تاریخ:

فرم تقاضای پرداخت  011درصد هسینه پایان نامه دانشجویان دوره دکترا (پژوهانه)

شمارٌ:

) ریال جْت

با سالم ي احترام ،بِ پیًست فاکتًر َای مرتبظ با اوجام رسالٍ بٍ مبلغ ( جمع کل فاکتًرَا :
زریافت ّشیٌِ اًجام پایاى ًاهِ زکتزا حضَرتاى ایفاز هی گززز .ذَاّشوٌس است زستَر فزهاییس هبلغ ّشیٌِ کزز هزبَطِ زر ٍجِ
باًک :

ایىجاوب :

بِ شوارُ حساب :

شوارُ زاًشجَیی :
زاًشکسُ :

زاًشجَي زٍرُ زکتزا زٍرُ رٍساًِ رشتِ:
ٍرٍزي ًیوسال تحصیلی:

ضوي اػالم زفاع اس طزح پیشٌْازیِ رسالِ ذَز زر گزٍُ هَرخ

کس هلی :
گزٍُ :

زر ًیوسال سَم تحصیلی

چْارم

با عىًان فارسي :
با عىًان التیه :

هشاٍرُ جٌاب آقاي زکتز /سزکار ذاًن زکتز

تحت راٌّوایی جٌاب آقاي زکتز /سزکار ذاًن زکتز
پززاذت گززز.
تعهـد نامه

زاًشجَي زٍرُ زکتزا زاًشکسُ

ایىجاوب

هتؼْس هیگززم بَرسیِ ساسهاىّاي هرتلف،

هأهـَر بِ تحصیل ٍ یا شاغل زر ذارج اس زاًشـگاُ (بِ صَرت رسوی ،قزارزازي ٍ توامٍقت) ًویباشن .زر صَرتیکِ ذالف آى ثابت شـَز ،زاًشگاُ
هجاس هیباشس ّشیٌِ ّاي پایاى ًاهِ راپززاذت ًٌوایس.
تاریخ:

تلفه :

امضا:

تاییدیه استاد راهنما و آموزش دانشکده

پرداخت کل مبلغ  20/000/000ریال پژيَاوٍ در یک مرحلٍ
استاد راَىمای ايل :

تاریخ :

امضا:

معاين آمًزشي ي پژيَشي داوشکدٌ :

تاریخ :

مُر ي امضا:

معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه

با سالم ي احترام
ذَاّشوٌس است زستَر فزهاییس با تَجِ بِ تأییس اساتیس هحتزم راٌّوا ٍ هؼاًٍت هحتزم آهَسشی ٍ پژٍّشی زاًشکسُّ ،وچٌیي ارائِ ًوزُ قبَلی
سباى ٍ گذراًسى آسهَى جاهغ ،هبلغ کاهل پژٍّاًِ بِ ایشاى پززاذت گززز.
مدیر تحصیالت تکمیلي داوشگاٌ :

تاریخ :

مُر ي امضا :

معاون محترم طرح و توسعه دانشگاه

با سالم ي احترام
با استٌاز بِ بٌسًْ 2ویي صَرتجلسِ شَراي پژٍّشی بِ شوارُ  95/302/714هَرخ ّ ٍ 95/11/05وچٌیي بٌس  2اس سی ٍ زٍهیي هصَبِ ّیات
رئیسِ هحتزم زاًشگاُ هَرخ  95/11/11هبٌی بز پززاذت  20/000/000ریال بزاي پَشش ّشیٌِ ّاي پایاى ًاهِ هقطغ زکتزا زاًشجَیاى رٍساًِ زر
رشتِ ّاي فٌی ٍ تجزبی ٍ  10/000/000ریال بزاي رشتِ ّاي ًظزي اس تارید  ٍ 96/01/01با استٌاز بِ بىد  14صَرتجلسِ شَراي پژٍّشی هَرخ
 95/2/21هبٌی بز پرداخت کامل پژيَاوٍ در یک مرحلٍ بٍ شرط ارائٍ فاکتًر ي َسیىٍ کرد بٍ میسان ديبرابر پژيَاوٍ
( 40/000/000ریال رشتٍ َای فىي ي تجربي ي  20/000/000ریال رشتٍ َای وظری) ي بایگاوي مدرک کارشىاسي ارشد تا بعد از اتمام
تحصیل ديرٌ دکترا ٍ هَافقت ٍ تأییس اساتیس هحتزم راٌّوا ٍ هؼاًٍت هحتزم آهَسشی ٍ پژٍّشی زاًشکسُ ٍ هسیزیت هحتزم تحصیالت تکویلی،
ذَاّشوٌس است هبلغ (
معاين پژيَش ي فىايری داوشگاٌ :

) ریال هزبَط بِ ایي هزحلِ ّشیٌِ ّاي پایاى ًاهِ بِ ایشاى پززاذت گززز.
تاریخ:

مُر ي امضا:

