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تغییر مستمر الگوی مصرف اینترنت و افزایش تقاضایی که به صورت پیوسته در ترافیک مورد نیاز کاربران در 
کاربران اینترنت دانشگاه از سرویس های ارائه دنیای مجازی صورت می گیرد، موجب اعالم نارضایتی برخی 

گردید. پس از بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان مرکز فن آوری  49-49شده در اوایل ترم مهر 
اطالعات، به منظور ارتقاء سرویس های اینترنت دانشگاه و همچنین مدیریت پهنای باند دانشگاه، پیشنهاد 

شی( در نحوه اختصاص ترافیک به کاربران صورت گرفت. در این راستا تالش اعمال تغییراتی )به صورت آزمای
شده تا تغییرات پیشنهادی منجر به تسهیل استفاده های علمی دانشجویان از اینترنت شده و همزمان 
امکان بهره مندی کاربران از شبکه برای کارهای روزمره و سرگرمی نیز در حد امکان و با هزینه متناسب 

 ها افزایش یافته است.باشد. همچنین با توجه به رشد نیاز کاربران، سهمیه برخی گروهبرقرار 

 جزئیات و قوانین سرویس حجمی جدید مطابق جدول زیر می باشد :

 

 گروه کاربر
ميزان اعتبار کاربر در ماه 

 )برحسب واحد(
زمان شروع 

 سرویس

  ماه 05روز  9555 کارشناسي

 ماه 05روز  0555 کارشناس ارشد

 روز اول ماه 05555 دکتري

 روز اول ماه 05555 اساتيد

 روز اول ماه 0555 کارمندان اداری

 روز اول ماه 0555 کارشناسان آموزشی

 9555 دانشجویان مستقر در خوابگاه
همزمان با شروع 

 سرویس اصلی

 GByte 7 ترافيك هاي تشويقي پايان هفته
هر هفته برای دو روز انتهایی 

 و همچنین تعطیالت رسمی

  

  به هرکاربر، اعتباری طبق جدول فوق در هر ماه اختصاص می یابد. یک واحد اعتبار معادل یک
 .مگابایت می باشد

 ها تنظیم می شوددر انتهای هر دوره اعتبار تمامی سرویس ها صفر و مجددا بر اساس سهمیه.  
 دامکان ذخیره سازی حجم و استفاده حجم باقیمانده در ماههای بعدی میسر نمی باش. 
  در صورت پایان سهمیه مشخص شده، هر فرد می تواند تا سقف مشخصی با قیمت هر گیگابایت

 تومان اقدام به خرید اینترنت مازاد نماید. 0055
  مطابق جدول زیر، در ساعت خاصی از شبانه روز تخفیف در میزان محاسبه شده مصرف اعمال می

 گردد.

 



  3:30تا  61:30عت از سا  61:30تا  00:00از ساعت 

 5.9با ضریب  0با ضریب 

  

ان، تعداد اتصاالت همزمان مبه منظور تسهیل در تعداد دستگاه متصل به اینترنت به صورت همز

 برای یک کاربر در سیستم نت یک واحد افزایش پیدا نمود. 


