
 
 
 
 

 
 

 

 اين قسمت توسط مجري تكميل گردد.

 ................................................محترم دانشكده: رئیس 
 . مورخ .....................نظر به اينكه طرح پژوهشی اينجانب ............................................ موضوع مصوبه شماره ..............................

، )مستندات پيوست(مقاالت مستخرج از آن به چاپ رسيده استبه اتمام رسيده و /شروع شدهوير پيوست( با قرارداد شماره .................................)تص
 مبلغ قرارداد اقدام فرماييد. دومدرصد  04درصد اول/ 04حق التحقيق خواهشمنداست درخصوص پرداخت

 تاريخ : .............................................................................................................................................عنوان طرح: 
 نام و نام خانوادگی مجري : .............................................................. امضاء: 

 

 دانشكده تكميل گردد.رئیس مت توسط اين قس

 دانشگاه:...............................................و فناوري مدير محترم پژوهشی 
 /شروع شدهگرديده، مطرحکه در جلسه شوراي دانشكده مورخ ........................ طرح پژوهشی آقاي/سرکار خانم ......................................اينكه با توجه به 

مبلغ درصد دوم  04درصد اول/ 04پرداخت درخصوص  خواهشمنداست )مستندات پيوست(مقاالت مستخرجاز آن به چاپ رسيده  استبه اتمام رسيده و 
 قرارداد اقدام فرماييد.

 :امضاء.....................................................دانشكده: ......................رئیس 
 

 .                                  دانشگاه تكميل گرددو فناوري پژوهشی  مديريتاين قسمت توسط  

 شماره ........................................بابت .......................................... طرح پژوهشی مصوب ........................با توجه به اسناد ارائه شده، مبلغ..........................

 ....................................................... قابل پرداخت می باشد. مجري/ همكار اصليآقاي / سرکار خانماز محل اعتبار ويژه پژوهشي

کل اعتبار  پژوهانه سال جاري 

 ايشان
 ريال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مبلغ پژوهانه هزينه شده تا اين مرحله 

 )بدون احتساب اين درخواست(
 .. . . . . . . . . . . . . . . . . ريال

 
 

 درخواستمبلغ قابل پرداخت  با توجه به 

 نامۀ مربوطهارائه شده و آيين
 . . . . .. . . . . . . . . . . . . ريال

 امضاءمدير امور پژوهشی و فناوري دانشگاه:     پژوهش:                        امضاء  امور کارشناس
 

 جناب آقاي .................

 دانشگاهمحترم رياست 

دستورات الزم خانم............................................ ريال از محل اعتبار ويژه پژوهشی آقاي/ ............پرداخت مبلغ................... درخصوص با سالم و احترام،

 .                                                                      را صادر فرماييد

 امضاء :دانشگاه یپژوهشآموزشی و  معاون                                                                                          

 جناب آقاي .................

 و مالی اداري امور محترم معاون

                                                ........اقدامگردد.                       .........................با سالم و احترام، درخصوص  پرداخت مبلغ............................................ ريال از محل اعتبار ويژه پژوهشی آقاي/ خانم..

 امضاء   :دانشگاه رياست                                                                                                                               

 

 .پژوهش.................................. جهت استحضار و درج در سوابق مربوط امورکارشناس رونوشت:  

 .جناب آقاي / سرکارخانم ..................................... عضو محترم هيأت علمی دانشكده ....................... جهت استحضار

 تعاليباسمه

 

 طرح پژوهشي از محل پژوهانه مجری حق التحقیق درخواستفرم 

 

 

 تاريخ: 

 شماره: 

 :پیوست

 یپژوهش معاونت آموزشی و 

 فناوري

 3فرم شماره 


