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فرآيند درخواست و رسيدگی به آزمون
مراحل كار به ترتيب عبارتند از:
 )1ارائه درخواست آزمون از جانب متقاضيان به آزمايشگاه فناوري اطالعات
 )2ارسال فرم درخواست اوليه از جانب اداره آزمايشگاه به درخواست كننده
 )3تكميل فرم درخواست
 )4بررسي درخواست متقاضي و اعالم نظر از جنبه برآورد زماني و هزينهاي و ارسال آن براي متقاضي
 )5تائيد نهايي متقاضي و ثبت تاريخ ارسال سامانه به آزمايشگاه
 )6پرداخت هزينه مورد توافق و ارسال رسيد پرداخت
 )7انجام هماهنگيهاي الزم با واحد انبار (تداركات و پشتباني) و حراست به منظور ورود سامانه ذخيره سازي
در تاريخ مذكور به پژوهشگاه
 )8تحويل سامانه از جانب حراست و انبار و تكميل فرمهاي تحويل
 )9انتقال سامانه به اتاق تعبيه شده در طبقه منفي يك پژوهشگاه تا زمان بررسي و آزمون
 )11هماهنگي با دفتر فناوري اطالعات در خصوص انتقال و نصب سامانه ذخيره سازي در مركز داده پژوهشگاه
(در رك مخصوص) و انتقال سامانه به مركز داده و اتصال سرورهاي تست به آن
 )11نصب و راه اندازي سامانه و تنظيمات شبكهاي آن
 )12انجام آزمون بروي سامانه مورد نظر براساس توافقات قبلي
 )13ثبت نتايج آزمون در پايگاه داده تعبيه شده براي آنها و بايگاني هريك از آزمونها بروي سيستم مورد نظر
 )14اعالم نتايج آزمون و تائيد متقاضي
 )15تحويل سامانه مورد نظر به متقاضي
در نمودار زير مراحل فوق را مشاهده مينمائيد( .در نمودار زير مستطيل آبي رنگ فعاليت هاي مرتبط با متقاضيان،
مستطيلهاي قرمز رنگ فعاليت هاي آزمايشگاه فناوري اطالعات و ساير موارد براي نمايش فعاليت هاي بخش
هاي ديگر پژوهشگاه ميباشد).
2
تكميل فرم درخواست توسط
متقاضی

1
ارسال رسمی فرم درخواست
2
توسط آزمايشگاه

ارائه درخواست آزمون

مرحله اول :ارائه درخواست آزمون از جانب متقاضيان:
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درخواستهاي آزمون از دو طريق براي اين آزمايشگاه سامانههاي ذخيرهسازي ارسال ميگردد .روش اول
درخواستهايي است كه از جانب سازمان تنظيم مقررات ارائه شده و روش دوم درخواستهايي است كه شركتهاي
توسعه دهنده خود بصورت مستقيم ارسال مينمايند .اين درخواستها از طريق پست الكترونيكي و يا نامه رسمي
براي آزمايشگاه ارسال ميگردد.
مرحله دوم :ارسال فرم درخواست اوليه:
در اين مرحله پس از دريافت و بررسي درخواست مذكور ،اداره آزمايشگاههاي پژوهشكده فناوري اطالعات فرم
درخواست آزمون را براي متقاضي ارسال مينمايد .در اين فرم اطالعات در زمينه مشخصات محصول ،شركت
متقاضي ،شرايط آزمونهاي درخواستي و ساير توضيحات ارائه ميگردد .در شكل زير فرم مربوطه را مشاهده
مينمائيد.

فرم اوليه درخواست آزمايش
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مشخصات درخواستكننده آزمون
شماره درخواست:
مشخصات متقاضی (حقيقی/حقوقی) :
شركت  /نام و نام خانوادگي:
شماره تلفن:
آدرس -كد پستي:
آدرس پست الكترونيكي:
شماره ثبت شركت  /كدملي:
نماينده پيگيري كننده (مسئول فني):

مشخصات محصول:
رديف

نام و مدل نمونه

مشخصات نمونه

تاريخ

1
2
3
4

توضيحات آزمون درخواستي:

توجه:
 آزمايشگاه آزمونها را مطابق با استانداردهاي موجود در آزمايشگاه انجام ميدهد.
 جهت تسريع در فرآيند انجام تست ،تمام اطالعات فني دستگاه نمونه را به همراه نمونه ارسال نماييد.

نام و ناخانوادگي متقاضي:
تاريخ و امضاء:

مدير آزمايشگاه:
تاريخ و امضاء:

مرحله سوم :تكميل فرم درخواست
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مالحضات

در اين مرحله فرم ارسالي از جانب آزمايشگاه ،توسط متقاضي مربوطه تكميل گرديده و براي آزمايشگاه ارسال
ميگردد.
مرحله چهارم :برآورد هزينه و زمان آزمايشات
در اين مرحله كارشناسان آزمايشگاه اقدام به بررسي و تحليل درخواست مربوطه نموده و پس از آن هزينههاي
آزمايش و همچنين برنامهريزي زماني انجام آزمايش را استخراج مينمايند .سپس هريك از اطالعات برآوردي از
هزينه و زمان براي متقاضي ارسال ميگردد.
مرحله پنجم :تائيد متقاضي و آزمايشگاه
در اين بخش پس از بررسي زمانبندي و هزينههاي آزمايش از جانب متقاضي ،موافقتنامه آزمايشات به امضاء و
تائيد دو طرف ميرسد .در اين تائيديه تاريخ ارسال سامانه به آزمايشگاه ،به همراه مدت زمان و هزينه آزمايشات
قرار دارد .فرم تائيديه مربوطه به شرح زير ميباشد.

