
  )پارس آنالينADSLفرم تعرفه اينترنت پرسرعت( عنوان سند:

 ]AD-11-FO-12-14-93[كد سند:    
 

Pars Online Telecommunication, 222 Khoramshahr Avenue, Tehran 1533743546, Iran, Tel: (+9821)82200 

  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) 900/ 36708شماره پروانه ندا: (82200 :, تلفن1533743546 كدپستي ,222 : تهران,خيابان خرمشهر, شماره ان لين ارتباطاتشركت پارس

  در سراسر كشور (+ADSL 2)تعرفه خدمات اينترنت پرسرعت 

  اينترنت پرسرعتتعرفه سرويس هاي محدود 

 IPنوع   (ريال) هزينه ماهيانه  ضريب دسترسي  ماهيانه ترافيك  ارسال سرعت افتريد سرعت  سرويس كد

POL-128-2G     * 128 Kbps 128 Kbps 2GB   99% 91,000  Dynamic 

POL-128-5G 128 Kbps 128 Kbps 5GB   99.5% 161,000  Dynamic 

POL-256-2G     * 256 Kbps 256 Kbps 2GB   99% 99,000  Dynamic 

POL-256-5G 256 Kbps 256 Kbps 5GB   99.5% 170,000  Dynamic 

POL-256-10G 256 Kbps 256 Kbps 10GB   99.5% 270,000  Dynamic 

POL-512-2G     * 512 Kbps 256 Kbps 2GB   99% 114,000  Dynamic 

POL-512-5G 512 Kbps 256 Kbps 5GB   99.5% 189,000  Dynamic 

POL-512-10G 512 Kbps 256 Kbps 10GB   99.5% 287,000  Dynamic 

POL-512-30G 512 Kbps 256 Kbps 30GB   99.5% 631,000  Dynamic 

POL-1024-4G    1 Mbps 512 Kbps 4GB   99%  197,000  Dynamic 

POL-2048-4G    2 Mbps 1 Mbps 4GB   99%  242,000  Dynamic 
 

 نامحدود اينترنت پرسرعتتعرفه سرويس هاي 

  ارسال سرعت سرعت دريافت  سرويس كد
 ترافيك

  ماهيانه

حداقل ترافيك 

  ماهيانه دريافتي
 IPنوع   (ريال) هزينه ماهيانه  ضريب دسترسي

POL-128-U+ 128 Kbps 128 Kbps 15 نامحدود GB 99.5%  270,000  Dynamic 

POL-256-U+ 256 Kbps 256 Kbps 30 نامحدود GB  99.5%  450,000  Dynamic 

POL-512-U+ 512 Kbps 256 Kbps 40 نامحدود GB  99.5%  900,000  Dynamic 

POL-1024-U+ 1 Mbps 512 Kbps 120 نامحدود GB  99.9% 2,190,000  Dynamic 

POL-2048-U+ 2 Mbps  1 Mbps 240 نامحدود GB  99.9% 3,950,000  Dynamic 
 

  هزينه ترافيك حجمي اضافي

  GB 1 GB 5 GB  10 GB  20 GB  50 GB  100 GB 0.5  حجمي ميزان ترافيك
  1,920,000  1,120,000  560,000  320,000  180,000  36,000  18,000  قيمت (ريال)

 

  هزينه مودم و تجهيزات پارس آنالين

 قيمت (ريال) مشخصات فني نوع مودم

 Ethernet 600,000و يك پورت  USBداراي خروجي   )Combo-ZyxelRU660مودم معمولي (

  Ethernet 990,000پورت  4به همراه  (Billion 5400 w)مودم بي سيم 

 60,000  جدا كننده سيگنال صدا و ديتا اسپيليتر

 50,000  برطرف كننده نويز خط تلفن ميكروفيلتر
 

  توضيحات

 در مراكز منتخب مخابراتي و به صورت سه ماهه، شش ماهه و يك ساله قابل ارائه مي باشند. )*(سرويس هاي ستاره دار  �

 .ريال مي باشد 50,000ريال و هزينه مخابراتي 95,000 براي تمامي سرويس هاهزينه نصب  �

 بامداد در تمامي روزهاي هفته، رايگان مي باشد. 7تا  2ترافيك مصرفي بين ساعات  �

 باشند( براي اطالعات بيشتر به وب سايت شركت پارس آنالين مراجعه نماييد ). مي "هديه") مشمول +Uسرويس هاي نامحدود( �

