
ی عا ه    س

  اداره حفاظت فيزيكي دانشگاه اروميه

   دانشجويان تحصيالت تكميلي  يفرم درخواست مجوز تردد خودرو 

   :دانشجوي عزيز 

رفع  ترافيك و سهولت تردد و  حفاظت فيزيكي دانشگاه اروميه در ايجاد نظم و انسجام در امر مامورانبا  شماضمن تشكر از همكاري        
  :مستدعيست موارد ذيل را به دقت مطالعه فرمائيددسترسي مكاني پرديس هاي دانشگاه اروميه 

 .و حسن استفاده و نگهداري آن بعهده جنابعالي مي باشد بوده خودروي معرفي شده زير با  شمامجوز صادره صرفا جهت استفاده  - 1
 .ره به اداره حفاظت فيزيكي الزاميستعودت مجوز صاد زمان تسويه حساب در  - 2
 .ريال مقدور خواهد بود 500000صدور برچسب المثني به هر دليل با اخذ مبلغ  - 3
الزم به ذكر است .فاده نمائيددانشجويان استخواهشمند است جهت پارك خودروي خود از محلهاي تعيين شده جهت پارك خودروي  - 4

 .مي ممنوع مي باشدتوقف در ساير پاركينگها براي دانشجويان گرا
 .در صورت عدم رعايت مقررات راهنمايي مجوز صادره باطل خواهد شد - 5
 .حفاظت فيزيكي اطالع دهيدماموران خواهشمند است ورود و خروج هر گونه اجناس و تجهيزات را به  - 6
جوز مربوطه همكاري الزم را مبذول با ارائه كارت دانشجويي و ملذا  حفاظت فيزيكي بوده ماموران بازرسي و شناسايي افراد جزء وظايف  - 7

 .نمائيد
 .خواهشمند است با دقت در بسته بودن شيشه ها و درب خودرو اداره حفاظت فيزيكي را در تامين امنيت دانشگاه ياري نمائيد - 8
  با كم كردن حساسيت دزدگير خودروي خود در ايجاد تمركز و آرامش محيط دانشگاه كه الزمه تحقيق و مطالعه   - 9

 . مي باشد ما را ياري نمائيد

 رياست محترم اداره حفاظت فيزيكي 

 با سالم و احترام              

به شماره دانشجويي ..................... دانشكده  ...............رشته ........................ مقطعدانشجوي ........................... اينجانب              
خواهشمند .به محوط دانشگاه مي باشمخودرو موارد فوق متقاضي صدور مجوز تردد ضمن مطالعه و تائيد .................................... 
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