باسمه تعالي

شماره:

«فرم دريافت هزينه ثبت نام دانشجويان تحصيالت تکميلی در کنفرانس های معتبر و کارگاه های تخصصی داخلی»

تاريخ:

الف  -مشخصات درخواست کننده

نام ونام خانوادگی عضو هيأت علمی :
نام ونام خانوادگی دانشجو

........................................................

....................................................................... :

دانشکده........................................ :

دانشجوی مقطع:

گروه :

دکتری

مرتبه

..............................

علمی.................................... :

کارشناسی ارشد

ب  -مشخصات کنفرانس معتبر يا کارگاه تخصصی داخل کشور

عنوان کنفرانس/کارگاه
تاريخ برگزاری :

..................................................................... ................................. :

مکان برگزاری :

......................................................................................................

هزينه ثبت نام به ريال :

سطح کنفرانس/کارگاه :

بين المللی

ملی

..................................................................

....................................................................

ج – تأييد استاد راهنما و مدير پژوهش دانشکده

با عنايت به اين که اينجانب

....................................................................................

عضو هيأت علمی دانشکده

نام شرکت در کنفرانس/کارگاه دانشجوی دوره تحصيالت تکميلی آقای /خانم
محل پژوهانه در وجه

اينجانب

شماره حساب بانک تجارت دانشجو :
نام و امضاء استاد

دانشجو

........................................................

........................................................

 ،متقاضی پرداخت هزينه ثبت

میباشم ،خواهشمند است مبلغ مذکور را از

پرداخت نماييد.
شماره تماس دانشجو:

..........................................................

راهنما.......................................................... :

نام و امضاء مدير پژوهش

تاريخ :

..........................................................

دانشکده................................................... :

تاريخ :
د – تأييد معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

 -2کارشناس پژوهانه

 -1ارجاع معاون مدير پژوهش

 -3تاييد مدير پژوهش

 -4تاييد معاون پژوهش و فناوری

(خانم مخلصی)

کنفرانس يا کارگاه مذکور

معتبر

فاقد اعتبار

می باشد.

از محل اعتبار پژوهانه سال  .................قابل پرداخت می باشد.

ه  -مدارك پيوست

 -1اطالعات مربوط به مبلغ هزينه ثبت نام در سايت کنفرانس يا کارگاه معتبر داخلی
 -2فيش واريزی هزينه ثبت نام
 -3در صورت عدم پرداخت از سيستم بانکی ،تأييديه پرداخت توسط موسسه برگزار کننده کنفرانس يا کارگاه مربوطه
 -4تصوير گواهی شرکت در کنفرانس يا کارگاه
توجه :از ابتدای سال  ، 1396هزينه ثبت نام دانشجويان تحصيالت تکميلی در کنفرانس های معتبر ،کارگاه های تخصصی ،هماايش هاا و  ...در داخال کشاور،
با رعايت قوانين و مقررات حوزه معاونت پژوهش و فناوری و در صورت دارا بودن اعتبار پژوهانه  ،تا سقف  %50پژوهانه غيار پرسانلی اساتاد راهنماا قابال
پرداخت می باشد.

