شوازه.....................
تازیخ......................

بسمٍ تعالی

پیوست....................

کاربرگ درخًاست حمایت از شرکت در سمیىار ي َمایش َای معتبر داوشجًیان کارشىاسی ارشذ
(بر اساس مصًبٍ َ 251یأت رئیسٍ مًرخ )69/10/12
مذیر محترم تحصیالت تکمیلی داوشگاٌ

با سالم واحتسام ،به پیوست گصازش شسکت دز سویناز خانن ..............................................به شوازه دانشجویی.......................................زشته  .........................................به شسح شیس اعالم هی شود.
زدیف
عنواى سویناز

عنواى هقاله چاپ شده

تازیخ چاپ
هقاله

نام استاد دانشگاه الصهسا
تازیخ بسگصازی
هحل بسگصازی که باید دز هقاله
سویناز
*
چاپ شده ذکس شود

شوازه حساب
سیبای دانشجو

1

شوازه تواس
هبلغ پسداختی (زیال)
دانشجو
تهساى  2000000زیال
خازج اش تهساى4000000زیال
(سویناز داخل و خازج اش تهساى حداکثس یک هوزد

هحاسبه هیشود)

2
خازجی 30000000زیال
(سویناز خازجی حداکثس یک هوزد هحاسبه هیشود)

خواهشوند است دز خصوص پسداخت هصینه ناهبسده دستوز هقتضی صادز فسهایید.
اهضای دانشجو:

اهضای استاد دانشگاه الصهسا:

نام و نام خانوادگی و اهضای هدیس گسوه:

نام و نام خانوادگی و اهضای هعاوى آهوششی  /زئیس دانشکده :

معاين محترم آمًزشی ي تحصیالت تکمیلی داوشگاٌ
با سالم و احتسام ،خواهشوند است دز خصوص پسداخت هصینه حوایت اش شسکت دز سویناز ناهبسده دستوز هقتضی صادز فسهایید.

نام و نام خانوادگی هدیس تحصیالت تکویلی دانشگاه:
اهضا :

عامل محترم مالی معاين آمًزشی ي تحصیالت تکمیلی داوشگاٌ
با سالم و احتسام ،خواهشوند است دز خصوص پسداخت هصینه حوایت اش شسکت دز سویناز ناهبسده اقدام الشم هبرول فسهایید.

نام و نام خانوادگی هعاوى آهوششی و تحصیالت تکویلی دانشگاه:
اهضا:

* وام داوشجً ي استاد داوشگاٌ السَرا ي داوشگاٌ در مقالٍ بایذ درج شًد.
لطفاً ایه کاربرگ در ديوسخٍ اصل تُیٍ شًد( .جُت ارسال بٍ معايوت اداری مالی  -جُت ارسال بٍ مذیریت تحصیالت تکمیلی داوشگاٌ بٍ مىظًر اطالع از پرداخت)
پیًست-1 :مقالٍ چاپ شذٌ ي ومایٍ شذٌ در پایگاٌ SCOPUS/ISCیا ومایٍ َای معتبر بٍ تشخیص معاين آمًزشی داوشگاٌ

 -2گًاَی ارایٍ مقالٍ يشرکت در سمیىار

 -3الشٍ بلیط رفت ي برگشت برای سمیىارَای خارج از کشًر

