
  علمی داخل کشور  هايهمایشدرشرکت هاي پرداخت هزینهدرخواست 
  تحصیالت تکمیلی) ن(مخصوص دانشجویا

  
پژوهشـی   اعتبـارات از ل شمسـی  در ساریال  000/000/4به دانشجویان تحصیالت تکمیلی در صورت ارائه مقاله تا سقف 

ت استاد راهنما از محل پژوهانـه وي قابـل پرداخـت    درخواسهاي دانشجو در صورت شود. مازاد هزینهدانشگاه پرداخت می
 است.

لطفاً بلیط رفت و برگشت برون شهري، گواهی شرکت و ارائه مقالـه و   ( د:شوتکمیل دانشجو الف) قسمتی که باید توسط 
  )اسکان و تغذیه ضمیمه گردد.ثبت نام،  هاياسناد هزینه
ــجو.... .................................................... اینجانـــب ــد  دوره يدانشـ ــی ارشـ ــر  کارشناسـ ــکده ايدکتـ   .................... دانشـ

د، شـرکت  شـ گـزار   بـر .......... ..........................که در محل ...........................................................کارگاه آموزشی   همایش در  
ــه ــوده مقالــــ ــوان نمــــ ــت عنــــ   ..........................................................................................................................................اي تحــــ

  .نمودمارائه  
تـاریخ حرکـت    و.................................  لغایـت ................ .................طبق برنامه رسمی آن از تاریخ  همایشتاریخ شروع و خاتمه 

ــاریخ       ــهري از تـ ــرون شـ ــت بـ ــت و برگشـ ــیط رفـ ــق بلـ ــب طبـ ــت اینجانـ ــت  ...................................... و بازگشـ لغایـ
                   می باشد. ....................................................

  امضاء             
  دانشجو

  ب) تأیید استاد راهنما:
  ست.ها از محل پژوهانه اینجانب ............................... تا سقف ............................................ ریال، بالمانع اپرداخت هزینه

  امضاء              
  استاد راهنما         

  
، درآن شرکت نمـوده اسـت  .......................................  علمی که آقا/ خانم همایش جات باالتائید مندرضمن  ) تائید دانشکده :ج

  امضاء          مورد تائید این دانشکده می باشد. 
  رئیس دانشکده         

  (لطفاً دراین ستون چیزي ننویسید)هزینه هاي قابل پرداخت د) تأیید 
  ریال                                        حق ثبت نام، اسکان و تغذیه             

  ریال                                              هاي رفت و برگشت          هزینه
  ریال       کل مبلغ قابل پرداخت                                                      

  امضاء
  کارشناس پژوهشی

  
  دانشگاه   یپژوهش مالی عامله) 

شرکت اعضاي هیات علمی و دانشجویان دوره تحصـیالت   هاينحوه پرداخت هزینه"متمنی است با توجه به آئین نامه       
    اعتبارات پژوهشی دانشگاه از محل " تکمیلی در مجامع علمی داخل کشور

                                                            ژوهانه پ  
بـه شـماره شـبا     ............................................... ریال در وجـه خـانم / آقـا   نم / آقا ........................................... مبلغ .......................... خا

  . شودپرداخت  .......................................................................ملی / تجارت ...........................................................................
  

  امضاء             
  معاون پژوهش و فناوري دانشگاه                                                                                               
 جهت اطالع   ........................................................................... دانشکده رونوشت:


