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ی ه  عا       
  

  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اتمصوب
  29/7/97مورخ  283جلسه شماره مصوبه      

  

  

هـا و لحـاظ    شـاخص  یروزرسـان  بـه منظـور   هب ،29/7/97مورخ  283کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 
تلفـن   يمجـاز  دارنـدگان پروانـه اپراتورهـاي   ورود  و یکنندگان خدمات ارتبـاط  عملکرد شبکه ارایه یابیارز یدجد يها نمودن روش

 6/6/90مـورخ   119جلسـه   2روزرسانی مصوبه شـماره   یشنهاد سازمان براي بهپ، یارتباط در عرصه خدمات )هاMVNO1(همراه 
  .بررسی و به شرح زیر تصویب کرد

  :اختصاراتو  تعاریف -1

 ؛کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات: کمیسیون -1-1

  ؛تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سازمان :سازمان -1-2

 ؛ت در حوزه ارتباطات ثابت و همراهاخدم ارایه موافقت نامه پروانه دارندگان :دارنده پروانه -1-3

 ؛EDGEو  GSM ،GPRSهاي  شامل تمام تکنولوژي: )نسل دوم( 2Gشبکه  -1-4

 ؛+WCDMA(R99), HSPA, HSPAهاي  شامل تمامی تکنولوژي: )نسل سوم( 3Gشبکه  -1-5

اساس  ها برو سایر تکنولوژيLTE،LTE-A  ، TD-LTEهاي شامل تمامی تکنولوژي: )نسل چهارم( 4Gشبکه  -1-6
   ؛ثابت و همراه تلفن هاي ارتباطیدر شبکه Release 14تا   Release 8از  3GPPهاياستاندارد

و مسیرهاي  هاونلتداخل ها و ها، رمپاصلی، فرعی، بزرگراهوآمد خودروها اعم از  رفتمسیرهاي شامل تمامی : جاده -1-7
  ؛طبق تعاریف وزارت راه و شهرسازي کشور ریلی

 شوند؛عنوان شهر معرفی شده یا می هب سوي وزارت کشوراز  که  یتمامی مناطق رادیوییپوشش :  شهري پوشش -1-8

ثابـت   رداسـتاندا  )Active( فعالهاي  ارزیابی عملکرد شبکه توسط ابزارهایی از قبیل درایو تست، پروب:  ي میدانیها تست -1-9
-هـاي  شـاخص شـود و  انجام می ابزارها و سایر  Crowd Sourcing(Application( ،شبکه الیه دسترسی در و متحرك

QoE  ؛کند میگیري را از دیدگاه مشترکین اندازه  

  ؛استمصوبه این هاي پس از ابالغ سال: سومسال  /دومسال / سال اول -1-10
                                                             

1   Mobile Virtual Network Operator 
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  ؛استایات سازمان سامانه دریافت و پاسخگویی به شک: 195سامانه  -1-11

تصویب مرجع قانونی  آن که به تغییرات بعدي اي شامل بافت موجود روستا و محدوده رادیوییپوشش : پوشش روستا -1-12
  ؛استرسیدهمربوط 

1-13- (Answer)ANS :ی و یجواب از مشترکین و مراکز انتها سیگنالی که منجر به دریافت یها تعداد تالش یا تصرف
  ؛برقراري مکالمه شده باشند

1-14- NO ANS (NO Answer) :ی که منجر به زنگ خوردن به مشترك مخاطب شده ولی یها تعداد تالش یا تصرف
  ؛مخاطب به ارتباط پاسخ نداده و سیگنال جواب دریافت نشده است

1-15- (Seize)SEZ : هایی که موفق به تصرف یک  درخواستتعداد تصرف در مسیرهاي خروجی است که در اینجا منظور
 ؛استر خروجی آزاد در مسیکانال 

1-16-  Bid :در مسیر خروجی که منجر به تشخیص مسیر  کانالهاي انجام شده در هر مرکز براي تصرف  تعداد درخواست
آزاد در مسیر  کانالیک  (SEZ)به تصرف   هاهر یک از این درخواستفارغ از موفقیت  ،خروجی در آن مرکز شده باشد

 ؛خروجی

1-17- (Answer to Bid Ratio)ABR :ها  پاسختعداد  مجموع نسبت)ANS( تعداد  به مجموعBid ها )بر حسب درصد (
 ؛ها انجام شده است بر روي آن گیري اندازهدر مسیر خروجی که 

1-18- (Answer to Seizure Ratio)ASR :ها  پاسخمجموع تعداد  نسبت)ANS( ها  تعداد تصرف به مجموع)SEZ () بر
 ؛ها انجام شده است بر روي آن گیري اندازهدر مسیر خروجی که  )حسب درصد

1-19-  (Base Station Subsystem)BSS :رادیویی شبکه دسترسی بخش سیستم ایستگاه پایه که در اینجا منظور  زیر
GSM ؛است  

1-20- (Call Setup Success Rate)CSSR: انجام شده براي  2هاي تالش لهاي موفق نسبت به تعداد ک میزان تالش
  ؛استارتباطی  شبکه در برقراري ارتباط

1-21- Call Attempt :؛استارتباطی درشبکه هاي انجام شده براي برقراري ارتباط تعداد تالش   

