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١٦  
 

  يتمديد قرارداد پشتيباني غيرمتوال )٣-٣

زير محاسبه  بر اساس فرمولقيمت قرارداد فروش  ،غيرمتواليافزاري به شكل محصوالت نرمقرارداد پشتيباني  تمديدبراي 
  خواهد شد:

𝑇 = (𝐼𝑁𝐹 +  𝐾) ∗ 𝐶  

  :از هستند پارامترها عبارت فوق فرمولدر 

 𝑇 : پشتيباني پروژههزينه 

 𝐶 : افزارنرمقيمت اجراي پروژه توليد 

 𝐾 : است. %٣٥الي  %٢٥ضريب پشتيباني كه 

 𝐼𝑁𝐹 :هاي قبلنرخ تورم سال 

 رانيا ياسالم يجمهور يكشور (بانك مركز يرسم مراجع توسط يتورم اعالم نرخ ،»قبل يهاسال تورم نرخ«منظور از  :نكته
 .است قرارداد خاتمه از قبل ماه نيآخر به يمنته ماهه ١٢ يبرا) رانيا آمار مركز اعالم، عدم صورت در و

  نرم افزار و توسعه هاي موردي پشتيباني خدمات ساعت-نفرهزينه  )٤-٣

  آمده است. ١-٣در جدول شماره زير اين هزينه حسب عنوان شغلي 

 نصب و يبانيپشت كارشناس :١ يشغل نيعناو  
 مستندساز پروژه، كنترل كارشناس :٢ يشغل نيعناو  
 ستيگراف راهنما، ديتول ،يعموم دهندهآموزش گر،آزمون :٣ يشغل نيعناو  
 يكربنديپ كارشناس آزمون، طراح ت،يفيك نيتضم كارشناس :٤ يشغل نيعناو  
 ياندازراه و استقرار ند،يآفر كارشناس :٥ يشغل نيعناو  
 يتخصص آموزش داده،گاهيپا طراح داده،گاهيپا ريمد طراح، گر،ليتحل س،ينوبرنامه :٦ يشغل نيعناو  
 افزارنرم تيامن كارشناس ارشد، گرليتحل: ٧ يشغل نيعناو  
 رمحصوليمد افزار،نرم معمار پروژه، ريمد :٨ يشغل نيعناو  

 افزاري: عناوين شغلي خدمات نرم١-٣جدول 

 عناوين رتبه
 ١شغلي 

 عناوين
 ٢شغلي 

عناوين 
 ٣شغلي 

عناوين 
 ٤شغلي 

عناوين 
 ٥شغلي 

عناوين 
 ٦شغلي 

عناوين 
 ٧شغلي 

عناوين 
 ٨شغلي 

٤،٣٦٥،٠٠٠  ٣،٨٨٠،٠٠٠ ٣،٤٩٢،٠٠٠ ٢،٩١٠،٠٠٠ ٢،٤٢٤،٠٠٠ ٢،١٣٥،٠٠٠ ١،٩٣٩،٠٠٠  ١،٥٥١،٠٠٠ ١ 

٣،٨٨١،٠٠٠  ٣،٤٥٠،٠٠٠  ٣،١٠٣،٠٠٠  ٢،٥٨٤،٠٠٠  ٢،١٥٥،٠٠٠  ١،٨٩٧،٠٠٠  ١،٧٢٧،٠٠٠ ١،٣٨٠،٠٠٠ ٢  

٣،٦٣٨،٠٠٠  ٣،٢٣٤،٠٠٠  ٢،٩١٠،٠٠٠  ٢،٤٢٤،٠٠٠  ٢،٠٢٠،٠٠٠  ١،٧٧٨،٠٠٠  ١،٦١٨،٠٠٠  ١،٢٩٢،٠٠٠ ٣  

٣،٤٩٥،٠٠٠  ٣،١٠٣،٠٠٠  ٢،٧٩٤،٠٠٠  ٢،٣٢٨،٠٠٠  ١،٩٣٩،٠٠٠  ١،٧٠٨،٠٠٠  ١،٥٥١،٠٠٠  ١،٢٤٣،٠٠٠  ٤  

٣،٤٠٠،٠٠٠  ٣،٠١٩،٠٠٠  ٢،٧٢٠،٠٠٠  ٢،٢٦٣،٠٠٠  ١،٨٨٧،٠٠٠  ١،٦٥٩،٠٠٠  ١،٥٠٩،٠٠٠  ١،٢٠٧،٠٠٠  ٥  
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١٧  
 

 عناوين رتبه
 ١شغلي 

 عناوين
 ٢شغلي 

عناوين 
 ٣شغلي 

عناوين 
 ٤شغلي 

عناوين 
 ٥شغلي 

عناوين 
 ٦شغلي 

عناوين 
 ٧شغلي 

عناوين 
 ٨شغلي 

٣،٣٢٥،٠٠٠  ٢،٩٥٦،٠٠٠  ٢،٦٦٠،٠٠٠  ٢،٢١٦،٠٠٠  ١،٨٤٩،٠٠٠  ١،٦٢٦،٠٠٠  ١،٤٧٩،٠٠٠  ١،١٨٣،٠٠٠  ٦  

٣،٢٧٣،٠٠٠  ٢،٩١٠،٠٠٠  ٢،٦١٩،٠٠٠  ٢،١٨٢،٠٠٠  ١،٨١٨،٠٠٠  ١،٥٩٩،٠٠٠  ١،٤٥٥،٠٠٠  ١،١٦٤،٠٠٠  ٧  

   

اساس شرايط قانون كار و امور  بر ،ضرايب قابل اعمال به تعرفه در خارج از ساعات كاري و محل خدمت توافق شده :١ تبصره
  خواهد بود.اجتماعي 

جدول فوق،  عناوين شغليماه) در هركدام از  درصورت نياز به تخصيص نيروي كار تمام وقت ماهانه (حداقل يك: ٢تبصره 
 %٢٠ضريب اتالف  فرد،ماهه  به دليل حضور يكشد. محاسبه خواهد آن  %٨٠رب و ضساعت  ١٦٠در ساعت -نرخ يك نفر

  شود.ميحذف 


