تسوِ تعالي

ٔؼا٘ٚت آٔٛظش
زفتط عطح  ٚتط٘أٞ ٝاي زضسي

استاًسارز آهَزش ضغل
تعويروار زستگاُ ATM
گرٍُ ضغلي الىترًٍيه
وس هلي آهَزش ضغل
8-25/64/1/1

تاريد تسٍيي استاًسارز 90/4/1 :
هست اعتثار استاًسارز  :از تاريد 90/7/1

تا تاريد 93/7/1

ًظارت تر تسٍيي هحتَا ٍ تصَية  :زفتر طرح ٍ ترًاهِ ّاي زرسي
وس هلي ضٌاسايي آهَزش ضغل 8-52/46/1/1 :
اعضاء وويسيَى ترصصي ترًاهِ ريسي زرسي رضتِ الىترًٍيه :

حَزُ ّاي حرفِ اي ٍ ترصصي ّوىار تراي تسٍيي استاًسارز آهَزش ضغل:
 ازارُ ول آهَزش فٌي ٍ حرفِ اي استاى هروسي ضروت هٌْسسي تسٍيي زاًص (هتس)تر طثك استعالم ضوارُ  90/172770هَرخ  90/7/25از تاًه هروسي جوَْري اسالهي ايراى ،تْيِ ٍ تسٍيي ايني اسنتاًسارزآهَزش ضغلي زاراي هٌع لاًًَي ٍ حمَلي ًوي تاضس.

فرآيٌس اصالح ٍ تازًگري :
-

آزرض زفتر طرح ٍ ترًاهِ ّاي زرسي
تْراى – ذياتاى آزازي  ،ذياتاى ذَش ضوالي ً ،ثص ذياتاى ًصرت  ،ساذتواى ضوارُ  ، 2سازهاى آهَزش فٌي ٍ حرفِاي وطَر  ،پالن
259
زٍرًگار

66944117

تلفي 66569900 – 9

آزرض الىترًٍيىي Barnamehdarci @ yahoo.com :
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تْيِ وٌٌسگاى استاًسارز آهَزش ضغل
رزيف

ًام ٍ ًام ذاًَازگي

آذريي هسرن
تحصيلي

رضتِ تحصيلي

 ضايستگي 

ضغل ٍ سوت

ساتمِ وار
هرتثط

1
ٔحٕس شٚاِفماضي

فٛق ِيسا٘س

ٔسيطػأُ  ٚػض ٛتيٓ
ٟٔٙسسييييي استا٘ساضز٘ٛيسيييييييي
16ساَ
ضيييطوت ٟٔٙسسيييي
غٙايغ
تسٚيٗ زا٘ص

تّفٗ ثاتت 08612222332:
تّفٗ ٕٞطا09188622481 : ٜ
ايٕييييييييييييييييييييييييييييُ :
methodcg@gmail.com
آزضس  :اضان٘ -ثص چٟاضضا ٜزوتيط
حساتي٘ -ثص خ 17ضٟطيٛض

واضضيييٙاس ژيييطٚغٚ ٜ
ػضييييييي ٛتييييييييٓ
استا٘ساضز٘ٛيسيييييييي  4ساَ
ضيييطوت ٟٔٙسسيييي
تسٚيٗ زا٘ص

تّفٗ ثاتت 08612222332:
تّفٗ ٕٞطا09357517784 : ٜ
ايٕييييييييييييييييييييييييييييُ :
shahsavari.elham@gma
il.com
آزضس  :اضان -چٟيييياضضا ٜزوتييييط
حساتي٘ -ثص خ 17ضٟطيٛض

2

اِٟاْ ضٟسٛاضي

ِيسا٘س

اِىتط٘ٚيه

3

ٟٔسي تعضي

فٛق ِيسا٘س

اِىتط٘ٚيه

4
ٔحٕس تاِي تيٍي

فٛق ِيسا٘س

IT

تؼٕيطواض زستٍاٟٞاي
ATM

 5ساَ

ضئيييس ازاض ٜفٙيياٚضي
اعالػيييار ضيييطوت
 10ساَ
ٔريييياتطار اسييييتاٖ
ٔطوعي

5
ضاظٔيت ٞاوٛژيا٘س

ِيسا٘س

اِىتط٘ٚيه

ٔيييسيطػأُ ضيييطوت
ٌصضٌا ٜجٟا٘ي اضان

20ساَ

6
ٔحٕس جٟاٍ٘يطي

فٛق زيپّٓ

آزرض  ،تلفي ٍ ايويل

ٔىا٘يه

ٔؼييا ٖٚآٔييٛظش ازاضٜ
وُ ٔ ٚسيو َٛوٕيتيٝ
12ساَ
ترػػيييي تيييسٚيٗ
استا٘ساضز
2

تّفٗ ثاتت 08612238582:
تّفٗ ٕٞطا09355517409 : ٜ
ايٕييييييييييييييييييييييييييييُ :
mehdibozorg82@gmail
.com
آزضس  :اضان -خ اتيييٛشض -وٛچيييٝ
تٛا٘چيي – ٝا٘تٟيياي تييٗ تسييت زْٚ
سٕت چپ
تّفٗ ثاتت 08612244000:
تّفٗ ٕٞطا09188615400 : ٜ
ايٕيُ manager@mrict.ir :
آزضس  :اضان -ازاضٔ ٜريييياتطار -
ٔطوع ػّيعازٜ
تّفٗ ثاتت 0861228594:
تّفٗ ٕٞطا09181612492 : ٜ
ايٕيُ info@arkbus.net :
آزضس  :اضان -خ ضيييٟيس ضجيييايي
ٌصضٌا ٜجٟا٘ي
تّفٗ ثاتت 08612273035:
تّفٗ ٕٞطا091836335018 : ٜ
ايٕييييييييييييييييييييييييييييُ :
m.jahangiri80@yahoo
آزضس  :ازاض ٜوييُ آٔييٛظش فٙييي ٚ
حطف ٝاي استاٖ ٔطوعي