1-22- (Circuit Efficiency Ratio)CER :که با کمبود کانال و یا قطعی مسیر خروجی  هایی درخواست نسبت درصد
 ؛شده اندیک کانال آزاد در مسیر خروجی ) SEZ(اند و موفق به تصرف  روبرو نشده

1-23- : (Point of Interconnection) POI  دارندگان پروانه؛بین اتصال متقابل نقطه  

                                                             
2 Call Attempt  

 15 از 2 صفحه ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون 29/7/97 مورخ283 شماره جلسه مصوبه



کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات  119جلسه  2روز رسانی مصوبه شماره  به  
 
 
 
 
 

 
  

1-24- : (Call Drop Rate)CDR ؛هاي ترافیکی درصد قطعی مکالمات بر روي کانال 

1-25- (Downlink)DL : ؛گوشی مشترك سمت به مخابراتی ارتباطی و رادیویی از شبکهسو وفرمسیر  

1-26- (Uplink)UL :؛ارتباطی به شبکه گوشی مشترك سو رادیویی از سمتامسیر فر  

1-27- (Enhanced General Packet Radio Service)EGPRS :یافته که  توسعهاي عمومی بسته رادیویی خدمات
 ؛است تلفن همراهشبکه  75/2منظور نسل 

1-28-  (General Packet Radio Service)GPRS: تلفن شبکه  5/2نسل اي که منظور خدمات رادیویی عمومی بسته
 ؛است همراه

1-29- IP Throughput : ؛استارتباطی  بین مشترکین و شبکهبین دو بخش که منظور سرعت انتقال داده تبادل شده 

1-30- IP Packet Loss : 3ي ها بستهمیزانIP اي هاي بستهاز دست رفته در شبکه(Packet) ؛ارتباطی 

1-31-  (Radio Resource Control) RRC : 3درشبکهG  لینگیسیگنا کانال مشابه رود ومی کاره بو باالتر 

(Standalone Dedicated Control Channel)  SDCCH ؛است  

1-32- (Radio Access Bearer) RAB :3رشبکه دG رود و مشابه کانال ترافیکیمی کاره ب TCH (Traffic  
Channel) ؛است  

1-33- (E-UTRAN Radio Access Bearer) eRAB : 4در شبکهG 4  و مشابه کانال ترافیکی رودکار میه بTCH 

  ؛است

1-34- CSSR_CS_3G : شاخصCSSR  براي سرویسVoice 3شبکه  درG باشد و اثرات میRRC Setup Success 

Rate وRAB Setup Success Rate  ؛شود میدر آن لحاظ  

1-35- CSSR_PS_3G : شاخصCSSR 3شبکه  براي سرویس دیتا درG می باشد و اثراتRRC Setup Success 

Rate  وRAB Setup Success Rate  ؛شود میدر آن لحاظ  

1-36- (Mean Opinion Score) MOS : ؛تلفن همراهي ها شبکهکیفیت صحبت در الیه رادیویی امتیاز  

1-37- : Rx Level تلفن همراه در مد  سیگنال دریافتی در الیه رادیویی شبکه سطحIdle 2شبکه  درG؛  

1-38- (Received Signal Code Power) RSCP  :سیگنال دریافتی در الیه رادیویی شبکه تلفن همراه در سطح 
  ؛3Gشبکه  در 5حالت روشن و بدون استفاده

                                                             
3 Internet Protocol  
4 Traffic Channel  
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1-39- (Reference Signal Receive Power) RSRP :سیگنال دریافتی در الیه رادیویی شبکه تلفن همراه در  سطح
 ؛4Gشبکه  در استفاده بدون و روشن حالت

1-40- Rx Qual SUB/ Rx Qual : زان خطاي بیتاز نظر می تلفن همراهکیفیت سیگنال دریافتی در الیه رادیویی شبکه   
BER (Bit Error Rate)  2شبکه  درG؛  

1-41- (Received Chip Energy over Noise) Ec/No : کیفیت سیگنال دریافتی در الیه رادیویی شبکه تلفن
  ؛3Gشبکه  همراه در

1-42- (Reference Signal Received Quality) RSRQ : کیفیت سیگنال دریافتی در الیه رادیویی شبکه تلفن
 .4Gه شبک همراه در

 :ها شاخصپارامترها و عناوین  -2ماده 

 ؛شماره یک پیوست ، مندرج در پروانه گاندارندي مرتبط با اتصال متقابل بین ها شاخص -2-1

 ؛شماره دوپیوست الملل، مندرج در هاي مرتبط با کیفیت انتقال ترافیک سوئیچینگ ترافیک بینشاخص -2-2

 ؛شماره سه پیوست ، مندرج در هپروان گاندارندهاي مرتبط با بخش هسته شبکه شاخص -2-3

 ؛چهارشماره  پیوست ، مندرج در   (BSS)تلفن همراهشبکه ) 2G(نسل دوم هاي مرتبط با بخش دسترسی شاخص -2-4

 ؛پنج شماره پیوست ، مندرج در تلفن همراهشبکه و دیتاي  GPRS(E)هاي مرتبط با بخش شاخص -2-5

 ؛شش شمارهپیوست ، مندرج در  تلفن همراههاي کاربردي شبکه هاي مرتبط با سرویسشاخص -2-6

 ؛شماره هفتپیوست  شبکه تلفن همراه، مندرج در (3G) نسل سه رادیویی هاي مرتبط با بخش دسترسی شاخص -2-7

 ؛شماره هشتپیوست  شبکه تلفن همراه ، مندرج در  3Gي مرتبط با بخش دیتاي ها شاخص -2-8

 ؛شماره نه پیوست ، مندرج در همراه شبکه تلفن (4G)نسل چهاررادیویی ي مرتبط با بخش دسترسی ها شاخص -2-9

 ؛شماره دهپیوست  شبکه تلفن همراه، مندرج در  4Gي مرتبط با بخش دیتاي ها شاخص -2-10

 ؛یازده شمارهپیوست  ، مندرج در 195و ارتباط مشتریان با سامانه  CRMمرتبط با بخشي ها شاخص -2-11

  

  

                                                                                                                                                                                              
٥Idle Mode 
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 :ضوابط اجرائی -3ماده 

در حالت گوشی روشن و بالاستفاده  )Rx Level( سطح سیگنال دریافتیشاخص تلفن همراه،  )2G(در شبکه نسل دوم  -3-1
بر اساس ، چهار در فرم شمارهي تعیین شده ها شاخصسطح  مطابق با 6مکالمه تو شاخص کیفیت سیگنال در حال

 .است اي شهري، روستایی و جادهن شاخص تعیین پوشش عنواه بزمان  به صورت هم دارنده پروانهتعهدات 

 و  )Rx Qual<=4(مشروط به رعایت کیفیت سیگنال پوشش  dB3تا در شهرها ) Rx Level(ت سیگنال دریافتی اف: تبصره
  .استقابل قبول  ، )Rx Qual<=5(و روستاها مشروط به رعایت کیفیت سیگنال پوشش  ها جادهدر 

 )Ec/No( سیگنالو شاخص کیفیت ) RSCP(شاخص سطح سیگنال دریافتی  تلفن همراه، )3G(در شبکه نسل سوم  -3-2
 دارندهبر اساس تعهدات ، 7هاي تعیین شده در فرم شماره مطابق با سطح شاخص بدون استفادهدر حالت گوشی روشن و 

   .است اي شهري، روستایی و جادهعنوان شاخص تعیین پوشش ه بزمان  به صورت هم پروانه

، قابل قبول 7 مطابق فرم )Ec/No( سیگنال پوشش مشروط به رعایت کیفیت dB8تا ) RSCP(افت سیگنال دریافتی : تبصره
  .است

در  )RSRQ( و شاخص کیفیت سیگنال) RSRP(،  شاخص سطح سیگنال دریافتی )4G(در شبکه ارتباطی نسل چهارم  -3-3
دارنده ، بر اساس تعهدات 9ي تعیین شده در فرم شماره ها شاخصاستفاده  مطابق با سطح دون حالت گوشی روشن و ب

  .است اي شهري، روستایی و جادهعنوان شاخص تعیین پوشش ه بزمان  رت همبه صو پروانه

و  روستاهادر ، 9 مطابق فرم )RSRQ(مشروط به رعایت کیفیت سیگنال پوشش  dB8تا ) RSRP(افت سیگنال دریافتی : تبصره
 .است، قابل قبول ها جاده

عات کاري یا ساعات تعیین شده توسط سازمان هاي پوشش، در سا هاي میدانی جهت ارزیابی شاخص گیري زمان اندازه -3-4
 .است

و شرکت ارتباطات  پروانه گاندارند منظور ارزیابی عملکرد کلی شبکه، تمامیه ب ارتباطی هايبه یکپارچگی شبکهتوجه   با -3-5
  .هستند ي مربوطها شبکهزیرساخت موظف به برقراري دسترسی برخط سازمان به 

سال قراردادي، هر در بر حسب کیلومتر ي کشور ها جادهحقق تعهدات پوشش ت براي هستندموظف  پروانه گاندارند -3-6
دهی پیوسته مسیرهاي  پوشش صورت عدم در .کندي اعالمی اقدام ها جادهکلیه  در ایجاد پوشش پیوسته و کامل نسبت به
بر حسب (فاقد پوشش  مسافت اساسپروانه اعطایی و مصوبات کمیسیون بر  نامه موافقت، سازمان مطابق با مفاد اعالمی
 . کندمیاقدام ) کیلومتر

                                                             
6 Dedicated Mode 
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 تعهداتعدم انجام به عنوان  ،متر باشد 500بیشتر از آن در صورتی که محدوده اي   جادهپوشش عدم ي ها ناپیوستگی : تبصره
  . با تشخیص سازمان از این بند مستثنی خواهند بود خاصموارد شود میپوشش لحاظ 

پروانه  گانارنددلحاظ شده براي تمامی انواع  MNO7پروانه  گاندارندراي این مصوبه که ب هايتمامی شاخص -3-7
  .دنباش هم معتبر می) ي قابل اعمال و مرتبط با نوع یک و نوع دوها شاخص( 8MVNOاپراتورهاي مجازي 

