ضشایط افشاد ثشای دسیبفت کبست ضٌبسبیی
تبثؼیت جوَْسی اسالهی ایشاى
هقشسات.

داضتي ساثطِ استخذاهی ثب دستگبُ اػن اص سسوی  ،پیوبًی  ،قشاسدادی ٍ سٍصهضد طجق قَاًیي ٍ

تبصره  :اتجبع ثیگبًِ کِ ثب هجَص سسوی دس دستگبُ ثب ػٌبٍیي هختلف ّوچَى کبسضٌبس  ،پیوبًکبس ٍ ...
هطغَل ثکبس هی ثبضٌذ ؛
هی ثبیست هذاسک ٍ سَاثق اقبهتی ٍ هجَصّبی سسوی خَد سا اسائِ ٍ پس اص تطکیل پشًٍذُ  ،صذٍس کبست
ثشای ایطبى اهکبى پزیش خَاّذ ثَد

.

صذٍس کبست
مراحل صدور کارت شناسایی: .
 -1دس صَستی کِ پشًٍذُ دس اداسُ کل حشاست تکویل ًگشدیذُ است  ،پشًٍذُ پشسٌلی دس
اداسُ حفبظت پشسٌلی اداسُ کل حشاست
 -2آخشیي حکن کبسگضیٌی
 -3یک قطؼِ ػکس توبم سخ  ،پطت صهیٌِ سفیذ .
تبصره  :ػکس دسیبفتی ثذٍى سٍتَش ٍ ثب سػبیت ضئًَبت اسالهی تْیِ ضذُ ثبضذ  ( .خبًوْب حجبة کبهل
ٍ ثذٍى آسایص ٍ آقبیبى ثب پیشاّي ٍ یب کت ثب هَی آساستِ(
 - 4تکویل فشم تؼْذ هجٌی ثش سػبیت هقشسات  ،ػذم سَء استفبدُ اص کبست ضٌبسبیی  ،تالش ثشای حفظ ٍ
ًگْذاسی اص کبست  ،ػذهبسائِ کبست ثِ ػٌَاى ضوبًت دس هشاجغ تجبسی  ،اداسی ٍ یب قضبیی.

کبست ضٌبسبیی الوثٌی
مراحل صدور کارت شناسایی المثنی :
دس صَستی کِ افشاد دس حفظ ٍ ًگْذاسی کبست ضٌبسبیی خَد دقت الصم سا ًذاضتِ ٍ ایي اهش هَجت
هفقَد ضذى ٍ یب سشقت کبست آًْب ضَد الصم است ثشای صذٍس کبست الوثٌی ضشایط ریل سػبیت گشدد:
-

دس اٍلیي فشصت گضاسش هفقَد ضذى کبست خَد سا ثِ صَست هطشٍح ٍ ثب رکش دالیل ثِ اهَس اداسی

ٍ حشاست اسائِ ًوَدُ ٍ دس صَست سشقت  ،تصَیش گضاسش اسائِ ضذُ ثِ هشاکض اًتظبهی ٍ قضبیی سا ضویوِ
گضاسش ًوبیذ

.

 صذٍس کبست الوثٌی دس صَست ػذم کطف ٍ یب ػذم ثبصگطت پس اص حصَل هَاسد صیش اهکبىپزیش خَاّذ ثَد .
 -تؼْذ فشد هجٌی ثش پزیشفتي ّشگًَِ ػَاقت احتوبلی دسخصَظ سَء استفبدُ اص کبست هفقَد ضذُ

.

شرایط صدور مجوز تردد خودرو
کلیِ کبسهٌذاى داًطگبُ اػن اص سسوی  ،پیوبًی  ،قشاسدادی ٍ سٍصهضد ( دس صَست اهکبى ثَدى
پبسکیٌگ ) ثب هؼشفی ٍاحذ هشثَطِ اص طشیق
اتَهبسیَى ٍ ثب اصل ٍ کپی کبست ضٌبسبیی خَدسٍ ثِ اداسُ کل حشاست ٍاحذ تشافیک
.
هشاجؼِ ًوبیٌذ
توجه  :سرعت مجاز در سطح دانشگاه حداکثر  52کیلومتر بر ساعت می باشد .

