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ISIC TIMELINE 
ISIC های دیهتوسط اتحادیه دانشجویان نروژی و هلندی ایجاد که توسط دبیرخانه هماهنگی اتحا

 ای در کپنهاگ تشکیل شد.شد، در جلسهدانمارک پشتیبانی می (COSEC) دانشجویان
 تأسیس

 

از این تعداد،  المللی صادر شد کهکارت دانشجویی بین هزار 333سال اول فعالیت مجموعه، در طول پنج
 های دانشجویی ملی صورت گرفت.هزار کارت با همکاری اتحادیه 275

سال اول پنج

  توسعه

دانشجویی و یک مدرک  تنها کارت هویت عنوانبهقرار داد و آن را  تأییدرا مورد  ISICیونسکو کارت 
 ت شناخت.یالمللی به رسمفرهنگی و درک بین تشویق تبادلدر راستای  فردمنحصربه

 هیدییتأ
 

مکان دسترسی به سفرهای اهای هواپیمایی مطرح جهان، با شرکتها این سالدر  گرفتهصورتدر تعامالت 
 برای دانشجویان فراهم شد تا امکان کشف جهان را داشته باشند. متیقارزانهوایی 

سفرهای 

  دانشجویی

فت. تا پیش از آن، مورد استفاده قرار گر ISICنسل جدید کارت  عنوانبه PVCای هکارت 1989در سال 
 شد.این کارت بر روی یک کاغذ شناسایی همراه با یک عکس پاسپورتی صادر می

تغییر جنس 

  کارت

علمی و مالی  اتمؤسسهای تکنولوژی کارت از یک سو و مشارکت با پیشرفت بهباتوجه 90در اوایل دهه 
را قادر  ISICر تراشه بفناوری مبتنی  و افزایش یافت Co-Brandهای ا از سوی دیگر، همکاریکشوره

 بیشتری عمل کند. انعطافهای آتی و خدمات با سازد تا نسبت به توسعهمی

توسعه 

 هایهمکاری
Co-Brand  

همکاری متقابل برای  هایو یونسکو به امضا رسید تا زمینه ISICشده میان سازمان روزنامه بهیک تفاهم
 جایی دانشجویان توسعه یابد.کمک به جابه

نامه تفاهم

  ونسکویدیجد

ده کنند، از خدمات جدید کارت استفا واسطهبهدر دهه جدید، اعضای سازمان بیش از آنکه از خدمات تخفیف 
 شوند.برخوردار می ،کنندشان در کشوری که زندگی میو برآورده شدن نیازهای روزانه

یک کارت 

  سبک زندگی

 100بیش از  تا آن زمان 1953خود را جشن گرفت. از سال  تأسیسشصتمین سالگرد  ISIC 2013در سال 
 اند.بوده ISICمیلیون دانشجو دارنده کارت 

شصتمین 

  سالگردتاسیس

 ,AIESEC, UNWTOهای بزرگ جهانی نظیر با مجموعه ISICهای استراتژیکی میان در این دهه مشارکت

Microsoft, British Council IELTS Lonely Planet and The Economist  در جهت ارزش
 تری به دانشجویان سراسر جهان شکل گرفت. افزون

همکاران 

2005-2015  

 عنوانبهالمللی ین، کارت هویت دانشجویی اعتباری بMaster Cardو  ISICدر قالب کوبرند میان  2008در سال 
 ر شد.( صادprepoidcadپرداخت )( یا پیشdebit card(، کارت نقدی )credit cardعتباری )ایک کارت

همکاری با 
MasterCard  

 رقمییی را در عصر کند تا زندگی دانشجواندازی میرا راه ISIC، کارت مجازی و اپلیکیشن ISICسازمان 
زار کارت مجازی ه 91ه شده بیش از کشور دنیا گسترد 100تر کند. اپلیکیشن جهانی در بیش از راحت
ISIC  تا کنون صادر شده است. 2016از آگوست 

ISIC یسوبه 

  شدنمجازی

بصری برند  شروع به کار بر روی یک پروژه تجدید نام تجاری با هدف نوسازی هویت ISIC انجمن
 کند.و افزایش انعطاف آن می ISIC تجاری

 ری برندینگ
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      معرفی سازمان
ISIC Mission Statement 

‘ To Make Student Life Better ’ 
المللی دانشگاهیان در های بینی و مرکز مدیریت کارترانتفاعیغعنوان یک نهاد به ISICسازمان 

المللی بین شدهشناختههای تنها کارت ITICو  ISICهای ارتک شود.سراسر جهان شناخته می

 هستند. احراز هویت جامعه دانشگاهیپیرامون 

با ارجاع به  هاو دستورالعمل هاتوافقنامهمقر مرکزی سازمان در آمستردام هلند بوده ولی قوانین، 

در  قوانین اتحادیه اروپا و

 شود.موارد خاص کشور دانمارک تدوین و ابالغ می

بیش و در حال حاضر در  شدهسیتأس 1953سال سازمان در 

و  نمایدها اقدام مینسبت به صدور کارت دنیا کشور 135از 

برای متقاضیان دانشگاهی  میلیون کارت 5ساالنه بیش از 

 نماید.صادر نموده و خدمات گردشگری را برای ایشان تسهیل می

میلیون دانشجو را  120تا کنون بیش از  تأسیساین سازمان از بدو 

 تحت پوشش خود قرار داده است.

 ( قرار گرفته است.یونسکوسازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ) و حمایت تأییدمورد  1968از سال این کارت 

( که سازمانی غیرانتفاعی در راستای WYSE Travel Confederationعضوی از کنفدراسیون جهانی سفرهای آموزشی ) ISICهمچنین 

  ارائه خدمات مسافرتی به متخصصان پیشرو جهان است.

 هایمأموریترین ابزار برای تحقق این سازمان عقیده دارد بهت

 .استالمللی متعالی از طریق توسعه گردشگری بین

به جامعه دانشگاهی امکان  ITICو  ISICهای کارت در همین راستا،

دهد تا در سراسر دنیا امکان اثبات هویت دانشگاهی خود را می

دنیا  کشور 135در  مرکز 125.000تخفیف داشته باشند و از 

گردند و از این طریق، امکان گردشگری را برای مند بهره

 آورد.تری فراهم میهای پایینمتقاضیان با هزینه

، مشتاق به ایفای نقش پشتیبان برای بهبود درک ISICسازمان 

 های آموزشی برای همگان است.بین فرهنگی و افزایش فرصت
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 ایران در سازمان
 فعالیتآغاز 

ندگان سازمان جهانی به دعوت دانشگاه تهران به نمای 1383در سال  بارنخستین

 المللی دانشجویی در ایران عرضه شد.از آن سال کارت بینایران آمدند و 

پست  صورتبهو صدور کارت  نامثبتامکانات آن زمان، سیستم  بهباتوجه

دانشجویان و اعضای هیات علمی متقاضی جهت  گرفت وقبول صورت میجواب

کردند و یک قطعه عکس، ت به تکمیل فرم مربوطه اقدام میدریافت کارت، نسب

تصویر کارت دانشجویی / آخرین حکم کارگزینی و فیش واریزی هزینه صدور 

کارت را در پاکت گذاشته و به نشانی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ارسال 

 کردند.می

کارت عضویت سازمان  دادننشان واسطهبهشامل دریافت تخفیف از مراکز مختلف  در آن زمان عمده خدمات

 شده بود. درج ،شدای که همراه کارت ارسال میفهرست این خدمات در کتابچه بود.

 دوره جدید

نماینده  عنوانبهاین مجموعه  1396( را به مجموعه یادگار واگذار کرد و از سال AOدفتر جهانی سازمان نمایندگی فروش ) 1391از سال 

 کند.( در ایران اقدام به فعالیت میPERانحصاری سازمان )

آنالین درآمده و همچنین بخش  صورتبهتغییر فناوری، تمام فرایندهای مربوط به درخواست عضویت در سازمان  واسطهبهدر دور جدید و 

 های معتبر داخلی است.شود، خدمات آنالین برندها و مجموعهاصلی تسهیالتی که به اعضا ارائه می

 ازمان در ایرانس مأموریت

 

توانمندسازی دانشجویان در عرصه » و نیاز دانشجویان،شرایط اجتماعی، اقتصادی  بهباتوجههدف سازمان در ایران 

ه، های مختلف در این زمینعالوه بر عقد قرارداد با مجموعه در این راستا، دفتر نمایندگی ایران است.« علمی و شغلی

 کند.های گوناگون اقدام میعلمی در زمینه نسبت به ارائه خدمات آموزشی و

 

 همکاران سازمان در ایران

های اخیر، بیشترین همکاری و برنامه مشترک از سوی در طی سال

است. همچنین سازمان  گرفتهصورتهای مختلف دانشگاه تهران بخش

امور دانشجویان، معاونت فرهنگی وزارت علوم، سازمان مرکزی دانشگاه 

های دیگر کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی اصفهان و بسیاری دانشگاه جامع علمی

  اند.ی داشتهتوجهقابلرسانی و همکاری با سازمان در جهت توسعه خدمات برای دانشجویان همکاری نسبت به اطالع

توانمندسازی 

دانشجویان 

در عرصه 

 علمی و شغلی
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 نمایندگی ایران ماموریت
های کلی اص اقتصادی و سیاستخبرای دانشجویان(، نمایندگی ایران با توجه به شرایط زمان )ایجاد زندگی بهتر در راستای شعار جهانی سا

 حاکم، خدمات و تسهیالت خود را بر:

«توانمندسازی شغلی دانشجویان»  

التحصیالن از دانشجویان و فارغنیاز این رو، نسبت به ایجاد زیرساخت و ارائه خدماتی اقدام کرده که از یک سو، مورد  متمرکز کرده است.

