به نام خدا

دانشگاه صنعتی شریف
جناب آقای/سرکار خانم »نام« »نام خانوادگی«
با سالم،
احتراما به پیوست برچسب تردد خودرو به شماره سریال » «codeجهت استفاده و تسهیل ورود و خروج جنابعالی با خودرو
به دانشگاه تقدیم میگردد  .خواهشمند است ضمن بررسی شماره سریال برچسب به نکات زیر توجه نمایید:

نحوه صحیح نصب و استفاده از برچسب
مرحله  :1محل نصب برچسب وسط شیشه جلو ،از سمتت
داخل خودرو ،پشت آینه در ناحیه نقطه سیاه و با فاصله از
قاب باالیی شیشه میباشد،به گونهای کته نتوشتتته روی
برچسب از داخل خودرو قابل خواندن باشد.
مرحله  :2بدون برداشتن روکش محافظ چسب و بتا قترار
دادن و جابجا کردن برچسب روی شیشه مکان مناستب را
پیدا کنید .دقت داشته باشید برچسب باید به صورت افقتی
طوری قرار گیرد که مزاحم دید راننده نشود.
مرحله  :3حال محل قرار دادن برچسب را چربتی زدایتی،
تمیز و خشک کنید.

مرحله  :4با گرفتن لبههای برچسب ،روکش محافظ چسب
را بردارید و تا حد امکان مراقب باشید که قسمت چسبناک
را لمس نکنید.
مرحله  :5برچسب را در ناحیه نقاط سیاه شیشه جلو و پشت آینه جلو قرار داده و به آرامی سرتاسر آن را فشار دهید.
* توجه :در نصب برچسب کامال دقت کنید زیرا پس از نصب ،جدا کردن آن از شیشه موجب از بین رفتن برچسب و عتدم
عملکرد صحیح آن می شود و نیاز به تهیه برچسب جدید خواهد بود.
** توجه :این برچسب منحصرا برای جنابعالی صادر شده و استفاده از آن توسط افراد دیگر مجاز نمیباشد.
دبیرخانه کمیته ترافیک دانشگاه

به نام خدا

دانشگاه صنعتی شریف
جناب آقای/سرکار خانم »نام و نام خانوادگی«
با سالم،
احتراما پیرو مصوبات هیات رییسه دانشگاه در خصوص تشکیل کمیته ترافیک دانشگاه جهت ساماندهی تردد دانشتگتاهتیتان
محترم ،به استحضار می رساند برچسبهای جدید تردد مجهز به تراشه الکترونیکی جایگزین انواع قبلی آن شده و در اختتتیتار
افراد مجاز قرار میگیرد .از آنجا که جنابعالی قبال برچسب تردد دریافت نموده اید ،یک برچسب جدید به شما اختصاص یافته و
فعال سازی آن انجام شده است .خواهشمند است درصورت تمایل به تردد با خودرو به دانشگاه ،تا انتهای شهریورماه از یکی از
سه روش زیر جهت ثبت خودرو و جلوگیری از غیرفعال شدن برچسب اقدام نمایید .
 )1تکمیل فرم زیر و ارسال آن به همراه کپی کارت خودرو(ها)ی مورد نظر به دبیرخانه کمیته ترافیک
 )2ارسال تصویر این فرم به همراه تصویر کارت خودرو(ها)ی مورد نظر به آدرس ایمیل traffic@sharif.ir
 )3مراجعه به سامانه  paziresh.sharif.irو تکمیل فرم و بارگذاری تصویر کارت خودرو(ها)ی مورد نظر

فرم درخواست برچسب خودرو
دانشگاه صنعتی شریف
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توضیحات

* لطفا در این سطر اطالعات خودرو برای برچسب ارسالی (به پیوست)

»نام و نام خانوادگی«

با شماره سریال » «codeرا وارد نمایید و در صورت نیاز به برچستب

امضاء

دوم ،سطر بعد را تکمیل نمایید.

