
 
 المللی دانشجویی و اساتیدهای بینکارتصدور  

 
با پشتیبانی سازمان بین المللیی یونکی،وا اایدا      ه انحصاری در کشورنمایندتنها  اداره کل امور فرهنگی دانشگاه تهران 

ی بیرای دانشیجویان و اسیاتید فرهی تیه و محتیر  کلییه       ITICو  ISICبه صدور کارت های بیین المللیی دانشیگاهی    

 . نمایدهای سراسر کشور میدانشگاه

 

 تنهیا  عنیوان  بیه  دنییا  کشیور  311 از بیی   در اکنون هم و شد بنیانگذاری 3591 سال در المللیبین دانشجویی کارت 

 ایرار  ویونکی،  سیازمان  حمایی   تحی   3591 سیال  از کارت این .شودمی شناخته دانشگاهی جامعه المللی بین مدرک

 .نمایندمی خدمات ارائه کارت این دارندگان به و کنندمی پشتیبانی آن از جهان بزرگ هایسازمان از بکیاری و گرفته

 .شوید برخوردار دنیا کشور 311 در ت فیف 01111 از بی  از توانید می کارت این از استفاده با

 خریید  سیینماا  بلیی   خریید  اینترنتییا  هایفروشگاه از خرید در ت فیف از توانند می کارت دارندگان نیز ایران کشور در

-رسیتوران  خدمات از استفاده خارجیا و داخلی پروازهای بلی  خرید هااهتل در ااام  آموزشیا خدمات از استفاده کتابا

 .شوند مندبهره ...و ها

 پرسینلی  ع،ی  ) مدارک ارائه صورت در که باشد می ماه 39 مدت به میالدی سال هر سپتامبر اول از ها کارت این اعتبار 

 ییا  و کیارگزینی  ح،یم  کپیی  + پرسینلی  ع، / دانشجویان برای دانشجویی کارت کپی یا تحصیل به اشتغال گواهی +

 . اس صدور اابل(التدری  حق اساتید و علمی هیات اعضاء برای تدری  به دعوت نامه یا ارارداد

 :ITICو  ISICهای بین المللی مزایای کارت

  شما دانشگاهی وضعی  شدن شناخته رسمی  به برای المللیبین معتبر مدرک. 

 3011 مکافر و کاال حمل هایکشتی و اطار اتوبوسا هواپیماا بلی  برای ت فیف. 

 0111 دنیا برجکته فرهنگی اماکن و هاموزه به ورود برای ت فیف. 

 0011 تفریحی هایجاذبه و مراکز برای ت فیف. 

 0011 هاهتل و (ها هاستل) جوانان هایخوابگاه برای ت فیف. 

 03111 خرید مراکز و هارستوران هااکافه برای جهان سراسر در ت فیف. 

 امداد تلفن خ  به دسترسی ISIC روزی شبانه و زبانه چند صورت به. 

 از برخورداری ISIConnect تلفنا شامل ایم ا ارزان ارتباط سیکتم SMS و ال،ترونی،ی پک  ا voicemail 

 و دانشجو افرینمک نیازهای زمینه در آنها ت صص که مکافرتی سازمان 9111 از مشت،ل جهانی شب،ه به دسترسی 

 .اس  کشور319 در جوان

 



  
 :مدارک الز  جه  صدور کارت

 .1*0یک اطعه ع،   -3

برای  از دانشگاه محل تحصیل ع،  دار یک کپی از کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل -0

از طرف  دعوت به تدری  ییا نامه یا فی  حقوای یک کپی از ح،م کارگزینی و یا ارارداد/ دانشجویان 

 .برای اساتید محل تدری  دانشگاه

 .کپی از پاسپورتیک  -1

نزد  3311 و شناسه واریزی  9091900190به شماره صدور کارت به حکاب دانشگاه تهران  یواریز هزینه -0

و ارسال اصل  (تومان 010111تومان و اساتید  010111دانشجویان ) المللیهای بینبه نا  کارت بانک مل 

 .فی  واریزی به همراه سایر مدارک

ریال به صورت نقدیا در پاک  حاوی مدارک جه  پک  مجدد کارت صادر  090111ارار دادن مبلغ  -9

 .(شودای از این باب  متحمل نمیی حضوریا فرد هزینهبدیهی اس  در صورت مراجعه.)شده

 ... .ایمیل و تلفن همراه و آدرس پکتی و پر کردن فر  ثب  نا  شامل مش صات و  -9

 
آذرا باشگاه دانشجویان دانشگاه تهرانا دفتر صدور  39جنب کلینیک  آذرا 39میدان انقالبا خیابان  تهرانا :آدرس

 .های بین المللکارت

 3030930033: کد پکتی

       (39الی  5شنبه از شنبه تا چهار)  103-99013930 :تلفن

 isicitic@ :آدرس تلگرا 

 www.isic.org :وب سای 

 isicardmaster@gmail.com :ایمیل

 

 www.isic.org به آدرس از لیک  ت فیفات در ایران و سایر کشورها تربرای ککب اطالعات بیشتر و دایق

  .مراجعه فرمایید Benefits اکم 
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