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                                                                                 11/06/98مصوب هیأت امنا مورخ  * مطالعه آیین نامه کمک هزینه پایان نامه دانشجویی
مثبته و مدارك پایان نامه به انضمام فاکتور هاي معتبر کمک هرینهفرم جدید ترین نسخه تکمیل  *    

                                                و امضاي آنها مطابق با فاکتورهاي ارائه شده و خدمات کاال برگی 2 هاي تکمیل فرم *
د که :نایی مورد پدیرش قرار می گیرههرینه کرد   

 چارچوب آن باشد. هزینه پایان نامه دانشجویی و در آیین نامه کمک مطابق با 
 .در بازه زمانی تصویب پروپوزال تا دفاع دانشجو باشد  
  تاریخ دفاع دانشجو می باشد.ماه پس از  6مهلت ارسال مدارك حداکثر تا 

 منوط به ارائه دانشجو پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس  :. ( به طور مثالداراي مدارك مثبته باشند
                                                                                                            می باشد.) حضورگواهی 

تاد راهنما و ارائه فاکتور تجمیع کمک هزینه چند دانشجو با یک اسدر موارد خاص،   :ادآوريی* 
                                                                                                                    امکانپذیر می باشد. ،مشترك در چارچوب آیین نامه

         لینک معاونت پژوهش موجود است .در پرتال دانشگاه، و آیین نامه مربوطه،  نیازکلیه فرم هاي مورد *

  

                                         

 

 

    

 وه کرد ها با آیین نامه ــتطبیق هزینو  کدهـــکارشناس پژوهش دانش توسطبررسی مدارك 
کمیل دقیق موارد درخواستی در فرم .(جدید ترین نسخه فرم درخواست کمک هزینه، بارگذاري ت

                                                                    شده در پرتال ، لینک معاونت پژوهش)،   
                                                                                                     ،کدهنشادـد رییس ییتأ*
و ارسال   اداري طریق اتوماسیوناز )آن مدارك پیوستو  فرم مذکوردرخواست متقاضی (ارسال  * 

 به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه فیزیکی مدارك

کمک هزینه تایید شده به درخواست قبلی به دانشجو و ارسال فرم  پرداخت هايبررسی سوابق 
 عامل مالی جهت پرداخت

                                                                ،مدارك پیوستو درخواست متقاضی  بررسی *
در فرم و تکمیل بخش مورد نظر  طبق آیین نامه جوــبه دانشاص یافته ــحداکثر مبلغ اختص درج *

پرداخت هاي قبلی به  مربوطه و بررسیتطبیق هزینه کرد ها با آیین نامه مشروط به  ( ،مذکور
                                                                                                                دانشجو)،
ش و فناوري.ــمدارك جهت تأیید مدیر امور پژوهشی و سپس معاون پژوه * ارسال  

 

 