 دانشگاهی است و از سوی دیگر، ارائه نمی شوند.

 توان به:از جمله این تسهیالت می

 های شغلیهای آموزشی مهارتدوره 

 )ثبت شرکت دانشجویی )بدون دریافت هزینه 

 )ارائه مشاوره رزومه شغلی )بدون دریافت هزینه 

 یافت هزینه(ارائه مشاوره طرح کسب و کار )بدون در 

 )دریافت مجوز انتشار کتاب )بدون دریافت هزینه 

 )فریلسنری در قالب پیشنهاد پروژه و قبول انجام پروژه )بدون دریافت هزینه 

 ائه شده است.زیرمجموعه سامانه دانشگاهیان ار« باشگاه اشتغال و کارآفرینی»اشاره کرد. مجموعه خدمات فوق، در قالب 

 التحصیالن از این خدمات، اهداف زیر محقق خواهد شد:ده دانشجویان و فارغشایان ذکر است با استفا

 کاهش سن شروع به اشتغال در دانشجویان 

 التحصیالنای و شغلی در دانشجویان و فارغهای حرفهافزایش مهارت 

 وکارهای پایدار دانشگاهیانها و کسبایجاد شرکت 

 و در نهایت:

 «های انسانی در کشوریهکاهش نرخ مهاجرت و نگهداشت سرما»

 محقق خواهد شد.

 ت:های اصلی سازمان به شرح زیر اسبخشی از آمار مشارکت در برنامه

  :نفر 2462شرکت کنندگان در دوره آموزشی مبانی کدنویسی 

  :نفر 2046متقاضیان برقراری سابقه بیمه دانشجویی تامین اجتماعی 

  :نفر 691متقاضیان ثبت شرکت دانشجویی 

 نفر 161های مشاوره رزومه شغلی: درخواست 
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 های نمایندگی سازمانسایتوب
Country Web site Country Web site 

Argentina www.isic.com.ar 
Domincan 
Republic 

www.isic.com.do  

Australia www.isiccard.com.au Ecuador www.isicecuador.com 

Austria www.isic.at Egypt www.isicegypt.net 

Azerbaijan www.isic.az  

Estonia www.isic.ee 

Belgium www.isic.be Finland www.isicnordic.org 

Bolivia www.isicbolivia.com France www.isic.fr 

Bosnia-
Herzegovina www.isic.ba Germany www.isic.de 

Brazil www.carteiradoestudante.com.br Greece www.isic.gr 

Bulgaria www.isic.bg Hong Kong www.isic.hk 

Canada www.isiccanada.ca Hungary www.isic.hu 

Chile www.isic.cl Iceland www.isicnordic.org 

China www.isicchina.com India www.isicweb.net 

Colombia www.isiccolombia.org Indonesia www.isic.co.id 

Croatia www.isic.hr Ireland www.isiccard.ie  

Cyprus www.isic.com.cy  

Italy www.isic.it 

Cyprus www.isic-cyprus.com  

Japan www.isicjapan.jp 

Czech 
Republic 

www.isic.cz Kenya www.isic.co.ke 

Denmark www.isicnordic.org Latvia www.isic.lv 

http://www.isic.com.do/
http://www.isic.az/
http://www.isiccard.ie/
http://www.isic.com.cy/
http://www.isic-cyprus.com/
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Country Web site Country Web site 

Lebanon www.isiclebanon.com  

Serbia www.isic.rs 

Lithuania www.isic.lt Singapore www.isic.com.sg 

Macedonia www.isicmacedonia.com Slovakia www.isic.sk 

Malaysia www.isic-malaysia.com Slovenia www.isic.si 

Malta www.maltaisic.com South Africa www.isic.co.za 

Mexico www.isic.org.mx South Korea www.isic.co.kr 

Moldova www.isic.md 

Spain www.carneisic.com  

Montenegro www.isic.me Sri Lanka www.isic.lk 

Netherlands www.isic.nl  

Sweden www.isicnordic.org 

New Zealand www.isiccard.co.nz Switzerland www.isic.ch 

Norway www.isicnordic.org Syria www.isic-sy.org 

Pakistan www.isic.com.pk Thailand www.statravel.co.th 

Peru www.isic.pe  

Turkey www.isic.org.tr 

Poland www.isic.pl Ukraine www.isic.org.ua 

Portugal www.en.isic.pt 
United 
Kingdom 

www.myisic.co.uk 

Romania www.isic.ro USA www.myisic.com 

Russia www.isic.ru Venezuela www.ivivenezuela.com 

 Russia, 
St.Petersburg 

www.spb.isic.ru Vietnam www.isicvietnam.com 

http://www.isiclebanon.com/
http://www.isic.md/
http://www.carneisic.com/
http://www.isic.nl/
http://www.isic.pe/
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 اعضا شناسیجمعیت
اعضای سازمان  شناسیجمعیتح ذیل است )آمار آنالین شناسی اعضا به شرجمعیت ،1400 مهرماهنفر عضو سازمان تا  62.248از مجموع 

 مشاهده نمایید(https://my.isic.ir/p/stats توانید در صفحه را می

 درصد تعداد جنسیت
 % 39 24.596 زن

 % 61 37.652 مرد
 

 درصد تعداد مقطع
 % 34 21.164 کارشناسی

 % 38 23.654 کارشناسی ارشد

 % 23 14.317 دکتری تخصصی

 % 4 2.459 پزشکی عمومی

 % 1 602 تخصص

 % 0 52 فوق تخصص
 

 درصد تعداد دانشگاه
 % 21 12.896 تهران

 10% 6.168 آزاد اسالمی

 % 3 2.256 صنعتی اصفهان

 % 2 1.259 صنعتی شریف

 % 2 1.213 صنعتی امیرکبیر

 % 2 1.204 تربیت مدرس

 % 2 1.065 شهیدبهشتی

 % 2 963 فردوسی مشهد

 % 2 937 علم و صنعت ایران
 % 55 34.287 هااهسایر دانشگ

 

 درصد تعداد استان
 % 48.5 29.864 تهران

 % 8.5 5.233 اصفهان

 % 5.3 3.263 خراسان رضوی

 % 4.4 2.709 فارس

 % 3.8 2.339 البرز

 % 29.5 18.840 هااستانسایر 

زن

مرد

0 10 20 30 40 50

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

پزشکی عمومی

تخصص

فوق تخصص

2
0

5

10

15

20

25

تهران

اصفهان

خراسان 

رضوی

البرز
فارس

آذربایجان 

شرقی

سایر 

استان ها

https://my.isic.ir/p/stats
https://my.isic.ir/p/stats


 

13 

 

 هاحمایت

 نمایندگی انحصاری در ایران
صاری این سازمان در ایران ارتقاء نماینده انح عنوانبه 2018شان آریا از سال ، یادگار درخ(IGOبر اساس موافقت دفتر جهانی سازمان )

 دار است.عهده سازی، ارائه خدمات، صدور کارت و اعطای نمایندگی فروش به متقاضیان را در سطح کشوریافت و وظیفه زمینه

 یونسکو

شود، هدف خطاب می (UNESCO)که به طور خالصه  متحد ملل فرهنگی و علمی آموزشی، سازمان

 ،آموزشی هایزمینه در المللیبین همکاری طریق از است را جهان در امنیت و صلح به کمک خود که

 منشور پایه بر بشر، حقوق و مداریقانون ،عدالت به احترام افزایش منظوربه تربیتی و فرهنگی ،علمی

  سازد.محقق می متحد ملل سازمان

 کشورهای در دفترهایی و است فرانسه پایتخت پاریس در آن مقر. هستند یونسکو عضو کشور 195

 .دارد مختلف

 کارت هویت دانشجویی تنها عنوانبه را آن و کرده تأیید را ISIC کارت میالدی 1968این سازمان از سال 

 .شناخت تیرسم به المللیبین درک و فرهنگی تبادل تشویق راستای در فردمنحصربه مدرکو یک  المللیبین معتبر
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 معاونت فرهنگی وزارت علومحمایت 
ای از معاونان فرهنگی و اجتماعی طی نامه 1398 ماهاردیبهشت 4مدیرکل فرهنگی وزارت علوم، جناب آقای محمدهادی عسکری، در تاریخ 

« های دولتی کشورنشگاهامکان عضویت رایگان دانشجویان تحصیالت تکمیلی دا»های تحت نظارت وزارت علوم خواستند تا تمام دانشگاه

 را به اطالع دانشجویان برسانند.
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 دانشجویان امور سازمانحمایت 
های ای به معاونتا ارسال نامه، ب1397 مردادماه 22وزارت علوم، جناب آقای دکتر علیزاده در تاریخ  یرانیر ایان غیامور دانشجومدیرکل 

 ،ISIC جهان سازمان در آنان المللیبین نمایه معرفی و هادانشگاه سازیالمللیبین اهمیت بر تأکید المللی کشور، بادانشگاه بین 40آموزشی 

انجام  ایران در علمی هیات ایاعض و دانشجویی المللیبین هایکارت صدور زمینه در محترم کل اداره آن توسط که هاییپیگیری نتیجه

عضویت  دریافت کارت از مبلغ این کارت بخشی المللیبیندمات داخلی و شده بود را به استحضار رساندند. ایشان ضمن توضیحی بر خ

به دانشجویان مربوطه  دانشجویان خارجی در سازمان را تقبل کرده و لینک پنل عضویت دانشجویان خارجی را در نامه ذکر کردند تا

 شود. رسانیاطالع
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 حمایت دانشگاه تهران
در  دانشجویی و اعضای هیات علمی المللیبینهای تدانشگاه تهران اولین نماینده صدور کار

دانشگاهیان  المللیبینهای مختلف این دانشگاه با سازمان بخش اکنونهم ایران بوده است.

