
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مد مراجعه نماید.آو واحد در هم آوا واحد  نکته: دانشجو می بایست پس از دریافت کارت دانشجویی مجدد، جهت فعالسازی آن به

 مسئول فرایند: واحد آموزش                           روز کبری 7زمبن انجبم فرایند:مدت        

ردخواست کارت دانشجویی مجدد

.( دانشجو باید فرم را  اس سایت ردیافت و چاپ نماید1  

تکمیل نماید.2
 (مشخصات خواستو شده را 

تکمیل شده را جهت اتئید گواهی امضا هب دفتز خاهن اسناد رسمی تحویل دهد3
 .( فرم 

 بانک ملی هب انم رابط تمرکز ردآمد  واحد نیب الملل دااگشنه علوم زپضکی گیالن وارزی نماید. 2178384436000ریال هب شماره حساب 000/500مالی، مبلغ( پس اس اخذ اتدیی واحد 4

تکمیل شده وفیص وارزیی را هب همراه یک قطعو عکس  هب آموسش تحویل دهد5
 .( فرم 

   جهت صدور کارت دانشجویی  IT( ارجاع عکس و مشخصات دانشجو هب واحد 6

   ( ارجاع کارت افقد هولوگرام هب واحد آموسش 7

  اس واحد آموسش ( ردیافت کارت توسط دانشجو8

 



 

 

 مجدد: فرم ردخواست کارت دانشجویی (7-3آ )

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 بیه الملل داوشگبٌ علًم پسشکی گیالنپردیس محترم آمًزش پبیٍ/ببلیه  معبيوت

 ثب سالم ٍ احتزام ؛

، ثذلیل هفمَد ضذى کبرت ثِ ضوبرُ داًطجَیی                                          داًطجَی رضتِ                                   ایٌجبًت      

 فمذاى کبرت داًطجَیی اصلی را را دارم ٍ هسئَلیت ّزگًَِ عَالت ًبضی اس هجذد داًطجَیی تمبضبی صذٍر کبرت داًطجَیی 

 جذٍل دارًذ./هرا خَاّطوٌذ است دستَر فزهبئیذ در ایي سهیٌِ الذام همتضی  هی پذیزم.

 تبریخ ٍ اهضبء داًطجَ                                                          ضوبرُ توبس:                                                          

 

 

 

 
فزسًذ                        ثِ دلیل ًیبسی کِ پزدیس ثیي الولل داًطگبُ علَم پشضکی گیالى ثِ ًوًَِ اهضبء ایٌجبًت                                    

ثِ ًطبًی :   

 دارد، خَاّطوٌذ است ًوًَِ اهضبی ایٌجبًت را گَاّی ًوبییذ. 

X                        امضبء  
 

صبدرُ                  هتَلذ                 همین                                                                                               ثِ ضوبرُ ضٌبسٌبهِ              فزسًذ                                    فمط صحت اهضبء  

 هَرد گَاّی است./هطخص ضذُ  xکِ ثب عالهت 

 هْز ٍ اهضب سزدفتز                                                                                                                          

 پردیس بیه الملل داوشگبٌ علًم پسشکی گیالن معبيوت محترم آمًزش 
 ثبًک هلی ثِ ًبم راثط توزکش 2178384436000ریبل ثِ ضوبرُ حسبة  000/500جْت دریبفت کبرت داًطجَیی الوثٌی هجلغ  ؛ٍ احتزامسالم ثب 

 ٍ ثِ ٍاحذ هبلی تحَیل دادُ ضذ.ٍاحذ ثیي الولل داًطگبُ علَم پشضکی گیالى ٍاریش  درآهذ

 

 ياحد مبلی پردیس بیه الملل

 محترم آمًزش پردیس بیه الملل داوشگبٌ علًم پسشکی گیالن ياحد

ثب هطخصبت فَق الذکز جْت صذٍر کبرت  داًطجَیی هجذد ثِ دلیل   لطعِ عکس داًطجَ یکثب سالم ٍ احتزام؛ ثِ پیَست اصل فیص ٍاریشی ٍ 

 دارًذ. ITالذام همتضی هعوَل اس طزیك ٍاحذهفمَد ضذى ایفبد هیگزدد ، خَاّطوٌذ دستَر فزهبئیذ ًسجت ثِ صذٍر هجذد کبرت داًطجَیی 

 پردیس  بیه الملل پبیٍ/ببلیه معبين آمًزش                                                            

 پردیس بیه الملل داوشگبٌ علًم پسشکی گیالن ITمحترم مسئًل 

 کبرت داًطجَیی هجذد ثزای خبًن/ آلبی                                                   صبدر گزدد/ًگزدد. ثب سالم ٍ احتزام؛

 بیه المللپردیس   آمًزشياحد 

 پردیس بیه الملل داوشگبٌ علًم پسشکی گیالن کبرشىبس محترم آمًزش 

 پردیس  بیه الملل  ITمسئًل                          خبًن/آلبی................................ثِ پیَست تحَیل هیگزدد.احتزام؛کبرت داًطجَیی  ثب سالم ٍ

 ITٍاحذ- ٍاحذ حزاستکپی:                   : آهَسش جْت درج در پزًٍذُ داًطجَاصل

 تائید امضا توسط دفتر خانه اسناد رسمی
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