  عنوان معیار ارزیابی عملکرد شبکه ه ب میدانیي ها تستنتایج حاصل از  ،ارتباطی د شبکهارزیابی عملکردر  -3-8
 .کندلحاظ  عنوان معیار ارزیابی عملکرد شبکه هبرا نیز  OSS KPI ازنتایج حاصل تواند  سازمان میو  است

   .شد خواهدمنتشر  سازمانتوسط هاي انجام شده  ارزیابینتایج  -3-9

ند ثر از مسائل غیر مرتبط با شبکه مانأها متکه شاخص صورتی هاي دیتاي شبکه تلفن همراه، درگیري شاخصدر اندازه -3-10
 FTP و با استفاده از FTP9ها از طریق تست سرویسگیري شاخصد، اندازهنعملکرد سرعت اینترنت و غیره باش

Server شودانجام می دارنده پروانه. 

در  195و ارتباط مشتریان با سامانه  CRM)( مدیریت ارتباط با مشتري ي مرتبط با بخشها شاخص گیري اندازه -3-11
  .شودمیهاي سه ماهه انجام   دوره

کراري توسط یک یا چند مشترك و یا شکایاتی که مربوط به تنظیمات گوشی مشترك باشند از لیست ي تها شکایت:  1تبصره
  .شوند میشکایات حذف 

  .شوند می محسوبعنوان یک شکایت ه شکایاتی که بصورت انبوه براي یک منطقه اعالم شده باشند، ب: 2تبصره
و  گیري اندازهتهیه و بر اساس آن نسبت به دستورالعملی تواند  میسازمان  10شترکیني وفاداري مها شاخصبراي سنجش  -3-12

ملزم به  پروانه گاندارنددر این صورت . کندصورت رسمی در پایگاه اطالع رسانی خود اقدام  هب ها شاخصاعالم نتایج آن 
 .باشندها میآن شاخص گیري اندازهسازي شرایط  فراهم

وسعه ت اجرا و عنوان تعهد  هسازمان ببا شرایط اعالمی  ،ملی رومینگ ارتباط ستاها با استفاده ازتلفن همراه در رو پوشش -3-13
 .شودمحسوب می دارنده پروانه

ي اعالم شده مالك عمل قرار ها شاخصدر چارچوب پروانه موضوعیت ندارد، که  TD-LTEهاي در مورد شاخص -3-14
 .د گرفتننخواه

  :سایر مقررات - 4ماده 
 .د این مصوبه صرفاً با کمیسیون استتفسیر مفا -4-1

و از تاریخ ابالغ الزم به  هشد  6/6/90مورخ  119جلسه  2شماره جایگزین مصوبه تبصره  6ماده و  4این مصوبه در  -4-2
 .اجرا است

                                                             
7 Mobile Network Operator 
8 Moblile Virtual Network Operator 
9 File Transfer Protocol 
10Loyalty 
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 )1فرم شماره ( دارندگان پروانههاي مرتبط با اتصال متقابل بین  شاخص_1

 يگیر محل اندازه نحوه و ها عنوان شاخص ردیف
  شاخص و

 گیري واحد اندازه
 فرمول

  آستانه
 ) ساعت پیک یک ساعته(

1 

پروانه به مقصد  گانمیزان مکالمات موفق بین دارند
انتهایی از مسیر  دارندگان پروانههاي ثابت  شبکه

 مستقیم

به سمت  خروجی لینک هاي اتصال متقابل
 انتهایی دارندگان پروانه

 )درصد( 

 

48 

2 
 گانی مدارات اتصال متقابل بین دارندیکارا میزان

 هاي ثابت و تلفن همراه پروانه شبکه

با سایر  خروجی لینک هاي اتصال متقابل
 دارندگان پروانه

CER 11)درصد( 

 

98 

3 
پروانه به مقصد  گانمیزان مکالمات موفق بین دارند

 هاي تلفن همراه از مسیر مستقیم شبکه

  خروجی لینک هاي اتصال متقابل
 به مقصد شبکه تلفن همراه مقابل

ASR  )درصد( 

 

40 

دارندگان در اتصال متقابل  ها انسداد درخواست نرخ  4
  درساعت پیک ترافیک پروانه

با سایر  خروجی لینک هاي اتصال متقابل
 )درصد(POI 12  دارندگان پروانه

ي تعداد درخواست هاي دسترسی نا موفق به کانال ها(
 )ارتباطی اتصال متقابل در ساعت پیک ترافیک

____________________  
تعداد کل درخواست هاي دسترسی به کانال هاي ارتباطی (

 )اتصال متقابل در ساعت پیک ترافیک

< 0.5%  

5 

به مقصد  دارندگان پروانهمیزان مکالمات موفق بین 
 دارندگان پروانههاي ثابت و تلفن همراه  شبکه

 )زیرساخت( ز مسیر ترانزیتانتهایی ا

به سمت  خروجی لینک هاي اتصال متقابل
 شرکت ارتباطات زیرساخت

ASR  )درصد( 

 