  همکاری دارند:

 تهران و باشگاه دانشجویان  دانشگاه علمی منابع تأمین و اسناد مرکز مرکزی، کتابخانه

 کنند.های آموزشی همکاری میدانشگاه تهران جهت برگزاری رویداد

 های آموزشی خود تخفیفی های خارجی این دانشگاه جهت استفاده از دورهدانشکده زبان

 دارد.را برای اعضای سازمان منظور می

  خود )باغ نگارستان، موزه  زیرمجموعههای بوده و در بخش قراردادبا سازمان طرف  1397معاونت فرهنگی دانشگاه تهران از سال

 جهت برگزاری رویدادهای مختلف آماده همکاری با سازمان هستند. دم و...(مق

 

 اول همراهحمایت 
 المللیبینرسانی پیرامون خدمات سازمان اپراتور موبایل کشور، در اقدامی ارزشمند نسبت به حمایت و اطالع ترینبزرگ عنوانبههمراه اول 

درصد از هزینه عضویت در  30 چندروزهبه مناسبت روز دانشجو، طی یک کمپین  1397سال  آذرماه در اقدام نمود. این اپراتور دانشگاهیان

 سازمان را برای دانشجویانی که از مشترکین این اپراتور هستند، متقبل شد.

 دید.شد و با استقبال چشمگیر آنان مواجه گر رسانیاطالعدانشجویی همراه اول را داشتند  کارتسیماین کمپین به افرادی که 
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 خدمات ویژه سازمان در ایران

  

خدمات

اقتصادی

بیمه دانشجویی

ثبت شرکت  
دانشجویی

فریلنسر  
دانشجویی

مشاوره 
رزومه شغلی

مشاوره 
کسب و کار

علمی

سامانه یادگار

یسیستم نظرسنج

دانشنامه

گروه های علمی

فایل های آموزشی
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 سامانه یادگار
های آنالین مورد نیاز دانشجویان آغاز به کار کرده است. در این با ارائه آموزش 1399ماه ( از فروردینگارگیری ماندیاد) یادگارسامانه 

 :شود که شامل موارد زیر استکل مختلف ارائه میهای آنالین به چند شسامانه، آموزش

  زبانفارسیآموزش توسط مدرسان 

  دوبله فارسی شده( زبانانگلیسیآموزش توسط مدرسان( 

  زبان اصلی( زبانانگلیسیآموزش توسط مدرسان( 

 های مختلف عرضه شده است:های آموزشی این سامانه، در گروهدوره

 

 

 شاره کرد:توان به موارد زیر اهای آموزشی فعال سامانه یادگار، میاز جمله دوره

    

    

    

    
 

 حقوقی علمی های شغلیمهارت مدیریت فناوری اطالعات
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 ر هستند.درصد برخوردا 76تا  47ها از تخفیف یان برای شرکت در این دورهالمللی دانشگاههمچنین اعضای سازمان بین

 تخفیف % اعضاهزینه هزینه زبان مدرس عنوان دوره ردیف

 %55 180.000  400.000 فارسی احسان واثقی نویسی به زبان پایتون برنامه 1

 %49 180.000  350.000 فارسی دکتر علی زارع  بورس )مقدماتی( 2

 %50 100.000  200.000 دوبله فارسی هیلمان کریس هوش مصنوعی )مقدماتی( 3

 %47 80.000  150.000 فارسی محمدرضا شمشیرگر ایپاورپوینت حرفه 4

 %50 20.000  40.000 فارسی سامانه یادگار هانظریه بازی 5

 %67 20.000  60.000 فارسی علی ترابی مطلق نویسی اندروید )مقدماتی(برنامه 6

 %50 60.000  120.000 فارسی آفرین محمدحسینی رزومه نویسی 7

 %56 40.000  90.000 انگلیسی کریس ووس هنر مذاکره 8

 %62 30.000  80.000 انگلیسی تایسون دگراس نیل تفکر علمی و ارتباطات 9

 %76 60.000  250.000 انگلیسی کاسپارفگری  ایشطرنج حرفه 10

 %53 90.000  190.000 فارسی حمیدرضا شرفی تنظیم قرارداد )مقدماتی( 11

 %47 95.000  180.000 فارسی دکتر آیدین مهدیزاده نویسیمقاله 12

 %50 45.000  90.000 فارسی شادی عظیمی گیری و حل مسالهتصمیم 13

 %50 45.000  90.000 فارسی شادی عظیمی مؤثرارتباط  14

 %50 45.000  90.000 فارسی شادی عظیمی های خالقیتروش 15

 %47 95.000  180.000 فارسی دکتر آیدین مهدیزاده یسینو پروژه 16

 %50 45.000  90.000 فارسی شادی عظیمی علمی پروپوزالنگارش  17

 %47 95.000  180.000 فارسی دین مهدیزادهدکتر آی وکارکسبتدوین طرح  18
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 سیستم نظرسنجی
های کمی اجرای نظرسنجی برای انجام پژوهش

آید. اگرچه می حساببهیکی از ضروریات 

وجود دارند  فرم گوگلهای مختلفی از جمله سیستم

ها یک نظرسنجی آنالین آن واسطهبه توانمیکه 

برای دیگران طراحی کرد، اما ارسال فرم نظرسنجی 

و تکمیل شدن آن، چالش اصلی در این میان 

  آید.می حساببه

 

، آنان را ترغیب «دهندگانپاسخ»کند، با اعطای امتیاز به را برای کاربران فراهم می سؤاالتسامانه ایجاد نظرسنجی، ضمن امکان طراحی 

های نظرسنجی به مشارکت کرده و در نتیجه، فرم

 د.شونتکمیل می سرعتبه

 

 

 

 

همچنین این امکان وجود دارد تا با کلیک بر روی یک 

 مورد بررسی قرار داد: سؤاالتاند از لحاظ پاسخ به سایر ، جامعه آماری که آن پاسخ را انتخاب کردهسؤالپاسخ از یک 
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 دانشنامه
 دانشنامه، محل طرح پرسش و تبادل نظر میان اعضاست.

 رد:توان به موارد زیر اشاره کهای گفتگو میبت به سایر انجمناز جمله امکانات خاص دانشنامه نس

 شدن پرسش ارسالی توسط سایر کاربران؛تعداد دیده 

  نوتیفیکیشن به پنل اعضایی که در آن رشته تحصیلی حضور دارند؛ صورتبهارسال پرسش 

  ؛سؤالرشته تحصیلی )بر اساس دیتابیس( مرتبط با موضوع  کردنمشخصامکان 

 ؛سؤالمورد نیاز جهت پاسخ به  هایمهارتگ کردن امکان ت 

  ؛سؤالامکان الیک 

  سؤالامکان ذخیره (Bookmark.) 
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 های علمیگروه
خانواده( را دارد. در این گروه علمی، های همتحصیلی خود، امکان عضویت در یک گروه علمی )شامل تمام رشته رشته بر بناهر فردی 

 جود دارد:امکانات زیر برای فرد و

 مطالب مرتبط با رشته و گروه علمی خود گذاریاشتراکبه 

 آموزشی مرتبط با رشته و گروه علمی خود هایفایل گذاریاشتراکبه 

 مندی از توان سایر اعضای گروهتعریف پروژه علمی مشترک و بهره 

 های تحصیلیهای علمی رشتهپرسش درباره سرفصل 

 طع باالترها و تحصیل در مقاهها، دانشگااطالعات درباره رشته 

 نامهها، نگارش مقاله و پایانافزارها، تکنیکپرسش درباره نرم 
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 های آموزشیفایل
های مورد نیاز دانشجویان تهیه شده است. محتوای آموزشی ارائه شده در این سامانه که های آموزشی با هدف ارائه آموزش مهارتفایل

های آموزشی این سازمان بوده و تمرکز آن بر روی نیازهای شود، عموماً برگرفته از دورهلی دانشگاهیان تهیه میالملتوسط سازمان بین

. متدهای یادگیری زبان 1از:  اندعبارتمحتوای آموزشی در دسترس قرار گرفته است که  8اصلی و تقاضای اعضا است. در حال حاضر 

های برتر جهان، نگارش و انتشار مقاله در ژورنال. 5ای به بازار کار، . ورود حرفه4یت منابع انسانی، . مدیر3نویسی علمی، مقاله. 2انگلیسی، 

 رقمی. بالکچین و ارزهای 8، نامهپایان. دوره آموزشی تدوین 7علمی،  CV. دوره تدوین 6
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 اجتماعی تأمینبیمه دانشجویی 
کار، نداشتن سابقه  یکی از مشکالت دانشجویان برای ورود به بازار

