
                                                                                                                                                                                                                    رونوشت

.جهت درج در سوابق مربوطه.................................................................... دبیرخانه پژوهش   
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 باسمه تعالی
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   : ...................................                                           پیوستهعاًٍت پژٍّص ٍ فٌاٍری                                                                                            

........................................... هعاٍى هحترم پژٍّطی داًطکدُ 

از هحل پژٍّاًِ              ............................ ریال تِ ضوارُ حساب .................................تا سالم ٍ احترام، خَاّطوٌد است دستَر فرهایید ًسثت تِ پرداخت هثلغ 

تا ............................................................... خاًن/  استاد هطاٍر پایاى ًاهِ داًطجَیی آقا /استاد راٌّوا............................................... ایٌجاًة 

.  اقدام ًوایٌد............................................تِ ضوارُ داًطجَیی ...................................................................................... .................................... عٌَاى

: هدارک پیَست

( ترای داًطجَیاى ارضد)داًطکدُ/(ترای داًطجَیاى دکتری )    تصَیر پرٍپَزال ًْایی تأیید ضدُ تَسط تحصیالت تکویلی داًطگاُ

، دارای کد اقتصادی ٍ ارزش افسٍدُ (تدٍى قام خَردگی، درج تاریخ ٍ آدرس ٍ هْوَر تِ هْر فرٍضٌدُ)   فاکتَر ّسیٌِ 

هطاٍر                                                    هدیر گرٍُ آهَزضی /                                                                         اهضاء استاد راٌّوا

اهضاء، هْرٍ تاریخ :                                                                                                                                      تلفي ّوراُ داًطجَ

 

 .ضَد تکویل راٌّوا استاد تائید ٍ اهضا تاًضوام ایطاى حساب ضوارُ لطفا  تاضد هی داًطجَ کٌٌدُ پرداخت صَرتیکِ در

 ..................................................................تجارت تاًک حساب ضوارُ................................................................داًطجَ خاًَادگی ًٍام ًام

 ..................................................................راٌّوا استاد هَافقت اهضای هحل..........................................................داًطجَ ّوراُ تلفي ضوارُ

استاد راٌّوا 
 /

هطاٍر
 

هدیر هحترم پژٍّطی داًطگاُ 

............................................ خاًن دکتر /ریال از هحل اعتثار پژٍّاًِ آقای....................  تا سالم ٍ احترام، تر اساس اسٌاد ارائِ ضدُ ٍ آییي ًاهِ هرتَطِ هثلغ 

ریال                     ........................................... در ضوي کل اعتثار پژٍّاًِ ایطاى در سال جاری . جْت اًجام عولیات اجرایی پایاى ًاهِ فَق قاتل پرداخت  هی تاضد

. ریال ّسیٌِ ضدُ است.............................................. هی تاضد کِ تا کٌَى 

                                                                   کارضٌاس پژٍّطی داًطکدُ                                                              هعاٍى پژٍّطی داًطکدُ 

                                                                    اهضاء ٍ تاریخ                                                                                    اهضاء، هْرٍ تاریخ 

دُ
ی داًطک

ى پژٍّط
 هعاٍ

حساتداری هحترم پژٍّص 

ریال، هستٌد تِ گسارش پژٍّص داًطکدُ، اسٌاد ارائِ ضدُ ٍ تأیید هعاٍى هحترم پژٍّطی داًطکدُ از هحل پژٍّاًِ ..………………………………پرداخت هثلغ 

. تالهاًع است

            کارضٌاس پژٍّطی داًطگاُ                                                                                                هدیر پژٍّطی داًطگاُ

                   اهضاء ٍ تاریخ                                     

ی داًطگاُ
ت پژٍّط

دیری
 ه

درخواست هزينه انجام پايان نامه هاي دانشجويان 

تحصيالت تكميلي از محل پژوهانه استاد 

 1فرم شماره- پژوهش  