 39تلفن همراه   

 46ثابت   

  
 )فرم شماره دو( المللهاي مرتبط با کیفیت انتقال ترافیک سوئیچینگ ترافیک بینشاخص _2

                                                             
11 CER: Circuit Efficiency Ratio 
12POI: Point of Interconnection 

100×
∑
∑

=
SEZ
ANSASR

100×
∑
∑

=
SEZ
ANSASR

100×
∑
∑

=
SEZ
ANSASR

100×
∑
∑

=
Bid
SEZCER
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 گیري محل اندازه نحوه و ها عنوان شاخص ردیف
  شاخص و

 گیري واحد اندازه
 فرمول

  آستانه
 ) ساعت پیک یک ساعته(

1 
الملل  میزان مکالمات موفق بین مراکز بین

  اپراتورهايهاي  زیرساخت به مقصد شبکه
  بین الملل

خروجی لینک هاي اتصال متقابل به سمت 
  )درصد(  ASR انتهایی اپراتورهاي

 

20 

2 
شبکه   ی مدارات اتصال متقابل ازیمیزان کارا

 زیر ساخت به سمت بین الملل
خروجی لینک هاي اتصال متقابل با سایر 

  )درصد(  CER  بین الملل اپراتورهاي
 

98 

  
 )فرم شماره سه (پروانه گاندارندهاي مرتبط با بخش هسته شبکه شاخص _3

  
  

شاخص و واحد   گیري نحوه و محل اندازه  ها عنوان شاخص  ردیف
  فرمول  گیري اندازه

  آستانه
ساعت پیک (

  ) یک ساعته

 میزان مکالمات موفق نسبت به درخواست هاي   1
  گروپ کبه مقصد یک کد یا یک ترانلی ارسا

خروجی لینک هاي اتصال متقابل به سمت مرکز 
 مقابل

ABR )درصد( 
  

  50  شبکه ثابت

  38  شبکه تلفن همراه

میزان مکالمات موفق نسبت به درخواست هایی که   2
  منجر به تصرف کانال شده است

خروجی لینک هاي اتصال متقابل به سمت مرکز 
 مقابل

ASR  )درصد( 

 

  50  شبکه ثابت

 40  شبکه تلفن همراه
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) شبکه تلفن همراه) 2G(هاي مرتبط با بخش دسترسی نسل دوم شاخص _4   )4فرم شماره ( (

 عنوان شاخص ردیف
  نحوه و محل

 گیري اندازه
  شاخص و واحد

 فرمول  گیري اندازه
  آستانه

 )ساعت پیک یک ساعته(

1 
میزان برقراري موفقیت 

 آمیز مکالمه

، دارنده پروانهمراکز مدیریت شبکه 
در شهر، روستا  یا مسیر توسط 

 هاي میدانی تست
CSSR 13)درصد(  Successful Call Attempts /∑Call A empts∑  درصد   97بزرگتر یا مساوي 

ان قطعی در کانالهاي میز  2
  ترافیکی

، دارنده پروانه مراکز مدیریت شبکه
در شهر، روستا  یا مسیر توسط 

  هاي میدانی تست
CDR 14)درصد( 

∑ Abnormally Released TCHs 
  

(∑ Established TCHs +∑ Incoming HOs –∑ Outgoing HOs)  
 

1  

سطح سیگنال پوشش   3
  رادیویی شبکه نسل دوم

سیر توسط شهر، روستا یا م
  هاي میدانی تست

Rx Level 
Idle Mode 

(dBm) 
  

 Rx Level ≥ -85 براي پوشش شهرها
  گیري شده هاي اندازه درصد نمونه 97بزرگتر یا مساوي 

  هاي کشور براي پوشش جاده
 و پوشش روستاهاي کشور )اصلی ، فرعی و ریلی (  

Rx Level ≥ -90  
  گیري شده دازههاي ان درصد نمونه 97بزرگتر یا مساوي 

4  
کیفیت سیگنال پوشش 

  رادیویی
  نسل دوم

شهر، روستا یا مسیر توسط 
  OMCهاي میدانی یا  تست

Rx QUAL SUB 
Dedicated Mode 

 Rx Qual(5,6,7) براي پوشش شهرها
  گیري شده هاي اندازه درصد نمونه 3اوي کوچکتر یا مس

  هاي کشور براي پوشش جاده
 و پوشش روستاهاي کشور )اصلی ، فرعی و ریلی ( 

Rx Qual(6,7)  
  گیري شده هاي اندازه درصد نمونه 3کوچکتر یا مساوي 

معیار امتیازدهی کیفیت   5
  صحبت

شهر، روستا یا مسیر توسط 
  MOS≥2.8  هاي کشور ش شهرها، روستاها و جادهبراي  پوش  MOS15  هاي میدانی تست

 گیري شده هاي اندازه درصد نمونه 95بزرگتر یا مساوي 

â گیرد مقادیر جدول فوق به شرح  هاي مابین آنها را در بر می هایی که پوشش مناطق جمعیتی پراکنده و جاده براي سایت)CDR=2 CSSR=92 , (است. 