اجتماعی با هدف ایجاد سابقه  تأمیناست. بیمه دانشجویی  ایبیمه

  .آغاز شده است 1397در طول دوران دانشجویی، از سال  ایبیمه

 اجتماعی تأمینمزایای بیمه دانشجویی 

 ایجاد سابقه کار رسمی 

 رسمی کار سابقه د،ننمای استفاده طرح این ازدانشجویان  کهدرصورتی

 در مثبت امتیاز یک عنوانبه که شد خواهد ایجاد آنان برای ایبیمه

 .گرددمی تلقی استخدامشان

 اجتماعی تأمین درمانی دفترچه از استفاده امکان 

 مهبی دفترچه یکشاندرجه خانواده و خود برای درمان، سرانه پرداخت با دنتوانمی د،نندار قرار درمانی بیمه پوشش تحت افراد کهدرصورتی

 .دنکن دریافت اجتماعی تأمین

 اجباری بیمه نسبت به کمتر هزینه 

 پرداخت بیمه حق عنوانبه( تومان هزار 713 معادل 1399 سال در) حقوق حداقل درصد 30 ماهانه است الزم ،(کارگری) اجباری بیمه در

 .دنشو برخوردار بیمه سابقه از دنتوانمی( تومان هزار 250 معادل) حقوق درصد 12 پرداخت با دانشجویان طرح، این در. شود

 بیکاری، بیمه جمله از مزایایی شامل اجباری، بیمه کهدرصورتی است؛ «سابقه» شامل فقط بیمه نوع این است ذکر به الزم البته

 .ندارد دانشجویی سنین برای چندانی کارایی آن، هزینه نسبت به که است … و فوت از پس مستمری ،ازکارافتادگی

 دانشجویی بیمه سازیفعال و پرونده تشکیل مراحل

 

 

درخواست برقراری بیمه

ارسال به شعبه تامین 
اجتماعی

امین تائید کارشناس بیمه ت
اجتماعی

مهتنظیم و امضای قرارداد بی

برقراری بیمه
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 ثبت شرکت دانشجویی
مستقل و  وکارکسبیک  صورتبهافرادی که قصد دارند کار خود را 

اقدام « ثبت شرکت»شخصیت حقوقی پیگیری نمایند، نسبت به 

کنند. ثبت شرکت برای دانشجویانی که انگیزه و توان این کار را می

 ار است:دارند، از دو جنبه دشو

  هاشرکتفقدان آگاهی پیرامون مسائل حقوقی 

  هزینه باالی ثبت شرکت 

توانمندسازی »، یکی از امکانات در نظر گرفته شده در طرح روازاین

آنالین  صورتبه، امکان ثبت شرکت دانشجویی «شغلی دانشجویان

 است.

شود، نسبت به تعیین مختصات شرکتی که های قانونی آشنا میلیتبا مبانی حقوقی و مسئو گامبهگامدر این فرایند، متقاضی ضمن آنکه 

 :کندمیگام اقدام  7قصد ثبت آن را دارد، در قالب 

 حقوقی شخصیت نوع» انتخاب – 1 گام» 

 شرکت عمومی اطالعات – 2 گام 

 نام انتخاب – 3 گام 

 شرکت فعالیت موضوع – 4 گام 

 شرکت سرمایه میزان - 5 گام 

 شرکت مدیره هیات و دارانسهام – 6 گام 

 کثیراالنتشار انتخاب روزنامه – 7 گام 

پس از آنکه متقاضی نسبت به درج اطالعات فوق در سامانه اقدام نمود، این اطالعات توسط کارشناس سامانه بررسی شده و در صورت 

درج شده و ایرادات  هاشرکتانه ثبت باشد، در سام تأییداطالعات مورد  کهدرصورتی. شودمینیاز به تصحیح، به متقاضی اطالع داده 

 کههنگامی. در نهایت، رسدمی کنندهدرخواستانتخابی یا موضوع( به اطالع  هاینام)بیشتر پیرامون  هاشرکتدریافتی از سامانه ثبت 

به متقاضی داده ایرادات مربوط به اطالعات وارده برطرف شده و امکان پرینت و امضای اسناد شرکت به وجود آید، شناسه رهگیری 

  اقدام نماید. رأساًخواهد شد تا نسبت به ادامه روند ثبت شرکت 

 

 

 

 

 

 

 بررسی اطالعات ثبت اطالعات
 درج در سامانه

 هاثبت شرکت

 بازنگری بازنگری

 تائید محتوا =

 مرحله امضای مدارک

 ارائه شماره پیگیری

 جهت ادامه فرایند
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 مشاوره رزومه شغلی
ترین هدف دانشجویان از تحصیل در دانشگاه، ورود به بازار کار است. در این مهم

است. « ویرزومه ق»ترین سند الزم جهت ورود به بازار کار، داشتن یک میان، مهم

از جمله خدمات رایگان سازمان، ارائه مشاوره شغلی رایگان در قالب تصحیح رزومه 

  افراد به آنان است.

  گیرد.این مشاوره، از طریق پنل عضویت سازمان صورت می

 

 

 

 

 

 

 

 نماید.کننده نسبت به دریافت فرمت پیشنهادی رزومه اقدام میشرکت 

 کند.های دیده شده تکمیل میه به آموزشرزومه خود را با توج 

 نماید.رزومه تکمیل شده را در سامانه بارگذاری می 

 نماید.کارشناس سامانه نسبت به ارسال نظرات تصحیحی اقدام می 

 شود.فایل رزومه توسط فرد تصحیح شده و مجدد بارگذاری می 

 نماید.کارشناس نسبت به تأیید رزومه اقدام می 
 

 

  

 تصحیح کارشناس ارسال رزومه تدوین رزومه دریافت فرمت

 بازنگری

 تائید
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 وکارکسبمشاوره 
کارشناس یا  عنوانبهآنکه در بلندمدت  جایبهدهند بسیاری از نخبگان، ترجیح می

اختصاصی « وکارکسب»مدیر در سازمان یا شرکت دیگری مشغول به کار باشند، 

  اندازی نمایند.خود را راه

های ها در مراحل اولیه یا سالوکارکسبدرصد  90بر اساس آمار، بیش از  ازآنجاکه

سایر عوامل دچار شکست  درنظرگرفتنلیه به دلیل فقدان برنامه مناسب یا او

های نخبگان که قطعاً خسارات وکارکسبجلوگیری از شکست  منظوربهشوند، می

 صورتبه« وکارکسبمشاوره »ناپذیری برای آنان و کشور به بار خواهد آورد، جبران

 ای در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.حرفه

فرض مشاوره ارائه خواهد زیر خواهد بود و پس از آن، مطابق الگوی پیش گامسه، در قالب انتخاب حوزه مشاوره در وکارکسبیند مشاوره فرا

 شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدماتی

 انتخاب نوع

 سب و کارک

 تولیدی

انتخاب 

 مرحله رشد

 محصول اولیه – 3

 یده اولیها - 1 توسعه یافته – 4

 

 پیش از ثبت – 2

 

 در حال افول – 5

 انتخاب

 حوزه مشاوره

ساختار 

 سازمانی

 مسائل حقوقی

 
 مسائل مالی

 

 منابع انسانی

 بازاریابی بازاریابی
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 شبکه اجتماعی دانشگاهیان
ویژه دانشجویان و با مختصاتی که در « شبکه اجتماعی دانشگاهیان»

 شده است. اندازیراهآید، ادامه می

 اهداف

 دانشگاهیتوسعه ارتباطات 

ند نسبت به ارتباط توانمیدر بستر فراهم شده توسط این شبکه، افراد 

یا دانشجویان شاغل به تحصیل در سایر خود  هایایرشتههمعلمی با 

 ها تبادل نظر کنند.بپردازند و با آن هادانشگاهسایر ا از هرشته

 مشترک های علمیفعالیت

 واسطهبه اعضای این شبکه علمی هستند که هایفعالیتکتاب، ترجمه کتاب و نگارش مقاالت از جمله  تألیفپژوهشی،  هایطرحانجام 

 همکار اقدام نمایند.ند نسبت به فراخوان فعالیت علمی خود و جذب توانمیحضور سایرین 

 شبکه اجتماعی دانشگاهیان هایویژگی

 قابلیت ارسال پیام 

  گذاریکامنتقابلیت 

  هاپیامقابلیت امتیازدهی به 

 سیستم دریافت و خرج امتیاز 

 افراد بندیرتبه 

 درون سیستمی وگویگفت 
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 انتشار کتاب
وجود یک کتاب در رزومه شما، چه به عنوان شخص حقیقی و چه در 

اید، یکی از موثرترین و اندازی کردهلب شخص حقوقی که راهقا

  آید.ترین نقاط رزومه به حساب میپررنگ

های اعضای باشگاه، این به همین خاطر و در جهت تسهیل انتشار کتاب

 شود.خدمت در قالب مسیر زیر ارائه می

 کتاب انتشار فرایند

 انجام زیر شرح هب مرحله چند قالب در کتاب، انتشار مجوز درخواست

 :شودمی

 (نویسنده توسط) سازمان علمی شورای تائید جهت کتاب اولیه نسخه ارسال – 1

 (نویسنده توسط) شده ارائه استانداردهای اساس بر کتاب بندیصفحه و ویراستاری – 2

 (سازمان توسط) کتاب جلد طراحی – 3

 (سازمان سطتو) شابک – کتاب المللیبین استاندارد شماره دریافت – 4

 (سازمان توسط) اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت از اولیه چاپ مجوز و فیپا دریافت – 5