تعاريف :
استاًسارز ضغل :
ٔطرػار ضايستٍي ٞا  ٚتٛإ٘ٙسي ٞاي ٔٛضز ٘ياظ تطاي ػّٕىطز ٔٛثط زض ٔحيظ وياض ضا ٌٛيٙيس زض تؼضيي اظ ٔيٛاضز اسيتا٘ساضز حطفي ٝاي ٘ييع ٌفتيٝ
ٔي ضٛز.
استاًسارز آهَزش :
٘مطٝي يازٌيطي تطاي ضسيسٖ ت ٝضايستٍي ٞاي ٔٛجٛز زض استا٘ساضز ضغُ .
ًام يه ضغل :
تٔ ٝجٕٛػ ٝاي اظ ٚظايف  ٚتٛإ٘ٙسي ٞاي ذاظ و ٝاظ يه ضرع زض سغح ٔٛضز ٘ظط ا٘تظاض ٔي ضٚز اعالق ٔي ضٛز .
ضرح ضغل :
تيا٘ي ٝاي ضأُ ٔ ٟٓتطيٗ ػٙاغط يه ضغُ اظ لثيُ جايٍا ٜيا ػٛٙاٖ ضغُ  ،واضٞا اضتثاط ضغُ تا ٔطاغُ زيٍط زض يه حٛظ ٜضغّي ٔ ،سوِٛيت ٞيا ،
ضطايظ واضي  ٚاستا٘ساضز ػّٕىطز ٔٛضز ٘ياظ ضغُ .
طَل زٍرُ آهَزش :
حسالُ ظٔاٖ  ٚجّسار ٔٛضز ٘ياظ تطاي ضسيسٖ ت ٝيه استا٘ساضز آٔٛظضي .
ٍيصگي وارآهَز ٍرٍزي :
حسالُ ضايستٍي ٞا  ٚتٛا٘ايي ٞايي و ٝاظ يه واضآٔٛظ زض ٍٙٞاْ ٚضٚز ت ٝزٚض ٜآٔٛظش ا٘تظاض ٔي ضٚز .
وارٍرزي:
واضٚضظي غطفا زض ٔطاغّي است و ٝتؼس اظ آٔٛظش ٘ظطي يا ٍٕٞاْ تا آٖ آٔٛظش ػّٕي ت ٝغٛضر ٔحسٚز يا تا ٔاوت غٛضر ٔيي ٌييطز  ٚويطٚضر
زاضز و ٝزض آٖ ٔطاغُ ذاظ ٔحيظ ٚالؼي تطاي ٔستي تؼطيف ضس ٜتجطت ٝضٛزٔ(.ا٘ٙس آٔٛظش يه ضايستٍي و ٝفطز زض ٔحيُ آٔيٛظش تي ٝغيٛضر
توٛضيه تا استفاز ٜاظ ػىس ٔي آٔٛظز  ٚوطٚضر زاضز ٔستي زض يه ٔىاٖ ٚالؼي آٔٛظش ػّٕي تثيٙس  ٚضأُ تسياضي اظ ٔطاغُ ٕ٘ي ٌطزز).
ارزضياتي :
فطآيٙس جٕغ آٚضي ضٛاٞس  ٚلضاٚر زض ٔٛضز آ٘ى ٝيه ضايستٍي تسست آٔس ٜاست يا ذيط  ،و ٝضأُ س ٝترص ػّٕي  ،وتثي ػّٕي  ٚاذالق حطفيٝ
اي ذٛاٞس تٛز .
صالحيت حرفِ اي هرتياى :
حسالُ تٛإ٘ٙسي ٞاي آٔٛظضي  ٚحطف ٝاي و ٝاظ ٔطتياٖ زٚض ٜآٔٛظش استا٘ساضز ا٘تظاض ٔي ضٚز .
ضايستگي :
تٛا٘ايي ا٘جاْ واض زض ٔحيظ ٞا  ٚضطايظ ٌ٘ٛاٌ ٖٛت ٝعٛض ٔٛثط  ٚواضا تطاتط استا٘ساضز .
زاًص :
حسالُ ٔجٕٛػ ٝاي اظ ٔؼّٔٛار ٘ظطي  ٚتٛإ٘ٙسي ٞاي شٙٞي الظْ تطاي ضسيسٖ ت ٝيه ضايستٍي يا تٛا٘ايي  .وئ ٝيي تٛا٘يس ضيأُ ػّي ْٛژايي( ٝ
ضياوي  ،فيعيه  ،ضيٕي  ،ظيست ضٙاسي )  ،تىِٛٛٙغي  ٚظتاٖ فٙي تاضس .
هْارت :
حسالُ ٕٞاٍٙٞي تيٗ ش ٚ ٗٞجسٓ تطاي ضسيسٖ ت ٝيه تٛإ٘ٙسي يا ضايستٍي ٔ .ؼٕٛالً تٟٔ ٝاضر ٞاي ػّٕي اضجاع ٔي ضٛز .
ًگرش :
ٔجٕٛػ ٝاي اظ ضفتاضٞاي ػاعفي و ٝتطاي ضايستٍي زض يه واض ٔٛضز ٘ياظ است  ٚضأُ ٟٔاضر ٞاي غيط فٙي  ٚاذالق حطف ٝاي ٔي تاضس .
ايوٌي :
ٔٛاضزي است و ٝػسْ يا ا٘جاْ ٘سازٖ غحيح آٖ ٔٛجة تطٚظ حٛازث  ٚذغطار زض ٔحيظ واض ٔي ضٛز .
تَجْات زيست هحيطي :
ٔالحظاتي است و ٝزض ٞط ضغُ تايس ضػايت  ٚػُٕ ضٛز و ٝوٕتطيٗ آسية تٔ ٝحيظ ظيست ٚاضز ٌطزز.
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ًام استاًسارز آهَزش ضغل:
تعويروار زستگاُ ATM
ضرح استاًسارز آهَزش ضغل  /ضايستگي :
تؼٕيطواض زستٍا ATM ٜضغّي است زض حٛظ ٜاِىتط٘ٚيه و ٝلازض ت ٝػية ياتي  ٚتؼٕيط اجعاء اغّي زستٍا ٜضأُ
واضر ذٛاٖ (  - )Card readerژ َٛژطزاظ (  ٚ )Dispenserزضيافت وٙٙس ٜژ - )Despositor ( َٛژطيٙتطٞا ( Receipt
 - )& Jurnalغفح ٝوّيسٞا (  ٚ )Keypad, Screen Keyغفحٕ٘ ٝايص (  - )Screen Lcd , monitorضايا٘ٝ
ژطزاظ٘سٕٞٚ - )Hdd, Ram, Cpu ( Pc ٜچٙيٗ ٘ػة ٘طْ افعاضٞاي ٔطتٛع ٚ ٝاتػاَ ت - host server ٝاضائٝ
ضاٞىاضٞاي أٙيتي ذٛزژطزاظٞا ( ٔ )ATM Securityي تاضس .ايٗ ضغُ تا غٙسٚلساض تا٘ه ،ضئيس ضؼث ٝتا٘ه  ٚفطٚضٙسٜ
زستٍاٟٞاي  ATMزض اضتثاط ٔي تاضس
ٍيصگي ّاي وارآهَز ٍرٍزي :

حسالل هيساى تحصيالت  :فٛق زيپّٓ اِىتط٘ٚيه  ٚيا وأپيٛتط
حسالل تَاًايي  :سالٔت وأُ جسٕي  ٚشٙٞي
هْارت ّاي پيص ًياز ٘ :ساضز
طَل زٍرُ آهَزش :
طَل زٍرُ آهَزش

:

160

ساعت

ن زهاى آهَزش ًظري

:

50

ساعت

ن زهاى آهَزش عولي

:

110

ساعت

ن زهاى وارٍرزي

:

نن

ساعت

ن زهاى پرٍشُ

:

نن

ساعت

تَزجِ تٌسي ارزضياتي ( تِ زرصس )
 وتثي %25 : عولي %65: اذالق حرفِ اي %10:صالحيت ّاي حرفِ اي هرتياى :

ِيسا٘س اِىتط٘ٚيه  ٚيا وأپيٛتط تا  2ساَ ساتم ٝتؼٕيط زستٍاٞ ٜاي ذٛزژطزاظ
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٭ تعريف زليك استاًسارز ( اصطالحي ) :
 ATMذالصِ ضسُ Automted Teller Machine

٭ اصطالح اًگليسي استاًسارز ( ٍ اصطالحات هطاتِ جْاًي ) :
-

٭ هْن تريي استاًسارزّا ٍ رضتِ ّاي هرتثط تا ايي استاًسارز :
-

٭ جايگاُ استاًسارز ضغلي از جْت آسية ضٌاسي ٍ سطح سرتي وار :
الف  :جسٍ هطاغل عازي ٍ ون آسية



ب  :جسٍ هطاغل ًسثتاً سرت



طثك سٌس ٍ هرجع ......................................

ج  :جسٍ هطاغل سرت ٍ زياى آٍر



طثك سٌس ٍ هرجع ........................................

ز ً :ياز تِ استعالم از ٍزارت وار



طثك سٌس ٍ هرجع ......................................
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استا٘ساضز آٔٛظش ضغُ  /ضايستٍي
 -ضايستٍي ٞا  /واضٞا

1

2

عٌاٍيي

رزيف

1

ػية ياتي  ٚتؼٕيط واضر ذٛاٖ ( )Card reader

2

ػية ياتي  ٚتؼٕيط ژ َٛژطزاظ (  ٚ )Dispenserزضيافت وٙٙس ٜژ)Despositor ( َٛ

3

ػية ياتي  ٚتؼٕيط ژطيٙتطٞا ( )Receipt & Jurnal

4

ػييية ييياتي  ٚتؼٕيييط غييفح ٝوّيييسٞا (  ٚ )Keypad, Screen Keyغييفحٕ٘ ٝييايص
( )Screen LCD , monitor

5

ػية ياتي  ٚتؼٕيط ضايا٘ ٝژطزاظ٘س)Hdd, Ram, Cpu ( Pc ٜ

6

٘ػة ٘طْ افعاضٞاي ٔطتٛع ٚ ٝاتػاَ تhost server ٝ

7

اضائ ٝضاٞىاضٞاي أٙيتي ذٛزژطزاظٞا ( )ATM Security

1.

