرسها به انجام توسط شرکت پرورش داده

 ساازی سيمتم امورمشترکين ساازی، پيکربندی و پيادهاختصااياي (CRM)های مخابرات استان شرکت

 تريباايفهان، هرمزگان، گعمتان و شرکت نداگم خراسان رضوی،

ا هسازی، پیکربندی و پیاده سازی ميصول امورم ترکیا و مياسبه کارکرد شرکت پرورش دادههدف از ایا پروژه، اختصاحی

های منظور ارائه سببرویس اینترنت پرسببرعت بوده اسببت. مجکوعه سببیمببترهای فوق بهدر شببرکتDP Pluto CRMبه نام 

 ها عبارتند از:شده در ایا استانسازیپیاده

  (CCP)مانه خدمات مشترکیناس (1

 (SCP)دهی به مشترکین سامانه سرویس (2

 (PRT)سامانه طراحی گزارشات  (3

 (PHP)سامانه مدیریت مشکلات  (4

 (PTM)سامانه کارتابل الکترونیکی  (5

 (AAA)آوری و محاسبه کارکرد سامانه جمع (6

 اجرای طرح تجميع و تمرکز دیتا بيس طرح جامع مشترکين مخابرات استان تهران 

از آنجائیکه در وضعیت فعلی، ساختار دیتابیس و برنامه های طرح جام  م ترکیا شرکت مخابرات استان تهران، برروی 

مرکز تهران و شهرستانهای تابعه ممتقر بوده و در مجکوع دارای اختلافات ميدود ساختاری  004سرورهای ممتقل که در ميل 

ی ایا پروژه، دیتابیس و فرمهای موجود بر روی ایا سرورها، یکمان سازی، می باشند، توزی  شده اند، در نظر است با اجرا

 تجکی  و در یک ميل متکرکز مردند.

 باشد. تا شرایط زیر را فراهر نکاید.هدف پروژه ایجاد یک ميیط متکرکز)فرمها و دیتابیس( جهت طرح جام  م ترکیا می

o سهولت در توسعه و پ تیبانی 

o  فیزیکی سرورهاجلومیری از پراکندمی 

o کاهش هزینه های نگهداری، توسعه و پ تیبانی 

o ایجاد سرعت در اعکال تيییرات در برنامه ها و دیتابیس 

o  فراهر آمدن ميیطMIS اطلاعات طرح جام  م ترکیا 

o ایجاد بمتری مناسب جهت تعامل به طرحهای دیگر شرکت 

o  امکان ایجادCRM برای طرح جام  م ترکیا 



o تارتقاء امنیت اطلاعا 

o ( ثبت و کنترل کلیه فعالیتهای کاربران در سیمترlog) 

o اخذ مزارشات آماری و کاربردی و مدیریتی 

 طراحي و توسعه سيمتم ايعاح اطعاتات اقتصادی خانوارهای کشور 

آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای ک ور را به عهده دارد. سازی سیمتر جک ها وظیفه طراحی و پیادهشرکت پرورش داده

در  میریساز تصکیرهای مهر و استراتژیکی است که زمینهکارفرمای ایا پروژه مرکز آمار ایران است. ایا طرح، یکی از طرح

باشد. در راستای مصوبه مجلس شورای اسلامی و تبدیل ایا طرح به ها میطرح تيول اقتصادی ک ور و هدفکند نکودن یارانه

 سال آینده به وضوح دیده می شود.  0صادی خانوارهای ک ور و استکرار آن در طی قانون، لزوم تککیل احلاح اطلاعات اقت

 سازی سيمتم مدیریت امنيت اطعاتات طراحي و پيادهISMS )– سازمان معي جوانان ایران 

در دفتر نوسازی و   ISO27001( بر مبنای استاندارد ISMSهدف از اجرای ایا پروژه استقرار سیمتر مدیریت امنیت اطلاعات )

تيول اداری سبازمان ملی جوانان و حبيت عکلکرد سبیمبتر ها و برنامه های کاربردی سازمان به منظور تامیا ميرمانگی، 

یکپارچگی و در دسبترس بودن موثر و کافی اطلاعات و هکچنیا اسبتفاده غیرحيیم، استفاده بدون مجوز و یا تيییر در آنها 

  می باشد.

 مخابرات خراسان رضوی های شبکه دسترسي ارکرد سرویسسامانه محاسبه ک) 

 

شرکت مخابرات استان خراسان رضوی، اقدام به راه اندازی شبکه دسترسی اینترنت پرسرعت در سطم استان خراسان رضوی 

در کنار ایا شبکه سیمتر های مياسبه کارکرد های م ترکا و سیمتر خدمات م ترکیا  . پورت نکود 000.444به تعداد 

 پرورش داده ها ارایه مردیده است: تدر قالب نرم افزار های زیر توسط شرک

 متقاضی سرویس و م ترکیا -0

 و مدیریت سرویس کاربران اینترنتی (AAA) سامانه یکپارچه مياسبه کارکرد  -0

 های زیر ت کیل شده است:سامانهایا سامانه از زیر 

 دهی به م ترکیازیر سامانه سرویس 

 زیر سامانه پنل خدمات م ترکیا 

 زیر سامانه مدیریت و حمابداری کاربران اینترنت 

 سازیزیر سامانه مدیریت یکپارچه 



 (CRM) طرح جام  خدمات م ترکیا -0

  نظارت بر اجرای مرکز خدمات داده ای اینترنتيData Center Internet   )تبيان 

مؤسبمبه تبیان برای ارائه سبایت اینترنتی و بالا بردن کیفیت و سبطم دسترسی عکومی بخصوص در نيوه ارائه سرویس به 