 (نویسنده توسط) سازمان به ارائه و کتاب از نسخه 10 چاپ – 6

 (سازمان توسط) قطعی مجوز دریافت و وصول اعالم جهت شده چاپ کتاب ارسال – 7

 (سازمان توسط) اسالمی ارشاد و گفرهن وزارت از کتاب چاپ قطعی مجوز اخذ – 8

 لذا. است امکانپذیر «الکترونیکی و چاپی» و «الکترونیکی» ،«چاپی» صورت به مجوز، دریافت از پس کتاب نشر فرایند است ذکر شایان

 .است امکانپذیر کتاب نویسنده تشخیص اساس بر نسخه 10 از بیش چاپ
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 سایر تسهیالت
 خدمات داخلی

 و آموزشیتسهیالت علمی 
  شان است.علمی ها به اعضا جهت افزایش سطحاین تسهیالت شامل خدمات علمی و آموزشی است که سازمان واسطه ارائه آن

 10  آدینه بوک»درصد تخفیف خرید کتاب از سایت» 

 30   فیدیبو»درصد تخفیف خرید کتاب از» 

 

 تسهیالت یادگیری زبان انگلیسی
 IELTS (the International English Language Testing Systemمحبوب ) ترین

شود که طی آزمون مهارت زبان انگلیسی در جهان برای آموزش عالی محسوب می
است. این آزمون،  شده دادهمیلیون بار آزمون آن  2سال گذشته بیش از 

المللی نامه سازمان بینطبق تفاهم. ترین تست زبان انگلیسی استشدهپذیرفته
صورت به یورو 30ای این آزمون به ارزش ، راهنمای چندرسانهISIC موزشی و روابط فرهنگی انگلستان و سازمانهای آفرصت

 استفاده است.المللی دانشگاهیان قابلهای بینویژه برای دارندگان کارت

 

  های دانشگاه تهرانمرکز آموزش زبان»های آموزشی شرکت در کلیه دوره درصدی 20تخفیف» ،

انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی، روسی، ترکی استانبولی، »هایی چون: مرکز زبان در این

ای، چینی، عربی، هندی، گرجی، اردو، ارمنی، سانسکریت، یونانی باستان، یونانی، پرتغالی، ژاپنی، کره

، عبری، تایلندی، ویتنامی، هلندی، سوئدی، التین، آرامی، پارسی باستان، پارسی میانه، اوستایی، ماالیی

 شوند.تدریس می« اندونزیایی، سواحلی و هوسایی
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 تسهیالت تفریحی
دانشگاهیان در تعامل  المللیبینیکی از تفریحات اصلی دانشجویان و قشر جوان است، سازمان « سینما» کهازآنجایی

از  درصدی 30تخفیف نسبت به دریافت  پردیس سینمایی کشور، ترینبزرگ عنوانبهبا پردیس سینمایی کورش 

 نامحدود برای اعضا اقدام نموده است. صورتبهاین مجموعه 

کند. این سامانه، ضمن امکان رزرو آنالین استخرهای سراسر کشور را فراهم می« پول تیکت»

تخفیف  %15تا  1 به طول معمول، به اعضای سازمان بین فیتخف %35 نیانگیم درنظرگرفتن

  کند.ارائه می بیشتر سازمانی

 تسهیالت گردشگری
توانند از این های سفر است. در این راستا، اعضای سازمان میاز جمله خدمات اولیه سازمان برای اعضا، تسهیل گردشگری و کاهش هزینه

  خدمات استفاده نمایند:

، مسافرخانه و با تعداد دفعات نامحدود در رزرو هتل، پانسیون درصدی 20استفاده از کد تخفیف 

 «اتاقک»ی هااقامتگاهتمام 

 

  با تعداد دفعات نامحدود در رزرو پانسیون، مسافرخانه و تمام  درصدی 10استفاده از کد تخفیف

 «سایت زودروم»ی هااقامتگاه

 

 درصففد بففرای سفففرهای داخلففی از طریففق  2درصففد بففرای سفففرهای خففارجی و  7 تففا تخفیففف

 اپلیکیشن سفرستان 

دانشگاهیان نسبت به ارائه  المللیبینای برای اعضای سازمان ویژه صورتبهای رجا شرکت قطاره
های گروه هتل در تمام سفرهای خود بدون محدودیت اقدام کرده است. درصدی 30تا  5تخفیف 

ای در سطح کشور است. این مجموعه، های زنجیرهترین مجموعه هتلایرانگردی و جهانگردی قدیمی
هتل سطح کشور خود به اعضای  46در  درصد تخفیف 40میانگین ه نسبت به ارائ

 دانشگاهیان اقدام کرده است. المللیبینسازمان 
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 المللیبینخدمات 
 المللیصدور کارت هویت دانشجویی بین

های که در مسافرتدهنده هویت و ملیت افراد است. درحالیکارت ملی و شناسنامه در داخل کشور نشان
 یهاکارتشناسایی افراد است که البته بیانگر هویت علمی نیست.  مللی، پاسپورت تنها مدرکالبین

ISIC (ییدانشجو المللیبین تیهو کارت )و ITIC (یعلم اتیه یاعضا المللیبین تیهو کارت )
 تواند گویای هویت علمی افراد باشد. طبق تجاربی که اعضای سازماندهنده این نقصان است و میپوشش

های اقتصادی بسیاری که اند، ارائه این کارت عالوه بر کمکالمللی عنوان داشتهاز حضور در فضای بین
ها و گردش برایشان داشته، منجر در تمام طول سفر از دریافت ویزا و بلیت هواپیما تا شرکت در کنگره

 به احترامی دوچندان نیز برایشان شده است. 

 تسهیل صدور ویزای دانشجویی
برای خروج از کشور باید انجام پذیرد، اثبات  سفارتخانهیکی از اقداماتی که به هنگام مراجعه به 

علمی های دانشجویی یا هیأتتشریح علت خروج از کشور است. به دلیل آنکه کارت هویت ملی فرد و
ها مدرک ر دانشگاه نیز طرح خاص خود را دارد، تن ها، به زبان محلی آن کشور بوده و هدانشگاه

و خروج به علت شرکت علمی( المللی جهت اثبات هویت دانشگاهی فرد )دانشجو یا عضو هیاتبین
المللی سازمان دانشگاهیان است که بسیاری از های علمی و پژوهشی، کارت بیندر دوره

ها که این ند. همچنین در سایر سفارتخانهکنعنوان یکی از مدارک مهم جهت ارائه ویزا درخواست میدنیا، این کارت را به هایسفارتخانه
 شود.عنوان یک امتیاز مثبت ارزیابی میشود، همراه داشتن این کارت بهعنوان مدرک الزامی تلقی نمیکارت به

 کشور 130دریافت تسهیالت در بیش از 

ت کرد، توان دریافدانشجویی می المللیبیندریافت کارت  واسطهبهخدماتی که  ترینمهماز جمله 
 کشور دنیا شامل: 130دریافت تسهیالت در بیش از 

  ونقلحملتخفیف در دریافت خدمات اقامتی و 
 تخفیف در اماکن گردشگری 
 هاتخفیف در خرید از فروشگاه 
  هاشاپکافیتخفیف در رستوران و 

 المللیهای بینتخفیف در کنفرانس
کنند. شرط الزم برای به دانشجویان اقدام می« ارائه مقاله»یا « نامثبت»رای المللی، نسبت به ارائه تخفیف بهای بیناغلب کنفرانس

اینکه کارت  بهباتوجهو یا تصویر کارت دانشجویی است،  valid ID card یا valid student IDاستفاده از این تخفیف، ارائه 

های اعتبار آن برای کنفرانس آزماییراستیرخوردار بوده و دانشجویی در بیشتر کشورها به زبان محلی همان کشور است و از تنوع بسیاری ب

 گیرد.عنوان مالک شناسایی هویت دانشجویان موردنظر قرار میدارای تاریخ اعتبار همان سال به ISICالمللی عمالً غیرممکن است، کارت بین
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 سازمانیهای مشارکت

 «زیست دانشجویی در تهران»انتشار کتاب 

 المللی دانشگاهیان با همکاریسازمان بین توسط« منشور زیست دانشجویی در تهران»نحوه زندگی دانشجویان سال اولی با عنوان  نخستین راهنمای
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و مشارکت معاونت 

 .تحقیقات و فناوری منتشر شد ،فرهنگی وزارت علوم

برای دانشجویان سال  ژهیوبهه پایان دوره دبیرستان و ورود به دانشگا
تهران است  شهرکالناولی شهرستانی همراه با سبک جدید زندگی در 

و اغلب این تازه ورودها به دلیل آشنایی کم با محیط دانشگاه، زندگی 
خوابگاهی و زندگی در ابرشهری چون تهران با انواع مشکالت و 

 .کنندیمنرم  وپنجهدست هاچالش

جویی، اطالعات اولیه و مورد نیاز در خصوص منشور زیست دانش 
تاریخچه تهران و اطالعات پایه پایتخت اعم از جمعیت، تقسیمات 
شهری، سراهای محالت و غیره را در اختیار دانشجویان قرار داده و 

