
 .مجازی در دانشگاه نيز امکانپذير ميباشد یاکنون  استفاده از نمابرھا ، ھمیاينترنت یھا با استقرار کامل تلفن

 .نحوه ارسال و دريافت به تفکيک کاربران به شرح ذيل ميباشد  

  دريافت   ارسال  

  دبيرخانه
 مسئول دبيرخانه پورتال از طريق

  )1تصوير(

  :)2تصوير(اتوماسيون اداریاز طريق 

کارتابل نامه ←کارتابل دبيرخانه ←دبيرخانه  

   ھای وارده

     يا و  آموزشیگروه 

 ..ھمايش و(فاقد دبيرخانه 

  :)1تصوير( پورتالاز طريق 

  مسئول شخص پورتال  

  :)3تصوير( اتوماسيون اداریاز طريق 

   مسئول شخص  کارتابل 

  ت علمیھيأاعضای 

 : )1تصوير( پورتالاز طريق   

 ارتباطات منوی ← فناوری اطالعات منوی

   نمابرارسال  ←

 : )4تصوير(پورتالاز طريق   

 ←منوی ارتباطات ←فناوری اطالعات منوی 

   نمابرھای دريافتی

  کارکنان حق التدريس

 :)1تصوير( پورتالاز طريق   

← منوی مديريت شناسه ھا و ارتباطات  

   ارسال نمابر

 :)4تصوير(پورتال از طريق  

← منوی مديريت شناسه ھا و ارتباطات  

   ھای دريافتینمابر

  کارکنان
 :)1تصوير( پورتالاز طريق   

   نمابرارسال ← منوی فناوری اطالعات 

 :)4تصوير(پورتالاز طريق   

   نمابرھای دريافتی← منوی فناوری اطالعات 

   

اعضای ھيأت علمی و کارکنانی که مجوز استفاده از اين سرويس را دارند قادر خواھند بود از شماره تلفن اينترنتی خود به عنوان نمابر 
  . نيز استفاده كنند

 . شود) Transfer (منتقل ،  11*  شماره بايد تماس به، حين مکالمه  در برای اتصال به سامانه نمابر  

  

در  PDFبه صورت فايل تصويری و يا بخشھای اداری كه نياز به خط نمابر جداگانه داشته باشند  ی آموزشینمابر دبيرخانه، گروه ھا
كارتابل دبيرخانه يا فردی که به عنوان مسؤول دريافت و ارسال نمابر معرفی شده است قرار خواھد گرفت و ھمانند نامه ھا قابليت 

 .گردش الكترونيكی خواھد داشت  

   

 نکته خواھشمند است مشکل ھای احتمالی که به آنھا برخورد می نماييد و نيز پيشنھادات خود را به صورت مکتوب واز طريق :

 .اتوماسيون اداری با واحد ارتباطات در ميان بگذاريد

   

   

   

   

   

   

 



  

  

  

  :1 شماره 

  :2 شماره 

  :3 شماره 

تصوير

تصوير

تصوير



  

  

مشاھپورتال در  ی  .نمايندھده  نمابر ارسالیوی در منو ،رال شده ارسال ھاینمابره 

  :4 شماره 

سابقهن می توانند 

تصوير

کاربران

   

 

 


