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 دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران

 بسمه تعالی                  

  (VoIP)راهنمای سيستم تلفن تحت شبکه 

 الهيات و معارف اسالمی دانشکده  

انتقال صوت از  امروزه محققان مخابراتي سيستم هاي ويژه
با يکپارچه سازي تا ( را توصيه مي نمايند VoIP: Voice over IP)بستر شبکه 

اين دانشکده مفتخر است  خدمات امکان ارائه بهتر آنها فراهم شود. در اين راستا
خود به عنوان  کيفيت باالي شبکه کامپيوتريزيرساخت ارزنده و توجه به با 

  را راه اندازي نمايد.VoIPسرويس  اولين دانشکده دانشگاه تهران
ي مخابراتي در گذشته تحت عنوان آنالوگ شناخته مي شدند که سيستم ها

محدوديت ها و الزامات فراواني از جمله کابل کشي منفرد، اختالل، نويز و انواع 
ناپايداري ها را به همراه داشتند. استهالک بيش از حد خطوط فعلي تلفن 

اختالل دانشکده به صورت جدي در امر جابجايي داخلي ها و کيفيت ارتباطات 
ايجاد مي کرد. همچنين نويز بيش از حد محدوده باعث ناپايداري شديد ارتباط 

 داخلي با دانشگاه تهران از روي بستر راديويي موجود مي شد. 
در کنفرانس تلفني، امکان  VoIPاز جمله مزيت  VoIPامکانات تلفني فراوان 

استفاده از نرم افزار تلفني، قابليت ارسال فکس بر روي شبکه،استفاده بهتر از 
در ساختار انعطاف پذير شبکه، جا به جايي کاربران تنها با فعال ظرفيت شبکه، 

، VoIPاتصال به نود شبکه متفاوت، ارزان تر بودن تماس هاي راه دور از طريق 
، اتصال دفاتر مختلف، يکي کردن سيستم تلفني و مزاياي  VoIPامنيت باالتر 

شماره 999که تخصيص  E1بسيار ديگر در کنار راه اندازي خط مستقيم شهري
از دستاوردهاي  .تماس همزمان شهري را پشتيباني مي نمايد 03تلفن شهري و 

ارتقا شبکه تلفن دانشکده مي باشد .در ادامه متن با نحوه بکارگيري سرويس 
 اي مختلف اين سيستم آشنا خواهيد شد.ه
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الی 0077چهاررقمی بوده ) -کارین-داخلی های قدیمی دانشکده 
 سه رقمی می باشند -VoIP-(  درحاليکه داخلی های جدید 0977

 ( و  نحوه ارتباط آنها به شکل زیر خواهد بود : 777الی   077) 

 راهنمای کاربران تلفن های جدید

  داخلي هاي قديمي دانشکده ابتدا عدد شش جهت برقراري تماس با
 و سپس داخلي مورد نظر را شماره گيري نمائيد.

  جهت برقراري تماس با دانشگاه تهران ابتدا عدد هشت و سپس
 داخلي مورد نظر را شماره گيري نمائيد.

  جهت برقراري تماس شهري ابتدا عدد نه و سپس شماره تلفن
 مقصد را شماره گيري نمائيد.

 قراري تماس با داخلي هاي جديد دانشکده کافي است جهت بر
 شماره سه رقمي داخلي مقصد را شماره گيري نمائيد.

  همواره ارقام و پيش شماره ها را بدون مکث و پشت سرهم شماره
 گيري فرمائيد. 

 راهنمای کاربران تلفن های قبلی

  تمامي روشهاي قبلي ارتباط پا برجاست و  ارتباط جديدي به شکل
 فراهم شده است. زير

  را   0033جهت برقراري تماس با داخلي هاي جديد ابتدا عدد
شماره گيري فرمائيد سپس مطابق منوي گويا عمل نموده و يا داخلي 

  سه رقمي مقصد را وارد نمائيد.
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 راهنمای اتصال کاربران شهری

شماره تلفن هاي مستقيم قديمي دانشکده مانند گذشته فعال بوده به همان 

نيز با منوهاي فعال  06036333شکل عمل مي نمايندو همچنين شماره 

 آماده پاسخگويي به مراجعان تلفني دانشکده مي باشد.

 FAXراهنمای کاربران 

دانشکده امکان اختصاص شماره معتبر به هر بخش  E1با راه اندازي خط 

  فراهم شده است . PDFو دريافت يا ارسال فاکس به فرمت فايل هاي 

هاي مختلف دانشکده با ارائه درخواست فعالسازي فاکس به  بخش

ري مالي دانشکده مي توانند فاکس ها را روي صندوق پست امعاونت اد

 الکترونيک خود دريافت نمايند.

 SMSراهنمای کاربران 

هاي گروهي از SMSامکان ارسال  VoIPبرنامه متمرکز مديريتي سيستم 

ه بخش هاي متقاضي مي توانند طرف دانشکده را فراهم نموده است ک

ري مالي دانشکده ادرخواست فعالسازي اين سرويس را به معاونت اد

 ارسال نمايند.

 .  با آرزوي توفيق       
 دانشکده الهيات - ICTمديريت 
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