ر کوتاهتر و مطکئا تر یایجاد ممبطورکلی  از فضبای دیتای ک ور و  کاربرانکاربران داخل ک بور و عدم لزوم خارج شبدن 

 اندازی مرکز اطلاعات اینترنتی تبیانهکچنیا برقراری امنیت لازم و کافی، قصد راه دهنده و سرویس میرنده ومابیا سرویس

را دارد تا ضببکا برآورده نکودن نیازهای احببلی و حیاتی فوق الذکر بتواند به دیگر موسببمببات فرهنگی و اسببلامی که نیاز به 

استفاده از یک فوق،  اهدافا پروژه علاوه بر هدف از انجام ای. دهدسبرویس  ،تامیا فضبای اینترنتی سبالر و مطکئا را دارند

در پی ایجاد بمببتر مناسببب تبیان باشببد. زیر سبباخت و چارچوخ کاری مطکئا و حمبباخ شببده و کاملا تيت کنترل می

و بمببتر ایجاد شببده  دادهارائه را بر روی آن موجود  یهاکه بتوان تکامی سببرویساسببت رسببانی و خدمات اینترنتی اطلاع

 ایجاد ننکاید. فعلی و آتی نوع سرویس دهیميدودیتی در ت

 شرکت ارتباطات زیر  –اندازی سايماتم ياورتحماب گيری، خدمات مشترکين طراحي، اجرا، نصاب و راه

 ساخت

 

رف های طشبرکت ارتباطات زیرساخت،  به منظور تهیه حورتيماخ خدمات مخابراتی برای م تریان کلان خود و نیز شرکت

تيقق اهداف اقدام به اجرای پروژه مرکز تهیه حببورتيمبباخ و خدمات م ببتریان نکود. از جکله اهداف ایا پروژه،  قرارداد،

Interconnection ارایه پ تیبانی خدمات در یک ميیط م تری مدار است.  و 

صه شرکت نکوده، های داخلی و خارجی در مناقهکراه شریک خارجی خود در رقابت با دیگر شرکتشرکت پرورش داده ها به

شبرکت پرورش داده ها، با تکیه بر دانش کارشبناسان خود و با استفاده از تجربیات پس از ارائه راهکار فنی مبتنی بر نیازها، 

، تکامی مراحل طراحی، سبفارشبی سبازی سیمتکهای نرم Interconnection Billing Systemsچند سباله شبریک خارجی در 

 ا با موفقیت انجام داده است.افزاری و راه اندازی پروژه ر

 سازی سيمتم مدیریت امنيت اطعاتات  طراحي و پيادهISMSای آذربایجان( در شرکت برق منطقه 

ای آذربایجان و ایجاد بمترهای اما های شبرکت برق منطقهسبازی امنیت اطلاعات و فعالیتهدف از اجرای ایا پروژه، پیاده

باشببد. شببرکت برق وری میو افزایش بهره هاآوری اطلاعات در راسببتای کاهش هزینهفابرای به کارمیری هر چه بی ببتر 

باشند، هکواره مورد هایی که دارای مناب  عظیکی از اطلاعات میای آذربایجان غربی، شبرقی، و اردبیل به عنوان ارمانمنطقه



سازی جهت اکنون در حال آمادهسازی شده و هرادهباشند. ایا پروژه بصورت کامل پیای میها و نفوذهای شبکهتهدید حکله

 باشد.الکللی میاخذ مواهینامه بیا

 سازی سيمتم مدیریت امنيت اطعاتات طراحي و پيادهISMSدر بانک کشاورزی ) 

سبازی چهارچوبی جهت اسبتقرار سبیمتر مدیریت امنیت اطلاعات به منظور کمب اطکینان هدف از اجرای ایا پروژه، پیاده

های کاربردی و تامیا ميرمانگی، یکپارچگی و در دسترس بودن موثر و ها و برنامهاز امنیت و حبيت عکلکرد سبیمتر کافی

کافی اطلاعات و هکچنیا حفاظت کافی از اطلاعات بصبورت متناسبب با سبطم خطر)ریمبک( و اثرات ناشبی از دست رفتا 

 اکنون در حالباشد. ایا پروژه هرز از اطلاعات و یا تيییر آنها میاطلاعات، استفاده غیر حيیم از اطلاعات، استفاده بدون مجو

 باشد.  اجرا می

 سازی سيمتم مدیریت امنيت اطعاتات طراحي و پيادهISMSدر آستان قدس رضوی ) 

( در همببته مرکزی سببازمان و حببيت عکلکرد ISMSهدف از اجرای ایا پروژه اسببتقرار سببیمببتر مدیریت امنیت اطلاعات)

بودن موثر و کافی اطلاعات و های کاربردی سازمان به منظور تامیا ميرمانگی، یکپارچگی و در دسترسو برنامه هاسبیمبتر

 باشد.هکچنیا ستفاده غیر حيیم از اطلاعات و یا استفاده بدون مجوز و یا تيییر در آنها می

  2تدوین برنامه جامع فناوری اطعاتات ایران  تکفا) 

با هدف بازنگری و ارتقای برنامه ملی توسبببعه و کاربری فناوری (ITSMI)    فناوری اطلاعات ایرانپروژه تبدویا برنبامبه جام

ها و راهبردهای ملی در دبیرخانه شورای عالی اطلاعات و ارتباطات ک ور و استفاده از تجارخ موفق جهانی در بهبود سیاست

مت کل از شرکت پرورش داده ها به هکراهی دو م اور  رسبانی به انجام رسبیده اسبت. مجری ایا پروژه، کنمرسیومیاطلاع

 های کلان همتند.الکللی در سطم سیاستگذاریهلندی و ایرلندی است. ایا دو مروه م اوره خارجی دارای تجارخ ارزنده بیا

