
 *6-5فرم شماره 
 رج از کشورخا یهای سفر پژوهشدرخواست برداشت هزینه

 د گردد.و تاییتکمیل به صورت تایپ شده بین المللی خارج از کشور  ها معتبرنمایشگاههای آموزشی و ها، کارگاهکنفرانس شرکت در هایبرداشت هزینهدرخواست  فرم  -1*
 از محل اعتبار نظری محاسبه و در روز خرید ارز با توجه به تاریخ سفر پژوهشی خارج از کشور های ارزی بر اساس نرخ ارز اعالم شده توسط بانک مرکزیمعادل ریالی هزینه -2

 شود.  برداشتپژوهانه 
  .استمیلیون ریال از محل اعتبار نظری پژوهانه  08معادل عتبر خارج از کشور با ارایه مقاله کنفرانس مدر حداکثر هزینه قابل برداشت توسط عضو هیات علمی برای شرکت  -3
 .استمیلیون ریال از محل اعتبار نظری پژوهانه  45معادل  هزینه های مربوط و %55حداکثر هزینه قابل برداشت توسط عضو هیات علمی بابت شرکت در کارگاه آموزشی،  -4
 اعتبار نظری پژوهانه استمحل از میلیون ریال  08معادل ا نمایشگاه بین المللی( دریک سال ی برای انجام سفرهای خارجی) کنفرانس، کارگاه و برداشتقابل  هایحداکثر هزینه -5
 حکم ماموریت ضمیمه شود. ،برای تسویه حساب نهایی سفر پژوهشی خا رج از کشور -6

 .معتبر خارج از کشور، تصویر و گواهی ارایه مقاله ضمیمه شودبرای تسویه حساب نهایی شرکت در کنفرانس  -5

بهه دفتهر معاونهت     2های سفر پژوهشی خارج از کشور به صورت تایپ و تایید شده به همراه مدارک الزم و فرم شماره هزینهبرای تسویه حساب  نهایی باید درخواست برداشت  -0

 پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال گردد.

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 پژوهشی دانشکده/ مدیر گروه مستقل -آموزشیمحترم  معاون

های ول زیر و مستندات پیوست مبلغ                   ریال بابت هزینهنامه پژوهانه و موارد ذکر شده در جدرساند بر اساس مفاد شیوهبه استحضار می

 از محل اعتبار نظری پژوهانه برداشت شده است.                                                         المللینمایشگاه بین□کارگاه آموزشی/□کنفرانس/□ شرکت در

 مک علمی ه پژوهشی اینجانب در صفحه وب دانشگاه و سیستم پژوهشی گلستان ثبت شده است.شده درکارنا ارایهمشخصات مقاالت  در ضمن

 )ریال( مبلغ هزینه شده (دالرمبلغ هزینه شده ) شرح هزینه ردیف

   حق ثبت نام 1

   معادل ریالی ارز ماموریت 2

   اخذ ویزا 3

   بلیط رفت و برگشت 4

   بیمه 5

   عوارض خروج از کشور 6

   مع کلج 

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

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

انشگاه و سیستم پژوهشی گلستان، به در کارنامک علمی ه پژوهشی مولف در صفحه وب د ارایه شدهضمن تایید ثبت مشخصات مقاالت 

 .نامه پژوهانه و مورد تایید استهای فوق مطابق با مفاد شیوهبرداشت هزینهرساند استحضار می

 مضاء:تاریخ و ا    پژوهشی دانشکده/ مدیر گروه مستقل     -معاون آموزشیخانوادگی نام و نام

 مضاء:تاریخ و ا     ه مستقلپردیس/دانشکدخانوادگی معاون پژوهشی نام و نام