در طول دوران دانشجویی مورد  احتماالًضروری که  یهاتلفنشماره 
  .مده استنیاز آنها خواهد شد نیز در این منشور آ

دانشجویان، خوب و بد خوابگاه دانشجویی،  یشناسپیتدانشجویی،  هایفعالیتدانشگاه،  یشناسواژهآن دسته از اطالعاتی که یک دانشجو در رابطه با 
 زمانمدتواند در تدانشجویی در تهران و شبکه اجتماعی دانشگاهیان الزم است که بداند را می وگذارگشتدانشجویی،  یهاشنیکیاپلها و سایت

 .کوتاهی با مطالعه راهنمای زندگی دانشجویی در تهران کسب کند

و جزوه  یسینوجزوهقطار، تغذیه دانشجویی، آسانسور، آداب حضور در کالس، بسیاری از دانشجویان جدیدالورود درخصوص مسائلی مانند انتخاب هم 
منشور زیست دانشجویی به آنها کمک خواهد کرد تا با آگاهی بیشتر این مراحل را طی کرده و گرفتن، ورزش، استفاده از امکانات و غیره چالش دارند، 

 .کمتر دچار بحران شوند

جمله غلط مصطلح در بین  10در این منشور خطاب به دانشجویان عنوان شده که از چهار عادت مخرب در طول تحصیل خودداری کرده و با اشاره به 
شود جهت اطالع از این نکات مهم و با اهمیت به این باورهای غلط توجهی نداشته باشند و به دانشجویان توصیه میشده که  دیتأکدانشگاهیان 

 .منشورزیست دانشجویی در تهران را مطالعه کنند

غر می زنن، کسانی که  از قبیل کسانی که هاپیتهر یک از این  هایویژگیدانشجویی و  هایتیپدر راهنمای زندگی دانشجویی در تهران به انواع 
 از آنهاشخصیتی و سلوک و رفتار هر یک  هایتیپسیاسی هستند، کسانی که فقط دنبال تفریح هستند و...اشاره شده است و برای اطالع از دیگر 

 . دانشجویان سال اولی این راهنما را تهیه و مطالعه کنند شودمیپیشنهاد 

با  ه توسط معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران چاپ و از سوی معاونت فرهنگی وزارت علومهزار نسخ 5منشور زیست دانشجویی به تعداد 
 شد.دانشجویی تهران توزیع  یهاخوابگاهدر بین دانشجویان ساکن  المللی دانشگاهیانهمکاری سازمان بین
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 «کرونا»انتشار کتابچه 
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 «همه دانشگاهیان، همه مردم»کمپین 
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 های مجازی معاونت فرهنگی وزارت علومایشگاهبرگزاری نم
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 های مشترک با بنیاد ملی نخبگاندوره
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 حضور سازمان در فضاهای دانشگاهی
 نمایشگاه مهر دانشگاه تهران

در آیین ورودی، نمایشگاه مهر و پایش  هرسالهسازمان 

های مختلف در سطح شهر تهران سالمت دانشگاه

خدمات و جذب اعضا  حضور یافته و نسبت به معرفی

 نماید.اقدام می

این  سازیالمللیبیناستقبال دانشگاه تهران از  بهباتوجه

، 1396، 1395، 1391 هایسالمان در دانشگاه، ساز

با پایش سالمت دانشجویان،  زمانهم 1398و  1397

های جدید این نسبت به معرفی سازمان به ورودی

 نمود.ها اقدام از آن نامثبتدانشگاه و 

 

 

 نغرفه سازما بازدید رئیس دانشگاه تهران از
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 دانشگاه صنعتی شریف   
به مناسبت جشن آغاز سال تحصیلی  1397حضور نمایندگان سازمان در مهرماه 

 در دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شریف.

 (س) الزهرا دانشگاه در سازمان نماینده حضور

 سخنرانی ،(س) الزهرا دانشگاه اجتماعی و فرهنگی معاونت درخواست بهباتوجه

 سازمان معرفی راستای در دانشگاهیان المللیبین سازمان مدیر توسط عتهسا 1

 .گرفت صورت 1396 سال جدید ورودی دانشجویان برای

سال  آذرماه و مهرماههای ورودی که در همچنین نمایندگان سازمان در جشن

برگزار شد حضور یافتند و به معرفی و ارائه خدمات سازمان برای  1397

 دانشگاه پرداختند. دانشجویان این

 

 

 غرفه سازمان در دانشگاه صنعتی شریف
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 تربیت مدرسدانشگاه 

دانشگاهیان با هماهنگی معاونت  المللیبینسازمان 

آموزشی دانشگاه تربیت مدرس در جشن آغاز به تحصیل 

 شهریورماه 27لغایت  25 این دانشگاه که در روزهای

برگزار شد حضور یافتند. آنان ضمن شرح اهداف و خدمات 

اعضای هیات علمی متقاضی سازمان از دانشجویان و 

 به عمل آوردند.  نامثبت

است دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس  ذکرشایان

اینکه صرفاً دانشجویان تحصیالت تکمیلی  بهباتوجه

ی از سازمان و خدمات آن توجهقابلهستند، استقبال 

 دارند.

 علمی کاربردیواحدهای دانشگاه جامع 

در  1397مهرماه  30 و 29نمایندگان سازمان در تاریخ 

  حضور یافتند. 31 واحداربردی ک - یدانشگاه علم

همچنین در جهت آشنایی دانشجویان مرکز آموزش علمی 

 ماهآبان 4و  3، 2کاربردی انفورماتیک ایران، روزهای 

 در این مرکز آموزشی به معرفی سازمان پرداختند. 1397

 دانشگاه علوم پزشکی تهران خوابگاه دانشجویی
دانشگاهیان با همکاری معاونت  المللیبینها، سازمان ه مناسبت هفته خوابگاهب

با عنوان دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رویداد آموزشی را 

در مسجد امام علی )ع( واقع در  «شناسیسمشناخت مواد مخدر با رویکرد »

 برگزار کرد. هاخوابگاهکوی علوم پزشکی تهران برای دانشجویان ساکن 

در این رویداد آموزشی، انواع مواد مخدر به لحاظ میزان سمیت و آثار سویی 

، کاندیدای زادگانرحیمکند توسط میالد ایجاد می کنندگانمصرفکه در 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد بررسی قرار گرفت. شناسیسمدکتری 
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 های اینترنتیرسانی از طریق کمپیناطالع   
ها در سطح کشور و نبود امکان حضور بعد فاصله و پراکندگی دانشگاه بهباتوجهجهت سهولت عضویت دانشجویان،  هادانشگاهبه درخواست 

 با شرایط ویژه اقدام نموده است. هادانشگاهدر تمام رویدادهای آنان، سازمان نسبت به طراحی کمپین اینترنتی جهت عضویت دانشجویان 

 ی اصفهاندانشگاه صنعت
دانشگاهیان داشتند  المللیبینهای اینترنتی، دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان بیشترین استقبال را از عضویت در سازمان در میان کمپین

 نفر به عضویت سازمان درآمدند. 1500و طی روزهای کمپین، بیش از 

 دانشگاه المللبین طرواب محترم مدیرکل درخواست به اصفهان، صنعتی دانشگاه علمی هیات اعضای و دانشجویان ویژه سهمیه اختصاص

 صورت گرفت. 1397 ماهدی 8 تا 3 تاریخ در اصفهان، صنعتی

 
 

 یبهشت دیشهدانشگاه علوم پزشکی 

های علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی در میان دانشگاه

باالترین میزان درخواست عضویت در سازمان  بهشتی شهید

انشگاهیان را داشته است. در حال حاضر بیش از د المللیبین

اند و از نفر از دانشجویان این دانشگاه عضو سازمان شده 500

  کنند.خدمات آن استفاده می
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 دانشگاه صنعتی امیرکبیر   

 بازه در و رسانیعاطال و دانشگاه المللبین محترم معاون درخواست به دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشجویان عضویت جهت اختصاصی پنل

 شد. رسانیاطالعایجاد و  1397 ماهدی 8 تا 2 زمانی

 های ایران قرار دارد.دانشگاه بندیردهنفر عضو در سازمان، در رده چهارم  750در حال حاضر دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیش از 

 

 دانشگاه فردوسی مشهد
دانشجویان در عضویت سازمان مواجه شد تا  توجهقابلهای ایران با استقبال دانشگاه هاییکی از برترین عنوانبهدانشگاه فردوسی مشهد 

آنجا که کمپین عضویت سازمان در این 

  دانشگاه تمدید گردید.

