
 باسمه تعالی
1/11/کشناسه:   

 گزارش حق التدریس مربوط به داور خارج از دانشگاه  کاربرگ 

 نامه کارشناسی ارشددر جلسه دفاعیه پایان
  (1931بهار ویرایش )

 تحصیالت تکمیلی

 شماره:
 تاریخ:

 پیوست:

 

 

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

   .............................................. :ساعت برگزاری دفاعیه  ............................................تاریخ دفاعیه:   ...........................................دانشکده / گروه: 
 

 

 ردیف
 نام و نام خانوادگی

 عضو هیات علمی
 دانشگاه محل خدمت مرتبه علمی

    

    
 

 

 ...................................کارپرداز محترم دانشکده

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

حق التدریس است. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ ساعت  6نامه کارشناسی ارشد معادل پایانحق الزحمه استاد داور خارج از دانشگاه دانشگاه 

قای ............................................. داور خارج از دانشگاه آحق الزحمه سرکار خانم / جناب  ،با توجه به تاریخ و ساعت دفاعیهفرمایید بنابر مقررات و 

 الذکر محاسبه و پرداخت گردد. نامه کارشناسی ارشد دانشجوی فوقپایان
 .............................../ مشاور پردیس آزادی  دانشکده رئیس/مستقلمدیرگروه  یامضانام و    ..................                 رئیس بخش........ امضاینام و   
 

                

 

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

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

 گردد. تقدیم می

ه گردید که پس از کسر ............... محاسب................ با توجه به حکم کارگزینی ارائه شده مبلغ................................................/ سرکار خانم اقای. جناب الزحمهحق*

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

 گردد. تقدیم می
 

 ...................................مستقل/ پردیس کارپرداز دانشکده یامضا نام و                                                                                                        
               

 

 *جلسه دفاعیهتحصیالت تکمیلی محترم  ناظر

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

 ...............................رئیس آموزش دانشکده مستقل/ پردیس یامضانام و                                                                                 
 

 

ریال                            به مبلغ              مورخ               چک شماره                -8

 تحویل اینجانب گردید.

 :امضامحل 

 تاریخ :

چک شماره                         مورخ                   به مبلغ                          ریال   -2

 تحویل اینجانب گردید.

 :امضامحل 

 تاریخ :
 

به  یلیتکم التیناظر تحص توسط هیدفاع جلسة مدارک گریهمراه با دداوران خارج از دانشگاه  یامضادفاع و  اتمامپس از  دیبا کاربرگ نیا *

 . گردد لیتحو سیپرد دانشکده مستقل/ آموزش اداره


