
 

 

 جديد /المثني دانشجويي كارت خواستدر
 
 
 ............................................ به کد ملی ............................. متولد .................. فرزند.......................................... دانشجوی رشته  ............................................. اينجانب 

ارت درخواست صدور ک بدينوسيله ام، مودهنمی استفاده ............................................................. ه دانشجويیشمار به  دانشجويی کارت از که ....................... از صادره

 به دليل زير را دارم: رای بار دومب برای بار اول  به شماره دانشجويی......................................................................... جديد /دانشجويی المثنی 

 مفقود شدن کارت  -1

  شکستگی کارت -2

  کارتمخدوش شدن اطالعات روی  -3

   تغيير رشته درون دانشگاهی  -4

 سوختگی کارت  -5

    ساير موارد  -6

   ..............................................................................................................................* چنانچه ساير موارد را انتخاب کرده ايد شرح مختصری بدهيد:..................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 نيازی به پرداخت فيش نيست.مخدوش شدن اطالعات روی کارت  /درون دانشگاهی تغيير رشته  به دليل / المثنی صورت درخواست صدور کارت جديد در *

  

 

 :دانشجو نام و نام خانوادگي                                                                                                                                       

 امضاء و تاريخ:                                                                                                                                                   

 درصورت مفقود شدن کارت اطالعات زير نيز تکميل گردد:*  

 برای جديد کارت فرمائيد موافقت اعالم ، تأييد صورت در است خواهشمند . لذا است گرديده مفقود  ..................................تاريخ در اينجانب کارت دانشجويی

 اداره اطالع به را مراتب کارت شدن پيدا صورت در گردد می تعهد و بوده دار عهده را شده از کارت مفقود استفاده سوء هرگونه درضمن مسئوليت . گردد صادر اينجانب

 برسانم .    حراست دانشگاه

 امضاء دانشجو                                                                                                                                               

 

 اداره حراست دانشگاه به: 

  آموزشي مديريتاز: 

 .شود صادر المثنی کارت نامبرده جهت ............. شماره جلسه صورت ........ بند طبق فرماييد مقرر است خواهشمند فوق مراتب تأييد ضمن احتراماً سالم، با

 ..................................................................... بنام .......شعبه....... .................... بانك..................................................... شماره حساب به که ريال300000 مبلغ به بانکی فيش ضمن در

 .باشد می وی درخواست ضميمه گرديده( واريز نامبرده توسط (

 باشد دارد و نيازی به پرداخت فيش نمی المثنی /کارت جديددرخواست صدور  مخدوش شدن اطالعات روی کارت /نامبرده به دليل تغيير رشته درون دانشگاهی *

                                                                                                                                                                                                                

                                                 خانوادگي مدير آموزش: نام و نام                                                                                                                   

 :تاريخامضاء و                                                                                                                                                     

 

 دانشگاه امور آموزشي مديريت: به

 دانشگاه حراست مديريتاز: 

                                         .و صدور کارت دانشجويی برای نامبرده بالمانع است تأييد مورد فوق مراتب حتراماً، اسالم با

 نام و نام خانوادگي مديرحراست :                                                                             

 :تاريخ امضاء و                                                                                                                                          

 

 


