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 آزمون جامع يالزحمه  داور فرم پرداخت حق

)مخصوص داور خارجی(  
 

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

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

 حهصف 1از        1: صفحه                 

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

مدیر کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه، ........... ................مورخ ............ ....................به استناد نامه شماره رساند  به استحضار می     
عضو محترم هیأت علمی ............................ جناب آقاي دکتر / حضور سرکار خانم آزمون جامع دانشجویان مشروحۀ ذیل با جلسۀ 

در تاریخ  ) ......................................... ترجیحاً تجارت(و شماره حساب ................... با مرتبۀ علمی ................................. دانشگاه 
 .اقدام الزم معمول گرددالزحمه ایشان  پرداخت حقدرخصوص خواهشمند است دستور فرمایید . شد برگزار  ............. .................

ف
ردی

 

/ دانشجو نام و نام خانوادگی
 دانشجویان

 استادان راهنما/ استاد  رشتۀ تحصیلی شماره دانشجویی

1     
2     
3     

 ریال................................  : .1الزحمۀ قابل پرداخت  مبلغ حق    
 نام و نام خانوادگی مدیر گروه                                                                                                  

 تاریخ و امضاء                                                                                                         
 : .........................شماره
 : ..........................تاریخ

 معاونت محترم پژوهشی دانشگاه
خواهشمند است دستور . و مراتب مورد تأیید است طبق مقررات انجام آزمون جامع ۀجلسرساند  با سالم و احترام، به استحضار می    

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

 تاریخ و امضاء                                                                                                             
 دانشگاه پژوهشیمحترم امور  مالیعامل 

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

 معاون پژوهشی دانشگاه                                                                                                
 تاریخ و امضاء                                                                                                       

 .،  جهت صدور دستور پرداخت به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ارسال شودر آخرین حکم کارگزینی استاد داورتصویلطفاً این برگه به انضمام : توجه

                                                   
مبلغ حق الزحمه براساس = مبلغ حق الزحمۀ قابل پرداخت :هیأت رئیسه محترم دانشگاه 26/05/1395صورتجلسۀ مورخ  3بند ۀ داوري براساس نحوة محاسبۀ حق الزحم  . 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(هی رتبۀ دانشگا
هزینۀ ایاب و +  )ریال 500،000/- ×فر یک ن مازاد برتعداد دانشجویان (+ )ها مخصوص استادان مدعو از سایر استان(ریال  1،000،000/-مبلغ  یا )آذربایجان شرقی و غربی

  .)براساس الشۀ بلیط(ذهاب 
 