 كليه مودم ها داراي يكسال گارانتي مي باشند. �

 شود. يافزوده م يعوارض شهردار  %7/2ماليات بر ارزش افزوده و  %3/5باال  يبه تعرفه ها ياسالم يمجلس شورا يبر اساس قانون ماليات ارزش افزوده كميسيون اقتصاد �

 % تخفيف به مشترك تعلق مي گيرد.20% تخفيف و در صورت پرداخت يك ساله 10ماهه،  6در صورت پرداخت �

يك اضافي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، مقدار ترافيك اضافي ارسالي مصوب در تعرفه كليه سرويس هاي فوق و بسته هاي تراف 152مصوبه  3مطابق بند  �

 لحاظ شده است.

) به مشتركين و متقاضيان اينترنت پرسرعت ارايه  8به  1شركت پارس آنالين همواره در تالش است تا خدماتي با كيفيت باالتر و ضريب تسهيم كمتر از الزامات قانوني (  �

 نمايد.

شبكه پارس آنالين بوده و با توجه به پارامترهاي مندرج در  ADSLي بستر ضريب دسترسي، مشخص كننده حداكثر ميزان دسترسي مشتري به خدمت هاي ارايه شده رو �

 موافقتنامه سطح خدمات تعيين گرديده است.
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  تاريخ:   :نام نماينده فروش  شماره اشتراك :  شهر:

  

  مشخصات مشترك : -1

 مشترك گرامي لطفا يكي از دو نوع حقيقي و يا حقوقي (شركت/موسسه) را تكميل فرماييد :

  مشتركين حقيقي :

  نام پدر:  نام خانوادگي: نام و

  كد ملي:  محل صدور:  ش.ش:

   نام كشور :  شماره گذرنامه: 

  جنسيت:  تاريخ تولد:

  شغل:  ميزان تحصيالت:

  نشاني:

  

  ......................... فكس:     .........................تلفن : 

  ..................: تلفن همراه    .................. :  ADSL تلفن

  : پست الكترونيك
  

  مشتركين حقوقي :

  نام شركت/موسسه:

  :كد اقتصادي  :شناسه ملي

  نام مديرعامل:

  نوع فعاليت:

  سمت:  نام نماينده:

 نشاني:

  

  ......................... تلفن:

   ..................: ADSLتلفن

  .........................فكس:  

  ..................كد شهري : 

  : پست الكترونيك

  

  ريال ...............................مبلغ اشتراك ماهيانه :                                              ...................كد اشتراك :       

صادره توسط پارس  يها صورتحساب هيدر كل ياسالم يمجلس شورا ياقتصاد ونيسيكم 17/2/1387، مصوب"بر ارزش افزوده  اتيمال "قانون  38و   16طبق ماده  

 .گردد يعوارض محاسبه و از مشترك اخذ م %7/2و  اتيمال %3/5هر مرحله پرداخت  يو  برا

  گردد. ليتكم يخارججهت اتباع  صرفاًشماره گذرنامه و نام كشور  

 .، متقاضي اشتراك خدمات درخواستي مي باشمADSL درقرارداد ارائه خدمات اينترنت پرسرعتبا تائيد مندرجات فوق وقبول كليه مفاد مندرج  

  

   كد وامضاء مسئول فروش و يا نماينده :            :                                                          مشترك امضاء ومهر        

  نكات قابل توجه مشتركين محترم :

  باشد. يروتار دينبا ADSL يبرا شده اعالمخط تلفن  

  منتقل گردد. يانداز راهنصب و  يبرامورد نظر،  وتريكامپبه  ياختصاصاز دستگاه سانترال خارج و به طور  ستيبا يم ADSL يبرا شده اعالمخط تلفن  

  وجود ندارد. مشترك يمحل شبكهدر  سيسرو ليتحو يبرا يتعهدو  شود يم ليتحو مشتركمودم  يخروجدر درگاه  صرفاً ADSL سيسرو 

 خط تلفن به ساختمان مشخص گردد. يورودابتدا  ستيضروري پارس جهت نصب، فنقبل از مراجعه كارشناسان  

  

  را نخواهد داشت. مشتركخدمات به  ليتحودر  ريتاخدر قبال  يتيمسئول گونه چيهفوق،  نكات تيرعابه  مشتركدر صورت عدم توجه  نيآنالپارس  شركت
  

