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امۀ کارشناسی ارشدالزحمه  داوري دفاع از پایان ن فرم پرداخت حق  
 )مخصوص داوران خارجی(

  ..................................... : شماره            

  ........................................ : تاریخ           

 صفحه 1از        1: صفحه                 

 .................................ریاست محترم دانشکده 
 با سالم و احترام؛

دفاع  ۀجلس مدیر کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه،........................ مورخ ................... به استناد نامه شماره رساند  به استحضار می     
به شماره دانشجویی  ارشد مقطع کارشناسی. ....................................دانشجوي رشته ............ .....................آقاي / خانم ۀنام از پایان

 .......................................................................................................................... تحت عنوان....... ......با تعداد واحد ...... .........................
 درخصوصخواهشمند است دستور فرمایید . شد برگزار داوران مندرج در جدول ذیل / با حضور داور ................ ..............در تاریخ  

 .معمول گردداقدام الزم  الزحمه ایشان پرداخت حق

ف
ردی

مرتبه علمی  نام و نام خانوادگی 
 محل خدمت یکد مل داور

شماره حساب بانک 
 تجارت

الزحمۀ   مبلغ حق
 ١قابل پرداخت

1       
2       
3       

 نام و نام خانوادگی مدیر گروه                                                                                        
 تاریخ و امضاء                                                                                                        

 : .........................شماره
 : ..........................تاریخ

 معاونت محترم پژوهشی دانشگاه
خواهشمند است . ورد تأیید استو مراتب م طبق مقررات انجام جلسه دفاع از پایان نامهرساند  با سالم و احترام، به استحضار می    

 .مطابق با مقررات پرداخت گردد نامبردگان/ نامبرده مه حالز دستور فرمایید حق
 رئیس دانشکده                                                                                                     

 تاریخ و امضاء                                                                                                      
 دانشگاه پژوهشیمحترم امور  مالیعامل 

محترم هیأت رئیسه  26/05/1395جلسه مورخ صورت 3با سالم و احترام، لطفاً مطابق با مقررات و مبالغ تعیین شده در بند      
 .دانشگاه اقدام نمایید

 معاون پژوهشی دانشگاه                                                                                                
 تاریخ و امضاء                                                                                                

 
ارسال گاه دانشپژوهشی جهت صدور دستور پرداخت به معاونت محترم  ، داور استادان/ آخرین حکم کارگزینی استاد تصویر  لطفاً این برگه به انضمام: توجه

 .شود

                                                   
مبلغ حق الزحمه براساس = مبلغ حق الزحمۀ قابل پرداخت :هیأت رئیسه محترم دانشگاه 26/05/1395صورتجلسه مورخ  3بند ۀ داوري براساس الزحم نحوة محاسبۀ حق  . ١

هاي  مخصوص استادان مدعو از استان(ریال  500،000/-مبلغ ) + ریال1،600،000/-: ریال؛ استاد 1،300،000/ -: ریال؛ دانشیار 1،000،000/ -:استادیار(ۀ دانشگاهی رتب
  .)س الشۀ بلیطبراسا(هزینۀ ایاب و ذهاب )+ ها مخصوص استادان مدعو از سایر استان(ریال  1،000،000مبلغ یا  )آذربایجان شرقی و غربی

 


