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 شرح پارامترهای تعرفه خدمات

 به طور کلی پارامترهای تعرفه خدمات به دو دسته  ذیل تقسیم می شوند:

 جزئیات مرتبط با وسیله نقلیه -

 جزئیات مرتبط با شرکت مجری -

 ادامه هریک از این دسته بندی ها شرح داده خواهند شد:در 

 

 جزئیات مرتبط با وسیله نقلیه

 وسیله نقلیه: -

o .نوع وسیله نقلیه: شامل وسایل نقلیه سبک، نیمه سنگین و سنگین می باشند 

o  ه و الت سادحسطح وسیله نقلیه: این مورد شامل پیچیدگی نصب با توجه به خودرو در هر نوع می باشد که در دو

 پیشرفته قابل انتخاب خواهد بود.

o زینه گسط این تجهیزات جانبی و سطح آن: وجود یا عدم وجود تجهیزات جانبی و سطح آن، با توجه به پیچیدگی، تو

 تعیین خواهد گشت.

 

 جزئیات مرتبط با شرکت مجری

ت بر تبه شرکرجیده شده، معیار در فاز اول رتبه شرکت بر اساس رتبه شرکت در شورال عالی انفورماتیک سن رتبه شرکت: -

 اساس جدول ذیل خواهد بود:

 رتبه شرکت در تعرفه خدمات رتبه شرکت در شورای عالی انفورماتیک ردیف

 1 2الی  1 1

 2 5الی  3 2

 3 7الی  6 3

 4 بدون رتبه 4

 

ق اضافه ه جدول فواین نحوه رتبه بندی بدر صورت ایجاد فرآیند رتبه بندی دیگری از جمله رتبه بندی داخلی شرکت ها، توضیحات: 

 خواهد گشن.
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ب ه بندی نصایات رتباین رتبه بندی در دو حالت و برای نصاب کم تجربه و با تجربه در نظر گرفته شده است. جزئ رتبه نصاب: -

 در جدول ذیل نشان داده شده است:

 

 رتبه نصاب در تعرفه خدمات ارشدیت نصاب –میزان تجربه  ردیف

 Junior 1 -کم  1

 Senior 2 –زیاد  2

 

 ود.خواهد ب در صورت ایجاد فرآیند آموزش در سندیکا، گواهی اعطا شده توسط سندیکا مرجعی برای رتبه بندی نصابتوضیحات: 
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