  مشترك ساير خدمات پارس آنالين    ☐☐☐☐  برگه هاي تبليغاتي      ☐☐☐☐  معرفي از طرف دوستان                                      ☐☐☐☐  نحوه آشنايي با پارس آنالين : -2

  آگهي هاي مطبوعاتي و جرايد     ☐☐☐☐  وب سايت پارس آنالين     ☐☐☐☐     ...............................نام معرف : 

 بيلبورد و تبليغات خياباني     ☐☐☐☐  ضميمه فيش تلفن شركت مخابرات      ☐☐☐☐  .......................معرف :  ADSLشماره تلفن 

 

 



  )پارس آنالينADSLقرارداد ارائه خدمات اينترنت پر سرعت (  عنوان سند:

 ]AD-11-FO-32-04-93[كد سند:    

 

Pars Online Telecommunication, 222 Khoramshahr Avenue, Tehran 1533743546, Iran, Tel: (+9821)82200 

  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) 900/ 36708شماره پروانه ندا: ( 82200 :, تلفن1533743546 كدپستي ,222 : تهران,خيابان خرمشهر, شماره ان لين ارتباطاتشركت پارس

  

   فيتعار -1

 خاص.   يسهامارتباطات  نيلشركت پارسان  " پارس "  -1-1

 ."پارس  "از خدمات  كيو مصرف كننده هر  داريخر " مشترك " -1-2

ـ او تحت نظارت  تيمالكخطوط پر سرعت است كه در  زاتيتجهو  التيتسهارتباطات شامل: زيرساخت،  نيلرسان شبكه شركت پا " پل تل نت " -1-3  ني

 نيهمچنـ كشـور و   يمخـابرات شـبكه   رساختيزخطوط تلفن و  ،نيمشتركي ساختمان داخلي كش ميس. شوند يم ينگهدارشركت قرار داشته و اداره و 

 .باشند ينم " پل تل نت " و تحت نظارت شركت پارس  قرار ندارند شامل ارياختكه در  يزاتيتجهو  التيتسه

 ).Splitterو جدا كننده خط تلفن  ADSLنصب شده در محل ارائه خدمات به مشترك (شامل مودم  زاتيتجه " مشترك زاتيتجه " -1-4

 . " مشترك زاتيتجه "و  " پل تل " زاتيتجه نيب خط تلفن " مدار مشترك " -1-5

 ." پارس "سرعت  پر نترنتيا انهيماهبرابر تعرفه  سيسرو انهيماه نهيهز " اشتراكحق  " -1-6

 . دينما يمآن را پرداخت  نهيهز "پارس  "بر اساس تعرفه  مشترك كهي انتخاب سيسرومدت زمان  " اشتراكدوره  " -1-7

 ي از شبكه.افتيدري اطالعاتي ها بستهحجم تبادل  " دوره اشتراك كيتراف " -1-8

 .  هر كدام كه زودتر اتفاق افتد "راك شدن دوره اشت يسپر " ايو  " دوره اشتراك كيترافمصرف  " عبارتست از "اتمام قرارداد  " -1-9

 . نترنتيا يعمومشبكه  يروبر  IP ينشانر و ه " مشترك زاتيتجه " نيب " پل تل نت " قيطراز  IP يها بسته مبادلهوقفه در  " وقفه در خدمات " -1-10

  .تيفعالجهت فروش خدمات در منطقه  " پارس "مجوز از طرف  يدارامنتخب و  يقيحق اي يحقوق تيشخص " ندهينما " -1-11

        

 موضوع قرارداد -2

 نترنتيابر اساس خدمات منتخب در  فرم اشتراك و تعرفه خدمات  نترنتياجهت استفاده از  ADSLخطوط  قيطراز  " پل تل نت "اتصال با  يبرقرار  

  .ADSLسرعت  پر

 

 " پارس "تعهدات  -3

اداري و فعـال سـازي    يهـا  نـه يهزو نيز هزينه نصب شـامل   دينمامشترك  ليتحومودم  يورودرا در درگاه  نترنتياپارس متعهد است كه ارتباط با    -3-1

 . گردد يمسرويس، هزينه مخابراتي شامل هزينه رانژه و جمع آوري سرويس در مركز مخابراتي از مشترك اخذ 