Occupational / Competency Standard
. Competency / task

6

2

تطٌ ٝاستا٘ساضز آٔٛظش
 -تطٌٝي تحّيُ آٔٛظش

عٌَاى :
ػية ياتي  ٚتؼٕيط واضر ذٛاٖ ( )Card reader

ظٔاٖ آٔٛظش
٘ظطي

ػّٕي

جٕغ

6

14

20

زاًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاز

تَجْات زيست هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

زاًص :
 -وّٕ ٝضٙاسايي ضرػي يا PIN

15زليمٝ

 ٌٛاٞي ٞاي زيجيتاِي تيا اسيتفاز ٜاظظييط سياذت وّييسػٕٔٛي ( )PKI
 -واضر ٞاي ٛٞضٕٙس ( )Smart card

30زليمٝ
30زليمٝ

 احطاظ ٛٞييت  ٚا٘يٛاع آٖ ( تيه فياوتٛض ،ٜوّٕي ٝػثيٛض،استفاز ٜاظ  OTPSاظ عطيك تّفٗ ٕٞطاemail ٚ ٜ

30زليمٝ

 تٛوٗ  ٚا٘ٛاع آٖ (  : )Tokenاحطاظ ٛٞيت چٙس ٔٙظٛضٜDN Token , USB Token ,ايجاز وٙٙس ٜوّٕيٝ

30زليمٝ

ػثٛض  ٚتٛوٗ تئٛتطيه
 -تاض وس ذٛاٖ Barcode reader

15زليمٝ

 ا٘ٛاع تاض وس ذيٛاٖ ( ييه تؼيسي  ،ز ٚتؼيسي  ،ذغيي ٚسغحي )

30زليمٝ

 -زٚضتيٗ  ٚا٘ٛاع آٖ

30زليمٝ

 COMS -زٚضتيٗ

30زليمٝ

 ويياضر ذييٛاٖ  ٚا٘ييٛاع آٖ ( ٔٛتييٛض زاض  ،تييسٛٔ ٖٚتييٛض ،تطويثي تا لاتّيت ذٛا٘سٖ ٛ٘ ٚضتٗ  ،تاضوس ٔغٙاعيسي تسٖٚ

45زليمٝ

تٕاس )
ٞTrack -اي 3ٚ2ٚ1

30زليمٝ

 -وثظ وٙٙس ٜأٙيتي واضر

30زليمٝ

ٚ -ضٚزي ٞاي e pos

15زليمٝ
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 ضايا٘ٔ ٝطتي ٔيع  ٚغٙسِي ٔطتي زيتا ژطغوتٛض ٔيع ٚغٙسِي واضآٔٛظ ترتٚ ٝايت تطز ترت ٝژان وٗ ٔاغيه زستٍاATM ٜ ا٘ٛاع واضر ٞاي ٛٞضٕٙس EPOS ا٘ٛاع ژيچ ٌٛضتي چٟاضس،ٛزٚسٛ
 زْ تاضيه ا٘ثط زست سٛوت ظٖ ِٚت ٔتط أ ٓٞتط ژيچ ٌٛضتي ساػتي ژيچ ٌٛضتي ٔچي واتطژٙس سيٓ چيٗ زْ وج آچاض آِٗ لّٓ ٔٛ چسة ػايك سٞٛاٖ ٌطز آچاضفطا٘سٝ ٛٞيٝ ژايٛٞ ٝيٝ-سيٓ لّغ

ضٌ ٝاستا٘ساضز آٔٛظش
 -تطٌٝي تحّيُ آٔٛظش

عٌَاى :
ػية ياتي  ٚتؼٕيط واضر ذٛاٖ ( )Card reader

ظٔاٖ آٔٛظش
٘ظطي

ػّٕي

جٕغ

زاًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاز

تَجْات زيست هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

 لّغ وصهْارت :
 اسفٙج ٘سٛظ ٔتط2:30
 ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚتؼٕيط Usb token ِٔٛتي ٔتطزيجيتاِي ا٘ثطزست2:30
 ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚتؼٕيط تاضوسذٛاٖ چىص ػية ياتي  ،تؼٛيض Web cam2
 آي سي وص ژيچ ٌٛضتي تطيٕط2:30
 ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚتؼٕيط Card reader آچاضBox2:30
 ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚتؼٕيط وثظ وٙٙس ٜأٙيتي واضر آچاضژطس آچاضيىسط ترت ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚتؼٕيط وطٙس ٜواضر2
 ضٚغٗ زاًٖگرش :
 چطاؽ لٜٛ فاظٔتط غثط  ٚحٛغّ ٝزض تطريع  ٚػية ياتي لغؼار ليچي زلت  ٚضيعتيٙي زض ضفغ ػيٛب لغؼار آچاض ستاض ٜاي سٛا ٗٞترت زِطPCBايوٌي ٍ تْساضت :
 جاضٚتطليPCB استفاز ٜاظ فاظٔتط جٟت اعٕيٙاٖ اظ لغغ تٛزٖ جطياٖ تطق جٟيت وٙتيطَ ضفيغ ضيسٖ ٌ -يط ٜضٔٚيعي زستثٙس آ٘تي استاتيهػية
 جؼث ٝوٕه ٞاي اِٚيٝ وپس َٛاتص ٘طا٘يتَجْات زيست هحيطي :

 اظ زٚض ضيرتٗ وايؼار تطزٞاي اِىتط٘ٚيىي  ٚلغؼار ژالستيىي  ٚفّعي وي ٝتؼيٛيضضس ٜا٘س  ٚظتاِ ٝت ٝحساب ٔي آيٙس ت ٝغٛضر تفىيه ٘طسٕٞ ٚ ٜطا ٜتا سايط ظتاِيٞ ٝياي
ضٟطي ذٛززاضي ٌطزز.

8

تطٌ ٝاستا٘ساضز آٔٛظش
 -تطٌٝي تحّيُ آٔٛظش

ػٛٙاٖ :

ظٔاٖ آٔٛظش

ػية ياتي  ٚتؼٕيط ژ َٛژيطزاظ (  ٚ )Dispenserزضيافيت
وٙٙس ٜژ)Depositor ( َٛ

٘ظطي

ػّٕي

جٕغ

11

24

35

زاًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاز

تَجْات زيست هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

زاًص :
 -زستٍاٞ ٜاي زضيافت  ٚژطزاذت وٙٙسٚ ٜج٘ ٝمس  ٚژاوار

15زليمٝ

 ضٚش واض ژ َٛژطزاظٞيا) ،(Cash Dispenserاجيعا ٚٔىاٖ آٖ ٞا زض  ٚ ATMػيٛب احتٕاِي آ ٟ٘ا
 -ضٚش وييياض زضيافيييت وٙٙيييس ٜژاويييار

45زليمٝ

(Packet

) ، Depositorاجييعا ٔ ٚىيياٖ آٖ زض  ٚ ATMػيييٛب

45زليمٝ

احتٕاِي آ ٖ
 زضيافيت وٙٙيس ٜژي ،(Cash Depositor) َٛاجيعا ٚٔىاٖ آٖ زض  ٚ ATMػيٛب احتٕاِي آ ٖ
 ضٚش وياض  ، cash Handlingاجيعا ٔ ٚىياٖ آٖ زض ٚ ATMػيٛب احتٕاِي آ ٟ٘ا
 ضٚش واض چطٓ اِىتط٘ٚيىي  ٚا٘ٛاع ،اجيعا ٔ ٚىياٖ آٖ زض ٚ ATMػيٛب احتٕاِي آ ٟ٘ا
 ضٚش واض تطريع زٙٞس ٜاسىٙاس  ٚا٘ٛاع ،اجعا ٔ ٚىاٖآٖ زض  ٚ ATMػيٛب احتٕاِي آٟ٘ا

45زليمٝ

45زليمٝ

15زليمٝ

45زليمٝ

 ضٚش واض زستٍا ٜتطٌطت زٙٞس ٜژِٟٛاي ت ٓٞ ٝچسثيسٜ)  ، (Reject Binاجعا ٔ ٚىياٖ آٖ زض  ٚ ATMػييٛب

45زليمٝ

احتٕاِي آٖ
 ضٚش واض زستٍأ ٜىص يا ، Vacuumاجعا ٔ ٚىاٖ آٖزض  ٚ ATMػيٛب احتٕاِي آ ٖ

30زليمٝ

 غييٙسٚق تاظيافييت )ٔ ٚ (Retract Unitىيياٖ آٖ زض ٚ ATMػيٛب احتٕاِي آٖ

15زليمٝ

9

 ضايا٘ٔ ٝطتي ٔيع  ٚغٙسِي ٔطتي زيتا ژطغوتٛض ٔيع ٚغٙسِي واضآٔٛظ ترتٚ ٝايت تطز ترت ٝژان وٗ ٔاغيه زستٍاATM ٜ ا٘ٛاع ژيچ ٌٛضتي چٟاضس،ٛزٚسٛ
 زْ تاضيه ا٘ثط زست سٛوت ظٖ ِٚت ٔتط أ ٓٞتط ژيچ ٌٛضتي ساػتي ژيچ ٌٛضتي ٔچي واتطژٙس سيٓ چيٗزْ وج
 آچاض آِٗ لّٕٛ چسة ػايك سٞٛاٖ ٌطز آچاضفطا٘سٝ ٛٞيٝ ژايٛٞ ٝيٝسيٓ لّغ لّغ وص اسفٙج ٘سٛظ ٔتط ِٔٛتي ٔتطزيجيتاِي ا٘ثطزست چىص آي سي وص ژيچ ٌٛضتي تطيٕط -آچاضBox

