
     
    05  : شماره بازنگري                                                                                                                           شركت مخابرات استان اصفهان  
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  :تاريخ  PTPو PTMPفرم درخواست سرويس جديد   

  :شماره                                                                                                                                                                                

  * (                 )Kbps(64: (پهناي باند مورد درخواست  PTP                  PTMP         :نوع سرويس 
داخل  16بايد عدد مد نظر است  1Mbpsبه طور مثال اگر پهناي باند. ذكر گردد 64Kbpsپهناي باند بايستي به صورت مضربي از  •

  پرانتز نوشته شود
  :نام نماينده پيگيري و تلفن همراه وي 

  مشخصات مبدا

 :شناسه ملي  : نام شركت 
 :آدرس و كد پستي محل دريافت سرويس

  :نمابر شركت  :محل دريافت سرويس تلفن
 PAP            ISP             ISDPخصوصي            دولتي              آموزشي           :          نوع شركت 

  :پست الكترونيك :آدرس:                                      نام و تلفن همراه مسوول فني شركت
 :آدرس و كد پستي محل دريافت صورتحساب

  :نحوه دريافت سرويس     

  WIRELESS.....................                خط تلفن ) ADSL(در مركز مخابراتي             ETHزوج سيم             پورت        

  : تاريخ نامه :                                  شماره نامه آزمايش  OPTIMUX/ETHپورت       

  :تاريخ نامه :                                شماره نامه آزمايش  OPTIMUX/G703پورت       

  نام و نام خانوادگي مدير عامل شركت                                                                                                                                           

  مهرو امضاء                                                                                                                                         

  مشخصات مقصد

  :شناسه ملي  : نام شركت 
 :آدرس و كد پستي محل دريافت سرويس

  :نمابر شركت  :تلفن محل دريافت سرويس 
 PAP           ISP             ISDPخصوصي            دولتي              آموزشي           :          نوع شركت 

  :پست الكترونيك :آدرس:                                      نام و تلفن همراه مسوول فني شركت
 :آدرس و كد پستي محل دريافت صورتحساب

  :نحوه دريافت سرويس     

  WIRELESS.....................                خط تلفن ) ADSL(در مركز مخابراتي             ETHزوج سيم             پورت        

  : تاريخ نامه :                                  شماره نامه آزمايش  OPTIMUX/ETHپورت       

  :تاريخ نامه :                                شماره نامه آزمايش  OPTIMUX/G703پورت       

  نام و نام خانوادگي مدير عامل شركت                                                                                                                                           

  مهرو امضاء                                                                                                                                         
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  ) :مبدأ يا مقصد (نام شركت تائيد كننده صورتجلسه تحويل سرويس 
  

  :مشترك گرامي در ارسال درخواست به نكات زير دقت فرمائيد
نوشتن آدرس و تلفن محل دريافت سرويس بسيار دقت شود زيرا امكانسنجي بر اساس آن انجام مي در  -1

 .گردد

در محل ) ديتا E1و  MPLSنقطه به نقطه ، اينترنت ، اينترانت ،(درصورتي كه هم اكنون از سرويس ديتا  -2
را همراه با سرعت و دريافت سرويس استفاده مي نمائيد ، نوع سرويس استفاده مي نماييد ، نوع سرويس 

 .نوع مودم مورد استفاده ذكر نماييد

  :....................نوع مودم :                                 )Kbps(سرعت : ............................................................نوع سرويس 
 : .................................................ل آن را ذكر نمائيد در صورتي كه قبالً اقدام به خريد مودم نموده ايد نام و مد -3

        موافقم        .را اعالم نمائيد DLCتوافق يا عدم توافق خود جهت برقراري سرويس از روي تجهيزات  -4
 موافق نيستم

شود، در اين قسمت نوع  در صورتيكه قصد داريد  راه اندازي ، همزمان با جمع آوري يك سرويس ديگر انجام -5
 .آن را مشخص نموده و فرم تكميل شده درخواست جمع آوري را نيز ارسال نمايي

  PTP               PTMP                VPNاينترنت         اينترانت              :        نوع سرويس جهت جمع اوري 
تحويل نباشد انصراف خود از درخواست مورد نظر در صورتيكه به هر علت سرويس از طرف مخابرات قابل  -6

 .م را اعالم ميدار

  موافقم        موافق نيستم        Frame Relayتوافق يا عدم توافق خود جهت برقراري سرويس بصورت  -7

              )k512در خصوص راه اندازي و ارتقا با سرعت بيش از (        
 


