
شبكه هاي اختصاصي تكميل فرم راهنماي  

پيش بيني ترافيك: 1فرم شماره  

 استان مركز در.....  و كل ادارات شامل :اصلي نقاط -1

 استان شهرهاي در مجموعه زير ادارت شامل :فرعي نقاط  -2

 .با توجه به نوع سرويس،تعداد تقاطي كه فيبر دارند درج شود :داراي فيبر -3
 .ه نوع سرويس مجوع پهناي باند با توجه به تعداد نقاط محاسبه شودبا توجه ب :مجموع پهناي باند -4

   5:تعداد نقاط: مثال
   3:داراي فيبر      
  مگابايت 2: پهناي باند      
  m 2*5:مجموع پهناي باند      

مشخصات نقاط: 2فرم شماره   

 .دردا قراروزرتخانه يا باالترين نهادي كه دستگاه زيرمجموعه آن : متبوعسازمام مستقل / وزارت  -1
 يا سازمان مستقل سازمان يا دستگاه زيرمجموعه وزارتخانه: ن متبوعسازما -2

 نام دستگاه مربوطه :ساختمان/نام مركز -3

 دولتي،خصوصي،نيمه خصوصي،شركت و يا سازمان:ساختمان/نوع مركز -4

 :91 سال اطالعات در ملي شبكه نياز مورد باند پهناي -5
  91مورد نياز تا پايان سال اينترانت مجموع پهناي باند 

 :95 سال اطالعات در ملي شبكه نياز مورد باند پهناي  -6
 95مورد نياز و مطلوب با توجه به همبندي پيش بيني شده تا سال اينترانت مجموع پهناي باند 

 .شماره صورتجلسه راه اندازي خط و تاريخ آن مي باشد :فيبرنوري FOS شماره -7
 مي باشددر شركت مخابرات ايران شماره پرونده  همان :درخواست شناسه -8

  
  
  



  :شود به عنوان مثال ارايه ميمختلف دستگاه سه نوع به منظور برطرف نمودن هرگونه ابهام 

  :سازمان امور مالياتي -1

  ساختمان/نام مركز سازمان  وزارت

  1ساختمان   Aاداره كل امور مالياتي استان سازمان امور مالياتي كشور رت اقتصاد و داراييوزا

  2ساختمان   Aاداره كل امور مالياتي استان سازمان امور مالياتي كشور وزارت اقتصاد و دارايي

 A1اداره امورمالياتي شهر  سازمان امور مالياتي كشور وزارت اقتصاد و دارايي

   A اداره كل دارايي استان  د و داراييوزارت اقتصا

 

 :سازمان محيط زيست -2

  

 

 

 

 :معاونت توسعه و مديريت انساني رييس جمهور -3

معاونت توسعه و مديريت انساني
  رييس جمهور

 Aمركز مديريت دولتي استان  سازمان مديريت دولتي

 

 Aمحيط زيست استان  لاداره ك ------------  سازمان محيط زيست