  
 )5فرم شماره (و دیتاي شبکه تلفن همراه GPRS 16(E)هاي مرتبط با بخش شاخص _5

                                                             
13 CSSR : Call Setup Success Rate 
14 CDR : Call Drop Rate 
15 MOS: Mean Opinion Score 
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 گیري نحوه و محل اندازه عنوان شاخص ردیف
شاخص و واحد 

 گیري اندازه
 آستانه فرمول

 

1 
سرعت انتقال داده مشترکین در 

شبکه  Downlinkمسیر 
EGPRS 

دارنده مراکز مدیریت شبکه 
و یا در شهر، روستا یا  پروانه

 هاي میدانی مسیر توسط تست

IP 17Throughput 
(kbps) 

 تعداد کل بیت هاي داده ارسال شده از شبکه
  100  بزرگتر یا مساوي* کل زمانهاي ارسال داده ها

 

2 
سرعت انتقال داده مشترکین در 

شبکه  Downlinkمسیر 
GPRS 

دارنده مراکز مدیریت شبکه 
و یا در شهر، روستا یا  پروانه

 هاي میدانی مسیر توسط تست

IP Throughput 
(kbps) 

  تعداد کل بیت هاي داده ارسال شده از شبکه
  35بزرگتر یا مساوي  * کل زمانهاي ارسال داده ها

 

  .گیري شده بیشتر از سطح آستانه هاي تعریف شده باشدهاي اندازه نمونه ٪98 ،هاي میدانیدر تست*

  )6ره فرم شما(هاي کاربردي شبکه تلفن همراه هاي مرتبط با سرویسمجموعه شاخص _6

 ردیف
عنوان 
 شاخص

  نحوه و محل
 گیري اندازه

  شاخص و
واحد 

 گیري اندازه
 فرمول

  آستانه
 )ساعت پیک یک ساعته(

1 
میزان ارسال 

به  SMSموفق 
 مقصد

Test call/ 
OMC 

 
 )درصد(

 
∑ Successfully Received SMSs (Sub. B is Available) 

 
∑ Valid SMS A empts 

95 

  

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
16 (E)GPRS : (Enhanced) General packet radio service 
17 IP : Internet Protocol 

 15 از 10 صفحه ارتباطات مقررات نظیمت کمیسیون 29/7/97 مورخ283 شماره جلسه مصوبه



کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات  119جلسه  2روز رسانی مصوبه شماره  به  
 
 
 
 
 

  

  )7فرم شماره(شبکه تلفن همراه (3G) هاي مرتبط با بخش دسترسی رادیویی نسل سه اخصش _7

نحوه و محل   ها عنوان شاخص  ردیف
  گیري اندازه

شاخص و واحد 
 گیري اندازه

 فرمول

  آستانه
  )ساعت پیک یک ساعته(

انتهاي 
سال 
  اول

انتهاي 
سال  

  دوم

انتهاي 
سال سوم 

  به بعد

1 
آمیز درخواست سرویس  نرخ برقراري موفقیت

  صوتی شبکه نسل سوم

دارنده مراکز مدیریت شبکه 
و یا در شهر، روستا یا  پروانه

هاي  مسیر توسط تست
  میدانی

CSSR_CS_3G 
 )درصد(

  
Successful Call Attempts /∑Call A empts∑  

Or 
(RRC+RAB) Setup Success Rate 

*  * * 

 نرخ برقراري موفقیت آمیز درخواست سرویس  2
  دیتا شبکه نسل سوم

دارنده مراکز مدیریت شبکه 
و یا در شهر توسط  پروانه

  هاي میدانی تست
CSSR_PS_3G 

 )درصد(

  
Successful Call Attempts /∑Call A empts∑  

Or 
(RRC+RAB) Setup Success Rate 

*  *  *  

  CS /PSمیزان قطعی سرویس هاي  3

دارنده مراکز مدیریت شبکه 
، روستا یا و یا در شهر پروانه

هاي  مسیر توسط تست
 میدانی

CDR 
 )درصد(

{(Number of PS RAB Abnormal Release+ Number of 
CS RAB Abnormal Release)/(Total  Number of CS 

Established RAB + Total  Number of PS Established 
RAB)}*100  

5/1 2/1  1 

 سطح سیگنال پوشش رادیویی شبکه نسل سوم  4
وستا یا مسیر توسط شهر، ر

 هاي میدانی تست

CPICH RSCP 
Idle Mode 

)dBm( 

و سایر  3بر مبناي حداقل تعهدات پیوست ( جمعیت 21500براي شهرهاي باالي 
  )کند پوشش ایجاد می 3نقاطی که دارنده پروانه عالوه بر تعهدات مندرج در پیوست 

RSCP ≥ -100  
درصد براي سال 90بزرگتر یا مساوي 

درصد و براي  95راي سال دوم اول و ب
هاي  درصد نمونه97سال سوم به بعد 
  گیري شده اندازه
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هاي  کشوربر مبناي  جمعیت و روستاها و جاده 21500براي شهرهاي کمتر از 
و سایر نقاطی که دارنده پروانه عالوه بر تعهدات مندرج در  3حداقل تعهدات پیوست 

 )کند پوشش ایجاد می 3پیوست 

RSCP ≥ -105 
درصد براي سال   90بزرگتر یا مساوي 

درصد و براي  95اول و براي سال دوم 
هاي  درصد نمونه97سال سوم به بعد 
 گیري شده اندازه