تطٌ ٝاستا٘ساضز آٔٛظش
 -تطٌٝي تحّيُ آٔٛظش

ػٛٙاٖ :

ظٔاٖ آٔٛظش

ػية ياتي  ٚتؼٕييط ژي َٛژيطزاظ (  ٚ )Dispenserزضيافيت
وٙٙس ٜژ)Depositor ( َٛ

٘ظطي

ػّٕي

جٕغ

11

24

35

زاًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاز

تَجْات زيست هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

ٌ -ا ٚغٙسٚق ) ، (Safe Unitا٘ٛاع ٔ ٚىاٖ آٖ زض ATM

 ٚػيٛب احتٕاِي آٖ

 آچاضژطس آچاضيىسط ترت ضٚغٗ زاٖ چطاؽ لٜٛ فاظٔتط ليچي آچاض ستاض ٜاي سٛا ٗٞترت زِطPCB جاضٚتطليPCB ٌيط ٜضٔٚيعي زستثٙس آ٘تي استاتيه جؼث ٝوٕه ٞاي اِٚيٝ -وپس َٛاتص ٘طا٘ي

15زليمٝ

 لفُ ٞاي ٌا ٚغٙسٚق ( زيجيتاِي ػسزي  ،وّيسي  ،تطويثي ٚزيجيتاَ حطٚفيي ) ا٘يٛاع ٔ ٚىياٖ آٖ زض  ٚ ATMػييٛب

15زليمٝ

احتٕاِي آٖ
 ضٚش ويياض سٙسييٛض تاييييس اسييىٙاس ،ا٘ييٛاع ٔ ٚىيياٖ آٖ زض ٚ ATMػيٛب احتٕاِي آٖ
 ضٚش واض ورأت سٙج اسيىٙاس ،ا٘يٛاع ٔ ٚىياٖ آٖ زض ٚ ATMػيٛب احتٕاِي آٖ

45زليمٝ

45زليمٝ

 -لفُ واست ٔ ٚىاٖ آٖ زض  ٚ ATMػيٛب احتٕاِي آٖ

15زليمٝ

 -واست اسىٙاس ٔ ٚىاٖ آٖ زض  ٚ ATMػيٛب احتٕاِي آٖ

15زليمٝ

 ضٚش واض حسٍط ژط يا ذاِي تيٛزٖ واسيت ٔ ٚىياٖ آٖ زض ٚ ATMػيٛب احتٕاِي آٖ
 ضٚش واض ٕ٘يايص ٌيط زسيتىاضي واسيت ٔ ٚىياٖ آٖ زض ٚ ATMػيٛب احتٕاِي آٖ
 ضٚش واض ضاتط  ،ا٘ٛاع( ذٛزواض  ٚغيط ذٛزواض ) ٔ ٚىاٖ آٖزض  ٚ ATMػيٛب احتٕاِي آٖ
 ضٚش وياض ٔ ،remote switchىياٖ آٖ زض ٚ ATMػيٛب احتٕاِي آٖ

45زليمٝ

45زليمٝ

45زليمٝ

30زليمٝ

هْارت :
 -ػية ياتي  ٚتؼٕيط ژ َٛژطزاظ

2

 -ػية ياتي  ٚتؼٕيط زضيافت وٙٙس ٜژاوار

2

 -ػية ياتي  ٚتؼٕيط زضيافت وٙٙس ٜژَٛ

2
11

تطٌ ٝاستا٘ساضز آٔٛظش
 -تطٌٝي تحّيُ آٔٛظش

ػٛٙاٖ :
ػية ياتي  ٚتؼٕييط ژي َٛژيطزاظ (  ٚ )Dispenserزضيافيت
وٙٙس ٜژ)Depositor ( َٛ

ظٔاٖ آٔٛظش
٘ظطي

ػّٕي

جٕغ

11

24

35

زاًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ايوٌي
تَجْات زيست هحيطي هرتثط

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاز
هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

 -ػية ياتي  ٚتؼٛيض cash Handling

1:30

 -ػية ياتي  ٚتؼٛيض چطٓ اِىتط٘ٚيىي

1:30

 -ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚيا تؼٕيط تطريع زٙٞس ٜاسىٙاس

1:30

 ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚييا تؼٕييط زسيتٍا ٜتطٌطيت زٙٞيسٜژِٟٛاي ت ٓٞ ٝچسثيس(Reject Bin ) ٜ
 ػييية ييياتي ،تؼييٛيض  ٚيييا تؼٕيييط زسييتٍأ ٜىييص ييياVacuum
 ػييية ييياتي  ،تؼييٛيض  ٚيييا تؼٕيييط غييٙسٚق تاظيافييت)(Retract Unit
 -ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚيا تؼٕيط سٙسٛض تاييس اسىٙاس

1:30

 -ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚيا تؼٕيط ورأت سٙج اسىٙاس

1:30

 ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚيا تؼٕيط حسٍط ژيط ييا ذياِي تيٛزٖواست
 ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚيا تؼٕيط ٕ٘ايص ٌط زستىاضي واست ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚيا تؼٕيط ضاتط  ٚا٘ٛاع آٖ ( ذٛزوياض ٚغيط ذٛزواض )
 -ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚيا تؼٕيط remote switch

1:30
1:30
1:30

1:30
1:30
1:30
1:30

ًگرش :
 غثط  ٚحٛغّ ٝزض تطريع  ٚػية ياتي لغؼار زلت  ٚضيعتيٙي زض ضفغ ػيٛب لغؼارايوٌي ٍ تْساضت :
 استفاز ٜاظ فاظٔتط جٟت اعٕيٙاٖ اظ لغغ تٛزٖ جطياٖ تطق جٟت وٙتطَ ضفغ ضسٖ ػيةتَجْات زيست هحيطي :
 اظ زٚض ضيرتٗ وايؼار تطزٞاي اِىتط٘ٚيىي  ٚلغؼار ژالستيىي  ٚفّعي و ٝتؼٛيض ضسٜا٘س  ٚظتاِ ٝت ٝحساب ٔي آيٙس ت ٝغٛضر تفىيه ٘طسٕٞ ٚ ٜطا ٜتا سايط ظتاِٞ ٝياي ضيٟطي
ذٛززاضي ٌطزز.
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تطٌ ٝاستا٘ساضز آٔٛظش
 -تطٌٝي تحّيُ آٔٛظش

عٌَاى :

ظٔاٖ آٔٛظش

ػية ياتي  ٚتؼٕيط ژطيٙتط ٞا ( )Receipt & Jurnal

٘ظطي

ػّٕي

جٕغ

4

11

15

زاًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاز

تَجْات زيست هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

زاًص :
 ژطيٙتط  ٚا٘ٛاع آٖ (حطاضتي  ،سٛظ٘ي  ،ضيث٘ٛي ٌ ٚطافيىي)  ٚػيٛب احتٕاِي اٖ ٞا
 -ضٚش واض ژطيٙتط ضسيس يا واضتط Receipt printer

1
30زليمٝ

 ضٚش واض چاژٍط ٚليايغ ييا ٌيعاضش ػّٕىيطز زسيتٍا،ٜJournal printer

30زليمٝ

 -اجعاي ژطيٙتطٞاي حطاضتي  ٚػيٛب احتٕاِي آٖ ٞا

30زليمٝ

 -اجعاي ژطيٙتطٞاي چاژي  ٚػيٛب احتٕاِي آٖ ٞا

30زليمٝ

 -ضٚش واض واتط زستٍا ٚ ٜػيٛب احتٕاِي آٖ

15زليمٝ

 -ضٚش واض ٞس حطاضتي  ٚػيٛب احتٕاِي آٖ

15زليمٝ

 -ضٚش واض تحٛيُ زٙٞس ٜژطيٙت  ٚػيٛب احتٕاِي آٖ

15زليمٝ

 -ضٚش واض وطٙس ٜواغص  ٚػيٛب احتٕاِي آٖ

15زليمٝ

ٟٔاضر :
 -تؼٛيض ض َٚواغص

30زليمٝ

 -ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚتؼٕيط واتط زستٍاٜ

1:30

 -ػية ياتي  ٚتؼٛيض  ٚتؼٕيط ٞس حطاضتي

1:30

 -ػية ياتي  ٚتؼٛيض  ٚتؼٕيط ضيثٖٛ

1:30

 -ػية ياتي  ٚتؼٛيض  ٚتؼٕيط تحٛيُ زٙٞس ٜژطيٙت

1:30

 -ػية ياتي  ٚتؼٛيض  ٚتؼٕيط وطٙس ٜواغص

1:30

 -تؼٛيض  ٚتؼٕيط اساسي ژطيٙتطٞاي حطاضتي

1:30

 تؼٛيض  ٚتؼٕيط اساسي ژطيٙتطٞاي چاژي1:30
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 ضايا٘ٔ ٝطتي ٔيع  ٚغٙسِي ٔطتي زيتا ژطغوتٛض ٔيع ٚغٙسِي واضآٔٛظ ترتٚ ٝايت تطز ترت ٝژان وٗ ٔاغيه زستٍاATM ٜ ا٘ٛاع ژيچ ٌٛضتي چٟاضس،ٛزٚسٛ
 زْ تاضيه ا٘ثط زست سٛوت ظٖ ِٚت ٔتط أ ٓٞتط ژيچ ٌٛضتي ساػتي ژيچ ٌٛضتي ٔچي واتطژٙس سيٓ چيٗزْ وج
 آچاض آِٗ لّٕٛ چسة ػايك سٞٛاٖ ٌطز آچاضفطا٘سٝ ٛٞيٝ ژايٛٞ ٝيٝسيٓ لّغ لّغ وص اسفٙج ٘سٛظ ٔتط ِٔٛتي ٔتطزيجيتاِي ا٘ثطزست چىص آي سي وص ژيچ ٌٛضتي تطيٕط آچاضBox -آچاضژطس