 . باشد يم هيثان يليم 750 يعموم نترنتيا هدر شبك ياطالعات يها بستهزمان رفت و برگشت  انهيماهمتوسط   -3-2

 .دينما يم% تعهد 95 انهيماهمتوسط  زانيمدر محدوده كشور را به » پل تل نت«پارس برقرار بودن شبكه  -3-3
      

100  x  
	مدت	قطع	بودن�دقيقه��مدت	كل�دقيقه�

مدت	كل�دقيقه�
  به درصد شبكه يبرقرار زانيم  =  

 :گردند ينمي تلق» در خدمات وقفه« ريزموارد  -3-4

  »پل تل نت« يا دوره ينگهدارو  سيسرو يبراالف) هرگونه وقفه 

. اشـكال و اخـتالل در   يو يكـاربرد  يهـا  برنامـه  ايو » تجهيزات مشترك«رفع اشكال در  ايو  يا دوره ينگهدارو  سيسروب) هرگونه وقفه به هنگام 

انجـام نشـده    »پارس«كه توسط » تجهيزات مشترك«در  راتييتغو  يدستكارهرگونه  ايدر مدار مشترك و  ايدر محل مشترك و  يداخل يكش ميس

  بند است. نياشامل  زينباشد 

  ».پل تل نت«كشور و خارج از  يمخابراتج) هرگونه اختالل در شبكه 

 . ديرسذكر شده در فرم اشتراك به اطالع مشترك خواهد  كيالكترونپست  قيطردر مفاد قرارداد از  رييتغهرگونه  -3-5

 . ديرسخواهد  يوبه اطالع  كيالكترونپست  قيطرمشخص فقط از  يها بازهدر  " مشترك "صورت حساب  -3-6

   باشد ينم يبعدقابل انتقال به دوره اشتراك  " كيترافمانده  "در صورت اتمام دوره اشتراك  -3-7

  .گردد يممحاسبه  يشمستعداد روز در هر ماه   يمبنابر  " دوره اشتراك " -3-8

 ،ييويـ مقـررات ارتباطـات راد   ميتنظـ  ونيسـ يكم 177مطابق ضوابط مصوب شده در جلسـه شـماره    ن،يشده به مشترك هيخدمات اينترنت پرسرعت ارا  -3-9

 .باشد يها م )  خدمات ارتباطات دادهSLAمشمول توافق نامه سطح خدمات(

 " مشترك "تعهدات  -4

ـ نما تيـ رعاو مقررات كشور و شركت مخابرات را در مـورد موضـوع قـرارداد و اسـتفاده از خـدمات       نيقوان هيكلاست  متعهد " مشترك " -4-1 و جهـت   دي

، اقـدامات  ياسـالم شـئونات   با ريمغاو  يعمومعفت  ها و موضوعات خالف اخالق و تيساكاربران شبكه خود به  ريساو استفاده  يدسترساز  يريجلوگ

 " مشـترك  "برعهـده   يوشـبكه   گـر يدكـاربران   و " مشـترك  " اسـتفاده  از يناشـ  يقانون و ياخالق يها تيمسئول هيكلهر حال  الزم را بكار برد. در

 . باشد يم

ـ رعا؛ در صـورت عـدم   دينما يخوددار " پل تل نت "در شبكه  يافزارو سخت  يافزارهرگونه اختالل نرم  جاديااست از  متعهد " مشترك " -4-2  ايـ و  تي

 .باشد يمقرارداد  نياجانبه  كيو مجاز به فسخ  ريمخپارس  ؛متعارف ريغي نادرست و برداربهره 

  نـدارد.  ريغه ب "كال ايو  "جزئا را، "پارس  "توسط  افتهي صيتخص IPاشتراك منجمله  نيااز  يناشحقوق و تعهدات مرتبط  يواگذارحق  " مشترك " -4-3

ـ نما يخـوددار از انحاء  ينحوبه اشخاص ثالث به هر  يثانوارائه خدمات  اياز فروش مجدد و  باشد يممتعهد  " مشترك "  ي      كتبـ مگـر بـا موافقـت     دي

 . باشد يم  " مشترك "عهده ه اخالل ب  جاديا ايمجاز و  ريغ و يقانون ريغهرگونه استفاده  تيمسئول. در هرحال يو ندهينما اي " پارس "
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      اء خودداري نمايد مگر با موافقت كتبي لث به هر نحوي از انحاز فروش مجدد و يا ارائه خدمات ثانوي به اشخاص ثا باشد يممتعهد  " مشترك " -4-4