و های مختلف ک ببور به مطالعه وضببعیت موجود خبره حوزه 004کارمروه تخصببصببی مت ببکل از بیش از  00در ایا پروژه، 

 اند.های عکلکری کلیدی پرداختههای پی تاز در حوزهها و پروژهمذاری، تعییا اقدامات، سیاستسپس هدف

 پروژه مطالعه و تدوین چارچوب تحقق الزامات سند فاوای وزارت آموزش و پرورش 

کارمیری و الزامات بهکه در آن راهبردها  مصبوخ شورای عالی آموزش و پرورش، پس از ارائه سبند فاوای آموزش و پرورش، 

در راستای شناسایی و توسعه آموزش و پرورش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ایران ارائه مردید، 

تدویا و بررسی "فناوری اطلاعات و ارتباطات و هکچنیا بیان الزامات تيقق سند فاوای آموزش و پرورش پروژه ای با عنوان 



در دفتر م اور فناوری اطلاعات و ارتباطات وزیر تعریف مردید تا اولیا  "ند توسعه فاوای آموزش و پرورشتيقق الزامات سب

 قدم عکلیاتی در جهت تيقق سند حورت پذیرد. 

 اهداف پروژه:

 تدویا چارچوخ سیاستی برای تيقق الزامات و راهبردهای سند فاوای آموزش و پرورش  (0

 اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش تدویا و ارائه نظام جام  فناوری  (0

 مطالعات تطبیقی ک ورهای الگو، به منظور استخراج الگوهای مناسب و تهیه مزارش مربوطه (0

 بررسی روند فاوا در آموزش و پرورش در دنیا و اقدامات انجام شده در ک ورهای در حال توسعه (0

 آموزان، معلکیا، مدرسه و اولیافاوا شامل، دانشهای ارزیابی ذینفعان آموزش و پرورش مبتنی بر تدویا روش (0

 تدویا نق ه راه توسعه از وضعیت موجود به وضعیت مطلوخ برای ذینفعان آموزش و پرورش مبتنی بر فاوا (1

 اندازی مرکزتماس مشتریان شرکت نداگمتر يباراه 

مداری، نداممببتر حبببا در راسببتای م ببتری ADSLارایه هر چه بهتر خدمات به م ببترکیا شبببکه هدف از اجرای ایا پروژه، 

رسبانی، رف  سری  م کلات فنی م تریان و نیز دریافت نقطه نظرات، پی نهادات و انتقادات در ایا شرکت بود. شرکت اطلاع

از شرکت   PAPدارای مجوزمردیده و در زمینه ارائه خدمات خطوط پر سرعت اینترنت تاسیس  0000در سال نداممبتر حبا 

ل باعث بروز م کلاتی از قبیباشبد. نبود سبیمبتکی برای مکانیزه کردن فروش سبرویس و پ بتیبانی آن، می ایران مخابرات

 مندی م ببتری و موفقیتیکپارچه نبودن سببیمببتر از ليال اطلاعاتی و مدیریتی، نبود معیاری برای برآورد میزان رضببایت

نداشتا فیدبک از م تری، ميدود بودن ساعات پاسخگویی  ، عدم کنترل و نظارت دقیق بر عکلکرد پرسنل پاسخگو،سبازمان

 اندازی چنیا سیمتکی، م کلات فوق مرتف  خواهد شد.شود که با راهو نداشتا برنامه کاری مناسب برای اپراتورها می

  طراحي، نصب و راه اندازی سيمتم مدیریت شبکه(NMS)بانک سپه و ممکن ایران ، 

در ایران می باشد. از ایا رو ایا شرکت شبکه هائی در بانک   E bankingشرکت پرورش داده ها یکی از پی رو ها در زمینه 

های سبپه، ممبکا، حادرات و ... راه اندازی و تيویل داده است. امروزه برای مدیریت یکپارچه ایا شبکه ها، شرکت پرورش 

 رار داده است .داده ها راه کارهائی نیز در دستور کار ق

نود شبکه (  راه اندازی مردیده    644)با نود شبکه( و ممکا 0044)با  در حال حاضبر ایا راه حل در بانک های سپه

طراحی شده   redundantسباعته و بدون وقفه، سرور های مدیریت به حورت 00و جهت فراهر نکودن سبرویس به حبورت 

( می آید به حورت هکزمان در سایت  Active siteسبکت سبایت مدیریت )اسبت و تکامی اطلاعاتی که از سبکت شببکه به 



backup هرreplicate   میگردد ازایا رو در حورت بوجود آمدن هرنوعdisaster  امکان سوئیچ کردن بیا سایت هایactive   

 فراهر مردیده و حيت کلیه دیتا ها به حورت کامل مارانتی شده است  .  backupو 

 ،المعل ایران اندازی سيمتم مدیریت شبکه سویيچ بين شهری و بيننصب و راه طراحي، اجرا(ISMN) – 

 شرکت مخابرات زیر ساخت

های بیا الکلل براسبباس  هدف از ایا پروژه، مدیریت یکپارچه و متکرکز شبببکه سببوییچ بیا شببهری ایران به هکراه سببوییچ

 NEAXو  Huaweiزیکنس،  EWSDسوییچ تلفنی از سه نوع سوییچ  040باشد. ایا شبکه، شامل می TMNدهای استاندار

NEC های مختلف ک ور واق  همتند و ارتباطات تلفنی بیا شهری را برقرار می کنند. نبود مدیریت  باشبد که در شبهرمی

دسببترس قرارنگرفتا اطلاعات بهنگام و مرکزی و یکپارچه برای ایا سببوییچها و درنتیجه باعث کاهش کیفیت سببرویس، در

ی هاهای بهره برداری و نگهداری و افزایش هزینهدقیق از عکلیات شبببکه، عدم اسببتفاده موثر از مناب  شبببکه، افزایش هزینه

