
 

 

  
 مغاره دکترمحمدرضا یآاق جناب      

گاه محترم سی رئ         رازی ش  هنر دانش
 به صورت بین المللی رازیش هنر دانشگاه صدور کارت دانشجوییامکان موضوع:      

 
 

 سالم؛ عرض با    

صادر شده و  ISICالمللی  توسط سازمان بین 3591از سال « المللی کارت دانشجویی بین»همانگونه که مستحضرید احتراماً     

للی الم عنوان تنها مدرک هویت بین تحت حمایت سازمان یونسکو قرار گرفته است. این کارت در سراسر دنیا به 3591از سال 

دانشجویان مورد پذیرش است و در هر کشوری بنا به مقتضیات دانشگاه، امکان درج مشخصات ویژه وجود دارد. از جمله 

 مشخصات این کارت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  جنس کارت از نوعPVC: ت.این نوع کارت بیشترین ماندگاری را از نظر زمانی دارد و کمترین آسیب پذیری را داراس 

 رسد. و همچنین امکان جعل کارت به صفر می شود نمیمندرجات روی کارت مخدوش  :درج هولوگرام روی کارت 

 صورت التین به« تاریخ تولد»و « تحصیلی مقطع»، «نام دانشگاه»، «خانوادگی نام و نام»شامل  :درج مشخصات دانشجو 

 وابگاه، کتابخانه و ... .برای استفاده در سلف، خ :قابلیت درج اطالعات روی نوار مگنت 

 های مندرج در بند پیشین به صورت کارت کنتاکت لس با قابلیت :قابلیت درج اطالعات روی مایفر 

 نیز وجود دارد.« نشان دانشگاه»و « شماره دانشجویی»در صورت نیاز دانشگاه، امکان درج      

ند از مجموعه تسهیالت داخلی و خارجی این سازمان شامل توان همچنین جهت اطالع، دانشجویان با دریافت این کارت می     

 موارد پیوست برخوردار گردند.

لذا در صورت تمایل آن مقام محترم، دفتر نمایندگی سازمان در ایران آمادگی دارد تا نسبت به صدور کارت      

 اقدام نماید.دانشجویی برای دانشجویان آن دانشگاه با دریافت کمک هزینه یونسکو   المللی بین

 با احترام.   

 

 رونوشت:

 دانشگاه یپژوهش و یآموزش محترم معاون ؛عرب یحسنعل دکتر یآقا جناب -
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 المللی برخی از خدمات کارت دانشجویی بین

 تسهیالت علمی

  روزه زبان انگلیسی موسسه  50استفاده از دوره آموزشی آنالینEF  صورت رایگان( یورو )به 331به ارزش 

  استفاده از راهنمای شبیه ساز آزمونIELTS  یورو )به صورت رایگان( 10به ارزش 

 المللی با ارائه کارت عضویت سازمان های بینبرخورداری از تعرفه دانشجویی شرکت در کنفرانس 

 هزینه دومهای آموزشی توانمندسازی علمی داخلی )نگارش مقاله، پایان نامه و ...( با یک  کت در دورهشر 

 برخورداری تخفیف خرید کتاب به صورت حضوری و آنالین از انتشارات معتبر 

  درصد تخفیف 20شرکت در دوره های آموزشی زبان موسسه سفیر در تهران و شهرستان ها با 

 تسهیالت رفاهی

 المللی دانشگاهیان کان ایجاد سابقه بیمه تامین اجتماعی ویژه دانشجویان عضو سازمان بینام 

  بدون محدودیت« قطارهای رجا»درصد تخفیف در خرید بلیت  10تا  9برخورداری از 

 با تسهیالت ویژه« اسنپ تریپ»و « گروه ایرانگردی و جهانگردی»های اقامت در هتل 

  یت تعداد در خرید بلیت اتوبوسدرصدی بدون محدود 30تخفیف 

  درصد تخفیف 30شاپ، شیرینی و سوپرمارکت با  شامل رستوران، کافی« اسنپ فود»خرید از گروه 

 های سینمایی بزرگ ایران )کورش و ...(بلیت نیم بهای در پردیس 

 المللیتسهیالت بین 

 انشجوهای تحصیلی و تبادل د های مطالعاتی، بورس امکان استفاده از فرصت 

 مدرک معتبر جهت صدور ویزا در ارزیابی سفارتخانه ها 

 کارت شناسایی معرف هویت دانشگاهی فرد در مسافرت های خارج از کشور 

  کشور عضو سازمان در دنیا 310برخورداری از تسهیالت گردشگری، رفاهی و اقامتی در بیش از 

 