تطٌ ٝاستا٘ساضز آٔٛظش
 -تطٌٝي تحّيُ آٔٛظش

عٌَاى :

ظٔاٖ آٔٛظش

ػية ياتي  ٚتؼٕيط ژطيٙتط ٞا ( )Receipt & Jurnal

٘ظطي

ػّٕي

جٕغ

زاًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاز

تَجْات زيست هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

 آچاضيىسط ترتًگرش :
 ضٚغٗ زاٖ غثط  ٚحٛغّ ٝزض تطريع  ٚػية ياتي لغؼار چطاؽ لٜٛ فاظٔتط زلت  ٚضيعتيٙي زض ضفغ ػيٛب لغؼار ليچي آچاض ستاض ٜايايوٌي ٍ تْساضت :
 سٛا ٗٞترت زِطPCB جاضٚتطليPCB استفاز ٜاظ فاظٔتط جٟت اعٕيٙاٖ اظ لغغ تٛزٖ جطياٖ تطق جٟت وٙتطَ ضفغ ضسٖ ػية ٌيط ٜضٔٚيعيتَجْات زيست هحيطي :
 زستثٙس آ٘تي استاتيه جؼث ٝوٕه ٞاي اِٚيٝ اظ زٚض ضيرتٗ وايؼار تطزٞاي اِىتط٘ٚيىي  ٚلغؼار ژالستيىي  ٚفّعي و ٝتؼٛيض ضسٜ -وپس َٛآتص ٘طا٘ي

ا٘س  ٚظتاِ ٝت ٝحساب ٔي آيٙس ت ٝغٛضر تفىيه ٘طسٕٞ ٚ ٜطا ٜتا سايط ظتاِٞ ٝياي ضيٟطي
ذٛززاضي ٌطزز.
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تطٌ ٝاستا٘ساضز آٔٛظش
 -تطٌٝي تحّيُ آٔٛظش

عٌَاى :
ػية ياتي  ٚتؼٕيط غفح ٝوّيس ٞا ( Keypad, Screen
 )Keyغفحٕ٘ ٝايص ( )Screen Lcd , monitor

ظٔاٖ آٔٛظش
٘ظطي

ػّٕي

جٕغ

6

14

20

زاًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ايوٌي
تَجْات زيست هحيطي هرتثط

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاز
هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

زاًص :
 -غفح ٝوّيس  ،ا٘ٛاع  ٚػيٛب احتٕاِي آٖ

45زليمٝ

 -جٙس غفح ٝوّيس

15زليمٝ

 -تؼساز وّيسٞا

15زليمٝ

 -غفحٚ ٝضٚز ضٔع  ٚػيٛب احتٕاِي آٖ

15زليمٝ

 ٚ Keypad -ػيٛب احتٕاِي آٖ

45زليمٝ

 ٚPin pad -ػيٛب احتٕاِي آٖ

45زليمٝ

 ضٔيع ٍ٘ياض  ٚا٘يٛاع )ٚ (DES, 3DES, RSA1024ػيٛب احتٕاِي آٖ ٞا
 ٔا٘يتٛض  ٚا٘ٛاع (  ٚ )LCD, CRTػيٛب احتٕاِي آٖ ٞا 30زليمٝ1

ٚ -اسظ غٛتي ٔا٘يتٛض  ٚ Speakerػيٛب احتٕاِي آٖ ٞا

30زليمٝ
45زليمٝ

 ٕ٘ايطٍط ٞاي (  ، Display Screenتىطً٘  ٚضٍ٘يي) ٚػيٛب احتٕاِي آٖ ٞا
  ٚ Screen Buttonsػيٛب احتٕاِي آٖ ٞا15زليمٝ
ٟٔاضر :
 -ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚتؼٕيط غفح ٝوّيس

1:30

 -ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚتؼٕيط غفحٚ ٝضٚز ضٔع

1:30

 -ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚتؼٕيط Keypad

1:30

 -ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚتؼٕيط Pin pad

1:30

 -ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚتؼٕيط ا٘ٛاع ضٔع ٍ٘اض

2

 -ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚتؼٕيطا٘ٛاع ٔا٘يتٛض

1:30

 -ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚتؼٕيط ٚاسظ غٛتي ٔا٘يتٛض

1:30

 -ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚتؼٕيط ا٘ٛاع ٕ٘ايطٍط

1:30

 ػية ياتي  ،تؼٛيض  ٚتؼٕيط Screen Buttons1:30
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 ضايا٘ٔ ٝطتي ٔيع  ٚغٙسِي ٔطتي زيتا ژطغوتٛض ٔيع ٚغٙسِي واضآٔٛظ ترتٚ ٝايت تطز ترت ٝژان وٗ ٔاغيه زستٍاATM ٜ ا٘ٛاع ژيچ ٌٛضتي چٟاضس،ٛزٚسٛ
 زْ تاضيه ا٘ثط زست سٛوت ظٖ ِٚت ٔتط أ ٓٞتط ژيچ ٌٛضتي ساػتي ژيچ ٌٛضتي ٔچي واتطژٙس سيٓ چيٗزْ وج
 آچاض آِٗ لّٕٛ چسة ػايك سٞٛاٖ ٌطز آچاضفطا٘سٝ ٛٞيٝ ژايٛٞ ٝيٝسيٓ لّغ لّغ وص اسفٙج ٘سٛظ ٔتط ِٔٛتي ٔتطزيجيتاِي ا٘ثطزست چىص آي سي وص ژيچ ٌٛضتي تطيٕط آچاضBox آچاضژطس -آچاضيىسط ترت

تطٌ ٝاستا٘ساضز آٔٛظش
 -تطٌٝي تحّيُ آٔٛظش

عٌَاى :
ػية ياتي  ٚتؼٕيط غفح ٝوّيس ٞا ( Keypad, Screen
 )Keyغفحٕ٘ ٝايص ( )Screen Lcd , monitor

ظٔاٖ آٔٛظش
٘ظطي

ػّٕي

جٕغ

زاًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ايوٌي
تَجْات زيست هحيطي هرتثط

ًگرش :
 غثط  ٚحٛغّ ٝزض تطريع  ٚػية ياتي لغؼار زلت  ٚضيعتيٙي زض ضفغ ػيٛب لغؼارايوٌي ٍ تْساضت :
 استفاز ٜاظ فاظٔتط جٟت اعٕيٙاٖ اظ لغغ تٛزٖ جطياٖ تطق جٟت وٙتطَ ضفغ ضسٖ ػيةتَجْات زيست هحيطي :
 اظ زٚض ضيرتٗ وايؼار تطزٞاي اِىتط٘ٚيىي  ٚلغؼار ژالستيىي  ٚفّعي و ٝتؼٛيض ضسٜا٘س  ٚظتاِ ٝت ٝحساب ٔي آيٙس ت ٝغٛضر تفىيه ٘طسٕٞ ٚ ٜطا ٜتا سايط ظتاِٞ ٝياي ضيٟطي
ذٛززاضي ٌطزز.

