
 
 

 

 نوع عضويت

اينترنت 

 اختصاصي

در 

 دانشگاه

ADSl 
)در 

 منزل(

پست 

 الکترونيک
@Semnan.

ac.ir 

صفحه 

 شخصي
 وبالگ

ميزان دسترسي به 

 اينترنت در دانشگاه
تعداد 

کاربر 

 همزمان

 سرعت 

 اينترنت
Mb/s 

امکان خريد 

 مازاد ترافيک 
 مالحظات

 انههما

1 
 هيات علمي

 

 رسمي، پيماني

 30GB 4 دارد دارد دارد دارد دارد

4Mb/s 

 دارد
 داز پژوهانه کم می شو  ADSLسرويس 

خريد مازاد ترافیک اينترنت در دانشگاه 

 با تعرفه مصوب

 10GB 2 ندارد ندارد  دارد دارد دارد بازنشسته 

4Mb/s 

 دارد
 با تعرفه مصوب   ADSLهزينه 

خريد مازاد ترافیک اينترنت در دانشگاه 

 مصوببا تعرفه 

 2GB 2 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد حق التدريس
2Mb/s 

 دارد
خريد مازاد ترافیک اينترنت در دانشگاه 

 با تعرفه مصوب

2 
 کارمند 

 

 رسمي، پيماني، قراردادی

 ساعتي
 3GB 2 ندارد ندارد دارد دارد دارد

2Mb/s 
 با تعرفه مصوب   ADSLهزينه  ندارد

 مدير  
  6GB 2 ندارد ندارد دارد دارد دارد

2Mb/s 
 ندارد

درصد تخفیف  50را با   ADSLهزينه 

 پرداخت نمايد

 با تعرفه مصوب   ADSLهزينه  ندارد - - - ندارد ندارد  دارد دارد ندارد بازنشسته 

 دانشجو 3

 دارد دارد دارد ندارد دارد تحصيالت تکميلي
  12GBکارشناسی ارشد 

  16GBدکترا                  
2 

3Mb/s 
4Mb/s 

 دارد

ايمیل دانشگاهی فقط تا يک سال بعد از فارغ 

التحصیلی می تواند داشته باشد. و سپس با 

اعالم قبلی می تواند ايمیل با دامنه 

alum.semnan.ac.ir  داشته باشد 
 کارشناسي

 6GB 2 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
2Mb/s 

 دارد
 دانشگاهخريد مازاد ترافیک اينترنت در 

 با تعرفه مصوب

 تشکل های دانشجويي

مسولين انجمن های علمي 

 دانشجويي
 10GB 2 دارد دارد دارد ندارد دارد

2Mb/s 

 دارد
برخورداری از پست الکترونیک، صفحه 

شخصی و  وبالگ صرفاً با تأيید معاونت 

 فرهنگی امکان پذير است.

 5GB 2 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد شرکت های  بخش خصوصي-1 4
2Mb/s 

 دارد
خريد مازاد ترافیک اينترنت در دانشگاه 

 با تعرفه مصوب

5 
واحدهای فناور مرکز رشد و پارک علم و 

 فناوری 
 دارد  دارد  ندارد  ندارد دارد

A 7GB 

4 
4Mb/s 

 دارد
صفحه شخصی برای معرفی واحد فناور با زير دامنه 

تعیین  پارک با آيین نامه ای که از سوی پارک

 گرديده است.

B 10GB 
C 15GB 

 



 
 

 

 98در سال  و دانشجويانبرای اعضای هيات علمي  در دانشگاه مازاد مصرف اينترنت تعرفه خريد 

 گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت ۵۰ گیگابایت ۲۰ گیگابایت ۱۰ گیگابایت ۵ گیگابایت ۳ گیگابایت ۱ گیگابایت ۰٫۵ ميزان ترافيک

 تومان 9۰،۰۰۰ تومان ۵۰،۰۰۰ تومان ۲۲،۰۰۰ تومان ۱۲،۰۰۰ تومان 6،۵۰۰ تومان 4،۲۰۰ تومان ۱،۵۰۰ تومان 9۰۰ قيمت بسته

 ود برای خرید ترافیک اقدام نمایند.خکه در آستانه فارغ التحصیلی هستند درخواست می شود که مطابق با نیاز توجه : از دانشجویان گرامی 

 شده قابل انتقال به ماه بعد می باشد.صرفا ترافیک خریداری 

  98اينترنت  در منزل برای اعضای هيات علمي و کارکنان برای سال    ADSLتعرفه قيمت سرويس 

 اين تعرفه بر اساس تفاهم نامه ای که بين دانشگاه سمنان و شرکت مخابرات منطقه سمنان مي باشد تعيين مي گردد.

 سرويس
در   ADSL مبلغ هر پورت

 98سال 
 رعت سرويسس

ADSL 

 مبلغ هر پورت

FTTH   در سال

98 

 رعت سرويسس

FTTH 

تعداد درخواست 

 سرويس
 مقدار ترافيک

 نحوه پرداخت

ساله  1سرويس 

نامحدود برای اعضای 

 98هيات علمي در سال 

 نامحدود سرويس 24Mb/s 1 ريال8Mb/s  436.000 ريال305.200 

 کسر از پژوهانه

ساله  1سرويس 

نامحدود برای کارکنان 

 98در سال 

 نامحدود سرويس 24Mb/s 1 ريال8Mb/s  436.000 ريال305.200 

 به صورت آنالين

 *این مصوبه تا مادامی که مصوبه جدیدی از سوی هیات محترم رئیسه دانشگاه تصویب نشود قابل اعتبار می باشد.*


