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  اینترنت کنفرانس صوتی بر روي بستر ارتباط و 

VOIP 

  :مقدمه 

در فرمایش مقام معظم رهبري در نامگذاري سال یکی از عمده مشکالت امروز کشورکه       
از اولویت هاي دولت نیز نهفته است و  اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عملبا عنوان  1395

می باشد،  موزش فنی و حرفه اي کشورسازمان آجمهوري اسالمی ایران و از سیاستهاي اصلی 
مصرف انرژي و کاهش مناسب هزینه ها با حفظ کیفیت کار در ماموریت هاي صرفه جویی در 

که البته سازمان آموزش فنی و حرفه اي با دیدگاههاي مترقی و خالقانه در  استسازمانی 
  . بوده است  بسیاري از مدل هاي اجرایی در این زمینه در سطح کشور پیش قدم

یکی از راه کارهاي مناسب در این بخش استفاده از تکنولوژي فناوري اطالعات و ارتباطات    
است که در بسیاري از زمینه هاي کاري و تخصص هاي متفاوت به یاري صنایع و خدمات آمده 

  . است 

  : مختصري براي آشنایی 

اي خوزستان که در سالهاي اخیر سعی واحد فناوري اطالعات اداره کل آموزش فنی و حرفه     
کل با استفاده از فناوري اطالعات نقشی در  هداشته با شناخت مشکالت بخش هاي اجرایی ادار

د، در بررسی جدیدي شآسان سازي و بهینه کردن خدمات براي همکاران و ارباب رجوع داشته با
ت همکاران مراکز به و مراجعادر  خصوص اجراي جلسات هماهنگ مختلف در سطح اداره کل 

کنفرانس صوتی بدون استفاده از سرویس جدیدي تحت عنوان  بر آن شدیم، مرکز استان
ه در کییم را راه اندازي نماو تماما بر روي بستر اینترنت و یا اینترانت  بسترهاي موجود مخابراتی

 . اده شده است ضیح دوتمختصرا زیر نرم افزار و سخت افزار مورد استفاده و شکل بهره برداري 
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  :این سرویساز ده ااستف جمله دالیلاز 

 .سفر همکاران مراکز به مرکز استان می تواند خطراتی را به دنبال داشته باشد  -1

 .هزینه تماسهاي تلفنی بین شهرستانها و مرکز استان، مبلغ قابل توجهی است  -2

سوخت ، استهالك خودرو و استفاده از ماموریت پرسنل ، سفر همکاران هزینه هاي  -3
 . خودروهاي استیجاري را به دنبال دارد 

 . حضور همه همکاران در زمان مقرر و موثر امکان پذیر نیست  -4

 .ها کار زمان بر و مشکلی است ثبت صورتجلسات و نتایج و مستندات آن -5

 
بروز بیشتر از همه مهمتر حفظ هرچه بیشتر سالمت محیط زیست و جلوگیري از       

 .انواع آلودگی ها می تواند از دیگر مزایاي این گونه سرویس ها باشد 

 

 : بستر مورد نیاز 
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در این نوع سرویس می توان در بخش داخلی به راحتی از یک شبکه محلی استفاده      

کرد اما به دلیل آنکه ارتباط با مرکز استان از سایر شهرستان ها مد نظر میباشد، از 
در هر صورت هزینه اینترنت . سرویس هاي اینترنتی و یا اینترانت می توان استفاده نمود 

و اداره کل پرداخت می شود و با راه اندازي این سرویس  و اینترانت براي همه مراکز
 . هزینه جدیدي به سازمان تحمیل نخواهد شد 

 

 :سخت افزار مورد نیاز 

  
 

  
با منابع سخت ) سرور(به یک سیستم نیاز براي راه اندازي و پیکره بندي سرویس       

افزاري مناسب و متناسب با تعداد کاربرانی که قرار است تعریف شوند خواهیم داشت که 
  . می تواند سیستم خیلی گران قیمتی هم نباشد 
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        عالوه بر آن در هر مرکز نیز به یک گوشی تلفن با قابلیت اتصال به شبکه      
)IP Phone  (نیاز خواهد بودروتر برد دستگاه یک  و  .  