15

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاز
هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

 ضٚغٗ زاٖ چطاؽ لٜٛ فاظٔتط ليچي آچاض ستاض ٜاي سٛا ٗٞترت زِطPCB جاضٚتطليPCB ٌيط ٜضٔٚيعي زستثٙس آ٘تي استاتيه جؼث ٝوٕه ٞاي اِٚيٝ -وپس َٛاتص ٘طا٘ي

تطٌ ٝاستا٘ساضز آٔٛظش
 -تطٌٝي تحّيُ آٔٛظش

عٌَاى :

ظٔاٖ آٔٛظش

ػية ياتي  ٚتؼٕيط ضايا٘ ٝژطزاظ٘سPc ٜ

٘ظطي

ػّٕي

جٕغ

( )Hdd, Ram, Cpu
6

14

20

زاًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاز

تَجْات زيست هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

زاًص :
 ٔٙثغ تغصي ٝيا  ٚPowerضٚش واض ،ذطٚجي ٞا  ٚػيٛباحتٕاِي آٖ
 -ا٘ٛاع  ،CPUذطٚجي ٞا  ٚػيٛب احتٕاِي آٖ

1
1

 -ا٘ٛاع  ٚ RAMػيٛب احتٕاِي آٖ

45زليمٝ

 -ا٘ٛاع  ٚ HDDػيٛب احتٕاِي آٖ

45زليمٝ

 ضاتظ ٞاي وٙتطَ اضتثاط (  ٚ )Server , Hostػيٛباحتٕاِي آٖ

1

 -ا٘ٛاع ٔٛزْ  ٚػيٛب احتٕاِي آٟ٘ا

45زليمٝ

 -واضر ٌطافيه  ٚػيٛب احتٕاِي آٟ٘ا

45زليمٝ

ٟٔاضر :
 -ػية ياتي  ،تؼٕيط  ٚتؼٛيض ٔٙثغ تغصيٝ

2

 -ػية ياتي  ٚتؼٛيض ا٘ٛاع CPU

2

 -ػية ياتي  ٚتؼٛيض ا٘ٛاع RAM

2

 -ػية ياتي  ٚتؼٛيض ا٘ٛاع HDD

2

 -ػية ياتي  ،تؼٕيط  ٚتؼٛيض ضاتظ ٞاي وٙتطَ اضتثاط

2

 -ػية ياتي  ٚتؼٛيض ٔٛزْ

2

 -ػية ياتي  ٚتؼٛيض واضر ٌطافيه

2

ًگرش:
 غثط  ٚحٛغّ ٝزض تطريع  ٚػية ياتي لغؼار -زلت  ٚضيعتيٙي زض ضفغ ػيٛب لغؼار

16

 ضايا٘ٔ ٝطتي ٔيع  ٚغٙسِي ٔطتي زيتا ژطغوتٛض ٔيع ٚغٙسِي واضآٔٛظ ترتٚ ٝايت تطز ترت ٝژان وٗ ٔاغيه زستٍاATM ٜ ٔٛزْ ADSL واضر ٌطافيه چيپ CPU RAM HDD ا٘ٛاع ژيچ ٌٛضتي چٟاضس،ٛزٚسٛ
 زْ تاضيه ا٘ثط زست سٛوت ظٖ ِٚت ٔتط أ ٓٞتط ژيچ ٌٛضتي ساػتي ژيچ ٌٛضتي ٔچي واتطژٙس سيٓ چيٗزْ وج
 آچاض آِٗ لّٕٛ چسة ػايك سٞٛاٖ ٌطز آچاضفطا٘سٝٛٞ -يٝ

تطٌ ٝاستا٘ساضز آٔٛظش
 -تطٌٝي تحّيُ آٔٛظش

عٌَاى :

ظٔاٖ آٔٛظش
٘ظطي

ػية ياتي  ٚتؼٕيط ضايا٘ ٝژطزاظ٘سPc ٜ

ػّٕي

جٕغ

( )Hdd, Ram, Cpu
زاًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاز

تَجْات زيست هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

 ژايٛٞ ٝيٝايوٌي ٍ تْساضت :
سيٓ لّغ استفاز ٜاظ فاظٔتط جٟت اعٕيٙاٖ اظ لغغ تٛزٖ جطياٖ تطق جٟت وٙتطَ ضفغ ضسٖ ػية  -لّغ وص اسفٙج ٘سٛظ ٔتطتَجْات زيست هحيطي :
 ِٔٛتي ٔتطزيجيتاِي اظ زٚض ضيرتٗ وايؼار تطزٞاي اِىتط٘ٚيىي  ٚلغؼار ژالستيىي  ٚفّعي و ٝتؼٛيض ضس - ٜا٘ثطزستا٘س  ٚظتاِ ٝت ٝحساب ٔي آيٙس ت ٝغٛضر تفىيه ٘طسٕٞ ٚ ٜطا ٜتا سايط ظتاِٞ ٝياي ضيٟطي  -چىص
 آي سي وصذٛززاضي ٌطزز.
 ژيچ ٌٛضتي تطيٕط آچاضBox آچاضژطس آچاضيىسط ترت ضٚغٗ زاٖ چطاؽ لٜٛ فاظٔتط ليچي آچاض ستاض ٜاي سٛا ٗٞترت زِطPCB جاضٚتطليPCB ٌيط ٜضٔٚيعي زستثٙس آ٘تي استاتيه جؼث ٝوٕه ٞاي اِٚيٝ -وپس َٛاتص ٘طا٘ي

17

تطٌ ٝاستا٘ساضز آٔٛظش
 -تطٌٝي تحّيُ آٔٛظش

عٌَاى :

ظٔاٖ آٔٛظش

٘ػة ٘طْ افعاض ٞاي ٔطتٛع ٚ ٝاتػاَ تHost server ٝ
٘ظطي

ػّٕي

جٕغ

12

23

35

زاًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاز

تَجْات زيست هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

زاًص :
ٚ -ضٚزي ٞاي ATM

45زليمٝ

 -ذطٚجي ٞاي ATM

45زليمٝ

 -ضاتظ ٞاي اضتثاعي زض ATM

45زليمٝ

 -ژطزاظضٍطٞاي ٔيعتاٖ

45زليمٝ

 -ا٘ٛاع زض ٌاٞ ٜا

45زليمٝ

 ٚ epos -ا٘ٛاع آٖ

45زليمٝ

 -سيستٓ ػأُ ٚيٙسٚظ اوس ژي يا 7

45زليمٝ

 -زضايٛض ٞا

45زليمٝ

XFS manager -

45زليمٝ

Calignite platform -

45زليمٝ

 CEN/ XFS Standard Base Driver Solution 9XFS3 Compliot

45زليمٝ

 -ضٚش وٙتطَ ذغاٞاي زض ٖٚسيستٕي

1

 -فاوتٛضٞاي اِٚي ٚ ٝثا٘ٛيٝ

1

 ضييثىٞ ٝيياي اضتثيياعي ( تّفييٗ  ،فيثييط ٘ييٛضي  ،اتط٘ييت ، 10/100زيتا )  ٚذظ mpls

1

 -ژطٚتىُ mpls

45زليمٝ

18

 ضايا٘ٔ ٝطتي ٔيع  ٚغٙسِي ٔطتي زيتا ژطغوتٛض ٔيع ٚغٙسِي واضآٔٛظ ترتٚ ٝايت تطز ترت ٝژان وٗ ٔاغيه زستٍاATM ٜ ٘طْ افعاض ٚيٙسٚظ ا٘ٛاع واتُ ٞاي ضثى( ٝRGBHV cables ,
standard cable ,
High-End cable,
Halogen free ,
power cables,VGA
cables,Audio
cables, fire-re
)tardant, coaxiar
 ا٘ٛاع ژيچ ٌٛضتي چٟاضس،ٛزٚسٛ
 زْ تاضيه ا٘ثط زست سٛوت ظٖ ِٚت ٔتط أ ٓٞتط ژيچ ٌٛضتي ساػتي ژيچ ٌٛضتي ٔچي واتطژٙس سيٓ چيٗزْ وج
 آچاض آِٗ -لّٕٛ

تطٌ ٝاستا٘ساضز آٔٛظش
 -تطٌٝي تحّيُ آٔٛظش

عٌَاى :
٘ػة ٘طْ افعاض ٞاي ٔطتٛع ٚ ٝاتػاَ تHost server ٝ

ظٔاٖ آٔٛظش
٘ظطي

ػّٕي

جٕغ

12

23

35

زاًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ايوٌي

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاز

تَجْات زيست هحيطي هرتثط

هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

هْارت :
 -وٙتطَ ضاتظ ٞاي اضتثاعي

2

 وٙتيطَ ژطزاظضيٍطٞاي ٔيعتياٖ  ٚزض غيٛضر تيطٚظ ػيييةتؼٛيض آٖ ٞا
 -وٙتطَ ا٘ٛاع زض ٌاٞ ٜا  ٚضفغ ػيٛب آٖ ٞا