 .باشد يم " مشترك "عهده ه يا نماينده وي. در هر حال مسئوليت هرگونه استفاده غيرقانوني و غيرمجاز و يا ايجاد اخالل ب " پارس "

كه منجر به اختالل در خدمات شود، نصب مجدد منوط به  دينمامورد استفاده خود اعمال  زاتيتجه ايدر شبكه  يرييغتهرگونه  " مشترك "چنانچه  -4-5

 خواهد بود.  نهيهزپرداخت 

 . باشد يم يوشبكه مشترك به عهده  تيامنحفاظت از اطالعات و  -4-6

 . باشد و عوارض قانوني مربوطه مي اتيمالحق اشتراك،  ريتاخمتعهد به پرداخت بموقع و بدون  " مشترك " -4-7

 . باشد يم " پارس " دييتامورد  زاتيتجهملزم به استفاده از  " مشترك " -4-8

خود را جهت اسـتفاده از   يآمادگ يدرخواست سيسرو ليتحواعالم پارس جهت نصب و  خيتارروز از  15ظرف مدت  حداكثرموظف است  " مشترك " -4-9

 .باشد يمبوده و موظف به پرداخت آن  مشتركبه عهده  سيسرو نهيهزروزه فوق  15است با گذشت مدت  يهيبد. دينمافوق اعالم  سيسرو

ـ نماخـود اقـدام    ADSL سيسرورمز ورودي  رييتغنسبت به  "پل تل نت  "ارتباط با شبكه  نياولپس از  مشترك موظف است، -4-10  نصـورت يا ريـ غ. در دي

 .باشد يمعهده مشترك ه ب سيسرواستفاده نابجا از 

هاي خود را مانند تغيير نام، تغيير شماره، جابجايي، فسخ قرارداد و ... را از طريق فكس يا ايميل كتباً به پارس  مشترك موظف است تمامي درخواست -4-11

 يا نماينده وي اعالم نمايد.

 

  يبستانكار طيشرا -5

ـ او مشترك بـر   ديايب شيپقرارداد  نيامطابق مفاد  مشتركه در خدمات ارائه شده ب يا وقفهچنانچه  -5-1  سـت يبا يمـ اسـاس خـود را بسـتانكار بدانـد،      ني

 .دينماارسال  Claims@pol.ir كيالكترونپست  ينشانبه  نيمشتركدرخواست خود را حداكثر ظرف مدت هفت روز پس از بروز وقفه به امور 

و افـزودن آن بـه مـدت قـرارداد مشـترك اقـدام        يبستانكار زانيم، نسبت به محاسبه " پارس "شبكه  تيريمد دييتاگزارش اشكال و  افتيدرپس از  -5-2

 از مبلغ اشتراك نخواهد بود.) شيبجبران خسارت  زانيم. (در هر حال گردد يم

 

  قرارداد ليتعدو   ديتمدفسخ، قطع و  طيشرا -6

روزه نسـبت بـه فسـخ قـرارداد اقـدام       15 يكتببا اخطار  تواند يم، طرف مقابل نديننماقرارداد عمل  نيابه تعهدات خود در  نيطرفاز  كيچنانچه هر  -6-1

  .دينما

و  نيقـوان ، وضـع  يسـوز  آتـش ، ليسـ مانند زلزله،  يعيطب(فورس ماژور) و نه محدود به جنگ، اعتصاب، حوادث  مترقبه ريغاز حوادث  يناشدر موارد  -6-2

ـ انخواهـد بـود و در    " پـارس  "متوجـه   يتيمسئول، " پارس "از  خدمات ارائه امكانمخابرات، سلب  يها شركتاز  يناش مشكالتو  ديجدمقررات   ني

 .دينمانسبت به فسخ قرارداد اقدام  تواند يم مشتركصورت 

و مجاز است ارتبـاط مربوطـه    دينماارائه خدمات به مشترك را متوقف  تواند يم " پارس " ديننمااز تعهدات خود عمل  كيبه هر  " مشترك "چنانچه  -6-3

حق اشتراك مسترد نخواهد شد و مشترك ملزم به جبران هر نوع خسـارت   ماندهيباقمبلغ  صورت نيا دراست  يهيبد. دينمامخابرات قطع  قيطررا از 

  .گردد يماخذ  مشتركنصب و هزينه مخابراتي از  نهيهز سيسرووصل مجدد  يبراوارده خواهد بود. 