فرم تائيديه

تائيديه انجام آزمايش
شماره درخواست:
مشخصات سامانه:
زمان بندي انجام آزمايش:
هزينه انجام آزمايش:
تاريخ ارسال سامانه به پژوهشگاه:
نام و ناخانوادگي متقاضي:
تاريخ و امضاء:

مدير آزمايشگاه:
تاريخ و امضاء:

مرحله ششم :پرداخت هزينه مورد توافق توسط متقاضي
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در اين مرحله مطابق با توافقات انجام گرفته ،متقاضي اقدام به پرداخت مبلغ تعيين شده نموده و اطالعات پرداخت
از جمله رسيد آن را براي آزمايشگاه ارسال مينمايد .ازمايشگاه پس از بررسي و تائيد رسيد پرداخت هماهنگيهاي
الزم را جهت ورود سامانه انجام ميدهد.
مرحله هفتم :هماهنگي با بخش هاي حراست و انبار
پس از انجام توافقات نهايي بين طرفين ،آزمايشگاه فناوري اطالعات هماهنگيهاي الزم با واحد تداركات و پشتيباني
(انبار) و همچنين واحد حراست در خصوص صدور مجوز ورود سامانه فوق به پژوهشگاه در تاريخ مدنظر را انجام
ميدهد و زمان ورود سامانه به پژوهشگاه را اعالم مينمايد.
مرحله هشتم :تحويل گرفتن سامانه توسط واحد حراست و انبار
در اين مرحله سامانه مورد نظر توسط متقاضي به پژوهشگاه ارسال شده و مسئول انبار اقدام به تكميل فرم ورود
كاال (به صورت موقت) به پژوهشگاه مينمايد .فرم مربوطه پس از تكميل به واحد حراست ارسال شده و سامانه
مورد نظر وارد پژوهشگاه ميگردد .فرم ورودي و خروج اقالم به صورت زير ميباشد.
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فرم ورود و خروج سامانه ذخيره سازي

در اجراي مفاد درخواست:
اموال مشروحه ذيل ،براي:
به نمايندگي از طرف:
جمعدار پژوهشكده/گروه
رديف

تاريخ:
توسط آقاي/خانم:
تحويل آقاي:

شماره:
در تاريخ:
به مدت:
گرديد/.
مشخصات كاال

واحد

تعداد

تاريخ خروج كاال

تاريخ ورود كاال

مالحظات

1
2
9
4
امضاء تحويل گيرنده (جمعدار):
نام و نامخانوادگی
امضاء و تاريخ

امضاء تحويل دهنده:
نام و نامخانوادگی
امضاء و تاريخ

اقالم مشروحه فوق در تاريخ:
جمعدار پژوهشكده/گروه:
نماينده:
امضاء تحويلدهنده (جمعدار):
نام و نامخانوادگی
امضاء و تاريخ

امضاء تحويل گيرنده
نام و نامخانوادگی
امضاء و تاريخ

سرپرست واحد انبار و اموال ادارهخدمات و پشتيبانی مديريت تداركات و پشتيبانی رييس پژوهشكده/گروه/واحد
نام و نامخانوادگی
نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی
نام و نامخانوادگی
امضاء و تاريخ

ساعت:

امضاء و تاريخ

امضاء و تاريخ

امضاء و تاريخ

توسط آقاي:
به آقاي/خانم:
عودت داده شد/.

سرپرست واحد انبار و اموال ادارهخدمات و پشتيبانی مديريت تداركات و پشتيبانی رييسپژوهشكده/گروه/واحد
نام و نامخانوادگی
نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی
نام و نامخانوادگی
امضاء و تاريخ

امضاء و تاريخ

امضاء و تاريخ

امضاء و تاريخ

دفتر حراست مركز
رياست/معاونت . . . . . . . . . . . . . . . . . .