 کیفیت سیگنال پوشش رادیویی نسل سوم 5
شهر، روستا یا مسیر توسط 

 هاي میدانی تست

CPICH 
Ec/No 

Idle Mode 
 

و سایر  3بر مبناي حداقل تعهدات پیوست (ر  هاي کشو براي شهرها، روستاها و جاده
  )کند پوشش ایجاد می 3نقاطی که دارنده پروانه عالوه بر تعهدات مندرج در پیوست 

Ec/No≥ -16  
هاي  درصد نمونه 90بزرگتر یا مساوي 
 گیري شده اندازه

شهر، روستا یا مسیر توسط   معیار امتیازدهی کیفیت صحبت 6
 MOS  هاي میدانی تست

و سایر  3بر مبناي حداقل تعهدات پیوست (هاي کشور هرها، روستاها و جادهبراي ش
  MOS≥2.8  )کند پوشش ایجاد می 3نقاطی که دارنده پروانه عالوه بر تعهدات مندرج در پیوست 

هاي  درصد نمونه 95بزرگتر یا مساوي 
 گیري شده اندازه

  .یک واحد به آن اضافه می شودتا انتهاي سال سوم الحاقیه می باشد و هر سال مقدار این شاخص در انتهاي سال اول، مقدار تعیین شده در  *
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 )8فرم شماره(شبکه تلفن همراه 3Gهاي مرتبط با بخش دیتاي شاخص_8

شاخص و واحد   گیري نحوه و محل اندازه  ها عنوان شاخص  ردیف
  آستانه  فرمول  گیري اندازه

میانگین  سرعت انتقال داده مشترکین **  1
  شبکه نسل سوم Uplinkیر در مس

هاي  در شهر، روستا یا مسیر توسط تست
 دارنده پروانهمیدانی یا مراکز مدیریت شبکه 

 Throughput 
(kbps) 

  تعداد کل بیت هاي داده ارسال شده ازشبکه
    هاي ارسال داده ها کل زمان

  کیلوبیت برثانیه 256بزرگتر یا مساوي 
 

گین سرعت انتقال داده مشترکین میان**  3
 شبکه نسل سوم Downlinkدر مسیر 

هاي  در شهر، روستا یا مسیر توسط تست
 دارنده پروانهمیدانی یا مراکز مدیریت شبکه 

IP Throughput 
(kbps) 

  تعداد کل بیت هاي داده ارسال شده ازشبکه
  هاي ارسال داده ها کل زمان

 

هاي  ثانیه در تستکیلوبیت بر 1500بزرگتر یا مساوي 
کیلوبیت برثانیه بر  1000میدانی و بزرگتر یا مساوي 

هاي مراکز مدیریت شبکه در سطح  گیري اساس اندازه
  )میانگین روزانه(شبکه

حداقل سرعت انتقال داده مشترکین **  4
 شبکه نسل سوم Downlinkدر مسیر 

هاي  در شهر، روستا یا مسیر توسط تست
 میدانی

IP Throughput 
(kbps) 

  تعداد کل بیت هاي داده ارسال شده ازشبکه
  هاي ارسال داده ها کل زمان

 

  کیلوبیت برثانیه  512بزرگتر یا مساوي *
  

  .گیري شده بیشتر از سطح آستانه هاي تعریف شده باشدهاي اندازه نمونه ٪98 ،هاي میدانیدر تست*
  .شود ال دوم لحاظ میاین مقادیر از س:  ها و روستاهاي داراي پوشش در جاده**
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  )9فرم شماره ( شبکه تلفن همراه (4G)هاي مرتبط با بخش دسترسی رادیویی نسل چهار شاخص _9

شاخص و واحد   گیري نحوه و محل اندازه  ها عنوان شاخص  ردیف
  ها آستانه شاخص  فرمول  گیري اندازه

1 
سطح سیگنال پوشش رادیویی 

 شبکه نسل چهارم
وسط شهر، روستا یا مسیر ت

 هاي میدانی تست

RSRP 
Idle Mode  

(dBm) 
 

و سایر نقاطی که دارنده  3بر مبناي حداقل تعهدات پیوست (جمعیت 21500براي شهرهاي باالي 
  )کند پوشش ایجاد می 3پروانه عالوه بر تعهدات مندرج در پیوست 

RSRP ≥ -105  
درصد براي سال اول و براي 90بزرگتر یا مساوي 

براي سال سوم به بعد درصد و  95سال دوم 
 گیري شده هاي اندازه درصد نمونه97

هاي  کشوربر مبناي حداقل تعهدات پیوست  جمعیت و روستاها و جاده 21500براي شهرهاي کمتر از 
 )کند پوشش ایجاد می 3و سایر نقاطی که دارنده پروانه عالوه بر تعهدات مندرج در پیوست  3

RSRP ≥ -108  
درصد براي سال اول و براي   90بزرگتر یا مساوي 

درصد و براي سال سوم به بعد  95سال دوم 
 گیري شده هاي اندازه درصد نمونه97

2 
کیفیت سیگنال پوشش رادیویی 

 نسل چهارم
شهر، روستا یا مسیر توسط 

 هاي میدانی تست

RSRQ 
Idle Mode 

 

