برگ درخواست هزینه کرد پایان نامه  /رساله اقالم مصرفی و غیرمصرفی دانشکده علوم پایه

خواهشمند است درخواست هزینه خرید از اعتبار پشتیبانی از پایان نامه /رساله های مصوب اینجانب دکتر
به عنوان استاد راهنما مربوط به :اقالم مصرفی به مبلغ

گروه

از

ریال که در جدول تفکیکی
ریال که به پیوست قبض

تکمیل شده و به پیوست فاکتورها می باشد و همچنین اقالم غیرمصرفی به مبلغ

ریال را به

انبار دوبرگی تایید شده توسط مسئولین دانشگاه می باشد را بررسی و جمع کل هزینه ها به مبلغ
حساب اینجانب یا حساب دانشجویان ذیل واریز نمایید.
نام ونام خانوادگی

شماره حساب بانک

نام ونام خانوادگی

مبلغ به ریال

تجارت

شماره حساب بانک

مبلغ به ریال

تجارت

* توجه ( :)1درخصوص اقالمی نظیر قطعات ،بردهای الکترونیکی و غیره با مبلغ بیش از (هشتصد هزار ریال) می باید تاییدی
در حکم اقالم مصرفی از اداره اموال دانشگاه تهیه و پیوست درخواست گردد.
** توجه ( :)2درصورتی که استاد راهنما متقاضی اولویت بندی در هزینه کرد از اعتبار باقیمانده از پشتیبانی
پایان نامه/رساله های مصوب خود می باشد ،اسامی دانشجویان را می باید مشخص نماید .درغیراینصورت ،پژوهش دانشکده
از اولویت بندی زمان تصویب استفاده خواهد نمود.
اسامی دانشجویان مشخص شده توسط استاد راهنما به تفکیک مقطع که هزینه های فوق می باید از اعتبار باقیمانده آنها کسر گردد:

نام و نام خانوادگی

ارشد

دکتری









مبلغ ریال

تاریخ و امضاء:

نام ونام خانوادگی استاد راهنما :دکتر
اسناد پیوست بررسی شد ،مورد تایید است و قابل پرداخت می باشد



هزینه ها از اعتبار باقیمانده پایان نامه /رساله های مصوب متقاضی بیشتر است
نقص اسناد





موارد نقص:
امضاء رئیس اداره پژوهش دانشکده و تاریخ

اسناد پیوست بررسی شد و از طریق بانکداری ارزنده پرداخت شد

امضاء معاون پژوهشی دانشکده و تاریخ



نقص اسناد
موارد نقص:
امضاء جمعدار دانشکده و تاریخ

جدول تفکیکی فاکتورهای اقالم مصرفی هزینه شده از اعتبار پشتیبانی پایان نامه/رساله دانشکده علوم پایه
ردیف

شماره فاکتور

مبلغ به ریال

مشخصات اقالم

مبلغ کل به ریال
نام ونام خانوادگی تکمیل کننده جدول:
فاکتورهای پیوست مشخص شده در جدول تفکیکی مورد تایید است و با نازلترین قیمت خریداری شده است.

نام ونام خانوادگی استاد راهنما :دکتر
تاریخ و امضاء

