
 *2-6فرم شماره 
 و مجامع علمی معتبر داخلی هاهای شرکت در گردهماییدرخواست برداشت هزینه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 به صورت تایپ شده تکمیل و تایید گردد.و مجامع علمی معتبر داخلی  هاگردهماییهای شرکت در درخواست برداشت هزینه فرم -1*

 به شرح زیر است فوق ا لعاده روزانه ماموریت برای هر روز   -2

 ریال 009,999فوق العاده روزانه ماموریت عضو هیات علمی با مرتبه علمی استادی  :  –الف 

 ریال 009,999فوق العاده روزانه ماموریت عضو هیات علمی با مرتبه علمی دانشیاری :  –ب 

 ریال 009,999فوق العاده روزانه ماموریت عضو هیات علمی با مرتبه علمی استایاری  :  –ج 

 ریال 609,999فوق العاده روزانه ماموریت عضو هیات علمی با مرتبه علمی مربی  :  –د 
  .اعتبار نظری پژوهانه است محلهزینه های مربوط از %07قابل برداشت توسط عضو هیات علمی برای شرکت در کنفرانس داخلی بدون ارایه مقاله,  حداکثر هزینه -3
 د.می باشاعتبار نظری پژوهانه  محلازهزینه های مربوط  %07حداکثر هزینه قابل برداشت توسط عضو هیات علمی بابت شرکت در کارگاه آموزشی,  -4
پژوهشی دانشکده/ مددیر گدروه   -معاون آموزشیبا دعوتنامه رسمی و تایید  [علمی معتبر داخل کشور [سقف هزینه پرداختی برای هزینه بلیط و حق ماموریت شرکت در مجامع -7

 است.در هر سال  امتیاز پژوهانه 0 ارزش ریالی از محل اعتبار نظری پژوهانه معادل پردیس/ دانشکده مستقلی و معاون پژوهش مستقل

کنفرانس, پس از احراز موجه بودن دلیل عدم شدرکت در کنفدرانس    CD های داخلی, به شرط چاپ مقاله در کتاب یادر صورت پرداخت هزینه ثبت نام و عدم شرکت در کنفرانس -6

 .است برداشت, هزینه مربوط از محل اعتبار نظری پژوهانه قابل هتوسط کمیته ممیزی پژوهان

 ها و مجامع معتبر علمی داخلی حکم ماموریت تایید شده ضمیمه شود.گردهماییشرکت در نهایی  ی تسویه حساببرا -0

  ., تصویر و گواهی ارایه مقاله ضمیمه شودداخلی شرکت در کنفرانسنهایی برای تسویه حساب  -0

داخلی به صورت تایپ و تایید شده به همراه مدارک الزم و فرم شماره  و مجامع علمی معتبر هاهای شرکت در گردهماییهزینهباید درخواست برداشت نهایی برای تسویه حساب  -0

 به دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال گردد. 2

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 پژوهشی دانشکده/ مدیر محترم گروه مستقل -آموزشیمحترم  معاون

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

مجمع علمی معتبر داخلی                                     از محل اعتبار نظری پژوهانه □المللی/نمایشگاه بین□کارگاه آموزشی/□کنفرانس/□شرکت در 

رنامک علمی د پژوهشی اینجانب در صفحه وب دانشگاه و سیستم پژوهشی گلستان شده درکا ارایهدر ضمن مشخصات مقاالت  برداشت شده است.

 ثبت شده است.

 مبلغ هزینه شده )ریال( شرح هزینه ردیف

  فوق العاده روزانه ماموریت  1

  حق ثبت نام  2

  بلیط رفت و برگشت  3

  غذا اسکان/ 4

  سایر) لطفا نام ببرید(  7

  جمع کل  

 ء:تاریخ و امضا      :ادگی عضو هیات علمیخانونام و نام

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

استحضار در کارنامک علمی د پژوهشی مولف در صفحه وب دانشگاه و سیستم پژوهشی گلستان, به  ارایه شدهضمن تایید ثبت مشخصات مقاالت 

 نامه پژوهانه و مورد تایید است.های فوق مطابق با مفاد شیوهبرداشت هزینهرساند می

 ء:مضاتاریخ و ا   معاون آموزشی پژوهشی دانشکده/ مدیر گروه مستقلانوادگی خنام و نام

 ء:مضاتاریخ و ا     پردیس/ دانشکده مستقلانوادگی معاون پژوهشی خنام و نام


