
 المللی پژوهشی بین و دوره تخصصی ، کارگاهعلمی یسخنران یفرم درخواست برگزار

 

 

 ماره:ش                                                                                            

 خ:یتار                                                                                             

 

 ................ دانشكده یمحترم پژوهش تمعاون -1

 

 ،و احترامبا سالم 

 کشارر ...........................: سسا ؤ/مدانشگاه از............................................  / خاان یآقااگروه در نظر دارد از  این

 ساننران عمل آورد تا ب  عنران دعرت ب  سایر ، یاریاستاد ، یاریدانش،  یستادابا مرتب   ............................

 »..............................................« المللی با عنرانبین دوره پژوهشی مدرس   تنصصیکارگاه مدرس   علمی

گاروه  یشاررا...................... در جلس  مررخ  ضرورت،برنام  برگزاری و اعتبار علمی ایشان .حضرر پیدا کننددر دانشگاه 

از حادود بینای شاده دریاافتی های ماررد انتظاار و مباالی پی با ترج  ب  هزینا  .  استت قرار گرفتو مررد مرافق یبررس

الزم با   اهشمند است اقدامات الزم را مباوو  فرماییاد.خرگردد، ک  ذیالً اعالم میدر این دوره  کنندهنفر شرکت ............

 ترضیح است ک :

  دعرت خراهند شد.ایشان ب  دعرت دانشگاه زنجان ب  کشرر   

 .ایشان ب  دعرت دانشگاه/ مؤسس   ....................... ب  کشرر دعرت خراهند شد  

  

 محل تأمین اعتبار یا معادل ریالی مبلغ )ریال( مبلغ )دالر( عنوان هزینه

    بلیط هراپیما

   ---------- در ایرانآمد و شد 

  الزحم  مدعرحق

 ساعت( ..اد  ....) مع

 
  

    آزمایشگاهیمراد 

   ---------- اسکان

   ---------- غوا

    متفرق 

 ----------   جمع

  

 بینی شده()پیش مبالغ عنوان

 کنندگاناز شرکتی یافتدر

از هر نفر  قابل دریافتمبلغ 

 )ریال(

 بینی شده()پیشکل مبلغ 

 دریافتی )ریال(

   ثبت نام

   اسکان

   اغو

   متفرق 

   جمع

 مدارك پیرست :   

گروه  شررای جلس  صررت 

ین()رزوم  مدعر  

  برگزاری سننرانی، کارگاه تنصصی یا دوره پژوهشی بندیزمانبرنام   

   عتبار(ماه ا 8)دارای حداقل )ین( مدعرکپی گورنام 

 گاروه )قابل دسترس در سایت در صررت نیاز ب  اخو ویزا المللیهای علمی بینگروه همکاری 5و  4،  3 ، 2، 1 تکمیل شده هایفرم 

 (همکاریهای علمی بین المللی

  

 ر گروهیمد                                                                                            

 یخانرادگنام و نام                                           

 امضا                                          
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 ماره:ش                                                                                                                      

 :خیتار                                                                                                                        

 المللی دانشگاههای علمی بینگروه همکاریمحترم  ریاست -2

 

 ،و احترام با سالم

  یشاکارگااه پژوه  علمای یساننرانبرگازاری برای  ...............................گروه  درخراستضمن اعالم مرافقت با 

ضارورت،برنام  برگازاری و اعتباار علمای و  ...................................../ خاان  یترساط آقاا المللیبین دوره پژوهشی 

کننده در این بینی شده دریافتی از حدود ............ نفر شرکتنتظار و مبالی پی های مررد اهزین همچنین و  استاد مدعر

 .را مبوو  فرمایید یمقتضات اقدامخراهشمنداست  این دانشکده، یشررا .......................در جلس  مررخ  برنام ،

                                                                               

 دانشكده  یمعاون پژوهش                                                                               

 یخانرادگنام نام                                                                                     

 امضا                                                                                             

 رست:یمدارك پ

 1 م  بندیدارك ضمم  

 شررای دانشکدهلسجصررت         

          

 

 

 ماره:ش                                                                                                                      

 :خیتار                                                                                                                        

 پژوهشی دانشگاهامور مدیریت محترم  -3

 

 و احترام، با سالم

بینای شاده های مررد انتظار و مبالی پی و همچنین هزین استاد مدعر ضرورت،برنام  برگزاری و اعتبار علمی تأیید  ضمن

مرضاارر را در دسااترر جلساا  شااررای خراهشمنداساات  کننااده در ایاان برناماا ،دریااافتی از حاادود ............ نفاار شاارکت

 .پژوهشی دانشگاه قرار دهید

                                                                                

 المللی های علمی بینرییس گروه همکاری                                                                    

 خانرادگینام و نام                                                                                    

 امضا                                                                                            

 مدارك پیرست:

 2 م  بندیدارك ضمم 
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 شماره:                                                                                                          

