
 راهنمای خرید ترافیک اضافه و بسته های ویژه:

 :برای خرید بسته اینترنت وارد سایت زیر شوید

cmc.ac.ir-int.khansar 

 .کنید کلیک شده مشخص قسمت روی شکل به توجه با  سپس 

 

 شوید خود کاربری پنل  تا وارد ز عبور اینترنتی خود را وارد کنیدنام کاربری و رم 

 

 

 

  



 .باشد می زیر موارد شامل  بسته های اینترنتی قابل خرید توسط دانشجویان

 روزه5 حجم اضافه )نامحدود زمانی(

 قیمت)تومان( حجم)گیگابایت( (Mb/Sپهنای باند) قیمت)تومان( حجم)گیگابایت( (Mb/Sپهنای باند)

1.5 1 2500 1.5 1 1900 

1.5 2 4800 2 1 2000 

1.5 3 7050 3 1 2500 

1.5 4 9200 1.5 2 3600 

1.5 5 11500 2 2 3800 

      3 2 4800 

      1.5 3 5250 

      2 3 5550 

      3 3 7050 

      1.5 4 6800 

      2 4 7200 

      3 4 9200 

 روزه15 روزه 10

 قیمت)تومان( حجم)گیگابایت( (Mb/Sپهنای باند) قیمت)تومان( حجم)گیگابایت( (Mb/Sپهنای باند)

1.5 1 2000 1.5 1 2200 

2 1 2200 2 1 2500 

3 1 2800 3 1 3100 

1.5 2 3800 1.5 2 4200 

2 2 4200 2 2 4800 

3 2 5400 3 2 6000 

1.5 3 5550 1.5 3 6150 

2 3 6150 2 3 7050 

3 3 7950 3 3 8850 

1.5 4 7000 1.5 4 8000 

2 4 7800 2 4 9200 

3 4 10200 3 4 11600 



 خرید بسته های ویژهراهنمای 

  کلیک نمایید.برای خرید بسته های ویژه به روی قسمت سرویس متفرقه 

 

 را مشاهده و انتخاب نمایید شده ارائه های سرویس توانید می زیر شکل همانند ویژه سرویس از قسمت خرید

 

 



 .بعد از انتخاب سرویس مورد نظر به روی پرداخت کلیک نمایید

 

صفحه نخست همانند شکل منوی بایست سرویس خریداری شده را فعال نمایید. برای این منظور در بعد از پرداخت سرویس ویژه، می

.روی منوی هدیه کلیک نمایید  ،زیر

 

 .که خریداری کرده اید را انتخاب نمایید یسرویس

 



 .روی فعال کردن هدیه کلیک نمایید

 

 

 .تاریخ انقضای آن را مشاهده نماییدو همچنین د سرویس ویژه خریداری شده خود یهمانند شکل زیر می توان 

 



 راهنمای خرید ترافیک اضافه

 .کنید کلیک ترافیک منوی روی به توانید می ترافیک اضافه  برای خرید

 

 .کنید کلیک ترافیک اضافه خرید روی سپس 

 

 (و با پایان حجم تمام میشود اضافه ترافیک محدودیت زمانی ندارد.)اییدنم خریداری سپس و انتخاب را مورد نظر خود ترافیک،  منوی از 

 



 

 

در صورت داشتن حجم قبل از  ،توجه داشته باشید قسمت ترافیک اضافه نیاز به فعال سازی ندارد و به صورت پیش فرض فعال میشود 

 می فعالترافیک اضافه  پیشفرض ، ترافیک و در صورت پایان خواهد شدابتدا ترافیک پیش فرض مصرف  ،خرید سرویس ترافیک اضافه

 .شود

 

 

 

 قابل باشد داشته حجم شده خریداری  بسته  زمان نیست و تا زمانی که توجه داشته باشید ترافیک اضافه محدود به

 عدم صورت در شود مصرف، مشخص زمان در در باید و است زمان به محدود ،ویژه های سرویس اما باشد می استفاده

 .سوخت خواهد شما شده خریداری حجم شده مشخص موعد در مصرف


