فرم شماره -15-درخواست تسویه حساب هزینههای

تاریخ.............................:

پایاننامه و شرکت در کنفرانس دانشجویان تحصیالت تکمیلی
استاد راهنمای محترم ..............................
احتراما کلیه اسناد و فاکتورهای اینجانب ........................ ...دانشجوی رشته  .......................مقطع ......................مربوط به هزینهکرد در موارد ذیل جهت
بررسی و تسویه حساب ارائه میگردد.
 -1به تعداد .........مورد شرکت و ارائه مقاله در همایش/های ..............................................................که در تاریخ  ...................در
شهر .......................برگزار گردید .ضمنا مدارک ( اصل فیش بانکی ،بروشور کنفرانس حاوی مبلغ ثبت نام ،مستندات ایاب و
ذهاب و گواهی شرکت و ارائه مقاله) پیوست میباشد.
 -2هزینهکرد پایاننامه عملی /نظری این جانب که پروپوزال آن در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده به تاریخ ........................به تصویب
رسیده است .ضمناَ مدارک(اصل فاکتورها ،تصویر صورت جلسه دفاع و پرسشنامه طرح پژوهشی نوع  )4پیوست میباشد.
نام و نام خانوادگی دانشجو................... ..................................

امضاء و تاریخ

رئیس محترم دانشکده ...................
احتراما به پیوست فاکتورها و اسناد هزینهکرد پایان نامه /کنفرانس آقا/خانم .............................................جهت بررسی در شورای آموزشی-
پژوهشی دانشکده و تسویه از محل گرنت اینجانب ایفاد میگردد .فاکتورها و اسنادی مورد تأیید است که به امضای اینجانب رسیده باشد.
خواهشمند است دستور اقدام الزم را صادر فرمایید .ضمنا پس از بررسی مبلغ مصوب
 الف) به مقدار ......................................ریال به شماره حساب ..............................................بنام دانشجو با کد ملی .................................................واریز گردد.
 ب) به مقدار ......................................ریال به شماره حساب .............................. ...................بنام اینجانب با کد ملی .................................................واریز گردد.
نام و نام خانوادگی استاد راهنما...............................

امضاء و تاریخ

مدیر محترم امور پژوهش دانشگاه
احتراما به استحضار میرساند مدارک تسویه حساب پایان نامه/کنفرانس دانشجوی آقای/خانم دکتر......................................در جلسه شماره
..................مورخ ...........................شورای آموزشی -پژوهشی دانشکده بررسی و مبلغ کل .................................................................ریال شامل هزینههای
شرکت در کنفرانس برای بار اول به مبلغ ........................................................ریال و برای بار دوم به مبلغ ...............................................ریال و هزینه-
کردهای پایاننامه به مبلغ ...............................................................ریال تصویب شد .خواهشمند است دستور فرمایید ،مبلغ مصوب به حسابهای زیر
واریز گردد:
الف) مبلغ ................................................ریال به شماره حساب ...................................................به نام دانشجو.
ب) مبلغ .................................................ریال به شماره حساب.....................................................به نام استاد راهنما.
نام و نام خانوادگی رئیس دانشک ده...............................................

مهر ،امضاء و تاریخ

الف) برای تسویه حساب هزینه ها باید حتما تصویر صورت جلسه به همراه فرم حاضر به امور پژوهش ارسال گردد.
ب) سقف مبلغ حمایت برای هرکنفرانس دانشجو چهار میلیون ریال و حداکثر دو (ارشد) و سه (دکتری) کنفرانس در طول تحصیل می باشد.

