
  02:شماره بازنگري                                                                                                          شركت مخابرات استان اصفهان     
   TCE–FO–3N5–01/36:كد                                                                                                         سيستم مديريت كيفيت      

  :تاريخ                                        PTP , PTMPفرم درخواست تغيير مكان سرويس                                   
 :شماره                                                                                                                                                           

     PTP            □ PTMP □:   نوع سرويس   : شماره پرونده 

 )                  (Kbps)64*    (: پهناي باند  : نام نماينده پيگيري وتلفن همراه وي  

  .داخل پرانتز نوشته شود 16مدنظر است بايد عدد   1Mبه طور مثال اگر پهناي باند . ذكر گردد Kbps 64پهناي باند بايستي به صورت مضربي از *

  مشخصات  مبدا
 :نام شركت  

 :كدپستي محل دريافت سرويس قديم  آدرس و 

 :آدرس و كدپستي محل دريافت سرويس جديد  

 :تلفن محل دريافت سرويس جديد   : نمابر 

     PAP         □ ISP         □ISDP□آموزشي        □دولتي      □خصوصي      □        : نوع شركت

 : Websiteآدرس                                                            :                                 آدرس پست الكترونيك 

  :نحوه دريافت سرويس در محل جديد 

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

  : تاريخ نامه :                                  شماره نامه آزمايش  OPTIMUX/ETHپورت       

  :تاريخ نامه :                                شماره نامه آزمايش  OPTIMUX/G703پورت       
 

                                                                                                                :دريافت صورتحساب  پستي محلآدرس وكد
 

                                                   نام و نام خانوادگي مدير عامل شركت
  مهر و امضا                                

  مشخصات  مقصد
 :نام شركت  

 :قديم  آدرس و كدپستي محل دريافت سرويس 

 :  محل دريافت سرويس جديدآدرس و كدپستي 

 : محل دريافت سرويس جديد تلفن  : نمابر 

     PAP         □ ISP         □ISDP□آموزشي        □دولتي      □خصوصي      □      : نوع شركت

 : Websiteآدرس :                                    آدرس پست الكترونيك 

  :     در محل جديدنحوه 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                                                                                                                                        
                       

  مهر و امضا                                                                                                                                                                                                            
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  . مشترك گرامي در ارسال درخواست به نكات زير دقت فرمائيد 
 . جديد دريافت سرويس دقت شود زيرا امكانسنجي بر اساس آن انجام ميشود محل در نوشتن آدرس و تلفن  -1

 . را اعالم نمائيد  DLCتوافق يا عدم توافق خود جهت برقراري سرويس از روي تجهيزات  -2

 موافق نيستم   □موافقم                    □    

ف خود از درخواست مورد نظر را اعالم در صورتيكه به هر علت سرويس از طرف مخابرات قابل تحويل باشد انصرا -3
                                                                                                مهر و امضاء                         . ميدارم 

 


