
        شماره                                                                                                                                                                 
  تاریخ                                                                                                                                   

  بسمه تعالی

  تقاضاي صدور کارت دانشجویی المثنی

  موسسه اقبال الهوريمدیر محترم حراست    
دانشجوي رشته                                             اینجانب                                به شماره دانشجویی                      کارت دانشجویی با سالم،  به اطالع می رساند 

ی المثتی اقدام الزم معمول خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به صدور کارت دانشجوی. این موسسه مفقود شده است                     مقطع    
  . فرمایند

  آدرس دانشجو
  تلفن همراه                                                 تلفن ثابت 

           امضاء دانشجو                                   تاریخنام خانوادگی دانشجو                              نام و 

  . صدور کارت دانشجویی موسسه از نظر حراست موسسه بالمانع است. بررسی شد             آقاي       /ت دانشجویی خانمارمفقود شدن کدرخواست 
  

  امضاء و مهر                        تاریخ                         حراستنام و نام خانوادگی مسئول 
  سئول امور دانشجویی موسسهنظر م

دوم با ارائه مدارك زیر موافقت / نوبت اول  برايآقاي                                    بررسی و با صدور کارت دانشجویی المثنی /دانشجو خانم  درخواست
  . می شود

 بدوم /پرداخت هزیه صدور کارت المثنی نوبت اول  -1

  .اطالعیه روزنامه رسمی مبنی بر اعالم مفقود شدن کارت دانشجوي متقاضی  -2
  

  تاریخ    امضاء و مهر                                       امور دانشجویی      نام خانوادگی مسئول  نام و

  ل الهوريامور مالی موسسه اقبا
ور کارت دانشجویی المثنی گواهی می شود مبلغ                    ریال طی فیش شماره                                 به تاریخ                        جهت صد

موسسه آموزشی اقبال واریز شده و نسخه اطالعیه           شماره حساب                             بانک                    آقاي                                به /خانم
  . نامبرده بال مانع استجهت صدور کارت المثنی . روزنامه رسمی نیز به پیوست می باشد

  
   نام و نام خانوادگی مسئول امور مالی موسسه                       امضاء و مهر                        تاریخ

  دانشجوییتحویل کارت 
کارت دانشجویی مقطع                          اینجانب                          به شماره دانشجویی                                 و رشته تحصیلی                            

    . خود را دریافت نمودمدوم /المثنی نوبت اول
  

       نام خانوادگی دانشجونام و                   دانشجویی                                                          مسئول امور و نام خانوادگی  نام       
  تاریخ               امضاء دانشجو                                                                                   تاریخ               امضاء و مهر                     

  .لطفا به نکات زیر توجه فرمایید
  .در نگهداري کارت دانشجویی خود مراقبت نمایید -1
جهت صدور کارت المثنی نوبت دوم بابت هزینه صدور  دویست هزار ریالجهت صدور کارت المثنی نوبت اول و مبلغ  هزار ریالو بیست یکصد مبلغ  -2

  .کارت دریافت می شود
لذا افرادي که کارت دانشجویی خود را مفقود نموده اند، الزم است نسبت به صدور . حساب ارائه و تحویل کارت دانشجویی الزامی است به هنگام تسویه  -3

   .نمایند مکارت المثنی اقدا

         


