
  المللي بين كارت
 براي UNESCO حمايت با ميالدي 1948 سال از كه هستند فرهنگي مسافرتي، هاي كارت المللي بين هاي ارتك

 گسترده شبكه يك به دستيابي كارت اين داشتن فوايد از شود. مي صادر جهان علمي هيات اعضاي و دانشجويان

 است. جهان كشور 110 در تخفيف مورد 35000 از بيش شامل دنيا سراسر در مختلف هاي تخفيف از

 از پس خورد. رقم دانشجويان باشگاه در كه بود دانشجويي ايده يك المللي بين هاي كارت صدور واحد

 نمايندگان و گرفت صورت اوليه ثبات المللي بين هاي كارت صدور جهاني مركز يافتن و اينترنتي جستجوي

 مديران شوراي در مسئله و دادند انجام هلند كشور در را مذاكراتي موازي طور به نيز دانشگاه دانشجويي معاونت

 نيروهاي با جوان، مركزي كه دانشجويان باشگاه تشكيل به عنايت با گرديد. مطرح فرهنگي و معاونت حوزه

 با دد.گر محول دانشجويان باشگاه به واحد اين اندازي راه مسئوليت گرديد مقرر بود دانشجو عمدتاّ و فكر خوش

 به هلند از )IAS( المللي بين خدمات سازمان بلندپايه مديران از گروهي 83 سال مردادماه در آمده عمل به دعوت

 باشگاه و گرديد منعقد فيمابين قرارداد باالخره و كردند بازديد تهران دانشگاه امكانات از و آمده ايران

 اعضاي و دانشجويي المللي بين هاي كارت صدور رسماّ انحصاري نماينده عنوان به تهران دانشگاه دانشجويان

 است (يونسكو) متحد ملل فرهنگي و علمي سازمان تأييد مورد كارت اين كرد. آغاز ايران در را علمي هيأت

 و فرهنگي مؤسسات دولتي، نهادهاي توسط و شده صادر دنيا كشورهاي تمام در يكساني معيارهاي طبق بر كه

  شود. مي شناخته رسميت به تجاري هاي سازمان

 دانشجو ميليون 40 از بيش حاضر حال در و شده صادر ميالدي 1968 سال در دانشجويي المللي بين كارت اولين

  هستند. شبكه اين عضو دنيا كشور وهفت صدوسي از

 به ديگر كشورهاي دانشجويان است. كارت اين صدور اهداف از يكديگر با مختلف ملل دانشگاهيان آشنايي

 را پذيري جامعه فرايندهاي و افزوده خود تجربيات به كشورها ديگر به سفر با كشورشان فرهنگي سفيران نوانع

 هواپيما، از استفاده در تخفيف نظير كارت اين دارندگان ويژه تسهيالت از توانند مي اينكه ضمن كنند. مي طي

 استفاده ها موزه و تاريخي ابنيه و آثار از بازديد و بزرگ هاي فروشگاه و مراكز از خريد و ها هتل اتوبوس، قطار،

  نمايند.

 به نزديك و آغاز تهران دانشگاه دانشجويان باشگاه در 83 مهرماه اول از المللي بين كارت ارائه آزمايشي مرحله

 و دانشجويي كارت هزار25 حدود 83 سال پايان تا است. گرديده صادر دانشجويان براي كارت هزار دو

 در است. رسيده علمي هيأت اعضاي المللي بين كارت هزار دو و دانشجويي المللي بين كارت پانصد يكهزارو

 تمام صورت به دانشجويان) (باشگاه اجتماعي و فرهنگي مركز در المللي بين هاي كارت صدور واحد حاضر حال

  پردازد. مي علمي هيأت اعضاء و دانشجويان به دهي خدمات به وقت

 از نظر مورد كشور انتخاب با و WWW.ISIC.ORG  سايت به مراجعه با توانند مي متقاضي اندانشگاهي ضمناّ

  .گردند مطلع كارت مزاياي

  



 :ITICو  ISICهاي بين المللي اياي كارتمز

  شما. دانشگاهي وضعيت شدن شناخته رسميت به براي الملليبين معتبر مدرك  •

  مسافر. و كاال حمل هايكشتي و قطار اتوبوس، هواپيما، بليت براي تخفيف •

  دنيا. برجسته فرهنگي اماكن و هاموزه به ورود براي تخفيف •

  تفريحي. هايجاذبه و مراكز براي تخفيف •

  ها.هتل و ها) (هاستل جوانان هايخوابگاه براي تخفيف •

  خريد. مراكز و هارستوران ها،كافه براي جهان سراسر در تخفيف •

  روزي. شبانه و زبانه چند صورت به CISI امداد تلفن خط به دسترسي •

 دانشجو مسافرين نيازهاي زمينه در آنها تخصص كه مسافرتي سازمان 5000 از مشتكل جهاني شبكه به دسترسي •

 .است كشور106 در جوان و

 

   

  مدارك الزم جهت صدور كارت:

 .3*4يك قطعه عكس  -1

دار از دانشگاه محل تحصيل براي يك كپي از كارت دانشجويي و يا گواهي اشتغال به تحصيل عكس  -2

دعوت به تدريس از  يدانشجويان / يك كپي از حكم كارگزيني و يا قرارداد يا فيش حقوقي يا نامه

 طرف دانشگاه محل تدريس براي اساتيد.

 يك كپي از پاسپورت. -3

 1130و شناسه واريزي   5260642862به شماره ي صدور كارت به حساب دانشگاه تهران واريز هزينه -4

تومان) و  70,000تومان و اساتيد  40,000المللي (دانشجويان هاي بيننزد بانك ملت به نام كارت

 ارسال اصل فيش واريزي به همراه ساير مدارك.