 :درخواست به

 علمی هایهمکاری محترم مدیر 

 دانشجویان امور و المللیبین

  دانشگاه غیرایرانی

 روزهای در

 5 1397 ماهدی 8 تا 
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 انشگاه علم و صنعت ایراند    
 اعضای هیات علمیویژه: 

 درخواست: به

 کارکنان رفاه و تعاونی اداره رئیس 

  بازه زمانی: در

 2 1397 ماهدی 10 الی 

 دانشگاه عالمه طباطبایی
 علمی هیات اعضای+  دانشجویانجهت:  ویژه سهمیه اختصاص

 :درخواست به

 دانشگاه المللینبی و علمی هایهمکاری مدیریت محترم سرپرست 

 :زمانی بازه در

 4 1397 ماهدی 8 تا 

 دانشگاه یزد
 :درخواست به

 دانشگاه المللیبین و علمی هایهمکاری دفتر محترم معاون  

 بازه زمانی: در

 12 1397 ماهدی 20 الی 

 دانشگاه صنعتی اراک
 :درخواست به

 دانشگاه المللبین و علمی روابط محترم مدیر 

 بازه زمانی: در

 19 1397 ماهدی 27 الی 

 دانشگاه ایالم

 زمانی بازه در دانشگاه عمومی روابط مدیر درخواست به

 29 1397 ماهبهمن 6 تا دی 
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 حضور سازمان در فضاهای عمومی
 تهران کتاب المللیبین نمایشگاه  

و مستمر  مؤثرالمللی دانشگاهیان در راستای ارتباط سازمان بین

کتاب تهران  المللیبیندر نمایشگاه  هرسالبا مخاطبان خود، 

 کند.حضور پیدا می

به اعضای  رودررودر نمایشگاه کتاب، هم فرصت پاسخگویی 

سازمان وجود دارد و هم امکان آشنایی دانشجویان با سازمان 

 دانشگاهیان و عضویت آنان در این مجموعه. المللیبین
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 تهران وکارکسبنمایشگاه توسعه      
آفرینی و کار بومزیستزدهم مبنی بر ایجاد اولویت دولت دوا ترینمهمدر راستای  تهران وکارکسبفرانچایز و توسعه  المللیبینایشگاه نم

دانشگاهیان در  المللیبینبرگزار شد. سازمان  تهران المللیبینهای گاهدر محل دائمی نمایش، 1397 ماهدی 15الی  12 در تاریخ نوآوری

یشگاه حضور یافت و به ارائه و معرفی خدمات به این نما

 دانشجویان و اعضای هیات علمی حاضر در نمایشگاه پرداخت.

 

 نمایشگاه کار 

رویدادهای ساالنه  ترینمهمنمایشگاه کار عنوان یکی از 

شود. برگزار می هرسالدانشگاه صنعتی شریف است که مهرماه 

رد که در ادوار مختلف دانشگاهیان افتخار دا المللیبینسازمان 

 برگزاری این رویداد حضور داشته است.
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 رویدادهای آموزشی سازمان
 

 پردازد.های علمی، آموزشی و مهارتی میالمللی دانشگاهیان در جهت رسالت افزایش توانمندی دانشجویان به برگزاری دورهسازمان بین

 شود.ه طور مستقل توسط سازمان ارائه میها و بخشی بها با همکاری دانشگاهبخشی از این دوره

 های آموزشی علمی و مهارتی پازلدوره

 در حضففور جهت زهیانگ جادیا، کار بازار با افراد ییآشففنابا هدف  ،1397از تابسففتان  هااین دوره: اهداف

سب  و کار بازار سا   ، تجربه ک ستعدادها  ییشنا ساز  و ا ستعد  افراد یتوانمند شتغال  یبرا م   سمت  به ییزاا

س  ساز ی، نیکارآفر ریم شتغال ، کار بازار به یاحرفه ورود جهت افراد یتوانمند ص    ا ص و  خود یشغل  گاهیجا در نیمتخ

 یهادوره یبرگزار با یاقتصاد فشار از یناش تنش کاهشو  جامعه در زهیانگ و ییایپو و نشاط هیروح جادیا همچنین

 گردند.ی برگزار میکاربرد و نهیهزکم

به بازار کار در     ترآسفففانتوانند جهت کسفففب مهارت و ورود    می مردم عمومو  آموختگان دانشدر تمام مقاطع،    انی شفففجودان: مخاطبان  

 های مناسب خود شرکت کنند.دوره

 1398الی  1396 هایسالتوسط سازمان در های برگزار شده عناوین دوره

هزینه  هزینه آزاد موضوع زمان و مکان برگزاری

 اعضا
 20.000 90.000 علمی نویسیمقالهکارگاه آموزشی   یاندانشجو باشگاه و مرکزی کتابخانه /1396 رآذ 30 و 29

 95.000 250.000 نامهدوره آموزشی تدوین پایان هرانت دانشگاه کتابخانه امینی عالمه تاالر /1396 بهمن 5

 20.000 70.000 های شغلیمهارت نخستین دوره آموزشی نتهرا دانشگاه دانشجویان باشگاه /1396 بهمن 10 تا 8

 180.000 400.000 های برتر جهانانتشار مقاله در ژورنال تهران هدانشگا کتابخانه امینی عالمه تاالر /1396 اسفند 10

 60.000 200.000 وکارهامسائل مالی و حقوقی کسب تهران هدانشگا مرکزی کتابخانه افشار تاالر /1396 اسفند 17

 40.000 175.000 ای پژوهشی حرفه .C.V تدوین رانته دانشگاه کتابخانه افشار تاالر /1397 فروردین 30

 45.000 150.000 ؟دهدیم رییتغآینده ما را  نیچبالکچگونه  هرانت دانشگاه کتابخانه افشار تاالر /1397 اردیبهشت 20

 20.000 70.000 های شغلیآموزشی مهارتدومین دوره  شگاه باشگاه دانشجویان دان /1397دهه دوم و سوم تیرماه 

 65.000 190.000 لمیبرای مجالت ع نویسیمقالهکارگاه  هرانت دانشگاه مرکزی کتابخانه افشار تاالر /1397 تیر 28

 5.000 10.000 ن دانشنامه جها ترینبزرگآشنایی با  هرانت دانشگاه مرکزی کتابخانه افشار تاالر /1397 آذر 1

 20.000 60.000 نامهانیپااصول نگارش مقاله و  شیراز صنعتی دانشگاه / 1397 آذر 21

 70.000 180.000 چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟ تهران هدانشگا/  1397 بهمن 10

 35.000 75.000 تحلیل تفکر خالق تهران دانشگاه کتابخانه/  1397 بهمن 18

 75.000 175.000 (ایحرفه) گویندگی و بیان فن تهران دانشگاه دانشجویان باشگاه/  1397 اسفند

 58.000 150.000 انگلیسیوآسان یادگیری زبانمتدهای سریع تهران دانشگاه دانشجویان باشگاه/  1397 اسفند 16
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 های آموزشی سازمان در پردیس مرکزی دانشگاه تهراندوره رسانیاطالعبنر 

 

 

 

 

 

 

 1398الی  1396های توسط سازمان در سال همهارتی برگزار شدهای عناوین دوره

 محل برگزاری ساعت برگزاری موضوع زمان برگزاری

 تماشاخانه 18تا  14 فناوری اطالعات مقدماتی 1397مرداد  16و  14

 تماشاخانه 18تا  14 فناوری اطالعات پیشرفته 1397مرداد  23و  21

 سالن کنفرانس 13تا  9 ایکارشناس اداری حرفه 1397مرداد  24و  22، 20

 سالن کنفرانس 16تا  14 ای به بازار کارورود حرفه 1397مرداد  30و  29، 27

 سان کنفرانس 13تا  9 ویراستاری علمی و اداری 1397شهریور  3مرداد و  29

 سالن کنفرانس 18تا  14 وکارکسبکارگاه نگارش طرح  1397شهریور  13، 11، 7

 سالن کنفرانس 18تا  14 یاحرفه سیتدر فن 1397شهریور  14و  12، 10

 تماشاخانه 13تا  9 فن بیان و گویندگی 1397شهریور  19و  18، 13
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 نویسی علمیکارگاه آموزشی مقاله

شیوه جستجوی منابع »، «ساختار مقاله علمی»، «آشنایی با انواع مقاالت علمی»های نویسی علمی شامل سرفصلکارگاه آموزشی مقاله

ویژه اعضای سازمان « االتانواع روش تحقیق مورد استفاده در مق»و « شیوه ارجاع به منابع دیگر»، «شیوه نگارش متن مقاله» ،«علمی

 1396آذر  30و  29کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در تاریخ  با همکاری 96-97المللی دانشگاهیان در نیمسال اول سال تحصیلی بین

 برگزار شد.

المللی دانشگاهیان، دانشجویان دانشگاه تهران و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی ر این کارگاه، اعضای سازمان بینکنندگان دشرکت

 ها بودند.سایر دانشگاه
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 نامهدوره آموزشی تدوین پایان     

جهت توانمندسازی دانشجویان کارشناسی  ، درالمللی دانشگاهیان و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهرانعلمی مشترک سازمان بین دومین برنامه
نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی در محل تاالر  160با حضور  1396بهمن  5روز « نامهدوره آموزشی تدوین پایان»ارشد با عنوان 

شده بود، چهار نفر از مدرسان برگزار شد. در این برنامه که با استقبال بیشتر دانشجویان مواجه عالمه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 

و کتابخانه مرکزی  المللی دانشگاهیانسازمان بین .نامه پرداختندبرجسته در این زمینه، به تشریح شیوه نگارش و تدوین فصول مختلف پایان

 .نمایندها را تقبل میگونه کارگاههای برگزاری ایندانشگاه تهران در راستای اهداف متعالی خود بخشی از هزینه

 

 

 

http://isic.ir/
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 «های شغلیمهارت»کارگاه آموزشی 

 معاونت یهمکار با انیدانشگاه المللیبین سازمان توسط یشغل یهامهارت یآموزش دوره

 .دش برگزار تهران دانشگاه یاجتماع و یفرهنگ کل اداره و یفرهنگ

و « مصاحبه شغلی»، «زومه نویسیر»، «مسیریابی شغلی»این دوره شامل چهار سرفصل 

 بود.« قانون و قرارداد کار»

در  1396ماه بهمن 10الی  8شنبه های شغلی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهدوره مهارت

 محل باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار گردید.

