
                                                                                                                                                                                                                    رونوشت

 دبیرخانه پژوهش .................................................................... جهت درج در سوابق مربوطه.

 .. جهت استحضار.ناب آقای/ سرکار خانم ................................................ عضو هیأت علمی دانشکده .................................ج

 باسمه تعالی

تاریخ: ...........................                                                                                                                                         

شماره: .............................                                                                                                                                      

   وست: ...................................پی                                                                                                                                      معاونت پژوهش و فناوری 

 معاون محترم پژوهشی دانشکده ...........................................

.... از محل پژوهانه              ................با سالم و احترام، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به پرداخت مبلغ .................................ریال به شماره حساب ........

با  آقا/خانم............................................................... استاد مشاور پایان نامه دانشجویی   /اینجانب ............................................... استاد راهنما

  ..................................... به شماره دانشجویی ............................................اقدام نمایند ...............................................عنوان.......................................

 مدارک پیوست:

 (/دانشکده)برای دانشجویان ارشد(کتریبرای دانشجویان د )تصویر پروپوزال نهایی تأیید شده توسط تحصیالت تکمیلی دانشگاه    

 فاکتور هزینه )بدون قام خوردگی، درج تاریخ و آدرس و مهمور به مهر فروشنده(، دارای کد اقتصادی و ارزش افزوده   

                                                    فیش واریزی              

 مدیر گروه آموزشی                                                                                                                  امضاء استاد راهنما/ مشاور           

 امضاء، مهرو تاریخ                   تلفن همراه دانشجو:                                                                                                                  

 

 .شود تکمیل راهنما استاد تائید و امضا بانضمام ایشان حساب شماره لطفا  باشد می دانشجو نندهک پرداخت صورتیکه در

 ..................................................................تجارت بانک حساب شماره................................................................دانشجو خانوادگی ونام نام

 ..................................................................راهنما استاد موافقت امضای محل..........................................................دانشجو همراه تلفن شماره

 استاد راهنما / مشاور

 مدیر محترم پژوهشی دانشگاه

دکتر ............................................ با سالم و احترام، بر اساس اسناد ارائه شده و آیین نامه مربوطه مبلغ ....................  ریال از محل اعتبار پژوهانه آقای/خانم 

                     هانه ایشان در سال جاری ........................................... ریالجهت انجام عملیات اجرایی پایان نامه فوق قابل پرداخت  می باشد. در ضمن کل اعتبار پژو

 می باشد که تا کنون .............................................. ریال هزینه شده است.

 معاون پژوهشی دانشکده                                                                                                                 شی دانشکده        کارشناس پژوه              

 امضاء، مهرو تاریخ                                                                                                        امضاء و تاریخ                                                         

ده
ی دانشک

ن پژوهش
 معاو

 حسابداری محترم پژوهش

ریال، مستند به گزارش پژوهش دانشکده، اسناد ارائه شده و تأیید معاون محترم پژوهشی دانشکده از محل پژوهانه ..………………………………پرداخت مبلغ 

 بالمانع است.

 مدیر پژوهشی دانشگاه                                                                                                            کارشناس پژوهشی دانشگاه                             

 امضا و تاریخ                                                      امضاء و تاریخ                        

ی 
ت پژوهش

دیری
م

دانشگاه
 

درخواست هزينه انجام پايان نامه هاي دانشجويان 

 استاد تحصيالت تكميلي از محل پژوهانه

 1فرم شماره -پژوهش  


