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 بسمه تعالي

 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات

 74/70/9305مورخ  274شماره  جلسه 3شماره  مصوبه
   

توسعه ارايه خدمات كاربردي در با توجه به لزوم  74/70/3305 مورخ 274 شماره جلسه در ارتباطات مقررات تنظيم كميسيون 
اصول حاكم بر ، هدادكنندگان از خدمات مراكزدهندگان و استفادهگذاري بخش خصوصی و صيانت از حقوق ارايهكشور، حمايت از سرمايه

 بندي مراكز داده را به شرح ذيل تصويب كرد:رتبه

 

 بندی مراكز دادهاصول حاكم بر رتبه

 تعاريف-9ماده 

 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات:كميسيون -3-3
 سازمان فناوري اطالعات ايران:مجری -3-2

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی سازمان: -3-3
 شود؛( صادر میDCمركزداده)سنديكه در چارچوب اين مصوبه براي تعيين رتبه:نامهگواهي -3-7
از قبيل  اي و اجزاء مرتبط با آنهاي رايانهسامانهمحلی در گستره جغرافيايی جمهوري اسالمی ايران براي ميزبانی مركزداده: -3-5

 سازي داده؛هاي مخابراتی و ذخيرهسامانه

مشتمل بر تمامی خدمات عمومی،اختصاصی و تركيبی ابري قابل ارايه به مشتريان در اليه برنامه كاربردي خدمات ابری: -3-6
(SaaS

PaaS(، اليه سكو)3
IaaS( و اليه زيرساخت )2

 (؛3

 تامين امكانات فيزيكی و ارتباطاتی براي استقرار تجهيزات اشخاص ثالث؛ مكاني:خدمات هم -3-4

 تواند شامل يك، چند يا همه خدمات ذيل باشد:نامه كه میمحدوده ارايه خدمات مورد نظر متقاضی دريافت گواهی دامنه: -3-8

 خدمات ابري)عمومی، اختصاصی و تركيبی(؛ -3-8-3

 مكانی.خدمات هم -3-8-2

 اندازي شده است؛اي كه براي ارايه خدمات به عموم راهدادهمركز  مركز داده عمومي: -3-0

 .است دهش اندازيراهاي كه صرفاً براي ارايه خدمات اختصاصی به ايجاد كننده آن مركزداده :اختصاصي مركزداده -3-37

حداقل  3سطح شودكه سطح مركز داده پس از فرايند ارزيابی انطباق در چارچوب اين مصوبه در سه رده زير تعيين می رتبه: -3-33

 نامه است:صالحيت براي كسب گواهی

 )عالی( 3رتبه  -

 )خوب( 2رتبه  -

 )قابل قبول( 3رتبه  -

شود و در چهار گروه اصلی ذيل و هايی كه بر اساس آن فرايند ارزيابی انطباق انجام میمجموعه معيار های ارزيابي:شاخص -3-32
 گيرند:قرار می "الف"ها به شرح پيوست هاي آنزيرگروه

                                                           
1
Software as a Service 

2
Platform as a Service 

3
Infrastructure as a Service 
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 زيرساخت فيزيكی؛ -

 زيرساخت فناوري اطالعات؛ -

 مديريت مركز داده؛ -

 موارد تكميلی. -

 نامهمدت اعتبار گواهي -2ماده 

 ( سال خواهد بود. 3نامه، از تاريخ صدور سه)مدت اعتبار گواهی

 نامهفرآيند ارزيابي و صدور گواهي -3ماده 

 ماهيت را حفظ نامه ايندر تمام مدت اعتبار گواهی باشد وران اي نامه بايد داراي شخصيت حقوقی ثبت شده درمتقاضی گواهی -3-3
 كند؛

 نامه؛مديره متقاضی دريافت گواهیعامل و اعضاي هيئتمدير احرازصالحيت عمومی -3-2

 مورد تقاضا؛نامه در دامنهارزيابی فنی واحراز شرايط مركز داده متقاضيان دريافت گواهی -3-3

 ها را كسب نمايند.شرايطی كه حداقل امتياز يكی از رتبهنامه براي متقاضيان واجد صدور گواهی -3-7

 تعرفه خدمات -7ماده 

 مشخص، شفاف و بدون تبعيض در بازار بووده و  هايیكليه خدمات براساس تعرفه موظف به ارايه نامه،گواهی مركز داده عمومی داراي

 هاي مصوب خواهد بود.به رعايت تعرفهاي تصويب كند، ملزم در صورتی كه كميسيون براي برخی از خدمات، تعرفه

 نامهارتقای رتبه يا لغوگواهي-5ماده 

ارزيابی مجدد براي ارتقاي رتبه، مستلزم گذشت حداقل شش ماه از تاريخ صدور  نامه به منظوردارنده گواهی پذيرش درخواست -5-3
 نامه قبلی خواهد بود.گواهی

 تواند لغو شود:نامه صادره میذيل گواهی درموارد -5-2

 نامه؛گواهی دارنده حقوقی شخصيت انحالل -5-2-3

 نامه در هر زمان و به هر صورت؛هاي مورد ارزيابی براي صدور گواهیاحراز تخطی از شاخص -5-2-2

 تخطی از الزامات موضوع اين مصوبه. -5-2-3

 بندی مراكز دادهبرای رتبه ارزيابي یها كميته تعيين شاخص -6ماده 

 شود: اي با تركيب اعضاي زير تشكيل میبندي مراكز داده، كميتهبراي رتبه هاي ارزيابیبه منظور بررسی و تصويب شاخص -6-3

 كميته؛ رئيس عنوان به مجري نماينده -6-3-3

 نماينده سازمان؛ -6-3-2

 نماينده شركت ارتباطات زيرساخت؛ -6-3-3

 اي؛نماينده سازمان نظام صنفی رايانه -6-3-7

 نفر صاحب نظر و فعال بخش خصوصی در حوزه مركز داده با توافق مجري و سازمان.  يك -6-3-5

در چارچوب اين مصوبه بر عهده  هاي ارزيابی راشاخص روزرسانیوظيفه اعمال تغييرات مورد نيازو به3-6كميته موضوع بند  -6-2
 خواهد داشت.

