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اﺳﺘﺨﺪام



ﻓﺎرﺳﯽ



اﻧﻮاع ﮐﻼس ﺑﻨﺪی  ipﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ !
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
درﺑﺎره ﮐﻼس ﺑﻨﺪی  ipﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آن ﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ
ﺑﺤﺚ  IPﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺷﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﮐﻼس ﺑﻨﺪی  ipﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﻮاع  IPﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺑﺎ آن ﻫﺎ

←

آﺷﻨﺎ ﺑﺸﻮﯾﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎر ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻮاع  IPﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .اﻣﺎ



ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺻﺮﻓﺎ در ﮐﺎرش از ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ  IPﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرش



ﻧﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎی  IPﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﻫﺎ
اﻃﻼﻋﺎت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
داﻧﻠﻮد  PDFاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاردی آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ؟
ﮐﻼس ﺑﻨﺪی ip
ﮐﻼس ﺑﻨﺪی  ipﻫﺎ ﮐﺪام اﻧﺪ؟

ﮑﻮ
ﺎﻣ
ﮐ

ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻣﮑﻮ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻣﮑﻮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺪﻣﺎت

ﮐﻼس ﺑﻨﺪی ip
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ وارد ﺑﺤﺚ ﮐﻼس ﺑﻨﺪی  ipدر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺸﻮﯾﻢ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ  IPﭼﯿﺴﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﻼس ﻫﺎی  IPآﻣﺪه اﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ  IPرا ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و
اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻘﺎﻻت ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮوﯾﺪ و از ﭼﯿﺴﺘﯽ آن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎل
 IPﯾﺎ  Internet Protocolﯾﮏ آدرس ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺗﻐ ﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه در ﺷﺒﮑﻪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ
آدرس  IPﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ  IPﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آن دﺳﺘﮕﺎه وﺻﻞ ﺑﺸﻮﯾﻢ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن داﺳﺘﮕﺎه ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ وارد ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺸﻮﯾﻢ .در واﻗﻊ  ،IPﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎزی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎ در ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ و ﺑﺪون آی ﭘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺷﺒﮑﻪ
ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﻨﯿﻢ.
 IPﻣﺜﻞ آدرس ﭘﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﻣﻨﺘﻬﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ IP
ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ  IPﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻤﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ از  IPﻫﺎ ﮐﻪ
 IPv4اﺳﺖ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ اﺟﺎزه ﺳﺎﺧﺖ  2ﺑﻪ ﺗﻮان  32آی ﭘﯽ را
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  1998ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  IEFTﻣﺪل  IPv6را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل،
 2ﺑﻪ ﺗﻮان  128آی ﭘﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪد ،ﻋﺪد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺗﻤﺎﻣﯽ آی
ﭘﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﻼس ﺑﻨﺪی  ipﺑﺮوﯾﻢ.

 ﮐﻼس ﺑﻨﺪی  ipﻫﺎ ﮐﺪام اﻧﺪ؟

ﮐﻼس ﺑﻨﺪی  ipﻫﺎ ﮐﺪام اﻧﺪ؟

 ﮐﻼس A
 ﮐﻼس B

ﺣﺎل ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﻨﺪی  ipﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺑﺎﻻﺗﺮ درﺑﺎره  IPv4ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ روﯾﺎﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﻬﺎرم آی ﭘﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ

 ﮐﻼس C

ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ  5ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ آی ﭘﯽ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ آی ﭘﯽ ﻫﺎی ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ،ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ و ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ
را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺪف آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﻮاع دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی آی ﭘﯽ ﻫﺎ اﺳﻢ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و

 ﮐﻼس D

ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ!

