تاریخ:

فرم تقاضای پرداخت  100درصد هزینه پایان نامه دانشجویان دوره دکترا (پژوهانه)

شماره:

با سالم و احترام ،به پیوست فاکتور های مرتبط با انجام رساله به مبلغ ( جمع کل فاکتورها :

) ریال

جهت دریافت هزینه انجام پایان نامه دکترا حضورتان ایفاد می گردد .خواهشمند است دستور فرمایید مبلغ هزینه کرد مربوطه در وجه
اینجانب :

به شماره حساب :

شماره دانشجویی :
گروه :

بانک تجارت

دارای کد ملی :

دانشجوی دوره دکترا دوره روزانه رشته:
ورودی نیمسال تحصیلی:
دانشکده :
در نیمسال سوم تحصیلی

ضمن اعالم دفاع از طرح پیشنهادیه رساله خود در گروه مورخ

چهارم

با عنوان فارسي :

با عنوان التین :
مشاوره جناب آقای دکتر /سرکار خانم دکتر

تحت راهنمایی جناب آقای دکتر /سرکار خانم دکتر
پرداخت گردد.
تعهـد نامه

دانشجوی دوره دکترا دانشکده

اینجانب

متعهد میگردم بورسیه سازمانهای مختلف،

مأمـور به تحصیل و یا شاغل در خارج از دانشـگاه (به صورت رسمی ،قراردادی و تماموقت) نمیباشم .در صورتیکه خالف آن ثابت شـود ،دانشگاه
مجاز میباشد هزینه های پایان نامه راپرداخت ننماید.
تلفن :

امضا:

تاریخ:

تاییدیه استاد راهنما و آموزش دانشکده

مرحله اول :پس ازتأیید دفاع از پیشنهاد رساله
مرحله دوم :پس از دفاع نهایی
استاد راهنمای اول :

تاریخ :

امضا:

معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده :

تاریخ :

مهر و امضا:

عامل محترم مالی پژوهش

با سالم و احترام
با استناد به بند 2نهمین صورتجلسه شورای پژوهشي به شماره  95/302/714مورخ  95/11/05و همچنین بند  2از سي و دومین مصوبه
هیات رئیسه محترم دانشگاه مورخ  95/11/11مبنی بر پرداخت  20/000/000ریال برای پوشش هزینه های پایان نامه مقطع دکترا دانشجویان
روزانه در رشته های فنی و تجربی و  10/000/000ریال برای رشته های نظری از تاریخ  96/01/01و موافقت و تأیید اساتید محترم راهنما و معاونت
محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده خواهشمند است مبلغ

(

) ریال مربوط به هزینه های پایان نامه به ایشان پرداخت

گردد.
رییس دانشکده

تاریخ :

مهر و امضا :