ريال به صورت نقدي، در پاكت حاوي مدارك جهت پست مجدد كارت  75,000قرار دادن مبلغ  -5

 شود.)اي از اين بابت متحمل نميفرد هزينهي حضوري، صادر شده.(بديهي است در صورت مراجعه

 پر كردن فرم ثبت نام شامل مشخصات و ايميل و تلفن همراه و آدرس پستي و ... . -6
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 هاي بين الملل.صدور كارت

  1417614411كد پستي: 

  )      16الي  9(شنبه تا چهارشنبه از   021-66481612تلفن: 

  isicitic@ آدرس تلگرام:

 www.isic.org وب سايت:

 isicardmaster@gmail.com ايميل:



 ISIC    خدمات داخلي كارت

 باشد: مي شرح اين به كارت داخلي خدمات از بخشي

  آتيه روان و اعصاب جامع مركز

 و دانشجويان به درماني خدمات براي تخفيف درصد 10 و تشخيصي خدمات براي تخفيف درصد 20   ارائه

  دانشگاهيان. المللي بين كارت دارنده علمي هيات اعضاي

  23 پالك - نژاد والي خيابان- ونك ميدان از باالتر -وليعصر خيابان - تهران كلينيك: آدرس

  84012000 كلينيك: تلفن

  www.atiehclinic.com سايت: وب آدرس

   

  شايگان آزاد عالي آموزش موسسه

 كليه شامل دانشگاهيان المللي بين كارت دارنده علمي هيات اعضاي و دانشجويان به تخفيف درصد 15 ارائه

  مركز. اين آموزشي هاي دوره و خدمات

  ويال و حافظ بين سميه، خيابان اميركبير، دانشگاه شرقي درب روبروي تهران، موسسه: آدرس

  88918642 موسسه: تلفن

  www.shayegan.ac.ir سايت: وب آدرس

   

  نگر جامعه انتشارات

 كليه شامل دانشگاهيان المللي بين كارت دارنده علمي هيات اعضاي و دانشجويان به تخفيف ددرص 15 ارائه

  مركز. اين آموزشي هاي دوره و خدمات

  ويال و حافظ بين سميه، خيابان اميركبير، دانشگاه شرقي درب روبروي تهران، موسسه: آدرس

  88918642 موسسه: تلفن

  www.shayegan.ac.ir سايت: وب آدرس

  

  رسم انتشارات 

 كليه شامل دانشگاهيان المللي بين كارت دارنده علمي هيات اعضاي و دانشجويان به تخفيف درصد 20 ارائه

  مركزي. دفتر محل در انتشارات شده منتشر كتب

 واحد ،42 پالك ابوريحان، به نرسيده روانمهر، خيابان دانشگاه، خيابان انقالب، خيابان تهران، انتشارات: آدرس

  66962537 انتشارات: تلفن           يك

  www.rasm.ir سايت: وب آدرس

   



  سبز فرهنگ انتشارات

 منتشر كتب كليه شامل المللي بين كارت دارنده علمي هيات اعضاي و دانشجويان به تخفيف درصد 30 ارائه

  انتشارات. مركزي دفتر محل در سبز فرهنگ انتشارات شده

 طبقه ،10 پالك چهارم، كوچه پاكستان، خيابان بهشتي، شهيد خيابان تهران، فروشگاه: و مركزي دفتر آدرس

  دوم

  88513189 تماس: تلفن

  www.farhangesabz.ir  اينترنتي: سايت

   

  هيراد مردانه پوشاك

 سال هاي ماه تمام در المللي بين كارت دارنده علمي هيات اعضاي و دانشجويان به تخفيف درصد 25 ارائه

  فروشگاه. محصوالت كليه شامل

  5 واحد – 2 طبقه – 22 پالك – دوم خيابان – نظري شاه خ – محسني ميدان ها: فروشگاه مركزي دفتر آدرس

  22269526 ها: فروشگاه مركزي دفتر تلفن

  021- 88212781 - 88045342 - 88045573 -سئول خريد مركز – تهران مركزي: فروشگاه آدرس

  5 پالك – الله خريد مركز - الله هتل روبروي – فاطمي دكتر خيابان – تهران فاطمي: خيابان شعبه آدرس

  فهمك طبقه – پاسارگاد پاساژ – المهدي خيابان – رشت رشت: شعبه آدرس

  www.hiradonline.net سايت: وب آدرس

   

  مقدم احدي دكتر دندانپزشكي كلينيك

 درماني خدمات كليه شامل تخفيف درصد 25 كارت دارنده علمي هيات اعضاي و دانشجويان به كلينيك اين

  دهد. مي ارائه تخفيف) درصد 10 تخصصي هاي جراحي و ايمپلنت به مربوط هاي هزينه (و مركز در شده ارائه

  17 واحد سوم طبقه 222 پالك قنات، چهارراه دولت، خيابان - تهران كلينيك: آدرس

  22571605 كلينيك: تلفن

  www.doctoryashil.com سايت: وب آدرس

  

   

  موسوي دكتر زشكيدندانپ كلينيك

 كليه شامل تخفيف درصد 25 علمي هيات اعضاي به و درصد 20 كارت دارنده دانشجويان به كلينيك اين

 شده) ذكر تخفيف نصف شامل البراتوار و ايمپلنت به مربوط هاي هزينه (و مركز در شده ارائه درماني خدمات

  دهد. مي ارائه



  265 پالك - دوم متري 16 و كرمان بين - غربي گلبرگ -  تهران كلينيك: آدرس

  77828144 كلينيك: تلفن

  www.doctormousavi.com سايت: وب آدرس


