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برناهه سال  9317هرکس در حوزه طراحی سیستنها فرآوری دادهها (نرم افسار)

رديف

عنواى پروشه

اهداف هورد انتظار

اهداف پروشه

هدف کوی

هسينه

(تعداد)

(هیلیوى ريال)

1

پـتیثاًی ٍ تَػؼِ
ػاهاًِ ًظاست
تشاجشای اػتاًذاسد

پـتیثاًی اص ػاهاًِ فَق تشای اسائِ خذهات پیَػتِ ٍ تا ویفیت هٌاػة
تشًاهِ سیضی جْت تِ سٍص سػاًی ػاهاًِ تاتَجِ تِ ًیاص ّای ػاصهاى
تَػؼِ ػاهاًِ دس تخؾ ّای خَد اظْاسی ,تائیذ ًَع خَدسٍ ٍ هَتَس ػیىلت

ًگِ داسی ٍ تِ سٍص سػاًی
ػاهاًِ دس اسائِ خذهات

6

2

پـتیثاًی ٍ تَػؼِ
ػاهاًِ كذٍس
هجَصّای واالّای
كادساتی ٍ ٍاسداتی

پـتیثاًی اص ػاهاًِ فَق تشای اسائِ خذهات پیَػتِ ٍ تا ویفیت هٌاػة
تشًاهِ سیضی جْت تِ سٍص سػاًی ػاهاًِ تاتَجِ تِ ًیاص ّای ػاصهاى
تَػؼِ ػاهاًِ دس استثاط تشخط تا ػاهاًِ ًظاست ٍ تذٍیي اػتاًذاسد ٍ هىاًیضُ ًوَدى فشآیٌذ
اسصیاتی ٍ كذٍس هجَص واالّای كادساتی

ًگِ داسی ٍ تِ سٍص سػاًی
ػاهاًِ ٍ استثاط تا ػاهاًِ
ّای هشتثط

2

3

پـتیثاًی ٍ تَػؼِ
ػاهاًِ اًذاصُ
ؿٌاػی

پـتیثاًی اص ػاهاًِ فَق تشای اسائِ خذهات پیَػتِ ٍ تا ویفیت هٌاػة
تشًاهِ سیضی جْت تِ سٍص سػاًی ػاهاًِ تاتَجِ تِ ًیاص ّای ػاصهاى
تَػؼِ ػاهاًِ دس تخؾ اًذاصُ ؿٌاػی ػثه ٍ اػتمشاس آى دس ًظاست ادٍاسی

ًگِ داسی ٍ تِ سٍص سػاًی
ػاهاًِ دس اسائِ خذهات

3

4

پـتیثاًی ٍ تَػؼِ
ػاهاًِ تائیذ
كالحیت

پـتیثاًی اص ػاهاًِ فَق تشای اسائِ خذهات پیَػتِ ٍ تا ویفیت هٌاػة
تشًاهِ سیضی جْت تِ سٍص سػاًی ػاهاًِ تاتَجِ تِ ًیاص ّای ػاصهاى
تَػؼِ ػاهاًِ دس حَصُ تائیذ كالحیت اؿخاف
تَػؼِ ػاهاًِ دس حَصُ تائیذ كالحیت آصهایـگاُ ّای ّوىاس اػتاًی

ًگِ داسی ٍ تِ سٍص سػاًی
ػاهاًِ دس اسائِ خذهات

3

5

پـتیثاًی ٍ تَػؼِ
ػاهاًِ تذٍیي
اػتاًذاسد

پـتیثاًی اص ػاهاًِ فَق تشای اسائِ خذهات پیَػتِ ٍ تا ویفیت هٌاػة
تشًاهِ سیضی جْت تِ سٍص سػاًی ػاهاًِ تاتَجِ تِ ًیاص ّای ػاصهاى
تَػؼِ ػاهاًِ دس صهیٌِ ًیاص ػٌجی ٍ تشًاهِ سیضی اجشای تِ سٍص سػاًی اػتاًذاسدّا

