شمارٌ:
تاریخ :

معاين محترم پژيَش ي فىايری داوشگاٌ

ثب سالم
ّزست ّشیٌِّبی اًجبم شدُ (هَاد غیزهصزفی) اس هحل طزح اعتجبر ٍیژُ پژٍّشی سبل 1393
احتزاهبً ثِ پیَست ف
عضَ داًشکدُ/پژٍّشکدُ ...............................

آقبی/خبًن...............................

جْت تأیید ٍ دستَر هٌظَر ًوَدى ثِ ّشیٌِّبی قطعی ارسبل هیشَد.

شَد.هی
ضوٌبً یبدآٍری هیگزدد هسئَلیت خزید اجٌبس سیز ٍ پزداخت ٍجِ ثز عْدُ ایٌجبًت ثَدُ ٍ اقالم سیز ثِ عٌَاى اهَال داًشگبُ هحسَة
الف) جذيل مربًط بٍ خریذ رایاوٍ ي ملحقات آن
ردیف

مبلغ (ریال)

شرح َسیىٍَا

تاریخ

مشخصات ي وًع مذرک

1
2
3
4
جمع کل

تعداد فبکتَرُ ا :

ب) جذيل مربًط بٍ خریذ سایر تجُیسات غیرمصرفی
ردیف

مبلغ (ریال)

شرح َسیىٍَا

تاریخ

مشخصات ي وًع مذرک

1
2
3
4
جمع کل

تعداد فبکتَرّب:
امضاء مجری طرح

گَاّی هی شَد خزید کبالّب ٍ خدهبت ثِ شزح فَق اس هحل اعتجبر ٍیژُ پژٍّشی آقبی /خبًن دکتز ...............................

ثب رشتۀ تحصیلی ٍ سهیٌِ

تحقیقبتی ایشبى ّوبٌّگی دارد.
رئیس دانشکده/پژوهشکده

عامل محترم امًر مالی معايوت پژيَش ي فىايری

ثبتَجِ ثِ آییي ًبهِ طزح اعتجبر ٍیژُ پژٍّشی فَق الذکز هصَة شَرای پژٍّشی ٍ تأیید ّیأت رئیسِ داًشگبُ ًس ثت ثِ تسَیِ حسبة ثب
هجزی طزح اقدام ًوبئید.
محمد حسین مشهدی زاده
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

شمارٌ:
تاریخ:

معاين محترم پژيَش ي فىايری داوشگاٌ

ثب سالم
آقبی/خبًن............. ..................

احتزاهبً ثِ پیَست فْزست ّشیٌِ ّبی اًجبم شدُ (هَاد غیزهصزفی) اس هحل طزح اعتجبر ٍیژُ پژٍّشی سبل 1393
عضَ داًشکدُ/پژٍّشکدُ  ...............................جْت تأیید ٍ دستَر هٌظَر ًوَدى ثِ ّشیٌِّبی قطعی ارسبل هیشَد.
شَد.هی
ضوٌبً یبدآٍری هیگزدد هسئَلیت خزید اجٌبس سیز ٍ پزداخت ٍجِ ثز عْدُ ایٌجبًت ثَدُ ٍ اقالم سیز ثِ عٌَاى اهَال داًشگبُ هحسَة
الف) جذيل مربًط بٍ مًاد شیمیایی آزمایشگاَی
ردیف

شرح َسیىٍَا

مشخصات ي وًع مذرک

مبلغ (ریال)

تاریخ

1
2
3
4
تعداد فبکتَرّب:

جمع کل

ب) جذيل مربًط بٍ مًاد مصرفی
ردیف

شرح َسیىٍَا

مشخصات ي وًع مذرک

مبلغ (ریال)

تاریخ

1
2
3
4
تعداد فبکتَرّب:

جمع کل

ج) جذيل مربًط بٍ خریذ خذمات پژيَشی
ردیف

مبلغ (ریال)

شرح َسیىٍَا

مشخصات ي وًع مذرک

تاریخ

1
2
3
4
جمع کل

تعداد فبکتَرّب:
امضاء مجری طرح

گَاّی هی شَد خزید کبالّب ٍ خدهبت ثِ شزح فَق اس هحل اعتجبر ٍیژُ پژٍّشی آقبی /خبًن دکتز  ...............................ثب رشتۀ تحصیلی ٍ سهیٌِ
تحقیقبتی ایشبى ّوبٌّگی دارد.
رئیس دانشکده/پژوهشکده

عامل محترم امًر مالی معايوت پژيَش ي فىايری

ثبتَجِ ثِ آییي ًبهِ طزح اعتجبر ٍیژُ پژٍّشی فَق الذکز هصَة شَرای پژٍّشی ٍ تأیید ّیأت رئیسِ داًشگبُ ًسجت ثِ تسَیِ حسبة ثب
هجزی طزح اقدام ًوبئید.
محمد حسین مشهدی زاده
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

شمارٌ:
تاریخ:

معاين محترم پژيَش ي فىايری داوشگاٌ

ثب سالم
احتزاهبً ثِ پیَست فْزست ّشیٌِ ّبی اًجبم شدُ اس هحل طزح اعتجبر ٍیژُ پژٍّشی سبل 1394

آقبی/خبًن............ .....................................................

عضَ داًشکدُ/پژٍّشکدُ  ...............................جْت تأیید ٍ دستَر هٌظَر ًوَدى ثِ ّشیٌِّبی قطعی ارسبل هیشَد.
الف) جذيل مربًط بٍ طرح َای پژيَشی داخلی
ردیف

کل مبلغ اعتبار يیژٌ (ریال)

عىًان طرح پژيَشی

حقالسحمٍ طرح( مبلغ بٍ ریال)

1
2
جمع کل

ب) جذيل مربًط بٍ کىفراوس داخلی ي خار جی
ردیف

مبلغ (ریال)

کىفراوس خارجی/داخلی

مشخصات ي وًع مذرک

تاریخ

1
2
3
4
جمع کل

مجری طرح

رئیسداوشکذٌ /پژيَشکذٌ

ﺳﻌﯿﺪ ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ﻫﻤﺮاه

محمذ حسیه مشُذی زادٌ

مذیرامًر پژيَشی

سرپرست معايوت پژيَش ي فىايری