روز  5به طور موقت تـا   مشترك، خدمات ارائه شده به ديننمادوره بعد اقدام  اشتراكهر دوره نسبت به پرداخت حق  انيپاتا  حداكثر مشتركچنانچه  -6-4

پـورت   "پارس  " نصورتيا ريغ. در دينماآن اقدام  يها نهيهزخود با پرداخت  اشتراك ديتمد مدت نسبت به نيادر  تواند يم مشتركقطع خواهد شد. 

نصـب و   نـه يهزو پرداخـت   يفنـ  امكانـات منوط به وجـود   اشتراكمجدد  ديتمد مود.واگذار خواهد ن گريد انيمتقاضرا به  مشتركبه  افتهياختصاص 

  .هزينه مخابراتي مجدد خواهد بود

بر اسـاس   اشتراك ديتمدمشروط به  مشترك سيسروزودتر اتفاق افتد) ادامه  كه كدام هر( انهيماه كيترافمصرف  ايو  اشتراكدر صورت خاتمه دوره  -6-5

  موارد فوق خواهد بود.

 نـه يهزالتفـاوت   مابـه  افـت يدربـا   " پارس "، يفن. در صورت وجود امكانات دينماباالتر درخواست  سيسرورا فقط به  سيسرو رييتغ تواند يم مشترك -6-6

 انجام خواهد شد. يبعد انهيماهدوره  يابتدااز  رييتغارائه خواهد نمود. اعمال  مشتركرا به  يدرخواستمربوطه خدمات 

  .گردد يم ديتمدآن پرداخت شده  اشتراكحق  كه يا دوره يبراخود  قرارداد خودبه نيا اشتراكبا پرداخت حق  -6-7

 .باشد يمقابل استرداد  ريغ، ادخدمات اضافه بر موضوع قرارد يبرا يپرداختوجوه  -6-8

 . گردد يمآن دوره اشتراك از مشترك اخذ  انهيماه هيپا نهيهزمشترك،  يسودر صورت انصراف و فسخ قرارداد از  -6-9

  

 .باشد يممفاد مندرج فوق به دقت خوانده شده و مورد قبول 

                  
 

  

  ندهينما ايو امضاء مسئول فروش و  كد                              امضاء مشترك مهر و     
                                                                                                                                               

........................         

                  

 
 



  ) پارس آنالينADSLفرم دايري اينترنت پرسرعت( عنوان سند:

 ]AD-11-FO-33-04-92[كد سند:    

 

Pars Online Telecommunication, 222 Khoramshahr Avenue, Tehran 1533743546, Iran, Tel: (+9821)82200 

  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) 900/ 36708شماره پروانه ندا: ( 82200 :, تلفن1533743546 كدپستي ,222 : تهران,خيابان خرمشهر, شماره ان لين ارتباطاتشركت پارس

  

  

 ....................................... استفاده كــننده  تلـفن ثابـت   مشــترك /     .......................................اينجانب    

  را دارم.  DSLط ارتبا دايري تقاضاي    ...............................مركز مخابرات  
  

  نام و نام خانوادگي

  مالك خط تلفن
    نام و نام خانوادگي مستاجر  

  كدملي

  مالك خط تلفن
    كد ملي مستاجر  

    نام و امضاء متقاضي :                                                                                                  

  تاريخ  :                                                                                                

ي 
ض
قا
مت

D
S
L

 

  

  

   DSLارتباط   دايري   خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به  ....................................مركز مخابرات      

اقدام فرمائيد .                                                                                                               ............................تـلفن ثابت شماره   

P
A

P
ت 
رك
ــ
شـ
 

  : PAPمهر و امضاء مسئول شركت   

  تاريخ :   
 

 

 

 

  بوخت  رديف  طبقه  اتصال

        اسپـليتر

  

  ثبت گرديد. مقدور مي باشد.   پاسخگو : در سيستم طرح جامع مشتركين   DSLكارشناس امور مشتركين:  درخواست ارتباط 
  