 :خیتار                                                                                                                        

 ی دانشگاهالمللهای علمی بینگروه همکاریریاست محترم   -4

 

 ،و احترام سالم با

ی و درآمادها هازین دانشگاه مطرح و با ه پژوهشیشررای ...................................... درخراست فرق در جلس  مررخ 

اقدامات الزم برای برگزاری این برنام  را مباوو  داشات  و اساناد خراهشمند است . ذیل ب  تصریب رسیدبینی شده پی 

کلی  درآمادهای  ،نام  مربرطالزم ب  ذکر است ک  طبق آیین و درآمدهای حاصل را ب  این مدیریت ارسا  فرمایید. اههزین 

با  حسااب معاونات  هانا یاز هز یبنشا نیجهات تاأمحاصل باید ب  حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز گردد تاا 

 پژوه  و فناوری دانشگاه منتقل شرد.

 

 محل تأمین اعتبار مبلغ )ریال( یا معادل ریالی دالر(مبلغ ) عنوان هزینه

    بلیط هراپیما

   ---------- در ایرانآمد و شد 

  الزحم  مدعرحق

 ) معاد  ...... ساعت(

 
  

    آزمایشگاهیمراد 

   ---------- اسکان

   ---------- غوا

    متفرق 

 ----------   جمع

  

 بینی شده()پیش مبالغ عنوان

 کنندگاناز شرکتی یافتدر

از هر نفر  قابل دریافتمبلغ 

 )ریال(

 بینی شده()پیشکل مبلغ 

 دریافتی )ریال(

   ثبت نام

   اسکان

   غوا

   متفرق 

   جمع

 

  امرر پژوهشی دانشگاهمدیر                                                                       

 خانرادگینام و نام                                                                            

  امضا                                                                                    

 

 

 شماره:                                                                                           

 خ:یتار                                                                                             

 

 ................ دانشكده یمحترم پژوهش تمعاون -5

 

 و احترام، سالم با

و  هااشات  و اساناد هزینا مصارب فارق مباوو  دمباالی خراهشمند است اقدامات الزم برای برگزاری ایان برناما  را طباق 

نام  مربرط کلی  درآمدهای حاصل بایاد با  الزم ب  ذکر است ک  طبق آیین درآمدهای حاصل را ب  این اداره ارسا  فرمایید.

ب  حساب معاونت پاژوه  و فنااوری  هان یاز هز یبنش نیجهت تأمحساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز گردد تا 

اکترر خریاد مربارط با  کلیا  هزینا  هاا الزم اسات دارای مشنصاات فروشانده شاامل ناام و ناام فا دانشگاه منتقل شرد.

                                                      خانرادگی، کد ملی، آدرس و تلفن و مهر فروشگاه باشد.

 المللی های علمی بینگروه همکاری رییس                                                               

 خانرادگینام و نام                                                                            

 امضا                                                                                     
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 شماره:                                                                                             

 خ:یتار                                                                                               

 

 مدیریت محترم گروه ............... -6

 

 و احترام، سالم با

المللای بین با درخراست برگزاری برناما در جلس  مررخ ...................... مرافقت شررای پژوهشی دانشگاه ضمن ابالغ 

ها و درآمدهای ذکر شده طبق مبالی مصرب هزین خراهشمند است اقدامات الزم برای برگزاری این برنام  را درخراستی، 

فرمایید. الزم ب  ذکر اسات کا  طباق ارسا   معاونتو درآمدهای حاصل را ب  این  هامبوو  داشت  و اسناد هزین  4در بند 

از  یبنشا نیجهت تأمنام  مربرط، کلی  درآمدهای حاصل باید ب  حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز گردد تا آیین

 ب  حساب معاونت پژوه  و فناوری دانشگاه منتقل شرد. هان یهز

 

 

 معاون پژوهشی دانشکده ................                                                                 

 نام ونام خانرادگی                                                                             

 امضا                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

  المللیپژوهشی بین و دوره تخصصی ، کارگاهعلمی یسخنران یبرگزار هایهزینه پرداخت درخواسترم ف

 

 شماره :                                                                                                                               

 خ:یتار                                                                                                                          

 ................... دانشكده یمعاونت محترم پژوهش -7

 ،و احترام با سالم

 /خاااان یترساااط آقا المللااایبین دوره پژوهشااای   تنصصااایکارگااااه   علمااای یساااننران برگااازارینظااار بااا  

ها و هزیناا در طاار  .......... ساااعت در طاای ........... روز، مبااالی ................... در مااررخ  .........................................

