
 *2-7فرم شماره 

 های معتبر داخلیکنفرانسدر یان تحصیالت تکمیلی های شرکت دانشجودرخواست پرداخت هزینه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 های معتبر داخلی مقاله ارایه دهند و نام استاد راهنما به عنوان یکی از نویسندگان در مقاله ذکر شده باشد.گیرد که در سمینار یا کنفرانسیانی تعلق میکمک هزینه به دانشجو -1*

 باشدماه بعد از فارغ التحصیلی دانشجو قابل پرداخت می 9این کمک هزینه تا 
برای هر کنفرانس و براساس کلیه فاکتورهای مربوط به ثبت نام، ایاب و ذهاب با اتوبوس  امتیاز پژوهانه نظری سهارزش ریالی  معادلتا سقف  کنفرانسشرکت در های هزینه -2

 است. یا قطار، اسکان و غذا و چاپ و تکثیر قابل پرداخت

معتبر علمی داخلی از محل پژوهانه نظری استاد راهنما یا  هاینفرانسکدانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر دو بار و دانشجویان دکتری حداکثر چهار بار برای شرکت در  -3

 گیرند. حمایت قرار  موردتوانند میمشاور 

داخلی به صورت تایپ و تایید شده همراه با معتبر های کنفرانسدردانشجویان تحصیالت تکمیلی های شرکت پرداخت هزینهبرای تسویه حساب نهایی باید درخواست  -4

 به دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال گردد. 2الزم و فرم تکمیل شده شماره مدارک 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پژوهشی دانشکده/ مدیر گروه مستقل -آموزشیمحترم معاون 

های ریال بابت هزینه         دات پیوست مبلغ        نامه پژوهانه و موارد ذکر شده در جدول زیر و مستنرساند بر اساس مفاد شیوهبه استحضار می

 دکتری□کارشناسی ارشد/□مقطع رشته                          دانشجوی معتبر داخلی به آقای/خانم                                       شرکت در کنفرانس

شده درکارنامک علمی ـ پژوهشی  ارایهدر ضمن مشخصات مقاالت  است.به نامبرده پرداخت شده اینجانب از محل اعتبار نظری پژوهانه 

 اینجانب در صفحه وب دانشگاه و سیستم پژوهشی گلستان ثبت شده است.

 مبلغ هزینه شده )ریال( شرح هزینه ردیف

  حق ثبت نام 1

  بلیط رفت و برگشت 2

  اسکان / غذا 3

  چاپ و تکثیر 4

  جمع کل 

 

 ء:تاریخ و امضا      اد راهنما/مشاور:استخانوادگی نام و نام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رساندگلستان، به استحضار می در کارنامک علمی ـ پژوهشی مولف در صفحه وب دانشگاه و سیستم پژوهشی ارایه شدهضمن تایید ثبت مشخصات مقاالت 

 .نامه پژوهانه و مورد تایید استهای فوق مطابق با مفاد شیوههزینهبرداشت 

 ء:مضاتاریخ و ا   گروه مستقلپژوهشی دانشکده/ مدیر -معاون آموزشیانوادگی خنام و نام

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