 ایا طرح تيقیقاتی برای حل آنها انجام پذیرفته است. آموزش پرسنل از جکله م کلاتی همتند که

مدل سببازی فرآیندهای ، شببناخت وضببعیت موجود و آتی شبببکه سببوئیچ ک ببورهای فعالیتبه منظور انجام ایا طرح، 

 طراحی مدلهای مدیریتی،  سازی سیمتر، تجزیه وتيلیل طراحی و پیادهسبازمانی شبرکت مخابرات ایران در بخش سوئیچ

سازی طراحی و پیادهو یچ ( برای مدیریت شبکه سوئDCNدهای )سبازی شببکه ارتباطات داطراحی و پیاده، اطلاعاتی سبوئیچ

کارشناس  04توسط موجود در شبکه  NEAXو  EWSD ،S12 هایبرای سوئیچ Q3تطبیق دهنده واسط واسط عناحر سوییچ و 

 نکایند.تیر فعالیت می 0که در 

  طراحي، اجرا، نصب و راه اندازی مرکز تمعيات شبکه(NOC) – شرکت مخابرات ایران 

جهت کنترل عکلیات کلیه شبکه  Network Operation Centerهدف از اجرای ایا پروژه راه اندازی یک مرکز کنترل عکلیات 

مربوط  TDM MUX و Cross Connectهای دیتای ک ور میباشد. ایا مرکز قادر خواهد بود کلیه تجهیزات دیتا اعر از تجهیزات 

و سوئیچهای مختلف دیتا را در  DWDMو تجهیزات  Core, Edge, Accessه های به شبکه زیر ساخت،تجهیزات ممیریابهای لای

 نیز در ایا مرکز مد نظر قراردارد.  Billingسطم ک ور تيت کنترل قرار دهد. بطور هکزمان انجام خدمات 

  مرکز داده  5طراحي، اجرا، نصب و راه اندازی(Data Center) پروژه رشد وزارت آموزش و پرورش 

از اهداف ایا  دبیرسبتانها و مراکز آموزش و پرورش سبراسبر ک بور و دسترسی تکام دانش آموزان به اینترنت یکاماتصبال ت

پروژه می باشبد. در ایا پروژه به منظور ارائه سبرویس به کاربران، یک مرکز دیتا در تهران )مرکز احببلی( و چهار شهر دیگر 



متصل   (INDN)شبکه دیتای ایرانبه  (RDN)شده است. نهایتاً دیتای رشد شامل: احفهان، شیراز،تبریز و م هد در نظر مرفته 

 مردید.

  پروژه طراحي شبکه گمتردهAccess  پورت  8444سایت با بيش از  48استان فارس درG.SHDSL  

با بهره میری    STM-1پورت  04و    E1پورت  014و  G.SHDSLپورت  0044سایت، به تعداد   00اتصبال از ایا پروژه  دفه

و به کاربر در سراسر استان  سیارائه سرو می باشد. در ایا پروژه  ( در کل اسبتان فارسUSA)  PATTONاز تجهیزات شبرکت 

جهت طراحی شبببکه  Gigabit Ethernetامکان اسببتفاده از پورت  و  در هر شبباسببی  G.Sو  E1پورت مجزای  044امکان ارائه 

 ت.پوشش داده شده اس اترنت شهری

  طراحي، نصب و راه اندازی شبکه گمترده وIP Telephony  راه آهن جمهوری اسعامي ایران 

ایران  IPدر ک ور قلکداد کرد که حتی با شبکه ملی  WANایا شببکه را می توان به نوعی بزرمتریا و ممبترده تریا شبکه 

کیلومتر از خطوط  0444قطه احلی در طول بیش از نیز از جهاتی قابل مقایمه می باشد. با اجرای ایا پروژه بیش از یکصد ن

آها ک بور از بندر امام خکینی تا شبهر مقدس م بهد در قالب یک شببکه ممترده به یکدیگر متصل می شوند و به تبادل 

 اطلاعات می پردازند.

  اجرای طرح شبکه مجازی اختصايي(VPN) – مخابرات استان خراسان 

بود.  Billingهدف از اجرای ایا طرح برقراری یک شببکه مجازی بیا ایران وک ور لهمتان جهت تمت سیمتکهای 

طی ایا پروژه با نصبب و راه اندازی تجهیزات لازم در سایت مرکزی دیتای استان خراسان از یک طرف و سایت مرکزی 

ت، در ابتدا ارتباط بیا ایا دو سایت از طریق شبکه در لهمتان از طرف دیگر و پیکره بندی ایا تجهیزا Comarchشرکت 

موجود در  Billingسرویمگرهای  VPNبرقرار مردید و سپس از طریق ایا شبکه  VPNاینترنت بطور مطکئا در قالب یک 

لهمبببتان به تجهیزات مخابراتی واق  در اسبببتان خراسبببان متصبببل مردیدند و به مدت یک هفته به آنالیز اطلاعات آنها 

تند. در نهایت بنا بر اطلاعات دریافتی از خراسبان و بررسبی آنالیز آنها در لهمبتان، آمارها و نتاید بدسببت آمده در پرداخ

 اختیار شرکت مخابرات استان خراسان قرار مرفت.

 طراحي، نصب و راه اندازی شبکه های کامپيوتری شرکت قطارهای ممافربری رجاء 

ه درميدوده متعلق به راه آها جکهوری اسلامی ایران در تهران با ککک کابلهای فیبر با اجرای ایا پروژه چندیا نقطه پراکند

ایا شبکه معادل  BackBoneنوری و در قالب یک شببکه ميلی به یکدیگر متصبل خواهند شد. پهنای باند قابل دستیابی در 



1Gbps  10/100و نرخ دسبترسبی برای نقاط انتهایی معادلMbps یکی از نکات جالب در ایا طرح در نظر مرفته شده است .