 اعاالم(، 4ژوهشای دانشاگاه )ماوکرر در بناد و مباالی مصارب شاررای پپیرسات( اسناد مربارط )نام  و آیینطبق درآمدها 

 .را مبوو  فرماییداقدامات الزم  خراهشمند استگردد. یم

 

 محل تأمین اعتبار مبلغ )ریال( یا معادل ریالی مبلغ )دالر( عنوان هزینه

    بلیط هراپیما

   ---------- در ایران آمد و شد

  الزحم  مدعرحق

 ) معاد  ...... ساعت(

 
  

    آزمایشگاهیمراد 

   ---------- اسکان

   ---------- غوا

    متفرق 

 ----------   جمع

  

  شده یافتدر مبالغ عنوان

 کنندگاناز شرکت

از هر نفر شده  دریافتمبلغ 

 )ریال(
 کل مبلغ دریافتی )ریال(

   ثبت نام

   اسکان

   غوا

   متفرق 

   جمع

 

 ناام  ............ ب شهر ..........كد با بانک تجارت  ..............................شعب   ............................ شماره حساب اً ضمن

  گردد.الزحم  مربرط اعالم میحقریالی جهت واریز .................................. /خان  یآقا

 ................. ر گروهیمد                                                                           

 یخانرادگنام و نام                                                                              

 امضا                                                                                               

 رست:یمدارك پ

 هاالف( هزین 

 عزیمت ب  ایران و برگشت                        بلیط ن  یاسناد هز اسناد هزین  غوا 

  در ایران آمد و شدهزین  اسناد                                          اسناد هزین  اسکان 

   مراد آزمایشگاهیاسناد هزین                                           های متفرق اسناد هزین 

بندی برگزارشده سننرانی، کارگاه تنصصی یا دوره پژوهشیبرنام  زمان   

 نام  مربرط )در صررت اهدا( با امضای مسئر  برگازاری، مادیر گاروه و معااون الزحم  طبق آیینجای حقجلس  تحریل هدی  ب صررت

 همکاریهای علمی بین المللی قابل دسترس است( گروه)نمرن  صررت جلس  در سایت پژوهشی دانشکده 

 آمدهاب( در

  واریز هزین  ثبت نام ب  حساب درآمد اختصاصی دانشگاهاسناد 

  واریز هزین  اسکان ب  حساب درآمد اختصاصی دانشگاهاسناد 

  واریز هزین  غوا ب  حساب درآمد اختصاصی دانشگاهاسناد 

  حساب درآمد اختصاصی دانشگاهب  های متفرق  واریز درآمداسناد 

  

 

 شماره :                                                                                                                           
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 خ:یتار                                                                                                                         

  

 المللی دانشگاههای علمی بینگروه همکاریمحترم  ریاست -8

 

،و احترام مبا سال  

 /خاااان یترساااط آقا المللااایبین دوره پژوهشااای    یکارگااااه آمرزشااا  علمااای یساااننران برگااازارینظااار بااا  

مباالی و اسااناد د ییااأتضامن ، در طاای ........... روز سااعت ..........در طاار   ........................در ماررخ .............. .........

، (4)ماوکرر در بناد و مبالی مصرب شاررای پژوهشای دانشاگاه  مربرط نام نییآ طبق  7درآمدهای پیرست بند و  هاهزین 

 .را مبوو  فرماییدو وصر  درآمدها ها ن یداخت هزپراقدامات الزم برای خراهشمند است 

 

 ترضیح:

 

 ...............دانشكده  یمعاون پژوهش                                                                     

 یدگخانرانام و نام                                                                               

 امضا                                                                                            

 

                                                                                                                          

 شماره :                                                                                                                           

 خ:یتار                                                                                                                         

 

 ری دانشگاهمعاونت محترم پژوهش و فناو -9

 

 با سالم و احترام،

/خاااان  یترساااط آقا المللااایبین دوره پژوهشااای   کارگااااه آمرزشااای   ی علمااایساااننران برگااازارینظااار بااا  

......... روز، ضامن تأییااد مباالی و اسااناد ........................ در طاار  .......... سااعت در طاای ..در ماررخ ....................... 

، (4)ماوکرر در بناد مربرط و مباالی مصارب شاررای پژوهشای دانشاگاه  نام طبق آیین 7ی پیرست بند و درآمدها هاهزین 

 و وصر  درآمدها را مبوو  فرمایید.ها ن یپرداخت هزخراهشمند است دستررات الزم برای 

 

 ترضیح:

 

 المللی های علمی بینگروه همکاری رییس                                                                

 خانرادگینام و نام                                                                              

 امضا                                                                                     

 

 

 شماره :                                                                                                                      

 خ:یتار                                                                                                                         

 

 عامل محترم مالی معاونت پژوهش و فناوری  -10

 

 با سالم و احترام،

ها نا یپرداخات هز ات الزم برای(، اقدام7های انجام شده )موکرر در بند و ضرابط مربرط و اسناد هزین  نام لطفاً طبق آیین

ی واصال درآمادها همچنین انتقا و ( 4مصرب شررای پژوهشی دانشگاه )موکرر در بند  هایتا سقف مجمرر مبالی هزین 

 فرمایید.شده ب  حساب این معاونت را مبوو  

 

  معاون پژوه  و فناوری دانشگاه                                                                     

 خانرادگینام نام و                                                                              

 امضا                                                                                     

 


