فرم درخواست کارت دانشجویی
دانشگاه گنبدکاووس
ببسالم

تکویل تَسط داًشجَ

احتزاهبً اینجبنب  .........................................فزسنذ  .........................به ضوبره هلی ..............................هتولذ 13 ......../......../.......
دانطجوی هقطع  ..................دانطکذه ........................رضته  ............................گزایص  ..............بطوبره دانطجویی … .............تقبضبی :
 /هستهلک ضذى

صذور کبرت دانطجویی الوثنی

به دلیل

هفقودی

صذور کبرت دانطجویی جذیذ

به دلیل

تغییز رضته داخلی

/

انتقبلی اس دانطگبه دیگز

تغییز هطخصبت ضنبسنبهه ای
را دارم .

اهضبء/تبریخ

کبسشٌبس آهَصش داًشکذُ

بب سالم
احتزاهبً به استحضبر هی رسبنذ اطالعبت نبهبزده اس نظز آهوسضی صحیح و صذور کبرت بالهبنع هی ببضذ.
اهضبء  /ههز
کبرضنبس آهوسش دانطکذه

توضیحبت................................................................................... :

کبسشٌبس اهَس هبلی داًشجَیی

بب سالم
احتزاهبً به استحضبر هی رسبنذ نبهبزده هبلغ  ..................ریبل بصورت الکتزونیک جهت صذور کبرت پزداخت نووده است.
اهضبء  /ههز
کبرضنبس اهور هبلی دانطجویی

توضیحبت................................................................................... :

کبسشٌبس هسئَل آهَصش کل کبسشٌبس خذهبت اًفَسهبتیک

کبرضنبس هحتزم اهور خذهبت رایبنه ای
بب سالم
احتزاهبً خواهطونذ است بنب به درخواست نبهبزده نسبت به صذور کبرت دانطجویی ایطبى اقذام فزهبئیذ.
اهضبء  /ههز

توضیحبت................................................................................... :

کبرضنبس هسئول اهور آهوسضی و تحصیالت تکویلی
کبرضنبس هحتزم اتوهبسیوى تغذیه
بب سالم
احتزاهبً نسبت به فعبل سبسی کبرت دانطجویی جذیذ آقب/خبنن  ..........................................بطوبره دانطجویی ................................
هقطع  ....................................رضته  ..........................................در سبهبنه اتوهبسیوى تغذیه اقذام فزهبئیذ.
توضیحبت................................................................................... :

اهضبء  /ههز
کبرضنبس اهور خذهبت رایبنه ای

ساٌّوبی پشداخت آًالیي

ساٌّوبی پشداخت الکتشًٍیک
شوب هی تَاًیذ بب استفبدُ اص کبست ّبی ببًکی عضَ شبکِ شتبة ٍ داشتي سهض دٍم(سهض ایٌتشًتی) آى ٍ هشاجعِ بِ لیٌک پشداخت الکتشًٍیکی بِ ًشبًی :
ٍ erp.gonbad.ac.ir/epayاًتخبة هَضَع پشداخت(:دسآهذّبی هتفشقِ آهَصشی ٍ پژٍّشی) ٍاًتخبة آیتن پشداخت (صذٍس کبست داًشجَیی) ٍ سپس بب
کلیک بشسٍی گضیٌِ اداهِ دس صفحِ جبسی اطالعبت هَسد ًیبص سا تکویل ٍ سپس بب هطبلعِ ششایط پشداخت الکتشًٍیک ٍ پزیشش آى گضیٌِ پشداخت سا فعبل ًوبییذ
دس ایي هشحلِ شوب هی تَاًیذ دس صَست هتصل بَدى بِ ایٌتشًت ٍ کلیک بشگضیٌِ پشداخت بِ دسگبُ الکتشًٍیک ٍصل گشدیذُ ًسبت بِ پشداخت آًالیي هبلغ هزکَس
اقذام ًوبئیذ  .الصم بِ رکش است حتوبً دس ٌّگبم ٍاسیض الکتشًٍیک ،کذ سّگیشی پشداخت دسج شذُ بش سٍی سسیذ پشداخت سا یبدداشت ًوَدُ ٍ یب چبپ ًوبئیذ.