برقراری ارتبباط فیبر نوری مابیا ادارات راه آها در ميدوده خیابان رجایی تهران با دفتر مرکزی واق  در خیابان کریر خان 

ا به نوعی اولیا مورد از برقراری ارتباط ب 1Gbpsتهران با استفاده از فیبر نوری است که با توجه به سرعت قابل حصول معادل 

 چنیا سرعتی و در شهر متراکر تهران به شکار می آید.

اسبتفاده شبده است که دو شبکه  11Mbpsبه عنوان پ بتیبان ایا لینک فیبر نوری نیز از یک لینک بی سبیر با پهنای باند 

 مورد نظر را با یکدیگر متصل می نکاید.

 طراحي و نصب و راه اندازی شبکه فيبر نوری شرکت ایران ترانمفو 

اجرای ایا طرح، نقاط مختلف کارخانه شرکت ایران ترانمفو در زنجان در قالب یک شبکه ميلی با ککک لینکهای فیبر طی 

است.  1Gbpsنوری به یکدیگر متصبل مردید. پهنای باندی که در ایا شببکه بیا نقاط مختلف  برقرار مردیده اسببت معادل 

را دارا می باشند و به  10/100Mbpsسرویس دهی به ده ها پورت  بطور هکزمان سوئیچهای نصب شده درهرنقطه نیز قابلیت

مره فعال در شببکه قادر به انتقال اطلاعات مابیا خود و سرویمگرهای احلی شبکه  004ایا ترتیب در حال حاضبر بیش از 

 می باشند.

 اجرای شبکه کامپيوتری بانک رفاه کارگران 

 

بکه تيویل مردید و پرسبنل فنی بانک تيت آموزشهای لازم قرار مرفتند تا در ایا پروژه تجهیزات مورد اسبتفاده در ایا شب

بتوانند از تجهیزات نصبب شبده به نيو احما استفاده نکایند. شبکه مورد نظر در قالب یک شبکه ميلی با امکان استفاده از 

 طراحی مردیده است. Gigabit Ethernet, Fast Ethernetپهنای باندهای 

 اندازی شبکه های کامپيوتری شرکت فولاد خوزستان طراحي، نصب و راه 

ایا پروژه را می توان م تکل به دو بخش احلی دانمت. بخش اول شامل برقراری ارتباطات فیبر نوری با پهنای باند میگابیا 

اه اندازی بندر امام و نیز نصب و ر-مابیا دو سباختکان احبلی واق  در کارخانه احبلی شبرکت فولاد خوزستان در جاده اهواز

شبکه کامپیوتری در ایا دو ساختکان  بود و بخش دوم دربردارنده انجام عکلیات م ابه در یکی از کارخانه های جانبی واق  

و طول بیش  11Mbpsخرم هر و اتصال ایا شبکه به شبکه احلی از طریق یک لینک رادیویی با پهنای باند  –در جاده اهواز 

 کیلومتر بود. 01از 



  راه اندازی پایانه های ماهواره ای دو طرفه جهت ارتباط با اینترنتنصب و 

شبرکت پرورش داده ها برای تککیل راه حلهای ارائه شبده توسبط ایا شرکت اقدام به ارائه ترمینالهای ماهواره ای دو طرفه 

اره به حورت نامتقارن می باشند. جهت ارتباط با شببکه اینترنت نکود که ایا پایانه ها قادر به ارسال و دریافت از طریق ماهو

با نصب هر یک از ایا پایانه ها ارتباط نقطه مورد نظر به طور ممتقل با شبکه اینترنت برقرار می مردد که پهنای باند ارسال 

کیلوبیت در پانیه اسببت. ایا تجهیزات تا  044کیلوبیت در ثانیه و پهنای باند دریافت نیز بطور متوسببط حدود  01تا حدود 

 نصب مردیده است. ISPنون در چندیا سایت ارتباطی و مراکز ک

 تهيه سرویمگرهای ايعي شعب بانک سپه 

دستگاه سرویمگر پر قدرت جهت شعب بانک سپه در سطم  044هدف از اجرای ایا پروژه تهیه، نصبب و راه اندازی بیش از 

کانات ارتباطی خروجی جهت اتصال به ترمینالهای ک بور بود. ایا دستگاه ها به سیمتر های ذخیره سازی اطلاعات و نیز ام

 به کارفرما تيویل داده شد. Unixکامپیوتری مجهز بودند. کلیه سیمتر ها تيت سیمتر عامل 

 اجرای طرح مطالعاتي شبکه گمترده وزارت امور اقتصادی و دارایي 

دفاتر وزارت امور اقتصادی و دارایی در به منظور شبناخت امکانات لازم جهت ایجاد یک شببکه ممبترده مت کل از ادارات و 

سطم ک ور، پروژه فوق الذکر اجرا مردید. طی ایا پروژه ضکا مراجعه به ادارات مختلف ایا وزارت در نقاط مختلف و برآورد 

حجر اطلاعات انتقالی در هر نقطه و نیز نوع و جنس ترافیکهای ارسبالی نمببت به اسبتخراج یک الگوی مناسب جهت مدل 

شبببکه مورد نظر اقدام مردید. با تککیل ایا الگو، امکان برآورد نوع و تعداد امکانات مخابراتی و ارتباطی در هر نقطه سببازی 

 میمر شد و به ایا ترتیب امکان طراحی کل شبکه فراهر مردید.