ًگِ داسی ٍ تِ سٍص سػاًی
ػاهاًِ دس اسائِ خذهات

2
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پـتیثاًی ٍ تَػؼِ
ػاهاًِ هذیشیت
ًظاست تش ػولىشد
آػاًؼَس

7

پـتیثاًی ٍ تَػؼِ
ػاهاًِ داؿثشد
اطالػاتی ػاصهاى

8

9

پـتیثاًی اص ػاهاًِ فَق تشای اسائِ خذهات پیَػتِ ٍ تا ویفیت هٌاػة
تشًاهِ سیضی جْت تِ سٍص سػاًی ػاهاًِ تاتَجِ تِ ًیاص ّای ػاصهاى
تَػؼِ ػاهاًِ دس ًگِ داسی اطالػات تاصسػی

ًگِ داسی ٍ تِ سٍص سػاًی
ػاهاًِ دس اسائِ خذهات

1

پـتیثاًی اص ػاهاًِ فَق تشای اسائِ خذهات پیَػتِ ٍ تا ویفیت هٌاػة
تشًاهِ سیضی جْت تِ سٍص سػاًی ػاهاًِ تاتَجِ تِ ًیاص ّای ػاصهاى
ایجاد داؿثشدّای اطالػتی دس صهیٌِ گلَگاُ ّای واسی ػاصهاى

ًگِ داسی ٍ تِ سٍص سػاًی
ػاهاًِ دس اسائِ خذهات

2

ایجاد پایگاُ دادٓ هخضى دادُ ای هتوشوض تشای جوغ آٍسی هٌاتغ اطالػاتی هختلف ػاصهاى جْت اػتمشاس ٍ
تحلیلی
پـتیثاًی اص ػیؼتن ّای تلوین یاس()DSS
ایجاد پایگاُ دادُ هتجوغ
()DataWarehouse
اجشای طشح دادُ
واٍی ( Data
)minig

11

طشاحی هؼواسی
اطالػاتی ػاصهاى ٍ
ایجاد یه ػاهاًِ ٍ
یه ػاصهاى تشای
اسائِ خذهات
الىتشًٍیىی دس یه
تؼتش یىپاسچِ ٍ
ٍاحذ

هذیشیت دادُ طثك هشاحل جْت اػتمشاس َّؽ تجاسی ) (BIدس ػاصهاى :
 ؿٌاػایی ٍ دسن دادُ ّا دسن وؼة ٍ واس آهادُ ػاصی دادُ ّا  -هذلؼاصی گؼتشؽ ٍ اػتمشاس -اسصیاتی

اػتمشاس َّؽ تجاسی
ػاصهاى

دس ساػتای اّذاف اػتمشاس دٍلت الىتشًٍیه ٍ اسائِ ػشٍیغ ّای اطالػاتی هٌاػة تِ هخاطثاى
اسائِ خذهات ػاصهاى دس یه
دسٍى ٍ تشٍى ػاصهاًی ،طشح فَق طی هشاحل صیش هی تایؼت اًجام پزیشد
تؼتش
oؿٌاػائی ػشٍیغّای لاتل اسائِ تَػط تشًاهِّای واستشدی
oتذٍیي هؼواسی هشجغ استثاطات تشًاهِّای واستشدی
oطشاحی هىاًیضم استثاطی تشًاهِّای واستشدی هَسد ًیاص جْت پـتیثاًی تْتش اص خذهات ٍ
فشآیٌذّای وؼة ٍ واس
oتشسػی ٍ اًتخاب تىٌَلَطی هٌاػة تشای تشلشاسی استثاطات تشًاهِّای واستشدی
oتذٍیي ًمـِ ساُ یىپاسچِػاصی تشًاهِّای واستشدی
oتؼییي سٍؽّای تاهیي الالم اطالػاتی هَسد ًیاص ًشمافضاسّای پیـشفتِ ػاصهاًی
يكپارچهسازی فرآيندها و خدهات کسب و کار
oؿٌاخت ٍضؼیت هَجَد فشآیٌذّای وؼة ٍ واس
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oاهىاًؼٌجی هىاًیضاػیَى فشآیٌذّای وؼة ٍ واس تا اػتفادُ اص تشًاهِّای واستشدی
oطشاحی تفلیلی ٍضؼیت هطلَب فشآیٌذّای وؼة ٍ واس
oتؼییي تىٌَلَطی هٌاػة تشای یىپاسچِػاصی فشآیٌذّا ٍ خذهات وؼة ٍ واس
oتذٍیي ًمـِ ساُ یىپاسچِػاصی فشآیٌذّا ٍ خذهات وؼة ٍ واس
11

