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رسیدگی و ارزیابی سخت 2-1
افزار هاي رایانه اي

ارزش گذاري تجهیزات سخت افزار رایانه اي و دستگاههاي جانبی ، بررسی و برآورد 
و خدمات آن از قبیل نصب و راه اندازي ، تعمیرات ، پشتیبانی و رسیدگی به اختالفات

برآورد کار انجام شده یا خسارت وارده در این زمینه

: ²صالحیت اولیه
بر اساس مدرك 

تحصیلی ، سابقه و 
تجربه کاري فرد 

اعطا می شود

----

رسیدگی و ارزیابی نرم افزار 2-2
هاي رایانه اي

و ارزش گذاري انواع سامانه هاي کاربردي ،محتواي الکترونیکی ، بسته هاي نرم افزاري 
بانک هاي اطالعاتی رایانه اي و همچنین ارزیابی خدمات شناخت ، طراحی ، ساخت ، 

ري کلیه محصوالت نرم افزاري بتوسعه ، آموزش ، مستند سازي ، استقرار ، پشتیبانی و راه
، محتواي الکترونیکی و سامانه هاي کاربردي رایانه اي . بررسی مدارك و مستندات فنی و 

موضوع کار ، شامل  ( و نه محدود به ) متن قرارداد و ضمایم فنی آن ، قراردادي مربوط به 
صورت جلسات و توافق هاي ضمن کار و گزارش ها و فرآورده هاي مراحل مختلف چرخه 
حیات شامل شناخت ، تحلیل ، طراحی ، برنامه سازي و ساخت ، تبدیل و انتقال اطالعات 

و مشاهده عملکرد و )Source Code(، استقرار و عملیلتی سازي ، متن برنامه ها
) و اجرایی سیستم (هاي) موضوع Prototypeمیزان قابلیت هاي نسخ نمونه سازي شده (

قرار داد، خدمات راهبري پشتیبانی و ارتقاء محصول. همچنین بررسی موضوع از نظر 
ی ، متدلوژي و استانداردهاي مهندسی و حرفه اي مورد استفاده و رعایت شده در طراح

ساخت و مستند سازي محصوالت و خدمات موضوع قرارداد ضروري است 
در مجموع پس از اشراف بر جزییات توافق هاي قراردادي فی مابین طرفین و درك میزان 

و کیفیت خدمات انجام شده و رعایت استانداردهاي مهندسی از سوي مجري قرارداد ، 
یدگی به اختالف حادث شده و عملکرد اظهار نظر درباره چگونگی اجراي قرارداد و رس

طرفین در ایفاي تعهدات قراردادي و تعیین ارزش کار انجام شده و میزان طلب هر یک از 
طرفین و نظایر آن ، در چارچوب قرار کارشناسی میسر میشود .

صالحیت اولیه : 
بر اساس مدرك 

تحصیلی ، سابقه و 
تجربه کاري فرد 

اعطا می شود

----

رآورده شدن یکی از شرایط چهارگانه ، براي اعطاء صالحیت مورد درخواست به متقاضی کافی است.ب–1
بعنوان صالحیت (هاي) اولیه ، با رعایت پیش نیاز  و سابقه تجربی متقاضی ، قابل اعطا می باشد .3- 2و 2- 2و 1- 2در شروع کارشناسی ، حداکثر سه صالحیت - 2
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2-3
رسیدگی و ارزیابی شبکه 
هاي رایانه اي و خدمات 

اینترنتی

گذاري تجهیزات شبکه هاي رایانه اي و خدمات ارزش
مرتبط شبکه در اینترنت ، محدود به موضوعاتی نظیر 

میزبانی سایت و نامهاي دامنه اینترنتی . پهناي باند ، 
همچنین بررسی و برآورد خدمات شبکه هاي رایانه اي از 
قبیل نصب و راه اندازي ، تعمیرات ، پشتیبانی و رسیدگی 

به اخالفات و برآورد کار انجام شده یا خسارت وارده در این 
زمینه

صالحیت اولیه : بر اساس 
مدرك تحصیلی ، سابقه و 

ري فرد اعطا می تجربه کا
شود

سابقه سال 3
کار مرتبط

ساعت و 50
موفقیت در 

آزمون
آزمونماه6

2-4
تعیین اجاره بها و اجرت 
المثل  در امور تخصص 

مربوطه

تعیین میزان اجاره بها و اجرت المثل تجهیزات سخت افزار 
و شبکه رایانه اي ، سامانه ها و محصوالت اینترنتی و نرم 

ي ، نشر الکترونیکی و خدمات آنها از قبیل افزار رایانه ا
طراحی ، ایجاد ، نصب و راه اندازي ، راهبري ، تعمیر و 

نگهداري و پشتیبانی مربوطه

داررا بودن حداقل یکی از 
2-2، 1-2صالحیت هاي 

3-2یا 

سال سابقه 2
کار مرتبط

ساعت و 20
موفقیت در 

آزمون
آزمونماه6

2-5
م رسیدگی و ارزیابی سیست

هاي رایانه اي یکپارچه و 
پیوسته

ارزش گذاري خدمات و سامانه هاي رایانه اي یکپارچه ، 
، و مبتنی )Real Time، بالدرنگ ((online)پیوسته 

بر اینترنت ، بررسی موارد اختالف و برآورد خسارت در 
زمینه خدمات انفورماتیکی متنوع در حوزه هاي نوین کسب 