  مدارك پرونده ناقص است.  منع قانوني  دارد              
  

  نام و امضاء كارشناس امور مشتركين :                                               نام و امضاء كارشناس و مسئول امور مشتركين :    

ن تاريخ :                                                    تاريخ :                                     
كي
تر
ش
رم
مو
ل ا
ئو
س
 م

ي
رات
خاب
 م
كز
ـر
ــ
ــ
ــ
ــ
مـ
 

  
طه
بو
مر

 

 

  كافوي نوري                             PGS دايري معمولي        نوع ارتباط :      

    نام و امضاء مسئول واگذاري خطوط:                   مقدور مي باشد.                                   DSLانجام درخواست        

 مقدور نمي باشد.                                              تاريخ :  DSLانجام درخواست        

ي 
ذار
اگ
و

ط
طو
 خ

 

  : MDFانجام و در سيستم طرح جامع اقدام شد.          نام وامضاء مسئول   DSLتغييرات سيم كشي براي دايري ارتباط  

M  تاريخ :                                 
D

F
 

 

  وارد و فرم را عودت دهيد. Billداير شده در سيستم    DSLامور مشتركين ارتباط  الف: 

  : BILLوارد شد.                                               نام و امضاء متصدي  BILLدر سيستم   امور مشتركين :  

 تاريخ :                                                                                                          

  انجام تقاضا بدليل مشكالت فني / نواقص اداري مقدور نمي باشد.            ب:  

  مربوطه فرم را بايگاني كنيد.                             مهر و امضاء رئيس مركز مخابرات:   PAPپس از فكس به شركت     

  تاريخ :                                                                                                          

كز
مر
س 

رئي
 

  

    شماره:

    تاريخ:

    پيوست:
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82200 1تلفن, 1533743546 کدپستی ,222 شماره , خیابان خرمشهر,تهران: ان لین ارتباطاتشرکت پارس
2

 )سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 900/ 36708: شماره پروانه ندا

 )لطفا جهت حصول اطمینان از کامل بودن مدارك خود فرم ذیل را تکمیل فرمایید: مشتري گرامی( 

شماره تلفن  3مشترك حقیقی  
4 5 6 7

 : 

فرم اشتراك و قرارداد امضا شده متقاضی  
8 9 : ;
 . 

 ).تلفن یکی باشدمشروط بر اینکه نام موجر و مالک خط (فرم دایري امضاء شده توسط مالک خط تلفن یا مستأجر  

 .و در صورت پرداخت اینترنتی همراه با شماره پیگیري) پشت و رو(قبض پرداختی تلفن دوره جدید  

 .کپی شناسنامه و کارت ملی مالک خط تلفن 

 ).           در صورتیکه خط تلفن استیجاري باشد(کپی اجاره نامه یا وکالتنامه رسمی از مالک خط تلفن  

ارائه نامه حقوقی و یا نامه دانشجویی در صورت درخواست دریافت اشتراك باالتر از  
< = > ? @ A B
. 

 

 

مشترك حقوقی 
3

شماره تلفن  
4 5 6 7

 : 

 .فرم اشتراك و قرارداد به همراه مهر و امضاء افراد مجاز 

.فرم دایري امضاء شده توسط شرکت به همراه مهر و امضاء افراد مجاز 

.و در صورت پرداخت اینترنتی همراه با شماره پیگیري) پشت و رو(پرداختی تلفن دوره جدید قبض  

. درخواست کتبی نوع خدمات مورد نیاز بر روي سربرگ شرکت به همراه معرفی یک نماینده: در صورت حقوقی بودن فیش تلفن 

 .کپی شناسنامه و یا کپی کارت ملی عکس دار نماینده معرفی شده 

 ).در صورتیکه خط تلفن استیجاري باشد(کپی اجاره نامه یا وکالتنامه رسمی از مالک خط تلفن  

 ).کداقتصادي -شناسه ملی -آخرین تغییرات -تأسیس -روزنامه رسمی(کلیه مدارك حقوقی شرکت  

 :بخش کنترل مدارك

 : شماره فکس : شماره تماس

                 

 

 :تاریخ

 :امضاء مشترك

 .مدارك کامل می باشد 

 .مدارك ناقص می باشد 

 :تاریخ

 :امضاء کارشناس

 

 

 

 


	tarefeh.pdf
	eshterak.pdf
	gharardad.pdf
	dayeri.pdf
	check.pdf