 ﮐﻼس E

در ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻼس ﻫﺎی آی ﭘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی  A, B, C, D, Eﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ،
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آی ﭘﯽ ﻫﺎ را ﮐﻼس ﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن را راﺣﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﯿﺎ ﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﮐﻼس ﺑﻨﺪی ﻫﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و آن ﻫﺎ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار از اﯾﻦ ﮐﻼس ﺑﻨﺪی ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﻼس A
در اﯾﻦ ﮐﻼس ﺑﻨﺪی  ipاﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﭗ آی ﭘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن اﺳﺖ ،ﻋﺪد  1ﺗﺎ  126داده ﺷﻮد ،آن آی ﭘﯽ در دﺳﺘﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی IP
ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻮع  Aﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺗﻌﺪاد  16,777,214آی ﭘﯽ را ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻼس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .از اﯾﻦ ﮐﻼس  IPزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮدذ ﮐﻪ ﻣﺎ،
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻﯾﯽ آی ﭘﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺤﺪوده اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻼس  IPاز  1.0.0.1ﺗﺎ  126.255.255.254در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﻼس B
در اﯾﻦ “ﮐﻼس ﺑﻨﺪی  ”ipﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﭼﭗ آی ﭘﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،اﻋﺪاد  128ﺗﺎ  191را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﮐﻼس ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  65,534آدرس دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﮐﻼس  Bاز  128.1.0.1ﺗﺎ  191.255.255.254ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﻼس C
ﺣﺎل در اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﮐﻼس ﺑﻨﺪی  ipﮐﻪ ﮐﻼس  Cﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آی ﭘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ آی ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﺪاد  192ﺗﺎ  233را ﻣﯽ
دﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ ﮐﻼس ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان  254ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺎ آی ﭘﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آدرس دﻫﯽ ﮐﺮد .ﻣﺤﺪوده ﮐﻼس  Cاز اﻧﻮاع ﮐﻼس ﻫﺎی آی ﭘﯽ از 192.0.1.1
ﺗﺎ  223.255.254.254ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﻼس D
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻼس ﺑﻨﺪی  ipﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ از ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﭗ آی ﭘﯽ اﻋﺪاد  224ﺗﺎ  239را
ﺑﺪﻫﯿﻢ ،اﯾﻦ آی ﭘﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ آی ﭘﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح  Multicast IPﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی آن ﮐﻤﯽ ﺧﺎص ﺗﺮ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﮐﻼس
آی ﭘﯽ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی داده ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از داده ﻫﺎی ﺧﺎص،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎزه ﮐﻼس  Dاز  224.0.0.0ﺗﺎ  239.255.255.255ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻼس E
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻼس ﺑﻨﺪی  ipﮐﻼس  Eاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آی ﭘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎ اﻋﺪاد  240ﺗﺎ  255را ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ ،اﯾﻦ ﮐﻼس  IPﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ
ﮐﻼس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﮐﻼس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﺪود اﯾﻦ
ﮐﻼس از  240.0.0.0ﺗﺎ  254.255.255.254ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ رو ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬار...


Maryam Rezaeian







ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۲۲ ,۱۸
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻗﺒﻠﯽ

آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ  default gatewayﭼﯿﺴﺖ؟

 ﺑﺪون دﯾﺪﮔﺎه
دﯾﺪﮔﺎﻫﺘﺎن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ *
دﯾﺪﮔﺎه

ﻧﺎم *

وب ﺳﺎﯾﺖ

اﯾﻤﯿﻞ *

ذﺧﯿﺮه ﻧﺎم ،اﯾﻤﯿﻞ و وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﻦ در ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺑﺎره دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ.
ﻓﺮﺳﺘﺎدن دﯾﺪﮔﺎه

ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎﻣﮑﻮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﻤﺎﺳﺖ.

روش ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس۰۲۱-۷۱۷۴۹۰۰۰ :

اﺳﺘﻌﻼم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری

ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ 8:30AM – 9PM :

واﺣﺪ ﻓﺮوش۰۲۱-۷۱۷۴۹۷۰۰ :

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﺎﻣﮑﻮ

ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 8:30AM – 5PM :

واﺣﺪ ﺷﺒﮑﻪ۰۲۱-۷۱۷۴۹۸۰۰ :

ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺷﺒﮑﻪ

ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ 8:30AM – 1PM :

واﺣﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار۰۲۱-۷۱۷۴۹۹۰۰ :

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ

ﺧﺎرج از ﺳﺎﻋﺖ اداری  :ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ

آدرس اﯾﻤﯿﻞinfo@comco.ir :
آدرس:
ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪا ..اﻧﺼﺎری -ﮐﻮﭼﻪ ﻫﻔﺘﻢ -ﭘﻼک 4

اﻧﺮژی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ

از ﺗﯿﻢ ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮ
ﻓﺎرﺳﯽ