 مجری تعهدات-4ماده 

 هاي صادره اقدام كند؛نامهگواهیمجري موظف است نسبت به انتشار فهرست به روز  -4-3



 
 بندي مراكز داده اصول حاكم بر رتبه

 

 
 7از  3كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 74/70/3305مورخ  274 شماره جلسه 3شماره  مصوبه

 نامووه و تووداوم شوورايط احووراز شووده بووراي صوودور    بووا نظووارت عاليووه سووازمان، نظووارت بوور تعهوودات دارنوودگان گووواهی     -4-2
 ها بر عهده مجري است.نامهگواهی

 نامهتعهدات دارندگان گواهي -8ماده 

را به صورت الكترونيكی مطابق ضوابط و شرايط اي از عملكرد خود هاي دورهنامه موظف هستند گزارشدارندگان گواهی -8-3
 ابالغی مجري ارايه كنند؛

هاي مربوط به اطالعات ميزبانی نامه نبايد خارج ازچارچوب قرارداد و با تشخيص خود، در جريان ترافيك دادهدارندگان گواهی -8-2
 شده مداخله كنند؛

بر اساس صادر شده است را  نامه، تمام شرايطی كه گواهینامهنامه موظف هستند در طول مدت اعتبار گواهیدارندگان گواهی -8-3
 حفظ كنند.

 فرهنگي مالحظات -0ماده 

-است و دارنده گواهیدر ارايه خدمات الزامی  ،شودمیابالغ نامه گواهی دارندهمقررات و ضوابط فرهنگی كه توسط مجري به  رعايت

 صالح را رعايت كند.ذيهاي مرتبط مصوب مراجع نامهنامه موظف است ضوابط و آيين

 ملي تيامن -97ماده

كليه تدابير را صالح قانونی، كليه مراجع ذي اختيارات اعمالامنيت عمومی و دفاع ملی و بايد براي رعايت مقتضيات  نامهگواهی دارنده
بدون  شود،ابالغ می نامهگواهیدارنده  الذكر كه بهاين منظور كليوه مووارد مورد نياز مراجع فوق بهكند.  ايجاداتخاد و تسهيالت الزم را 

نامه، شود كه اين موارد به صورت يكسان به كليه دارندگان گواهیتاكيد میالزم االجرا است.  نامهگواهیگونه ادعايی توسط دارنده هيچ
 شود.ابالغ می

 رعامليغ پدافند و ياموردفاع -99ماده

 است.الزامی  ،شودمیابالغ  نامهگواهی دارنده به مجري توسط و اعالم ربطيذ مراجع توسط كه غيرعامل پدافند مقتضيات رعايت
 

 رمقرراتيسا -92ماده 

ا االجر الزم نامهگواهی دارنده رسد،براي می تصويب به قانونی وظايف منظورانجام به كميسيون توسط كهمقرراتی  هرگونه -32-3

 .است

 .واگذاركندمجري  اطالع وتاييد بدون راخودمركز داده  تواند ینم نامهگواهی دارنده-32-2

 مفاد اين اصول حاكم صرفاً با كميسيون است. تفسير -32-3
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 های ارزيابيهای شاخصزيرگروه -پيوست الف

 بندی الزاماتگروه

 Physical Infrastructure زيرساخت فيزيكي

LOC موقعيت جغرافيايی Geographical Location 

STR  معماريساختمان و Structure& Architecture 

FPR حفاظت در برابر آتش Fire Protection 

PHS نظارت تصويري و امنيت فيزيكی Physical Security & Surveillance 

PWR برق و زمين Power & Earth 

MCH تهويه و مكانيك Cooling & Mechanical 

PSV ارتباطات و شبكه غيرفعال Network &Telecom. Passive 

EMP حفاظت الكترومغناطيس Electromagnetic Protection 

MON مديريت و پايش زيرساخت فيزيكی Physical Infrastructure Management & Monitoring 

 Information Technology Infrastructure زيرساخت فناوری اطالعات

NET ارتباطات و شبكه فعال Network & Telecommunication Active 

NTS امنيت شبكه فعال Network Security 

CDS تجهيزات پردازشی Computing Devices 

STG ذخيره سازي و پشتيبان گيري Storage and Backup 

ITS خدمات پايه فناوري اطالعات IT Base Services 

DBS هاي دادهخدمات پايگاه Database Services 

IMN و پايش زيرساخت فناوري اطالعات مديريت IT Infrastructure Management & Monitoring 

 Management مديريت

ENG طراحی و مهندسی ِDesign & Engineering 

QAM راهبري و نگهداري Operation & Maintenance 

SVM مديريت خدمت Service Management 

SCM مديريت امنيت Security Management 

  موارد تكميلي 

EGY زيستمديريت انرژي و محيط Energy & Environment Management 

HST سايت پشتيبان Hot Site 

  

 