  شرکت مخابرات ایران –طراحي، نصب و راه اندازی همته مرکزی دیتای ایران 

نقطه احلی  0ک ور بود. در حال حاضبر در  IPایجاد یک همبته پر قدرت و سبری  در شببکه ملی هدف از اجرای ایا پروژه 

سببوئیچ قرار دارد که تا قبل از اجرای ایا پروژه توسببط ممببیریابهای عادی و با لینکهای کر ظرفیت به یکدیگر متصببل می 

شبدند. هر یک از ایا نقاط که در احبل یکی از شهرهای مهر ک ور ميموخ می شوند به چندیا استان مهر سرویس دهی 

متصل می شوند. با اجرای ایا پروژه در  IPر از طریق ایا نقاط احلی به بمتر شبکه ملی می نکایند و در واق  استانهای مجاو

 2.5Gbpsهر یک از ایا نقاط یک دستگاه ممیریاخ بمیار سری  نصب مردید که قابلیت پ تیبانی از واسطه های با نرخ بیت 

بر روی دستکاه نصب  155Mbps ،622Mbps ،1000Mbpsرا دارا می باشد. در حال حاضر انوع کارتهای واسطه با نرخ بیتهای 



با نرخ بیت  STM-1شببده و در حال کار می باشببد. لینکهای ارتباطی که ایا نقاط را به هر متصببل می نکاید نوعا به حببورت 

155Mbps                        .همتند 

  شرکت مخابرات ایران  –تهيه تجهيزات و راه اندازی دروازه ارتباط با اینترنت 

در ایا پروژه تجهیزات مورد نیاز برای ایجاد نقاط احببلی ارتباطی با شبببکه جهانی اینترنت تيویل شببرکت مخابرات 

ایران مردید. ایا تجهیزات شبامل کارتهای واسطه ای پر سرعت جهت نصب بر روی ممیریابهای مختلف و نرم افزارهای 

ر نصب و راه اندازی تجهیزات نیز از وظایف شرکت پرورش داده لازم جهت پ تیبانی از ویژمیهای مورد لزوم بود. نظارت ب

 ها در ایا پروژه بود.

  طراحي، پياده سازی و راه اندازی شبکه معيIP ایران  شرکت مخابرات ایران 

 در ک ور و اتصال آن به لینکهای ارتباطی با شبکه اینترنت از IPمقدمات طراحی و پیاده سازی بمتری برای شبکه مبتنی بر 

آغاز مردید. به هکیا منظور ضببکا برمزاری مناقصببه جهت انتخاخ پیکانکار، شببرکت پرورش داده ها به عنوان  0033سببال 

شبرکت برمزیده جهت تدارک کلیه تجهیزات و ممبیریابهای احلی مورد نیاز ایا شبکه انتخاخ شد. طرح پی نهادی شرکت 

های متفاوت بود که هر یک بمببته به ميل مورد نظر به کارتهای پرورش داده ها در بردارنده ممببیریابهای مختلف در کلاسبب

 0444پیش بینی شده بود که بعدا تا حد  IPپورت  0144واسبطه مناسبب مجهز شبده بود. ظرفیت اولیه ایا شببکه معادل 

 پورت افزایش یافت.

  راه اندازی شبکه گمترده نهاد ریاست جمهوری 

سببازمان و وزارت خانه دولتی به نقطه مرکزی شبببکه هیئت دولت در ميل نهاد ریاسببت  04طی اجرای ایا پروژه بیش از 

جکهوری متصبل شبدند. هدف از اجرای ایا طرح، ایجاد سبرعت در نقل و انتقال اطلاعات و ابلاخ بخ نامه ها بود که به ایا 

ایا امکان فراهر مردید. کلیه دسبببتگاه های  2Mbpsختلف تا سبببقف با پهنای باندهای م DSLترتیبب و ببا برقراری خطوط 

 بکار رفته در ایا پروژه توسط شرکت پرورش داده ها تامیا شده است. DSLممیریاخ و مودمهای 

 پياده سازی شبکه کامپيوتری وزارت بهداشت 

با اجرای ایا طرح واحد های مختلف دان ببگاه های علوم پزشببکی در تهران به سببایت احببلی ایا وزارت واق  در سبباختکان 

تامیا مردید که البته ممببتلزم  2MBPSبا پهنای باند  DSLمعاونت پژوه ببی متصببل مردیدند. ایا ارتباطات از طریق خطوط 

که  TDMبه شبکه  G.703ر با اتصال لینکهای مربوطه تيت استاندارد شرکت مخابرات بود، به عبارت دیگ TDMعبور از شبکه 



قابلیت انتقال کانال ورودی را به هر نقطه دور دستی دارا می باشد، می توان دو نقطه ای که امکان برقراری اتصال سیکی بیا 

دان ببگاه ها به نقطه مرکزی  آنها وجود ندارد را به یکدیگر متصببل کرد. در مورد ایا پروژه نیزاز هکیا روش جهت اتصببال

ها استفاده مردید. در نهایت با برقراری اتصال ایا نقاط با نقطه احلی امکان دستیابی به شبکه اینترنت در هر یک از دان گاه

  فراهر مردید.

  طراحي و نصاب و راه اندازی شبکه های گمترده کامپيوتری در اجعاس سران کشورهای اسعامي در تهران– 

6731                                                                  

(، بيث نیاز به راه اندازی شبکه های ممترده کامپیوتری جهت 0031در زمان اجلاس سبران ک بورهای اسبلامی در تهران )

نیز  حی دیگریاتصبال سبایتهای مختلف خبرنگاران خارجی به شببکه اینترنت مطرح مردید. در کنار ایا امر، شببکه اختصا

جهت انتقال اطلاعات ت ریفاتی اجلاس بیا سایتهای مختلف که ميل اقامت هیئتهای شرکت کننده بود، می بایمت نصب و 

 راه اندازی می مردید.

