
  

  واحدهاي مستقر اینترنت خط تلفن و درخواستفرم 
  

 INC- FR-23/4:  د مدرک ك

  ١از        ١فحه ص
  ۲۰/۱۰/١٣٨٩: تاريخ بازنگري

  چهار: شماره ويرايش

  

           مسئول دفتر -٢مدير مرکز       -١: يرندگان گ

  : ..................واحد از
  مدیر مرکز : به

  با سالم
 مـوارد  دانشـگاهی ، درخواسـت   / واحد شـهري  ................. مستقر در اتاق ....................... نماینده واحد / مدیر عامل شرکت ........................ اینجانب 

پرداخت هزینه هـاي مربـوط بـه    ضمناً را دارم،  اتوماسیون  کلمه عبور و  اربرينام ک ISP /خط اینترنت دانشگاه خط تلفن مستقیم (
  .مپذیرمیرا مطابق با ضوابط مرکز سایر موارد ، ...تلفن و  ،تعرفه خدمات اینترنت

  
  :.............مهر شرکت تاریخ و                                                                           :  ...........واحد یا هسته ي نماینده)/مدیر عامل(امضاء 

  ): ...........مندرج در اساسنامه(نام و امضاء صاحبان امضاء 

  مدیر مرکز                                                                            : از
  پشتیبانی: به

  .متصل گردد ....... ..................مربوط به واحد .... .....براي اتاق شماره ............  و داخلی به شماره .. ...............خط تلفن مستقیم به شماره 
  

  امضاء مدیر                                                                                                                  

                                                                            مدیر مرکز  : از
  مسئول دفتر: به

نام . متصل گردد ................ ...............................مربوط به واحد .... .......براي اتاق شماره آن  نام کاربري و کلمه عبورهمراه با  خط اینترنت
  .  و تعهدنامه در پرونده واحد بایگانی شوددر اختیار واحد قرار گیرد  نیز عبور سیستم اتوماسیونکاربري و کلمه 

  امضاء مدیر                                                                                                                                                  

  پشتیبانی  : از
  مرکز مدیر:به

  .انجام شد.... .....براي اتاق شماره ............  و داخلی به شماره ................. خط تلفن مستقیم به شماره اتصال 
  مضاء پشتیبانیا                                                                                                                    

  .............واحد : از
  مسئول دفتر: به

 راکاربري و کلمـه عبـور اینترنـت و سیسـتم اتوماسـیون  دانشـگاه       هاي نام . ...................................نماینده ي  واحد ...............................اینجانب 
ر قانونی، غیرمجاز و غیراخالقی استفاده ننماییم و در سیستم اتوماسیون نیز فقط با پرسـنل  نمایم که از اینترنت به صورت غیگرفتم و تعهد می

  .باشد، برابر تصمیم شورا در مورد این واحد اقدام نمایددر صورت تخلف هر یک از همکاران این واحد، مرکز مجاز می. میمرکز رشد مکاتبه نمای
  

  ...........  :نماینده ي واحد یا هسته)/مدیر عامل(امضاء 
  مسئول دفتر: از
  مدیر مرکز:به

  .                                           تعهدنامه در پرونده واحد بایگانی شد گرفت و انجام ............................... در تاریخ اتصال اینترنت 
  امضاء مسئول دفتر                                                                                                                          

  

  :تاریخ
 :شماره


