
 

21/دشناسه:   
 گزارش حق التدریس مربوط به داور خارج از دانشگاه   کاربرگ

 دکتری رسالهدر جلسه دفاعیه 
 (2931بهار ویرایش )

 
 تحصیالت تکمیلی

 شماره:
 تاریخ:

 پیوست:

 

 

   ..................................................مقطع:      ..................................................رشته:   ..................................................نام و نام خانوادگی دانشجو:  

   ..................................... :ری دفاعیهساعت برگزا  ...............................................  تاریخ دفاعیه:   ...........................................دانشکده / گروه: 
 

 

 ردیف
 نام و نام خانوادگی

 عضو هیات علمی
 دانشگاه محل خدمت مرتبه علمی

    

    
 

 

 ...................................مستقل/ پردیس کارپرداز محترم دانشکده

هیات رئیسه  84/6/39مورخ  824صورتجلسه شماره  7بند با توجه به رساند میضمن ارسال حکم کارگزینی داور/ داوران محترم به استحضار 

حق التدریس است. لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ ساعت  82معادل  رساله دکتریحق الزحمه استاد داور خارج از دانشگاه دانشگاه 

قای ............................................. داور خارج از آر خانم / جناب حق الزحمه سرکا ،بر مقررات و با توجه به تاریخ و ساعت دفاعیه فرمایید بنا

 الذکر محاسبه و پرداخت گردد. دانشجوی فوق رساله دکتریدانشگاه 

 .................................:دانشکده رئیس/مستقل مدیرگروه نام و امضاء                                      :............................نام و امضاء رئیس بخش
 

                

 

 اداره محترم آموزش دانشکده مستقل / پردیس
محاسبه گردید که پس از ...................... .......................... با توجه به حکم کارگزینی ارائه شده مبلغ................................/ سرکار خانم اقای جناب الزحمهحق*

......... تاریخ...................... جهت تحویل و اخذ امضاء از داور محترم به ................................... به صورت نقدی/ چک به شماره .....................مبلغ ........ ،کسر مالیات

 گردد. پیوست تقدیم می

............... محاسبه گردید که پس از ................ با توجه به حکم کارگزینی ارائه شده مبلغ................................................ر خانم / سرکااقای. جناب الزحمهحق*

... تاریخ...................... جهت تحویل و اخذ امضاء از داور محترم به .................................. به صورت نقدی/ چک به شماره ..........مبلغ ........................ ،کسر مالیات

 گردد. پیوست تقدیم می
 

 ...................................پردیسمستقل /  امضاء کارپرداز دانشکده                                                                                                      
               

 

 *جلسه دفاعیهتحصیالت تکمیلی محترم  ناظر

                      گردد.جهت تحویل و اخذ امضاء از ایشان تقدیم می، انزحمه داورالبه پیوست حق

 .................................. آموزش دانشکده مستقل/ پردیس رئیسامضاء  نام و                                                                           
 

 

ریال                            به مبلغ              مورخ               چک شماره                -8

 تحویل اینجانب گردید.

 :محل امضاء

 تاریخ :

مورخ                   به مبلغ                          ریال        چک شماره                    -2

 تحویل اینجانب گردید.

 محل امضاء:

 تاریخ :

 

 تحویل گردد.  اداره آموزش پردیس به امضاء شده پس از اتمام دفاعیه همراه با دیگر مدارک جلسة دفاعفرم * 


