
امروزه تمام اوپراتور های خدمات تلفنی و اینترنتی دنیا در تالش هستند تا با ارائه خدمات خاص و ویژه عالوه بر کسب رضایت  
مشتریان ثابت خود، بتوانند مشتریان رقیب را جدب کنند و به منطقه گسترده تری دسترسی پیدا کنند. یکی از این تعرفه های ویژه، ارائه  

اوپراتور های همراه اول، ایرانسل و رایتل     به قشر دانشجو و جوان است که در کشور ما هم در دسترس میباشد.  سیم کارت دانشجویی

با مشخص کردن شرایطی برای دانشجو ها به این قشر از جامعه سیم کارت های خاص با قابلیت های ویژه ارائه داده اند. در این مقاله  

خواهیم پرداخت و نحوه ثبت نام سیم کارت دانشجویی همراه اول و خرید سیم کارت   ایگان ثبت نام سیم کارت دانشجویی ربه نحوه 

 .دانشجویی میپردازیم. برای اطالع از نحوه ثبت نام سیم کارت دانشجویی ایرانسل میتوانید با شماره های درج شده تماس بگیرید 

به تمام سواالت شما را دارد و در صورت نیاز راهنمایی  تیم ایران تحصیل با داشتین متخصصین مجرب و ماهر آماده پاسخگویی 

 .میتوانید با ما تماس بگیرید

 ثبت نام سیم کارت دانشجویی رایگان   
فارغ از بحث رقابت بین شرکت های خدمات تلفنی و اینترنتی که با دادن ایده های جدید در تالش برای جدب مشتری هستند؛ مبحث سیم  

برای ایجاد آرامش و افزایش کیفیت زندگی برای قشر جوان و پویا کشور ایجاد شده. شرک های   کارت دانشجویی در کشور ما
اوپراتوری با دادن تعرفه های ارزان و با کیفیت در سبب هستند که امین ذهنی دانشجویان را فعال کنند و در تمام کشور، افراد با داشتن  

صیلی خود به کالس ها و کار های مربوطه رسیدگی کنند. با شروع بیماری کرونا  اینترنت به راحتی میتوانند عالوه بر پروژه های تح

در دنیا و کشور ما و مجازی شدن کالس های تحصیلی در دانشگاه ها و مدارس، شرکت های اوپراتوری بر روی قابلتیت های اینترنتی 

 .از قشر دانشجو حمایت کامل خود را نشان دهند خود تمرکز کرده و تالش کرده اند با ارائه جشنواره ها و تعرفه های الزم،  

 

  

 .برای هر دانشجو تنها امکان خرید یک سیم کارت دانشجویی وجود دارد  :اطالعیه

   

 

 ثبت نام سیم کارت دانشجویی همراه اول 
امکان خرید یک سیم  سیم کارت اعتباری که اپراتور همراه اول مختص به دانشجویان در نظر گرفته است و برای هر دانشجو فقط 

کارت وجود دارد و در شعب و دفاتری که در وبسایت همراه اول مشخص شده فرد میتواند در صورت داشتن و کارت ملی و کارت  

دانشجویی از این سیم کارت ها استفاده کند. در بیماری کرونا وبسیات همراه اول به صورت آنالین شرایط خرید سیم کارت ها را قراهم  

 .ا به امروز این قابلیت در سایت همراه اول قابل دسترسی میباشدکرده و ت 

هزار تومان   10درصد و مبلغ ناچیر  50سیم کارت تمام اوپراتور ها به صورت تماما رایگان نیست و دانشجو با تعرفه های  :اطالعیه 

 .میتواند صاحب این سیم کارت ها شود 

  

 

 

 



 

 

 اه اول ویژگی و مزایای سیم کارت دانشجویی همر
 ماه  3مگابایت اینترنت رایگان قابل استفاده در  60عدد پیامک داخل شبکه ، به همراه  60دقیقه مکالمه و  60 •
  لایر است599پایین ترین نرخ مکالمات داخل شبکه برای سیم کارت اعتباری با سیم کارت دانشجویی . •
 لایر اعتبار اولیه  5000 •
 (روزه )درون شبکه و ثابت ۳۰مکالمه  دقیقه ۵۰بسته  •
هزار تومان دیگر در قالب هدیه به اعتبار آن   10هزار تومان اعتبار اولیه دارد که پس از اولین شارژ،    4کارت این سیم  •

 .شودافزوده می 

  

  24ماه ) 6رنت به مدت گیگابایت اینت 4کارت دانشجویی یک بسته اینترنت یک گیگابایتی یک ماهه و ماهانه با خرید سیم  •

 .گیگابایت در مجموع( به دانشجویان اختصاص داده میشود 
 بدون هزینه مکالمات راه دور و جا به جایی  •

  

 .، همین االن سیم کارت دانشجویی خود را خریداری نمایید  mci.ir میتواند با ورود به وب سایت همراه اول :اطالعیه

  

 کارت دانشجو همراه اول ن سیمجدول تعرفه مكالمات و گفت گو مشتركی
به صورت کلی سیم کارت دانشجویی همراه اول، همانطور که از نامش مشخص است؛ فقط و فقط مختص به دانشجویان میباشد و برای  

خود  خرید این سیم کارت ها باید از کارت دانشجویی و کارت ملی استفاده کرد. این نوع از سیم کارت نسبت به بقیه سیم کارت های 

همراه اول و بقیه اوپراتور ها با تخفیف بیشتر و مبلغ کم تری محسابه میشود و به هیچ عنوان دانشجو را برای استفاده از این ویژگی در  
ساعات مختلف محدود نمیکتد و دانشجو میتواند در ساعات پیک تماسی هم از این تخفیفات بهره مند شود. در جدول زیر برای شما  

 :را قرار داده ایمتوضیحات کامل 

 (تعرفه مکالمه و گفت وگو )لایر در دقیقه مقصد تماس  ردیف
 899 سیم کارت اعتباری همراه اول 1
 899 سیم کارت دائمی همراه اول 2
 549 سیم کارت دانشجو  3
 899 تلفن ثابت  4
 899 ایرانسل 5
 899 رایتل 6

  

 

 



 کارت دانشجو همراه اول سیمجدول تعرفه ارسال پیام کوتاه مشتركین 

 کارت دانشجوسیم  ارسال به ارسال به تمام اپراتور های کشور  (SMS) پیامک

 لایر به ازای هر صفحه  87 لایر به ازای هر صفحه  106 فارسی

 لایر به ازای هر صفحه  216 لایر به ازای هر صفحه  264 انگلیسی 

  

 رایتل ثبت نام سیم کارت طرح دانشجو و جوان 
شرکت رایتل هم مانند شرکت همراه اول با ایجاد طرح و تعرفه های مناسب برای دانشجویان سعی در آسان سازی دسترسی به اینترنت  

و فراهم کردن شرایط مناسب برای مکالمه و پیامک را برای آن ها فراهم کرده است. طرح دانشجو رایتل ویژه دانشجویان، طالب و  

هزار تومان افراد واجد شرایط میتواندد از این طرح و قابلیت های الزمه استفاده   20دینی در سطح کشور است. با مبلغ فراگیران علوم 

 .کنند. افرارد با ارائه کارت شناسای و کارت دانشجویی میتواندد از طرح دانشجو و جوان رایتل بهره مند شوند 

 مزایا طرح دانشجو و جوان رایتل

 روزه 30نت پرسرعت گیگابایت اینتر  15 •
 مگابایت اینترنت هدیه  200سال، هر جمعه  یک •

 تومان  20,000خرید تنها با پرداخت  •
 روزه 90گیگابایت اینترنت پرسرعت  25 •

 روزه  90پیامک درون شبکه نامحدود  •

 از کجا میتوانیم سیم کارت دانشجو فراهم کنیم؟ 

 :به سه روش میتوان این نوع سیم کارت را تهیه کرد

 مراجعه به وبسایت رایتل و ثبت نام در بخش جوان و سیم کارت دانشجویی .1
 مراجعه حضوری به باجه ها و فروشگاه های رایتل .2
 مراجعه حضوری به نمایندگی های مشخص شده رایتل .3