و سایر نقاطی که دارنده  3وست بر مبناي حداقل تعهدات پی(هاي کشور   براي شهرها، روستاها و جاده
  )کند پوشش ایجاد می 3پروانه عالوه بر تعهدات مندرج در پیوست 

RSRQ≥ -16  
 درصد  90بزرگتر یا مساوي 

شهر، روستا یا مسیر توسط   معیار امتیازدهی کیفیت صحبت 3
 MOS  هاي میدانی تست

و سایر نقاطی که دارنده  3وست بر مبناي حداقل تعهدات پی(هاي کشور روستاها و جاده ،براي شهرها
  )کند پوشش ایجاد می 3پروانه عالوه بر تعهدات مندرج در پیوست 

MOS≥2.8  
گیري  هاي اندازه درصد نمونه 95بزرگتر یا مساوي 

 شده

4  
نرخ برقراري موفقیت 
  آمیزدرخواست سرویس

 یا/و صوت( شبکه نسل چهارم
  )دیتا

شهر، روستا یا مسیر توسط 
یا مراکز هاي میدانی  تست

دارنده مدیریت شبکه 
  پروانه

LTE Service 
Request 
Success 
Rate* 

  )درصد(

(RRC+eRAB) Setup Success Rate  درصد  98بزرگتر یا مساوي 

یا /و  صوت( سرویس قطعی نرخ  5
  )دیتا

شهر، روستا یا مسیر توسط 
هاي میدانی یا مراکز  تست

دارنده مدیریت شبکه 
  پروانه

LTE eRAB 
 Drop Rate*  

 )درصد(

{(Number of PS eRAB Abnormal Release+ Number of CS eRAB 
Abnormal Release)/(Total  Number of Established CS eRAB + Total  

Number of Established PS eRAB)}*100  
براي سال اول و براي  5/1 کوچکتر یا مساوي

 1و براي سال سوم به بعد  2/1سال دوم

 .فعال شده باشد VoLTEبراي زمانی است که   تیصوسرویس *

 15 از 14 صفحه ارتباطات مقررات نظیمت کمیسیون 29/7/97 مورخ283 شماره جلسه مصوبه



کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات  119جلسه  2روز رسانی مصوبه شماره  به  
 
 
 
 
 

  

  )10فرم شماره(شبکه تلفن همراه  4Gهاي مرتبط با بخش دیتاي  شاخص  _10

شاخص و واحد   گیري نحوه و محل اندازه  ها عنوان شاخص  ردیف
  آستانه  فرمول  گیري اندازه

سرعت انتقال داده مشترکین  میانگین**  1
  مشبکه نسل چهار Uplinkدر مسیر 

هاي  در شهر، روستا یا مسیر توسط تست
دارنده میدانی یا مراکز مدیریت شبکه 

 پروانه

 Throughput 
(kbps) 

  تعداد کل بیت هاي داده ارسال شده ازشبکه
    هاي ارسال داده ها کل زمان

 کیلوبیت برثانیه 1000بزرگتر یا مساوي 

مشترکین میانگین سرعت انتقال داده **  3
 شبکه نسل چهارم Downlinkدر مسیر 

هاي  در شهر، روستا یا مسیر توسط تست
دارنده میدانی یا مراکز مدیریت شبکه 

 پروانه

IP Throughput 
(kbps) 

  تعداد کل بیت هاي داده ارسال شده ازشبکه
  هاي ارسال داده ها کل زمان

 

هاي  کیلوبیت برثانیه در تست 5000بزرگتر یا مساوي 
گیریهاي مراکز مدیریت شبکه در سطح  دانی و اندازهمی

  )میانگین روزانه(شبکه
  

حداقل سرعت انتقال داده مشترکین در **  4
 شبکه نسل چهارم Downlinkمسیر 

هاي  در شهر، روستا یا مسیر توسط تست
 میدانی

IP Throughput 
(kbps) 

  تعداد کل بیت هاي داده ارسال شده ازشبکه
  ل داده هاهاي ارسا کل زمان

 

  کیلوبیت برثانیه  2000بزرگتر یا مساوي *

  .گیري شده بیشتر از سطح آستانه هاي تعریف شده باشدهاي اندازه نمونه ٪98 ،هاي میدانیدر تست*
  .این مقادیر از سال دوم لحاظ می شود: ها و روستاهاي داراي پوشش  در جاده**

  
  )11فرم شماره (  195تریان با سامانه و ارتباط مش CRMهاي مرتبط با بخش شاخص  _11

  آستانه  فرمول  گیري شاخص و واحد اندازه  گیري نحوه و محل اندازه  ها عنوان شاخص  ردیف

تعداد شکایات ثبت شده مربوط به هر   1
  8مساوي یا  ترمک  مشترك فعال در شبکه 100,000تعداد شکایات ثبت شده از هر  - 195سامانه   در سامانه دارنده پروانه

تعداد شکایات برطرف شده مربوط به هر   2
 در سامانه دارنده پروانه

 195سامانه 
 90مساوي  یابزرگتر  نسبت تعداد شکایات حل شده به کل شکایات وارده  درصد

   11مساويیا تر مک  -  روز کاري  195سامانه   متوسط زمان پاسخگویی و رفع مشکل  3
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