شماره:

فرم هزینة شرکت در کنفرانسهای داخل کشور

تاريخ:

کارشناس محترم امور پژوهشی دانشگاه
با سالم.
احتراماً هزينهكرد مربوط به شركت آقای /خانم

در كنفرانس علمي داخل كشور به شرح ذيل ،جهت اقدامات الزم تقديم حضور ميگردد.
شماره مأموریت

متقاضی

رديف

موضوع

1

هزينة ثبتنام

2

هزينة اياب و ذهاب ،اسکان و
تغذيه داخل كشور
جمع كل

تاریخ

مبلغ
ريال به

ريال .به حروف:
مبلغ به عدد:
استناد بند  1ماده  3آييننامة شركت در كنفرانسهای داخلي
ريال .به حروف:
مبلغ به عدد:
بند  1ماده  3آييننامة شركت در كنفرانسهای داخلي
مبلغ به عدد:

ريال به استناد
ريال

ريال .به حروف:
متقاضي
تاريخ  /امضاء

معاونت محترم آموزشی و پژوهشی
کارشناس پژوهش و مدیر پژوهش

با سالم
احتراماً با توجه به شركت نامبرده در كنفرانس . .....................................................................................در چارچوب آيين نامة مربوطه به استناد مدارک
پيوستي ،خواهشمند است اقدامات الزم جهت پرداخت هزينه كرد ايشان از محل پژوهانه ايشان صورت گيرد.
طبق مصوبه بند  2-3ماده  3آييننامه همايشهای داخلي ،سقف پرداخت كمک هزينه شركت در كنفرانسهای داخلي  15.000.000ريال ميباشد .باقيمانده
اعتبار پژوهانه ايشان جهت پرداخت هزينه شركت در كنفرانسهای داخلي مبلغ ....……………..................ريال است .لذا مبلغ  .............................ريال قابل
پرداخت ميباشد.
كارشناس پژوهش
تاريخ/امضاء

مدير امور پژوهش و فناوری
تاريخ/امضاء

معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت محترم اداری و مالی
با سالم
احتراماً فرم هزينهكرد شركت در كارگاه داخل كشور به شرح جدول فوق جهت دستور اقدامات الزم تقديم حضور ميگردد .
معاون آموزشي و پژوهشي
تاريخ/امضاء

معاونت اداری و مالی

مدیر محترم امور مالی
باسالم
احتراماً نسبت به پرداخت هزينهكرد برابر جدول فوق از محل پژوهانه نامبرده ،اقدامات الزم به عمل آيد .
معاون اداری و مالي
تاريخ/امضاء

نسخه پژوهش



فرم هزینة شرکت در کنفرانسهای داخل کشور

شماره:

(این قسمت تحویل حوزه پژوهش و فناوری گردد)

تاريخ:

مدیر محترم امور پژوهشی
مدیریت امور مالی

با سالم
احتراماً هزينه كرد شركت در كنفرانس .........................................................................................عضو هيأت علمي آقای /خانم  ............................................گروه
 .............................................به مبلغ  ................ ........ريال از محل پژوهانه ايشان در تاريخ ..........................................پرداخت گرديد.
مدير امور مالي
تاريخ/امضاء