  

 .اقدام کنید  www.rightel.irبرای خرید سیم کارت طرح دانشجو و جوان از سایت رایتل 

  

  

  

 کارت دانشجویی ایرانسلثبت نام سیم  

به صورت کلی و اسمی شرکت ایرانسل برای دانشجویالن طرح سیم کارتی خاصی را ارائه نداده است اما با دادن فرصت به  

دانشجویان و ایجاد دوره های کار آموزی و حمایت از پایان نامه آن ها در تالش بوده که به اندازه خود به این قشر جوان کمک کند.  

م تعرفه های خاص خود را ایجاد کرده و سیم کارت های برنزی را به بازار و جامعه معرفی کرده که  ایرانسل در رابطه با سیم کارت ه 



جامعه هدف ایرانسل از ایجاد این طرح، جامعه هدف دانشجویان بوده است. این سیم کارت های برنزی ایرانسل را میتوان از شعب و  

 .هزار تومان خریداری کرد  10ه مبلغ نمایندگی های ایرانسل در سطح کشور و وبسایت ایرانسل ب

 :مزایا سیم کارت برنزی ایرانسل

 روز  20دقیقه مکالمه رایگان ایرانسلی با اعتبار   100هدیه های ویژه   •
 .ماه داده می شود 6روز در هر ماه تا  7گیگابایت اینترنت رایگان ایرانسل در مدت زمان  4  •
 ز رو 20گیگابایت اینترنت رایگان با اعتبار  1.5 •
 .تومان سیم کارت برنزی ایرانسل را خریداری کنید 10تومان اعتبار اولیه فقط تنها با  4 •

  

 .وارد وبسایت شوید irancell.ir برای خرید سیم کارت های برنزی ایرانسل

  

 بسته اینترنتی رایگان دانشجویی وزیر ارتباطات 
آموزش مجازی در کنار آموزش حضوری صورت خواهد گرفت . وزیر افزون به اینکه  :وزیر ارتباطات عیسی زارع پور اعالم کرد

ارتباطات گفت بر اساس قولی که به آموزش و پرورش دادیم. ترافیک بسته شاد برای تمامی دانش آموزان در سراسر ایران رایگان  

اه ، استادان ، دانشجویان و معلمان  است. بسته اینترنت رایگان تا پایان هفته به صورت برخط توسط وزارت ارتباطات در اختیار دانشگ

  .همچنین طالب قرار می گیرد 

 .قرار می گیرد  گیگا بایت در اختیار استادان و اساتید دانشگاه  60بسته اینترنت رایگان در مدت زمان شش ماه  .1
 .شش ماه در اختیار معلمان قرار می گیرد  گیگا بایت در مدت زمان 40بسته اینترنت  .2
 .شش ماه در اختیار دانشجویان و حوزه طالب قرار می گیرد  گیگا بایت در مدت زمان 30اینترنت بسته  .3

  

 خالصه مطلب 

توضیحاتی ارائه داده ایم و اطالعات کافی در مورد   ثبت نام سیم کارت دانشجویی رایگاندر این مقاله به صورت مختصر در رابطه با 

ثبت نام سیم کارت دانشجویی ایرانسل و ثبت نام طرح جوان رایتل توضیحاتی کاملی را برای  ثبت نام سیم کارت دانشجویی همراه اول، 

شما فراهم کرده ایم. اوپراتور های سراسر کشور با فراهم کردن بستر مناسب برای جوانان و علل خصوص دانشجویان در تالش هستند  

یل با داشتن متخصصین و مشاورین مجرب، برای پاسخگویی به  که به آن ها در مسیر تحصیل و رشدشان کمک کنند. تیم ایران تحص

 .سواالت شما آماده است و برای اطالعات بیشتر میتوانید با شماره های درج شده تماس بگیرید
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