زي ، از قبیل خدمات آموزش و کار در فضاي مجا
الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی ، بانکداري و بیمه 

الکترونیکی ، سالمت الکترونیکی ، خدمات دولت 
، )ASPالکترونیکی ، عرضه خدمات سامانه هاي کاربردي (

e-lifeو خدمات مربوط به دیگر حوزه هاي موسوم به 

دارا بودن صالحیت هاي 
4- 2و 2-3

سال سابقه3
کار مرتبط

ساعت و 50
موفقیت در 

آزمون
آزمونماه6
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2-6
رسیدگی به اسناد و حقوق 
مالکیت پدید آورندگان آثار 
رایانه اي و نشر الکترونیکی

بررسی هاي دقیق کارشناسی از جمله (و نه محدود به) انجام 
بررسی قابلیت هاي عملکردي ، منطق و عملکرد سیستم، ساختار 
طراحی اجزاء مختلف ، نحوه پیاده سازي و ساخت دو یا چند اثر 
رایانه اي بمنظور تعیین اینکه آیا بنحوي در ایجاد یک اثر کپی 

و بنا به مورد حق کپی برداري از روي اثر دیگري صورت پذیرفته 
رایت یا حق اختراع صاحب اثر رایانه اي اعم از آثار نرم افزاري ، 

بانک هاي اطالعاتی یا نشر الکترونیکی توسط دیگري نقض شده یا 
خیر و اگر چنین باشد از منظر فنی در چه زمینه اي و به چه 
میزانی نقض حقوق پدید آورنده اثر رایانه اي اتفاق افتاده است

ارا بودن د
يهایتصالح

5- 2و 2-2

سال سابقه5
کار مرتبط

ساعت و 60
در یتموفق

آزمون
آزمونیک سال

کارشناسی در زمینه جرایم 2-7
رایانه اي و فضاي مجازي

تهدیدات و حمالت علیه سیستم هاي رایانه کارشناسی در زمینه :
اي ، ویروس ها ،رمز نگاري، تشخیص میزان ایمنی ، بازرسی و 
امنیت شبکه و سرویس هاي اینترنتی و امور مربوط به حفاظت 

سیستم هاي رایانه اي در شبکه هاي اختصاصی و اینترنت ، 
پروتکل هاي امنیت رایانه اي ، گواهی تشخیص هویت و امضاء 

دیجیتالی و نظایر اینها 

دارا بودن 
يهایتصالح

5- 2و 2-3

ه سال سابق3
کار مرتبط

ساعت و 05
دریتموفق

آزمون
آزمونسالیک

به امور امنیت و رسیدگی 2-8
حفاظت سیستم هاي رایانه اي

م رایانه اي و فضاي مجازي سایبر از قبیل : سرقت کارشناسی جرای
داده ها و سیستم ها ، تخریب اطالعات ، جعل کامپیوتري ، نفوذ و 
دسترسی غیر مجاز ، شنود کامپیوتري ، بررسی( نفیا و اثباتا) انجام 

این قبیل موارد و نظایر اینها

دارا بودن 
7- 2یتصالح

سال سابقه7
کار مرتبط

ساعت 012
یتو موفق

در آزمون
آزمونسالیک

مرتضی محمدخان
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2-9
مات ارزیابی و برآورد خد

مشاوره ، نظارت و مدیریت 
طرح هاي فناوري اطالعات

کارشناسی و برآورد ارزش خدمات قراردادهاي مشاوره ، نظارت و 
مدیریت اجراي طرح ( عامل چهارم ) که هدف آن دریافت خدمات 

مشاوره ، برنامه ریزي کالن ،نظارت و مدیریت بر اجرا به منظور 
تلف انفورماتیکی از قبیل انجام طرح هاي (اصلی) در موضوعات مخ

(و نه محدود به) طراحی ، ایجاد و پیاده سازي نرم افزار و سامانه 
هاي کاربردي و اطالع رسانی ، خرید تجهیزات سخت افزاري و نرم 
افزاري تولید سخت افزار رایانه اي ، ایجاد زیرساخت هاي اطالعاتی 

و شبکه ارتباطی و نظایر اینها باشد

دارا بودن 
5- 2یتصالح

ه سال سابق10
کار مرتبط

ساعت و 08
در یتموفق

آزمون
آزمونیک سال

تعیین ارزش هرگونه دارائی نا 2-10
مشهود انفورماتیکی

دارایی هاي نا مشهود انفورماتیکی کارشناسی و برآورد ارزش
شرکت ها شامل (و نه محدود به) حق کپی رایت و حق اختراع نرم 

اي ، ارزش بانک هاي اطالعاتی و محتواي افزار و سخت افزار رایانه 
الکترونیکی ،نیروي انسانی متخصص امور رایانه اي ، عالئم و 

اسرارتجاري ،بازار در اختیار و سطح مدیریت روابط با مشتریان 
)CRM( و میزان برخورداري شرکت از استانداردهاي حرفه اي و

و )در عرصه تولیدCMMسطح توانایی و بلوغ فرآیندي (نظیر 
عرضه محصوالت رایانه اي و ارائه خدمات انفورماتیکی

دارا بودن 
6- 2یتصالح

سال 10
سابقه کار 

مرتبط

ساعت و 08
در یتموفق

آزمون
آزمونسالیک

مرتضی محمدخان
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري


