
فرم بازپرداخت هزینه پروژه هاي عملی و تجربی
هاي تحصیالت تکمیلی عملی و تجربی)نامه حمایت از پروژه(به استناد شیوه

استاد محترم راهنما جناب آقاي/ سرکار خانم دکتر ..........................
با سالم

ست ....... عدد  صیالت تکمیلیمربوطفاکتوربه پیو صل های هزینه های مجاز مندرج در مقدمه به هزینه های پروژه تح سرف (مطابق با 
ــامــه) یوه ن نجــانــب ...........شــــ ی یی ................................................ا جو نوان، .......................................... بــه شــــمــاره دانشــــ ع ــا  ب

............... »........................................................................................................................................................................................................................  « ....
جهت تایید اسناد فوق و تعیین مبلغ قابل پرداخت جهت واریز در است. خواهشمند می شودارائههای انجام شده جهت استرداد هزینه

با مشخصات ذیل اعالم نظر فرمایید.استاد راهنما اینجانبوجه 

کننده وجه فاکتورمشخصات دریافت
کد ملی::شماره حساب بانک کشاورزی

نام بانک: شماره شبای سایر بانک ها:
مبلغ پرداخت:شماره تلفن همراه: 

مضاء/تاریخادانشجو:

و فناوري دانشکده ..............................پژوهشمعاون محترم 
از نوع با سالم، احتراماً، پروژه نامبرده مطابق پروپوزال مصوب شورای گروه که موضوع آن در تاریخ .......................... مصوب شده است،

مطابق اسناد پیوست شده جهت پرداخت مورد تائید است.است، و مبلغ ............................./ ب الف 
امضاء/تاریخاستاد راهنما:                      

کارپرداز محترم دانشکده .......................
احتراماً به پیوست ....... سند مربوطه به هزینه پروژه نامبرده جهت ثبت در سامانه مالی و صدور قبض انبار ارائه می شود. ، با سالم

امضا/ تاریخو فناوري دانشکده:پژوهشمعاونت 

........................و فناوري دانشکده پژوهشمعاون محترم 
احتراماً، به استحضار می رساند فاکتورهای دانشجوی نامبرده در سیستم مالی ثبت و به پیوست اصل فاکتور به همراه قبض انبار ، با سالم

جهت اقدام مقتضی ارائه می شود.
امضا/ تاریخ:کارپرداز دانشکده

و فناوري دانشگاه پژوهشمعاون محترم 
مورد تائید است............................... مطابق اسناد پیوست شده ،مبلغ ...پرداختاحتراماً، ، با سالم

امضاء/ تاریخ            و فناوري دانشکده:پژوهشمعاونت 
معاون محترم اداري و مالی دانشگاه

..................... ریال است.که مطابق اسناد پیوست شده مورد ضمن تایید موارد فوق، مبلغ حمایت از پروژه ایشان معادل با ...........، با سالم
تایید است

امضاء/ تاریخو فناوري دانشگاه:پژوهشمعاونت 
* داشتن آدرس، شماره تلفن، تاریخ  و کد اقتصادي معتبر براي تمامی فاکتورهاي ارائه شده الزامی است.

نام دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی باشد.* فاکتور بایستی به


