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 غيرمصرفیپژوهشی لوازم برداشت هزینه  /خرید درخواست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .باشداین فرم برای خرید و برداشت هزینه تجهيزات تحقيقاتی غير مصرفی، خرید نرم افزارهای تخصصی به عنوان کاالی غير مصرفی وخرید کتاب می -1*
 دانشگاه رسانده شود. معاون پژوهش و فناوریقبل از خرید لوازم غيرمصرفی، درخواست خرید باید به تایيد مدیرگروه، معاون پژوهشی دانشکده و  -2
 .ضروری استکارپرداز دانشکده مربوط با  خرید لوازم غير مصرفی هماهنگی برای   -3
 باشد.ن نيازی به تایيد مجدد این فرم توسط معاون پژوهش و فناوری دانشگاه نمیپس از خرید لوازم غير مصرفی، برای برداشت هزینه آ -4

به صورت تایپ و تایيد شده همراه با مدارک الزم و فرم تکميل شده  درخواست خرید و برداشت هزینه لوازم غيرمصرفیبرای تسوویه سسواب نهایی باید    -5

 ارسال گردد.به دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه  2شماره 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 ............... دانشکده/مدیر محترم گروه مستقلپژوهشی  -معاون محترم آموزشی
 اقدام الزم برای تایيدتا  نمایيدخواهشومند است ترتيبی اتخا    رمندرج در جدول زی غير مصورفی  پژوهشوی  لوازمبا توجه به نياز اینجانب به 

 .اینجانب به عمل آید از محل اعتبار پژوهانهو قبض انبار  پيوستهای فاکتور/ فاکتورپيش آنها طبق /برداشت هزینه خرید

 

 شرح و مشخصات ردیف
شماره و تاریخ  تعداد درخواست

 فاکتور

شماره و تاریخ 

 قبض انبار
 قيمت )ریال(

 سروف به عدد به

1       

2       

3       

4       

5       

  جمع کل 

 

 ء:تاریخ و امضا      :خانوادگی عضو هيات علمینام و نام

_________________________________________________________________________________________________ 
 تایيد است. موردو  پژوهانهشيوه نامه مفاد مطابق با درخواست کنندهفوق توسط  لوازم غير مصرفی/ برداشت هزینه خرید

 تاریخ و امضاء:       :خانوادگی مدیر گروهنام نام و

 :تاریخ و امضاء      :دانشکدهخانوادگی معاون پژوهشی نام نام و

_________________________________________________________________________________________________ 
 بررسی و اعالم نظر درخواست در سوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه:

 

 تایيد است. پژوهانه و موردمطابق با مفاد شيوه نامه درخواست کنندهفوق توسط  لوازم غير مصرفیخرید/ برداشت هزینه 

 نيست. تایيد  و مورد بوده پژوهانهبا شيوه نامه مغایر درخواست کنندهفوق توسط  لوازم غير مصرفیخرید/ برداشت هزینه 

 توضيحات:

 تاریخ و امضاء:        کارشناس امور پژوهشی دانشگاه: خانوادگینام نام و

 :تاریخ و امضاء     :خانوادگی معاون پژوهش و فناوری دانشگاهنام نام و