تْیِ طشح اجشایی ٍ
پیادُ ػاصی تَدجِ
سیضی ػولیاتی
تْوشاُ خشیذ ػاهاًِ
ٍ اػتمشاس آى

اّذاف اجشای پشٍطُ تَدجِ سیضی ػولیایت :
 .9گضاسؽ تشًاهِ ّا ،فؼالیتْا  ،ػٌجِ ّای ػولىشد ٍ اّذاف ووی هشتَطِ دس ػاصهاى تِ
تفىیه ٍاحذّای هجشی تاتؼِ.
 .2گضاسؽ ّضیٌِ تشًاهِ ّا ٍ لیوت توام ؿذُ ٍاحذ ّش یه اص فؼالیتْای ػاصهاى تِ
تفىیه ٍاحذّای هجشی تاتؼِ.
 .3گضاسؽ پیؾ تیٌی ّضیٌِ تشًاهِ ّا ٍ پیؾ تیٌی لیوت توام ؿذُ ٍاحذ ّش یه اص
فؼالیتْای ػاصهاى تشای ػال تَدجِ تِ تفىیه ٍاحذّای هجشی تاتؼِ تا تَجِ تِ
هحذٍدیت ّای تَدجِ ای  ،هذیشیت ظشفیتْای تالاػتفادُ دس ػاصهاى  ،هیضاى ّضیٌِ
ّای ثاتت  ،اجتٌاب ًاپزیش ٍ هتغیش ٍ غیشُ.
 .4گضاسؽ اػتثاسات تشًاهِ ّا ٍ فؼالیتْای ػاصهاى تِ تفىیه ٍاحذ هجشی.
 .5گضاسؽ ػولىشد دٍسُ ای ػاصهاى تِ تفىیه ٍاحذّای هجشی.
 .6تَلیذ اطالػات هَسد ًیاص تفاّوٌاهِ ػولىشدی ػاصهاى تا ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ ٍ
اهىاى تخلیق تش هثٌای ػولىشد ػاصهاى.
 .7تَلیذ اطالػات هَسد ًیاص تفاّوٌاهِ ػولىشدی ػاصهاى تا ٍاحذّای هجشی تاتؼِ ٍ اهىاى
تخلیق تش هثٌای ػولىشد ٍاحذّای هجشی.
 .8گضاسؽ فلَل ٍ الالم ّضیٌِ تِ تفىیه هشاوض ّضیٌِ ٍ فؼالیت ّای ػاصهاى تِ تفىیه
ٍاحذّای هجشی.
 .9گضاسؽ پیؾ تیٌی فلَل ٍ الالم ّضیٌِ تِ تفىیه هشاوض ّضیٌِ ٍ فؼالیتْای ػاصهاى تِ
تفىیه ٍاحذّای هجشی.
 .90گضاسؽ هتٌَع هذیشیتی تِ هٌظَس هذیشیت ّضیٌِ ّا ٍ واّؾ لیوت توام ؿذُ ٍاحذ ّش

3

تؼییي استثاط هؼٌی داس تیي
ّضیٌِّای اًجام یافتِ ،هٌاتغ
تخللیلی ٍ تشًاهِ اجشایی
جْت تشسػی سًٍذ الذاهات ٍ
تغییش سٍالّای اجشایی
دسكَست هغایشت اص تشًاهِ

1

3511

یه اص فؼالیتْای دػتگاُ اجشایی تِ تفىیه ٍاحذّای هجشی تا ّذف افضایؾ واسایی

13

تْیِ ّ APPای
هَتایل

14

طشاحی ٍ اجشای
ػایت اطالع سػاًی
ػاصهاى

.9
.2
.3
.4

تْیِ ػٌذ ًیاصّای ػاصهاى دس خذهات لاتل اسائِ دس هَتایل
تْیِ ًشم افضاس هَسد ًیاص
تشًاهِ تِ سٍصسػاًی اطالػات ػاهاًِ فَق ٍ تؼاهل تا ػاهاًِّای تخللی ػاصهاى
پـتیثاًی ٍ تَػؼِ ًشم افضاس

هؼشفی فؼالیتّای ػاصهاى هلی اػتاًذاسد ایشاى دس پٌج حَصُ اػتاًذاسدػاصی ،اسصیاتی اًطثاق،
اًذاصُؿٌاػی ،تاییذكالحیت ٍ فؼالیت ّای پظٍّـی تِ ػوَم هشدم دس یه تؼتش هؼتمل

ایجاد ػاهاًِ هَتایلی
جْت اسائِ خذهات اكلی
ٍ پشواستشد ػاصهاى
اطالع سػاًی اص آخشیي
الذاهات ٍ اػالم تشًاهِ
ّای ػاصهاى تلَست
تشخط

جوغ هَاسد ّضیٌِ تْیِ ػیؼتنّای ًشم افضاسی  30550 :هیلیَى سیال
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برناهه سال  9317هرکس در حوزه زيرساخت و ارتباطات

رديف

عنواى پروشه

1

هذیشیت اهٌیت اطالػات ()ISMS

2

ؿثىِ هلی ػاصهاى

اهداف هورد انتظار

اهداف پروشه

هدف کوی

هسينه

(تعداد)

(هیلیوى ريال)

اجشاء ػیؼتن هذیشیت اهٌیت اطالػات ) )ISMSدس ساػتای
ؿٌاػایی ،هذیشیت ٍ تِ حذالل سػاًذى احتوال ٍلَع تْذیذاتی وِ
اهشٍصُ ػاصهاًْا تَاػطِ اص دػت دادى اطالػات خَد تا آًْا سٍدسٍ هی

ایويػاصی فیضیىی ٍ
الجیىی اطالػات ػاصهاى

1

3111

تاؿٌذ.
ؿثىِ هلی ػاصهاى هتـىل اص صیشػاخت ّای استثاطی ،هشاوض دادُ
تَػؼِ یافتِ ػتادی ٍ اػتاًی ٍ صیشػاختّای ًشم افضاسی دس ػشاػش
وـَس هی تاؿذ.

ایجاد استثاط صیشػاختی
پایاى ٍ ایوي دس ؿثىِ
ػاصهاى

31
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تَػؼِ ػشٍیغّای ػاصهاًی ٍ ایجاد
3

Disaster site

ایجاد ػایت پـتیثاى دس ساػتای تذاٍم وؼة ٍ واس.

(Cloud base Service & Real-

تاال تشدى ضشیة اطویٌاى دس ساػتای اسائِ خذهات ػاصهاى.

اسائِ ػشٍیغ ػاصهاًی دس
تؼتش سایاًؾ اتشی

1

18111

)… time Server Replcation
4

ػاهاًذّی 9597

5

Co-Location

اكالح سٍیىشد اص كشفا ؿىایات تِ كذای یىپاسچِ اػتاًذاسد دس
ػشاػش وـَس
ایجاد  Co-Locationتشای تشخی اص ػشٍیؼْای حؼاع ػاصهاى

جوغ خشیذ تجْیضات دس حَصُ صیشػاخت  32000 :هیلیَى سیال ٍ جوع کل  05226هیلیوى ريال

5

یىپاسچگی استثاطات ٍ تگشین
استاب سجَع

31
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اجشای پذافٌذ غیشػاهل

1

4111