2
2

 ٘ػة  ٚيا ٕٛ٘ uninstallزٖ سيستٓ ػأُ ٚيٙسٚظ XPيا 7
٘ -ػة زضايٛضٞا

2

 -ا٘جاْ تٙظيٕار XFS manager

2

 -ا٘جاْ تٙظيٕار Calignite platform

2

 ا٘جاْ تٙظيٕار تط اسياس CEN/ XFS StandardBase Driver Solution 9 XFS3 Compliot
 -وٙتطَ ذغاٞاي زض ٖٚسيستٕي

3

2
2

 ٘ػة ضثىٞ ٝاي اضتثاعي ( تّفيٗ  ،فيثيط ٘يٛضي  ،اتط٘يت ، 10/100زيتا )  ٚذظ mpls

2

 -ا٘جاْ تٙظيٕار ژطٚتٛوُ mpls

2

ًگرش :
 غثط  ٚحٛغّ ٝزض تطريع ػية ضثى ٚ ٝتٙظيٕار ژطٚتٛوُ ٞا زلت  ٚضيعتيٙي زض ضفغ ػيٛب  ٚتٙظيٕار ژطٚتٛوُ ٞاايوٌي ٍ تْساضت :
 استفاز ٜاظ فاظٔتط جٟت اعٕيٙاٖ اظ لغغ تٛزٖ جطياٖ تطق جٟت وٙتطَ ضفغ ضسٖ ػيةتَجْات زيست هحيطي :
 اظ زٚض ضيرتٗ وايؼار تطزٞاي اِىتط٘ٚيىي  ٚلغؼار ژالستيىي  ٚفّعي و ٝتؼٛيض ضسٜا٘س  ٚظتاِ ٝت ٝحساب ٔي آيٙس ت ٝغٛضر تفىيه ٘طسٕٞ ٚ ٜطا ٜتا سايط ظتاِٞ ٝياي ضيٟطي
ذٛززاضي ٌطزز.
19

 چسة ػايك سٞٛاٖ ٌطز آچاضفطا٘سٝ ٛٞيٝ ژايٛٞ ٝيٝسيٓ لّغ لّغ وص اسفٙج ٘سٛظ ٔتط ِٔٛتي ٔتطزيجيتاِي ا٘ثطزست چىص آي سي وص ژيچ ٌٛضتي تطيٕط آچاضBox آچاضژطس آچاضيىسط ترت ضٚغٗ زاٖ چطاؽ لٜٛ فاظٔتط ليچي آچاض ستاض ٜاي سٛا ٗٞترت زِطPCB جاضٚتطليPCB ٌيط ٜضٔٚيعي زستثٙس آ٘تي استاتيه جؼث ٝوٕه ٞاي اِٚيٝ -وپس َٛاتص ٘طا٘ي

تطٌ ٝاستا٘ساضز آٔٛظش
 -تطٌٝي تحّيُ آٔٛظش

عٌَاى :
اضائ ٝضاٞىاض ٞاي أٙيتي ذٛز ژطزاظٞا ( ATM
)Security

ظٔاٖ آٔٛظش
٘ظطي

ػّٕي

جٕغ

5

10

15

زاًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ايوٌي
تَجْات زيست هحيطي هرتثط

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاز
هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

زاًص :
 ضٚش ٞاي زستطسي ت ٝاعالػار اظ عطيك ژصيط٘يسٞ ٜيايواضر
30زليمٝ
 ٔاغٔ َٚسيطيت ٌطزش واض يا WFM30زليمٝ

 -ضٚش ٞاي استمطاض )(Core Banking

30زليمٝ

 -ضٚش ٞاي سطلت اعالػار يا Phishing

30زليمٝ

 -ضٚش ٞاي حّٕ٘ ٝفٛش ٌط يا ٞىط )(Pharming

30زليمٝ

 -ضٚش ٞاي تسست آٚضزٖ حساب

30زليمٝ

 -زظزيسٖ وّٕ ٝػثٛض

30زليمٝ

 -سطٚيس زٙٞسٞ ٜاي DNS

30زليمٝ

 -احطاظ ٛٞيت ٞاي ز ٚػأُ  ٚچٙس ػأّي

30زليمٝ

 ضٚش ٞاي تمّة زض اعالػار واضتٟا ياCard Skimming
ٟٔاضر :

30زليمٝ

 وٙتطَ زستطسي ت ٝاعالػار اظ عطيك ژصيط٘سٞ ٜاي واضر ٔسيطيت ٌيطزش وياض ييا  WFMتيا اسيتفاز ٜاظ ٔياغَٚٔطتٛعٝ
 اضائ ٝضاٞىاض جٌّٛيطي اظ سطلت اعالػار ا٘سساز ضاٟٞا  ٚيا سٛضاخ ٞاي أٙيتيي جٟيت جّيٌٛيطي اظحّٕ٘ ٝفٛش ٌط يا ٞىط
 ا٘سساز ضاٟٞا  ٚيا سٛضاخ ٞاي أٙيتيي جٟيت جّيٌٛيطي اظتسست آٚضزٖ حساب
 ا٘سساز ضاٟٞا  ٚيا سٛضاخ ٞاي أٙيتيي جٟيت جّيٌٛيطي اظزظزيسٖ وّٕ ٝػثٛض
 ا٘جاْ تٙظيٕار سطٚيس زٙٞسٞ ٜاي DNS ا٘سساز ضاٟٞا  ٚيا سٛضاخ ٞاي أٙيتيي جٟيت جّيٌٛيطي اظضٚش ٞاي تمّة زض اعالػار واضتٟا
21

1
1
1:30
1:30
1:30
1
1
1:30

 ضايا٘ٔ ٝطتي ٔيع  ٚغٙسِي ٔطتي زيتا ژطغوتٛض ٔيع ٚغٙسِي واضآٔٛظ ترتٚ ٝايت تطز ترت ٝژان وٗ ٔاغيه زستٍاATM ٜ ٔاغٔ َٚسيطيت ٌطزش واضيا WFM
 ا٘ٛاع ژيچ ٌٛضتي چٟاضس،ٛزٚسٛ
 زْ تاضيه ا٘ثط زست سٛوت ظٖ ِٚت ٔتط أ ٓٞتط ژيچ ٌٛضتي ساػتي ژيچ ٌٛضتي ٔچي واتطژٙس سيٓ چيٗزْ وج
 آچاض آِٗ لّٕٛ چسة ػايك سٞٛاٖ ٌطز آچاضفطا٘سٝ ٛٞيٝ ژايٛٞ ٝيٝسيٓ لّغ لّغ وص اسفٙج ٘سٛظ ٔتط ِٔٛتي ٔتطزيجيتاِي ا٘ثطزست چىص -آي سي وص

تطٌ ٝاستا٘ساضز آٔٛظش
 -تطٌٝي تحّيُ آٔٛظش

عٌَاى :
اضائ ٝضاٞىاض ٞاي أٙيتي ذٛز ژطزاظٞا ( )ATM Security

زاًص  ،هْارت ً ،گرش  ،ايوٌي
تَجْات زيست هحيطي هرتثط

ًگرش :
 غثط  ٚحٛغّ ٝزض تطريع ػية ضثى ٚ ٝتٙظيٕار ژطٚتىُ ٞا زلت  ٚضيعتيٙي زض ضفغ ػيٛب  ٚتٙظيٕار ژطٚتىُ ٞاايوٌي ٍ تْساضت :
تَجْات زيست هحيطي :
-
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ظٔاٖ آٔٛظش
٘ظطي

ػّٕي

جٕغ

تجْيسات  ،اتسار  ،هَاز
هصرفي ٍ هٌاتع آهَزضي

 ژيچ ٌٛضتي تطيٕط آچاضBox آچاضژطس آچاضيىسط ترت ضٚغٗ زاٖ چطاؽ لٜٛ فاظٔتط ليچي آچاض ستاض ٜاي سٛا ٗٞترت زِطPCB جاضٚتطليPCB ٌيط ٜضٔٚيعي زستثٙس آ٘تي استاتيه جؼث ٝوٕه ٞاي اِٚيٝ -وپس َٛاتص ٘طا٘ي

 تطٌ ٝاستا٘ساضز تجٟيعاررزيف
1
2

ًام

زستٍاATM ٜ
ٔٛزْ ADSL
ضايا٘ٔ ٝطتي

3

4
5
6
7
8
9

زيتا ژطغوتٛض  ٚژطزٔ ٜطتٛعٝ
ٔيع  ٚغٙسِي ٔطتي
غٙسِي واضآٔٛظ
ترتٚ ٝايت تطز
ترت ٝژان وٗ
وپس َٛآتص ٘طا٘ي