در ابتدا قرار بود که اجرای بخش شبببکه ممببترده کامپیوتری به یک شببرکت فرانمببوی ميول مردد اما با بررسببی وضببعیت 

شرکتهای داخلی، نهاد ریاست جکهوری که ممئولیت امر را بر عهده داشت با خل  ید از پیکانکارفرانموی، تصکیر مرفت که 

 رد. اجرای ایا بخش توسط شرکت پرورش داده ها انجام پذی

با تيقق ایا مماله که در بردارنده هزاران دلار حرفه جویی ارزی برای ک ور بود، ایا شرکت در دو بخش فعالیت خود را آغاز 

نکود. در بخش اول با نصب سه سایت بزرگ در حدا و سیکای جکهوری اسلامی، هتل لاله )ميل اقامت خبرنگاران خارجی( و 

قاط به سایت احلی شرکت مخابرات ایران که کل ک ور را به شبکه اینترنت مرتبط می سبالا برمزاری اجلاس و اتصال ایا ن

نکود، ارتباط ایا نقاط با شببببکه جهانی اینترنت برقرار مردید. علاوه بر آن سبببایت دیگری نیز در ميل خبرمزاری جکهوری 

 نترنت پخش شد.اسلامی نصب شد که از طریق ایا سایت تصاویر اجلاس بطور ممتقیر بر روی شبکه ای

هکزمان با ایا شببکه، جهت انتقال اطلاعات ت بریفاتی اجلاس نیز شببکه دیگری بیا سه نقطه احلی ميل اقامت هیئتها و 

هتل مختلف در سبطم شبهر نصب و راه اندازی مردید که به ایا ترتیب در ميل هر یک از هتل ها با راه اندازی  04بیش از 

ه اطلاعات مربوطه میمبر می مردید. در برپایی ایا شببکه ها که عکلا اولیا شبکه های ترمینالهای کامپیوتری، دسبترسبی ب

ممبترده جهت ارتباط با اینتذنت در سبطم ک بور ميموخ می شد، از انواع تکنولوژیهای ارتباطی نظیر راه اندازی لینکهای 



از ایا موارد برای اولیا بار در سطم ایران به سبود برده شد که پاره ای  2Mbpsبا پهنای باند  DSLفیبر نوری و نیز ارتباطات 

 اجرا در آمد.

  2برقراری اولين لينک ماهواره ای اینترنت با پهنای باندMbps        در ایران 

توسط ایا شرکت جهت شرکت  0031اولیا لینک فعال ماهواره ای در ایران جهت ارتباط با شببکه جهانی اینترنت در سال 

شبکه اینترنت در  Back boneاه اندازی مردید. ایا لینک ماهواره ای بطور ممبتقیر با یکی از نقاط مخابرات ایران نصبب و ر

بود. اولیا م ترکیا شبکه اینترنت در ایران که شامل  2Mbpsشبهر تورنتو کانادا متصبل می مردید و پهنای باند آن معادل 

 لینک به شبکه جهانی اینترنت متصل می شدند. تعدادی از سازمانهای دولتی و دان گاه ها بودند از طریق هکیا

 طراحي و نصب و راه اندازی شبکه گمترده گمرک جمهوری اسعامي ایران 

ای و یا شبکه ممترده اجرا شبد مکرکات نقاط مرزی ک ور از طریق دستگاه های ماهواره   0033در ایا پروژه که در سبال 

X.25 افزار یکپارچه سیمتر مکرکی بر روی ایا افزاره ایا ترتیب با اجرای نرمبه سبایت احلی واق  در تهران متصل مردید. ب

بمبتر امکان ایجاد هکاهنگی بیا مبادی مختلف مکرکی فراهر شد . نقاط مختلفی که در ایا پروژه در قالب شبکه ممترده 

دسترسی  X.25به شبکه به یکدیگر متصبل مردیدند را می توان به دودسبته تقمبیر کرد. دسبته اول شامل نقاطی است که 

داشبتند و از ایا طریق به سبایت احبلی متصل می شوند. دسته دوم شامل نقاطی است که در نواحی دور افتاده مرزی قرار 

 04راه حل دیگری برای اتصال آنان به نقطه احلی در دسترسی نیمت. نهایتا بیش از  VSATدارند و به جز استفاده ازسیمتر 

 در عباس تا مرز ترککنمتان و از مرز افيانمتان تا مرز ترکیه تيت پوشش ایا شبکه قرار مرفتند.نقطه مکرکی ک ور از بن

 پروژه برقراری ارتباط ماهواره ای بين واحد های شرکت فولاد مبارکه 

به یکدیگر  VSATطی ایا پروژه واحد های مختلف شرکت فولاد مبارکه در نقاط مختلف ک ور از طریق پایانه های ماهواره ای 

متصببل مردیدند. م ببکلی که در ایا راسببتا موجود بود عدم تطبیق سببخت افزارهای فولاد مبارکه با پروتکلهای اسببتاندارد 

ارتباطی بود. در واق  سیمتکهای مورد استفاده که ساخت شرکت زیکنس می باشد از پروتکل خاحی جهت ارتباط با یکدیگر 

تجهیزات غیر زیکنس و یا ارتباط از طریق ممبیر یابهای استاندارد قابل استفاده نیمت. اسبتفاده می کنند که برای ارتباط با 

کارشبناسبان ایا شبرکت با مطالعه بر روی ایا پروتکل انجام تيییرات بر روی ممیریابهای میانی توانمتند ایا پروتکل را با 

 ر با سایت مرکزی بدیا ترتیب برقرار شد.تطبیق دهند و در نهایت ارتباط بیا نقاط مختلف ک و VSATتجهیزات موجود 

 طراحي، نصب و راه اندازی شبکه گمترده بانک يادرات ایران 



به یکدیگر متصل  X.25با اجرای ایا پروژه ده ها نقطه از شعب مرکزی بانک حادرات ایران در سطم ک ور با استفاده ا زشبکه 

با  X.25عکلا شببکه ميلی موجود در آن نقطه از طریق شبکه  مردیدند. در ایا راسبتا در هرنقطه با نصبب یکعدد ممبیریاخ

شبکه های ميلی دیگر نقاط و بالطب  سرویمگرهای واق  بر روی آنها مرتبط مردید. ایا شبکه که در حال حاضر نیز در حال 

در  TCP/IPوتکل عکلا از پر Unixممبترش می باشد با برقراری امکان انتقال فایل بیا سرویمگرهای مبتنی بر سیمتر عامل 

 لایه های بالایی شبکه سود جمته می شود.

