
       شمبره                                                                                                                                                          

 تبریخ                                                                                                                                                       

 بسمه تعبلی

 تقبضبی صدور کبرت دانشجویی المثنی

 غیرانتفبعی بیهقموسسه مدیر محترم حراست    

 داًشجَی رشتِ                                             ایٌجبًت                                ثِ شوبرُ داًشجَیی                      کبرت داًشجَیی ،  ثِ اطالع هی رسبًذ ثب سالم

 ثِ صذٍر کبرت داًشجَیی الوثتی اقذام السم هعوَل فزهبیٌذ.  ایي هَسسِ هفقَد شذُ است. خَاّشوٌذ است دستَر فزهبییذ ًسجت                     هقطع    

 آدرس داًشجَ

 تلفي ّوزاُ                                                 تلفي ثبثت 

          امضبء دانشجو                                   تبریخنبم خبنوادگی دانشجو                              نبم و 

 ت. درخواست مفقود شدن کبرت دانشجویی خبنم/آقبی                    بررسی شد. صدور کبرت دانشجویی موسسه از نظر حراست موسسه بالمبنع اس
 

 نبم و نبم خبنوادگی مسئول حراست                         امضبء و مهر                        تبریخ

 هسئول امور دانشجویی موسسنظر م
 ًَثت اٍل / دٍم ثب ارائِ هذارک سیز هَافقت هی شَد.  ثزایثزرسی ٍ ثب صذٍر کبرت داًشجَیی الوثٌی         داًشجَ خبًن /آقبی                                  درخَاست

 ةپزداخت ّشیِ صذٍر کبرت الوثٌی ًَثت اٍل /دٍم  -1

 .ی هتقبضی اطالعیِ رٍسًبهِ رسوی هجٌی ثز اعالم هفقَد شذى کبرت داًشجَ -2

 

 تبریخ    اهضبء ٍ هْز                                       اهَر داًشجَیی      ًبم خبًَادگی هسئَل  ًبم ٍ

 غیرانتفاعی بیهق امور مبلی موسسه

ٍر کبرت داًشجَیی الوثٌی خبًن/آقبی                                گَاّی هی شَد هجلغ                    ریبل طی فیش شوبرُ                                 ثِ تبریخ                        جْت صذ

هَسسِ آهَسشی اقجبل ٍاریش شذُ ٍ ًسخِ اطالعیِ رٍسًبهِ رسوی ًیش ثِ پیَست هی ثبشذ. صذٍر           شوبرُ حسبة                             ثبًک                    ثِ 

  ًبهجزدُ ثال هبًع است.جْت کبرت الوثٌی 

 

 تبریخ              اهضبء ٍ هْز                                      ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هسئَل اهَر هبلی هَسسِ                    

 وییتحویل کبرت دانشج
کبرت داًشجَیی الوثٌی هقطع                          ایٌجبًت                          ثِ شوبرُ داًشجَیی                                 ٍ رشتِ تحصیلی                            

   خَد را دریبفت ًوَدم. ًَثت اٍل/دٍم 

 

      ًبم خبًَادگی داًشجًَبم ٍ                   ًشجَیی                                                          داهسئَل اهَر ٍ ًبم خبًَادگی  ًبم       

 تبریخ                     ًشجَاهضبء دا                                                                                   تبریخ               اهضبء ٍ هْز                     

 

 لطفب به نکبت زیر توجه فرمبیید.
 در ًگْذاری کبرت داًشجَیی خَد هزاقجت ًوبییذ. .1

جْت صذٍر کبرت الوثٌی ًَثت دٍم ثبثت ّشیٌِ صذٍر کبرت  دٍیست ّشار ریبلجْت صذٍر کبرت الوثٌی ًَثت اٍل ٍ هجلغ  ّشار ریبلٍ ثیست یکصذ هجلغ  .2

 دریبفت هی شَد.

حسبة ارائِ ٍ تحَیل کبرت داًشجَیی الشاهی است. لذا افزادی کِ کبرت داًشجَیی خَد را هفقَد ًوَدُ اًذ، السم است ًسجت ثِ صذٍر کبرت  تسَیِ  ثِ ٌّگبم .3

  ًوبیٌذ. مالوثٌی اقذا

 