باسالم ،با خروج اقالم فوق موافقت ميگردد.
ثبت در سيستم

تاريخ ثبت ورود كاال:

كنترل اموال:

تاريخ ثبت عودت كاال:

امضاء مسؤول ورود و خروج:

اين قسمت توسط حراست تكميل مي شود.
ساعت و تاريخ ورود :

ساعت و تاريخ خروج:

نام و نام خانوادگي متصدي اطالعات:

نام و نام خانوادگي متصدي اطالعات:

امضاء

امضاء
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مرحله نهم :انتقال موقت سامانه به مكان تعبيه شده
در اين مرحله پس از صدور مجوز ورود ،سامانه مورد نظر توسط واحد انبار به اتاق تعبيه شده در طبقه منهاي يك
ساختمان منتقل ميگردد و تا زمان شروع آزمون و انتقال به مركز داده در اين مكان خواهد بود .بررسيهاي اوليه
و بروي سامانه در اين زمان انجام شده و بصورت فيزيكي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.
مرحله دهم :انتقال سامانه به مركز داده
پس از بررسي فيزيكي سامانه ،هماهنگيهاي الزم با دفتر فناوري اطالعات پژوهشگاه در خصوص انتقال سامانه به
رك مخصوص در مركز داده ،انجام ميگيرد .سامانه مورد نظر در رك مخصوص آزمايشگاه نصب گرديده و سرورهاي
آزمايشي نيز به آنها متصل ميگردد.
مرحله يازدهم :نصب و راه اندازي سامانه ذخيره سازي
در اين مرحله سامانه مورد نظر نصب شده و تنظيمات شبكهاي بروي آن اعمال ميگردد .همچنين دو سرور تعبيه
شده براي تست نيز به اين سامانه متصل و فضاي ديسك آزمايشي نيز به اين سرورها تخصيص مييابد.
مرحله دوازدهم :انجام آزمون
مطابق با توافقات انجام گرفته ،در اين مرحله كليه آزمونها بروي سامانه ذخيرهسازي انجام ميگردد .پس از انجام
هريك از آزمونها ،چك ليستهاي مربوطه براي هر مرحله تكميل شده و نتايج ثبت ميگردد.
مرحله سيزدهم :ثبت نتايج آزمونها
در اين مرحله كليه نتايج آزمايشات در پايگاه دادهاي مجزاء كه براي آزمايشگاه تعبيه شده است ،ثبت ميگردند.
به منظور ذخيرهسازي اطالعات آزمونها ،يك سيستم براي آزمايشگاه تائيد نمونه سامانههاي ذخيره سازي در نظر
گرفته شدهاست.
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مرحله چهاردهم :اعالم نتايج آزمون و تائيد متقاضي
در اين مرحله كليه نتايج در قالب گزارشي مخصوص براي متقاضي ارسال گرديده و متقاضي اقدام به تائيد آنها
مينمايد.
مرحله پانزدهم :تحويل سامانه مورد نظر به متقاضي
پس از انجام كليه آزمايشات و به تائيد رسيدن نتايج آنها ،آزمايشگاه با هماهنگي واحدهاي انبار و حراست اقدام به
تحويل سامانه در تاريخ مورد نظر به متقاضي مينمايد .در اين مرحله فرم "ورود و خروج سامانه ذخيرهسازي"
تكميل و به امضاء مسئولين ميرسد و مجوز خروج اين سامانه صادر ميگردد.

تعرفه هاي انجام آزمون:
به استحضار مي رساند نحوه محاسبه هزينه هاي آزمايشگاه تائيد نمونه سامانه هاي ذخيره سازي به شرح زير است.
الزم به ذكر است كه با توجه به زمان هفت روز (حداقل مدت زمان آزمايش) در نظر گرفته شده براي اين آزمايشات،
هزينه حداقل آنها در حدود  32ميليون ريال ميباشد.
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آزمونهاي در نظر گرفته شده براي سامانههاي مذكور به شرح زير ميباشد:
 )1بررسي فيزيكي محصوالت و تائيد كليه مشخصات مورد توافق
 )2آزمون و تست واسط كاربري سامانه
 )3آزمون و تست كارائي سامانه ذخيرهسازي
 )4آزمونهاي زيربار
بطوري كلي براي انجام آزمونهاي فوق ،نياز به نيروي انساني و زيرساخت مركز دادهاي ميباشيم .در نتيجه هزينه
آزمونهاي فوق نيز براي  3بخش زير در نظر گرفته شدهاست:
الف) نيروي انساني
ب) نصب ،استقرار و راه اندازي سامانه در مركز داده
ج) اجاره فضاي رك در مركز داده
هزينه انجام آزمونهاي فوق بر حسب تعرفه هاي ارائه شده در جداول زير ،محاسبه ميگردند.
منابع انساني
رديف

تعداد (نفر)

نفر-ساعت (تومان)

سربار (تومان)

1

1

9943

99493

نصب و راه اندازي سامانه در مركز داده
رديف

تعداد (سامانه)

هزينه نصب (تومان)

1

1

711111

هزينه اجاره فضاي رك در مركز داده پژوهشگاه
رديف

تعداد Unit

روزانه (تومان)

1

1

67411

نحوه محاسبه هزينههاي آزمونها براي هفت روز كاري مطابق با تعرفه ها ،به شرح زير ميباشد:
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رديف

نوع

1

منابع انساني

2

نصب و راه اندازي سامانه در
مركز داده

3

استقرار سامانه در مركز داده

مجموع

تعداد (نفر)

مدت زمان (ساعت)

1

56

61248898

تعداد (سامانه)
711111

1
تعداد  Unitرك

مدت زمان (روزانه)

4

7

مجموع هزينه ها

12

1887511

3211111