  طراحي، تهيه تجهيزات و راه اندازی شبکهX.25  شرکت مخابرات ایران –کشور 

را می توان اولیا شبکه ممترده واقعی در سطم ک ور قلکداد کرد. ایا شبکه علیرغر سرعت انتقال نمبتا پاییا  X.25شبکه 

ن در سطم ک ور تا مدتها تنها بمتر ارتباطی جهت اتصال شبکه ها و مناب  اطلاعاتی به یکدیگر آن به دلیل توزی  ممترده آ

 ميموخ می مردید.

به عنوان شرکت برمزیده جهت اجرای ایا شبکه انتخاخ مردید. تهیه کلیه تجهیزات  0031شبرکت پرورش داده ها در سال 

پرسنل شرکت مخابرات ایران در مقاط  مختلف جهت پیاده سازی،  بکار مرفته شده در ایا شبکه تا حال حاضر و نیز آموزش

راه اندازی و مدیریت ایا شبکه توسط شرکت پرورش داده ها انجام پذیرفته است. لازم به ذکر است که ایا شرکت هکچنیا 

، PADف آن مانند در ک بور به شکار می آید و تاکنون تجهیزات مختل X.25به عنوان تنها تولید کننده تجهیزات شببکه های 

Switch .و غیره توسط کارشناسان ایا شرکت طراحی و ساخته شده است 

 ارائه پهنای باند به شرکت سهامي برق منطقه ای تهران  

ایا پروژه در طی برمزاری مناقصبه ای از طرف شرکت سهامی برق منطقه ای تهران پس از طی مراحل مناقصه در 

اختیار شبرکت ندا ممبتر حببا قرار مرفت. هدف از ایا پروژه تامیا فضای فرکانمی مورد نیاز جهت دسترسی به شبکه 

رق منطقه ای تهران بود که در حال حاضر ایا برای شبرکت سهامی ب 8mbpsجهانی اینترنت با پهنای باند اختصباحبی 

 پروژه در فاز بهره برداری کامل از طرف شرکت سهامی برق منطقه ای تهران می باشد. 

  ارائه پهنای باند به پژوهش گاه ينعت نفت تهران 

ه به ایا شرکت ایا پروژه در طی برمزاری مناقصه ای از طرف پژوهش ماه حنعت نفت تهران پس از طی مراحل انجام مناقص

برای ایا پژوهش ماه بود که پس از نصب تجهیزات  10mbpsوامذار مردید. هدف از ایا پروژه تامیا پهنای باند اختصباحی 

 در مرکز فوق الذکر در فاز اجرا و راه اندازی قرار مرفت. 



  ارائه پهنای باند به دانشگاه فردوسي مشهد 

دان گاه برمزار شد پس از طی مراحل قانونی به ایا شرکت وامذار شد. هدف  ایا شرکت در طی برمزاری مناقصه که از طرف

برای مجکوعه دان گاه فردوسی شهرستان م هد بود که در فاز اجرا و بهره  80mbpsاز ایا پروژه تامیا پهنای باند اختصاحی 

 برداری کامل از سکت دان گاه فردوسی می باشد. 

 ه و مخابرات نفت ایران ارائه پهنای باند به شرکت خطوط لول 

شببرکت ندا ممببتر حبببا در مورد فوق ميدودیت های زیادی جهت انتقال دیتا پیش رو داشببت که با مهارت بخش فنی ایا 

برای مجکوعه فوق میمر و در فاز بهره برداری  2mbpsشبرکت و پ ت سر مذاشتا موان  و ميدودیت های ارائه پهنای باند 

 کامل قرار مرفته است. 

 پهنای باند به شرکت ارتباط طعائي شرق گعد نت( ارائه 

پهنای باند  20Mایا شرکت که در شهر مقدس م هد م يول به فعالیت می باشد بعد از انجام مذاکرات اولیه تقاضای خرید 

ت کرا داشبته و شبرکت ندا ممتر با استفاده از تجهیزات فنی عالی و پرسنل مجرخ ایا امکان را به سرعت عکلی کرده و شر

 فوق ا ز سرویس خریداری شده استفاده نکود.

  ارائه پهنای باند به شرکتKCG  

م يول به فعالیت است درخواست  Dial upشبرکت کیش کومونیکی با ملکمبی که در شهر م هد در زمینه ارائه سرویس 

 را ارائه کرده و با انجام دادن اقدامات اولیه امکان استفاده از ایا سرویس مقدور مردید.  8Mخرید پهنای باند 

 ارائه پهنای باند به شرکت انگيزه نگار خاوران  

 8Mایا شبرکت نیز در شبهر مقدس م بهد م بيول به فعالیت می باشد بعد از انجام مذاکرات اولیه مبنی بر تقاضای خرید 

شرکت ندا ممتر با استفاده از تجهیزات فنی عالی و پرسنل مجرخ ایا امکان را به سرعت عکلی کرده  پهنای باند را داشته و

 و شرکت فوق از سرویس خریداری شده استفاده نکوده است.    

 