دوره آموزشی نگارش و انتشار مقاله در 

 های برتر جهانژورنال

 در یعلم استاندارد مقاالت نگارش یبرا پژوهشگران و انیدانشجو یتوانمندساز ورمنظبه دوره نیا

ی برتر جهان هاژورنال. دوره آموزشی نگارش و انتشار مقاله در شد یطراح جهان معتبر یهاژورنال

در محل تاالر عالمه امینی  1396اسفند  10جهانی روز پنجشنبه  نامصاحببا حضور دانشمندان 

  نفر از پژوهشگران برگزار گردید. 300رکزی دانشگاه تهران با حضور بیش از کتابخانه م

 

 وکارهاکسبدوره آموزشی مسائل مالی و حقوقی 

 قانون، انیمجر یسو از جمله نیا دنیشن «!ستین آن یاجرا مانع قانون، به جهل»

 دچار د،یستدانینم را آن که یامساله با مواجهه در که افتدیم اتفاق یهنگام معموالً

 بدانند، وکارهاکسب رانیمد است الزم که ینیقوان از یاریبس .دیاشده ینیسنگ خسارت

 هاآن از شیپ که یرانیمد اتیتجرب انباشت ای و یحقوق قطور یهاکتاب یالالبه در

 .شودیم افتی اند،نموده یط را ریمس نیا

 دانش نیا از یبخش انتقال هدف با« وکارهاکسب یحقوق و یمال مسائل» یآموزش دوره

 با «انیدانشگاه المللیبین سازمان» یسو از دوره نیا .است شده یطراح تجربه و

 شد. برگزار 1396اسفند  10در تاریخ  «تهران دانشگاه یمرکز کتابخانه» یهمکار

 

 «ای و موفقیت در پذیرش علمیپژوهشی حرفه C.V نیتدو»علمی  کارگاه

دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، نگارش مشکالت  ترینبزرگیکی از 

C.V ای در جلسه مصاحبه دکتری است.مناسب و حضور حرفه 

« ای و موفقیت در پذیرش علمیپژوهشی حرفه C.V نیتدو»ساعته  4آموزشی  کارگاه

ای و داشتن حرفه C.Vی دانشجویان جهت تبدیل مناسب رزومه به یک توانمندساز باهدف

فروردین  30ای در سالن افشار کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و روز حرفه یک مصاحبه

  برگزار شد. 1397سال 
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   هارسانه و سازمان

 هارسانه آینه در
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 های ارتباطیرسانه
 سازمان جهانیسایت 

، راهنمای استفاده از خدمات این مجموعه جهانی را برای دانشجویان www.isic.orgجهانی سازمان به نشانی  سایتوب

در تمامی  های همکارمجموعه، این امکان برای دفتر ایران وجود دارد که نسبت به درج نام و نشان روازاینسراسر دنیا در بر دارد. 

 است اقدام نماید.شهرهایی که این سرویس فعال 
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 ISIC المللیبیناپلیکیشن      

جهانی سازمان،  سایتبوعالوه بر  این اپلیکیشن برای تمام اعضای سازمان در هنگام گردشگری و مشاهده خدمات قابل استفاده است.

ان مشاهده خدمات به تفکیک پلیکیشن، امکدر این ا در اپلیکیشن نیز نمایش داده خواهد شد. ات سازماناطالعات شهرهای محل ارائه خدم

 شامل موارد زیر وجود دارد: بندیطبقه

 Accommodation 

 Culture 

 Entertainment 

 Food and drink 

 Services 

 Shopping 

 Sport 

 Study 

 Travel 

 Other 

 

 

 یا بر روی نقشه مشاهده کرد: وارفهرست صورتبهتوان خدمات را همچنین می
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 ایندگی ایرانسایت نم  
( که روزانه www.isic.irنمایندگی ایران ) سایتوبدر 

های زیر در بخشمیزبان عده زیادی از دانشجویان است، 

جهت آشنایی جامعه دانشگاهی و دانشجویان عضو با 

 خدمات سازمان در ایران وجود دارد:

 معرفی سازمان 

 خدمات داخلی 

  یالمللبینخدمات 

 های متداولپرسش 

 عضویت 

 خبارا 

 وبالگ 

 تماس 

  سایت زبانانگلیسیبخش 

همچنین در بخش خدمات، توضیح کاملی راجع به      

از پذیرندگان، خدمات عمومی که ارائه  هرکداممعرفی 

شان به اعضای سازمان و شیوه دهند، خدمات اختصاصیمی

 ها درج شده است.استفاده از خدمات آن

الکسا  3243تبه سایت نمایندگی ایران در حال حاضر ر     

 در ایران را داراست.
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 پنل خدمات اعضا   
، قادر به ورود به نامثبتهر یک از اعضای سازمان پس از 

شماره »و « کد عضویت»پنل عضویت خود با استفاده از 

 My.isic.irخود است. برای ورود، افراد به نشانی « ملی

 نمایند.مراجعه می

ت ف ات، دریافف ع از خدمالف ت اطف هف جان ف ازمف ای سف اعض

 صورت بههای آنالین و همچنین کدهای تخفیف، سرویس 

مراجعه  My.isic.irروزانه به پنل عضویت خود به نشانی 

 کنند.می

 در این پنل امکانات زیر وجود دارد:

 مشاهده خدمات 

 انجام مشاوره نگارش رزومه 

 های آموزشیدر دوره نامثبت 

 ریهای سامانه یادگیدانلود فایل 

 دعوت از دوستان 

 درخواست پشتیبانی خدمات 

 درج تجربیات 

 نظرسنجی 

 توانند نسبت به کسب امتیاز در این سامانه اقدام کنند:همچنین اعضای سازمان می

 (اعضا همه برای فرضپیش) سازمان در عضویت 
 سایت به روزانه ورود 
 سازمان در عضویت تمدید 
 دوستان از دعوت 
 سازمان خدمات از استفاده تتجربیا گذاریاشتراکبه 
 هاشرکت در نظرسنجی 
 پذیرنده با قرارداد انعقاد و معرفی 
 آموزشی هایدوره در شرکت 
 سازمان المللیبین یا ملی مسابقات در عنوان کسب و شرکت 
 آن انتشار تأیید و سازمان وبالگ در مطلب نگارش 

 زیر خرج کنند: صورتبهو امتیازات کسب شده را 

 تدوین رزومه شغلی مشاوره برای 

 های آموزشیشرکت در دوره 

 های سامانه یادگیریخرید فایل 



 

68 

 

 

 صفحه اینستاگرام
جهت ارتباط با مخاطبان رسانه اجتماعی اصلی  عنوانبهصفحه اینستاگرام سازمان، 

 شود.ها استفاده میرسانی برنامهو اطالع

ها اعضای که اکثر آندارد  کنندهدنبالهزار  29در حال حاضر این صفحه بیش از 

 های سازمان هستند.مند و پیگیر فعالیتسازمان و مابقی، دانشجویان عالقه

ها و رویدادهای جاری سازمان، به معرفی رسانی برنامهدر این صفحه، ضمن اطالع

 شود.خدمات اصلی در قالب تصویر یا ویدئو پرداخته می

 

 کانال آپارات

بر روی کانال آپارات این مجموعه قرار داده سازمان  آموزشی همچنین ویدئوهای

 شود. می

 

 

 

 تلگرام

ها و رویدادها و معرفی برنامه رسانیاطالعکانال تلگرام سازمان نیز برای 

 گیرد.پذیرندگان اصلی جدید مورد استفاده قرار می
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 ارسال پیامک به اعضا     
ه توسط آنان است. همچنین اعضا ضا، ارسال پیامک پیرامون رویدادها و خدمات قابل استفادهای ارتباطی سازمان با اعراه مؤثرترینیکی از 

 هایی نظیر:ند نظرات خود را عالوه بر راهتوانمی

 ارسال پیام در بخش پشتیبانی سامانه خود 

 های سازمانارسال پیام به تلگرام 

 درج نظر در صفحه اینستاگرام 

 تماس تلفنی 

 ارسال ایمیل 

 ارسال پیامک به شماره سازمان نیز ارائه کنند. از طریق

 

، «ناحیه جغرافیایی خاص»هایی که مختص به همچنین برای برنامه

هدفمند  صورتبهاست، پیامک « شرایط خاص»یا « رشته خاص»

 شود.های خاص ارسال میصرفاً برای اعضای سازمان با ویژگی
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 های ارتباطی سازمانراه

 نشانی:

 89، واحد 6، طبقه B دکتر قریب، برج کاوه، بلوک BRT قالب، ابتدای آزادی، جنب ایستگاهمیدان ان

 کدپستی:

1313655451 

 تلفن:

66564595 – 66564575 – 021 

 

 

 ایمیل شماره داخلی واحد سازمانی 

 

 info@isic.ir 1 واحد عضویت و صدور کارت

 

 support@isic.ir 2 خدمات پشتیبانیواحد 

 

 cobrand@isic.ir 3 مدیر ارتباطات سازمانی

 

 tamin@isic.ir 4 کارشناس تأمین اجتماعی

 

 edu@isic.ir 5 های آموزشیدوره

 
 company@isic.ir 5 ثبت شرکت
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