هطرصات فٌي ٍ زليك

تعساز

تَضيحات

ATM 72 any mark that
use in Iranian Banks
wireless 5 users
حسالُ P4تا : Spc
1G RAM ,256 MVGA
,LCD15, DVDRW, CPU
2.66 Dual Core
DP:2000 lumens
Sc: 1.6*2.4 m
غٙسِي ٌطزاٖ
Dim Desk :1*1.6 m

 3ػسز

تِ ازاي ّر ً 5فر

غٙسِي چٛتي  ٚيا ژالستيىي
Dim Board:1.6*2.4 m
فٔٛي
Co2 5Kg

 1عسز

1ػسز
1ػسز

1ػسز
1ػسز
15ػسز
1ػسز
1ػسز
1ػسز

تِ ازاي ّر وارگاُ
 1عسز
تِ ازاي ّر ًفر 1
عسز
تِ ازاي ّر وارگاُ
 1عسز
تِ ازاي ّر ًفر 1
عسز
تِ ازاي ّر وارگاُ
 1عسز
تِ ازاي ّر وارگاُ
 1عسز
تِ ازاي ّر وارگاُ
 1عسز

 11جؼث ٝوٕه ٞاي اِٚيٝ

جؼث ٝفّعي  32.5*24*6.5تا
ٔحتٛيار -ژاضچ ٝسٌٛ ٝش 2ػسز -
چسة ظذٓ 100ػسزٌ-اظ ٘د زاض
 2 12*23ػسز ٌ-اظ استطيُ 5*5
 15ػسزٌ-اظ استطيُ 10 7.5*7.5
ػسز-ويس ٝيد  1ػسزٌ-اض1 ٚػسز -
تا٘س ظذٓ  6سا٘تي 2ػسز-تا٘س وطي
 7.5سا٘تي 2ػسزٔ-اسه تٙفسي 1
ػسز -ژس چطٓ استطيُ  2ػسز-ليچي
1ػسز-ژتٛي اٚضغا٘س  1ػسز-چسة
وس حساسيت  2ض-َٚژٙثٞ ٝيسضٚفيُ
 1تست-ٝزستٕاَ وس ػف٘ٛي 6ػسز-
سٙجاق  10ػسز

تَجِ :
 -تجْيسات تراي يه وارگاُ تِ ظرفيت ً 15فر زر ًظر گرفتِ ضَز .
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1ػسز

تِ ازاي ّر وارگاُ
 1عسز

 تطٌ ٝاستا٘ساضز ٔٛازرزيف
1

ًام

چسة
ٔتٝ

هطرصات فٌي ٍ زليك

ػايك تطق

تعساز

تَضيحات

 10عسز تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز
از ّر اًسازُ  5عسز تِ ازاي

إِاسٔ ٚ ٝؼِٕٛي تا اتؼاز ٔرتّف

50عسز

3

سيٓ

لّغ

 30هتر

تِ ازاي ّر سِ ًفر 6هتر

4

اسفٙج

٘سٛظ

ٔ10تط

تِ ازاي ّر سِ ًفر 2هتر

2

5

6

اِىُ
ضٚغٗ

2

غٙؼتي

تطري

 30يا  40غٙؼتي يا ٔٛتٛض

0.5
ليتر

ّر وارگاُ

تِ ازاي ّر وارگاُ

تِ ازاي ّر وارگاُ

7

سٞٛاٖ

ترت

ٍ10رق

تِ ازاي ّر سِ ًفر ٍ 2رق

8

واغص

A4 70 or 80 gr

 1تستِ

تِ ازاي ّر ًفر  30عسز

9

ٔاغيه

8عسز

از ّر رًگ  10عسز

ٛ٘ 11ضت افعاض

ٚايت تطز ٔ ٚؼِٕٛي زض چٟاض ضً٘
ٔطىي ،لطٔع  ،آتي  ٚسثع
ذٛزواض آتئ ،طىي ،لطٔع ،سثع

تَجِ :
 -هَاز تِ ازاء يه ًفر ٍ يه وارگاُ تِ ظرفيت ً 15فر هحاسثِ ضَز .
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 20عسز

از ّر رًگ  1عسز
تِ ازاي ّر سِ ًفر

 تطٌ ٝاستا٘ساضز اتعاضًام

رزيف
1

ژيچ ٌٛضتي

هطرصات فٌي ٍ زليك

تعساز

چٟاضس ،ٛزٚسي ، ٛسياػتي ،

5عسز

تَضيحات
تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

ٔچي  ٚتطيٕط
2

زْ تاضيه

اِىتطيىاَ ( زست ٝػايك)

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

3

ا٘ثط زست

اِىتطيىاَ ( زست ٝػايك)

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

4

سٛوت ظٖ

تا لاتّيت ظزٖ ا٘ٛاع سٛوتٟا

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

5

ِٚت ٔتط

زيجيتاِي

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

6

أ ٓٞتط

زيجيتاِي

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

7

واتط

تعضي

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

8

ژٙس

آٙٞطتايي

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

9

سيٓ چيٗ

اِىتطيىاَ ( زست ٝػايك)

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

 11زْ وج

اِىتطيىاَ ( زست ٝػايك)

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

 11آچاض

آِٗ

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

 12لّٓ ٔٛ

وٛچه آ٘تي اِىتطٚاستاتيه

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

 13سٞٛاٖ

ٌطز ٘ ٚيٓ ٌطز

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

 14آچاض

فطا٘س ٝوٛچه ٔ ٚتٛسظ

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

ٛٞ 15يٝ

تفٍٙي

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

 16ژايٛٞ ٝيٝ

فٙطي

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

 17لّغ وص

وٛچه

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

ِٛٔ 18تي ٔتط

زيجيتاِي

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

 19چىص

الستيىي  ٚفّعي وٛچه

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

 21آي سي وص

ٔتٛسظ

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

 21آچاض

Box

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

 22آچاض

ژطس

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

 23آچاض

تىسط ترت

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

 24ضٚغٗ زاٖ

سط فّعي تّٙس

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز
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 تطٌ ٝاستا٘ساضز اتعاضًام

رزيف

 25چطاؽ لٜٛ

هطرصات فٌي ٍ زليك

تعساز

تَضيحات

وٛچيه تيا ٘يٛض ٔتٕطوييع ٚ
5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

 26فاظٔتط

استا٘ساضز

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

 27ليچي

زست ٝفّعي

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

 28آچاض

ستاض ٜاي

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

ٌ 29يطٜ

ضٔٚيعي وٛچه

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

 31زستثٙس

آ٘تي استاتيه

5عسز

تِ ازاي ّر ًفر يه عسز

 31زِط

ضاضغي يا تطلي ٔؼِٕٛي

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

 32سطٛاض غٙؼتي

وٛچه حسالُ ٚ200ار

5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

 33جاضٚتطلي

PCB

 5عسز

تِ ازاي ّر سِ ًفر يه عسز

ژرطي

تَجِ :
 -اتسار تِ ازاء ّر سِ ًفر هحاسثِ ضَز .
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 ٔٙاتغ ٘ ٚطْ افعاض ٞاي آٔٛظضي ( اغّي ٔٛضز استفاز ٜزض تسٚيٗ  ٚآٔٛظش استا٘ساضز )ضزيف

ػٛٙاٖ ٔٙثغ يا ٘طْ افعاض

ِٔٛف

ساَ ٘طط

ٔتطجٓ

٘اضط يا تِٛيس وٙٙسٜ

ٔحُ ٘طط

جع ٜٚآٔٛظضي واضوطز ٚ
1

٘ح ٜٛواض زستٍاٞ ٜاي

ضطوت ٔتس

1389

-

ٔتس

اضان

ATM
2

ِٛح فططز ٜضثىٞ ٝاي

آِثطتِ ٛوٖٛ

اضتثاعي

ٌاضسيا

سيس أيط اغغطي

1389

ژي٘ٛس ٘ٛ

تٟطاٖ

 سايط ٔٙاتغ ٔ ٚحتٛاٞاي آٔٛظضي ( ژيطٟٙازي ٌط ٜٚتسٚيٗ استا٘ساضز ) ػال ٜٚتط ٔٙاتغ اغّيضزيف

٘اْ وتاب يا جعٜٚ

ساَ ٘طط

ِٔٛف ِٛٔ /فيٗ

ٔتطجٓ/
ٔتطجٕيٗ

1
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ٔحُ ٘طط

٘اضط

تٛويحار

ظش استا٘ساضزٛٔ زض آٜاي لاتُ استفازٞ طست سايتٟف
ضزيف

ٖاٛٙػ

1

www.itiran.com

2

www.saderbank.ir

3

www.infotech-era.com

4

www.wincor-dixorf.com

5

www.hatef.ir

6

www.iranarghamco.com

7

www.ibm.com

8

www.mitsubishi.com
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