
   ICTبرنامه اقدام براي بومي سازي تجهيزات 
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حصوالت قبلي از چرخه خارج شدن بعضي موظر گرفتن توسعه بازارو همچنين لزوم بكار گيري محصوالت جديد براي سالهاي آتي با درن توضيج : درصدهاي اعالم شده              
 .مصرف مي باشد

  انتظارات و الزامات
  درصدتوليدات بومي 

سال  رديف گروه محصول انواع محصول
١٤٠٠ 

سال 
١٣٩٩ 

وضعيت 
 كنوني

 تقويت آزمايشگاه ها-
 ١٠ ٣٠ ٥٠  بيشتر اپراتورها حمايت-

 ميكرو ٬موبايلپنلي سايتهاي ٬هاي پارابوليك نآنت
  ، VHF/UHF، )و پيكو(داخل و خارج ساختمان

   MIMO,MASSIVE MIMOماهواره اي ، 
 ١ آنتن

  R&Dحمايت دولت براي-
  ر اپراتورهاحمايت بيشت -

 گاه هاتقويت آزمايش -
٥ ١٠ ٢٠ 

 LoRa، تاكتيكالIP ، LTEمايكروويو ، SDHمايكروويو
 ،HF ، VHF/UHF بي سيم،  small cell، ادارر

، راديوي پهن SSPAتقويت كننده ٬فرستنده تلويزيوني
 جمرهاVHF٬ رپيتر، رپيتر موبايلباند، 

PUSH TO TALK  ،گيرندهپروب شبكه سيارDTMF 

 راديو
 ٢ (فرستنده/گيرنده)

  ر اپراتورهاحمايت بيشت -
  ، كانكتوركواكسيال٬فيدرراديويي٬كواكسيالكابل  ٤٠ ٥٥ ٧٥ مركيافزايس تعرفه گ-

 يجامپر راديوي٬ديوايدر٬اينربكم ٬اسپليتركانكتورفيدر
تجهيزات پسيو 

 ٣ فركانس باال

 ٩٠ ٩٢ ٩٥ حفظ وضعيت كنوني
نصب  ٬ستوني ٬منوپل ٬مهاري٬دكل هاي خود ايستا

 ٬راك  ٬شلتر٬كانكس ٬تلسكوپي سيار٬(ICB)سريع
  استراكچر نصب آنتن

دكل وسازه هاي 
 ٤ فوالدي
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 انتظارات و الزامات
  درصدتوليدات بومي 

سال  رديف  گروه محصول  انواع محصول
١٤٠٠ 

سال 
١٣٩٩ 

وضعيت 
 كنوني

 حمايت بيشتر اپراتورها
  

٦٠ ٧٠ ٨٠  PDH,SDH,CWDM,DWDM,ROADM  كراس  ٬
 OTN,POTN ٬كانكت 

 تجهيزات اكتيو نوري
 ٥ (انتفال / ترانسپورت)

  زار با حمايت دولتتوسعه با-
 GPON,10GPON,OLT, ONU,MSAN,MDU,ONT ٢٠ ٤٠ ٧٠ حمايت بيشتر اپراتورها -

 تجهيزات اكتيو نوري
  (بخش دسترسي)

 
٦ 

  زار با حمايت دولتتوسعه با-
 ٨٠ ٨٥ ٩٠ حمايت بيشتر اپراتورها -

  ٬ميكروكابل  ٬ INDOORكابل نوري  ٬كابل نوري
مفصل ٬ ٬ODF /OCDFپچكورد٬پيگتل٬پچ پنل
 ٬باكس ديواري و كابينت تقسيم نوري ٬نوري 

  اسپليتر نوري٬ميكروداكت 
 ٧ اقالم پسيو نوري

 ٩٠ ٩٢ ٩٥ حفظ وضعيت كنوني
 ٬تترمينال اتصاال ٬ديواري ٬هوايي٬كابل مسي زير زميني

 ٬سيم رانژه ٬كانكتورهاي اتصاالت ٬مفصل كابل مسي
MDFلوله  ٬PVCكابل ٬كابل مسي٬كافو ٬پست ديواري ٬

RG كابل ٬CAT5&6 
 ٨ اقالم پسيو مسي

  ر اپراتورهاحمايت بيشت -
٬روتر MPLS,NGN,VIMS,IMS,HSS,AGCF,IP-PABX ٤٥ ٧٠ ٨٠ گاه هاتقويت آزمايش - ,SDN /NFV,UCS,٩ تجهيزات هسته مديا گيت وي 
 لتحمايت بيشتر دو -
 ٬SBCسوئيچ اترنت٬سوئيچ شبكهْ ٬روتر ٬ذخيره سازديتا ٥ ٢٠ ٤٠  حمايت بيشتر اپراتورها -

 ١٠ ITتجهيزات شبكه   سرور٬
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 انتظارات و الزامات

 درصدتوليدات بومي
سال  رديف گروه محصول  انواع محصول

١٤٠٠ 
سال 
١٣٩٩ 

وضعيت 
 كنوني

اپراتوره حمايت بيشتر -  
ست اتقويت شرايط ت -  

 
٢٠ ٤٠ ٦٠ 

پيام ٬ IVR ٬شارژينگ ٬ ,NMS,OSS /BSSسامانه هاي 
تحليل امنيت نرم افزاري سامانه  ٬مركز تماس ٬رساني

 MEDIATION ،QOEموبايل ، 
مديريت و پشتيباني 

 ١١ شبكه

 R&Dحمايت دولت براي-
  مودم هاي موبايل  رجيستري -
 تعرفه گمركي شافزاي -

گوشي ٬مودم هاي ثابت مودم هاي سيار٬تلفن همگاني ٢٠ ٣٥ ٥٠
 ١٢ پايانه هاي ارتباطي سيم كارت   ٬كارت تلفن همگاني٬تلفن هوشمند

  توسعه بازار-
 ٥ ١٥ ٢٥ اجاق كاالمبارزه با ق -

كنتورهاي ٬پلتفرم ٬BMS٬ ٬NB IoTگيت وي
 ٬كشاورزي هوشمند٬كنترل آسانسور٬هوشمند

  تشخيص طبي ٬شهرهوشمند
 ١٣ اينترنت اشياء

 R&Dرايحمايت دولت ب- -
=حمايت و مشاركت اپراتورها 

 در بخش تحقيق وتوليد
١ ٥ ١٠ 

زيرساخت وب سرويس با استاندارد ٬ APIگيت وي هاي
  خدمات زيرساخت ابر براي٬باز

Dev opsراديو٬SDR٬XGS-PON٬ MassiveMIMO 
 ١٤  5Gتجهيزات ويژه

قاچاقوكنترل واردات -  
ر اپراتورهاحمايت بيشت -  AC/DC٬تابلوهاي  ٬باتري٬كانورترUPS٬ ٬ركتيفاير ٧٠ ٨٠ ٩٠ 

 ١٥  نيرو (قدرت)تغذيه  استباليزر٬كابل برق  ٬سيستم خورشيدي