 

 :نرم افزار مورد نیاز 

 

  
نرم افزارهاي مختلفی براي این نوع سرویس ها وجود دارد که در این اداره کل از      

در این برنامه عالوه بر امکان تعریف . استفاده شده است  Elastixنرم افزار لینوکسی 
کاربرهاي مختلف و اختصاص شناسه به هر کدام براي برقراري تماس تلفنی دو به دو و 
بیشتر می توان  جلسات کنفرانس اختصاصی بصورت کامال پایدار ، براي اعضایی خاص 

 . یره و مستند سازي نمود اجرا ، ذخ  یا همه اعضاء تعریف و جلسات را بصورت مجازي 

  
  محسن سمیعی

 مسئول فناوري اطالعات اداره کل
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  :در زیر شماره تلفن مراکز و واحد هاي ستادي براي بهره برداري آمده است 
  

  شماره تلفن  واحد/ نام مرکز   ردیف

  100  مدیر کل  1

  101  دفتر مدیر کل   2

  102  دفتر معاونت  3

  103  برنامه ریزيمعاون آموزش ، پژوهش و   4

  104  معاون اداري و پشتیبانی  5

  105  روابط عمومی   6

  106  دفتر حقوقی  7

  107  حراست  8

  108  کارگزینی  9

  109  دبیرخانه  10

  110  رفاهیات و تدارکات  11

  111  )حقوق و دستمزد و صدور چک ( مالی   12

  112  )رسیدگی اسناد و مربیان غیر رسمی ( مالی   13

  113  )بودجه و اعتبارات ( مالی   14
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  شماره تلفن  واحد/ نام مرکز   ردیف

  114  )مشاغل خانگی و آسیب هاي اجتماعی ( آموزش   15

  115  اموال  16

  116  ذیحساب  17

  117  بازرسی و رسیدگی به شکایات و تحول اداري   18

  118  دفتر فنی  19

  119  آموزش در صنایع و مشاوره  20

  120  پژوهش و آموزش مربیان  21

  121  )دوره هاي پورتال و اعتبارات( آموزش   22

  122  آموزشگاه آزاد  23

  123  )کارشناسان ( آموزشگاه آزاد   24

  124  رئیس اداره آموزش  25

  125  نقلیه   26

  126  رئیس امور عمومی  27

  127  آموزش روستایی و المپیاد -مهارت هاي پیشرفته    28

  200  مرکز دزفول  29

  201  آبادانمرکز   30
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  شماره تلفن  واحد/ نام مرکز   ردیف

  202  مرکز ایذه  31

  203  مرکز اندیمشک  32

  204  مرکز هفتکل  33

  205  مرکز سوسنگرد  34

  206  مرکز غدیر  35

  207  مرکز رامهرمز  36

  208  مرکز هویزه  37

  209  )ع(مرکز امام هادي   38

  210  مرکز گتوند  39

  211  مرکز شوشتر  40

  212  امیدیهمرکز   41

  213  مرکز رامشیر  42

  214  مرکز کارون  43

  215  مرکز کوثر  44

  216  )ع(مرکز امام علی   45

  217  مرکز آغاجاري  46
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  شماره تلفن  واحد/ نام مرکز   ردیف

  218  مرکز شوش  47

  219  مرکز خرمشهر  48

  220  مرکز بهبهان  49

  221  مرکز باغملک  50

  222  مرکز سنجش  51

  223  سلیمان مرکز مسجد  52

  224  مرکز اندیکا  53

  225  مرکز اللی  54

  226  مرکز شادگان  55

  227  مرکز ماهشهر  56

  228  مرکز هندیجان  57

  229  مرکز ویس  58

  230  مرکز آموزش مهارت هاي پیشرفته خوارزمی  59

  314  دفتر فناوري اطالعات اداره کل  60

  
رقمی  3همکاران محترم براي شماره گیري کافیست بعد از برداشتن گوشی شماره تلفن 

  .را بفشارید  Dialمورد نظر را گرفته و سپس دکمه 


