
 

1/11/دشناسه:    

 گزارش حق التدریس مربوط به داور خارج از دانشگاه   کاربرگ

 دکتریاز پیشنهادیه  در جلسه دفاع
 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی

 شماره:
 تاریخ:

 پیوست:

      ..................................................رشته:   ..................................................نام و نام خانوادگی دانشجو: 

   ..................................... ه:جلسساعت برگزاری   ...............................................ه: جلستاریخ    ...........................................دانشکده / گروه: 
 

 

داور  عضو هیات علمی خانوادگینام و نام 

 پیشنهادیه دکتری
 دانشگاه محل خدمت مرتبه علمی

   

 
 

 ................................... هگادانشامور مالی 

هیات رئیسه  84/6/39مورخ  824صورتجلسه شماره  7بند رساند با توجه به ضمن ارسال حکم کارگزینی داور/ داوران محترم به استحضار می

کنفرانس در  ی استاد داور خارج از دانشگاه که در جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری شرکت کرده و یا اینکه به صورت ویدیو حق الزحمهدانشگاه 

ای انجام شده  فرآیند داوری پیشنهادیه به صورت مکاتبه التدریس و در صورتی که ساعت حق 6برگزاری جلسه مذکور مشارکت نموده است معادل 

لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید بنابر مقررات و با توجه ساعت در نظر گرفته شود .  9ی داور خارج از دانشگاه باید معادل  است حق الزحمه

دانشجوی  پیشنهادیه رساله دکتری................................. داور خارج از دانشگاه قای ............آحق الزحمه سرکار خانم / جناب  ،به تاریخ و ساعت دفاعیه

 پرداخت گردد. و پس از اتمام جلسه مذکور الذکر محاسبه و  فوق

 .................................:رئیس دانشکده نام و امضاء                                      نام و امضاء مدیر گروه: ............................

 

 اداره محترم آموزش تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 ...................... محاسبه گردید که پس از کسر.......................... با توجه به حکم کارگزینی ارائه شده مبلغ................................/ سرکار خانم اقای جناب الزحمه *حق

........... تاریخ...................... جهت تحویل و اخذ امضاء از داور محترم به پیوست ............................... به صورت نقدی/ چک به شماره .......................مالیات، مبلغ ........

 گردد.  تقدیم می
 

 امور مالی دانشگاه امضاء                                                                                                       

 

 دانشکده:/ رئیس مدیر گروه 

                      گردد.جهت تحویل و اخذ امضاء از ایشان تقدیم میخارج از دانشگاه زحمه داور البه پیوست حق

 تحصیالت تکمیلی رئیس امضاء نام و                                                                            

 
 

 

به            چک شماره                         مورخ                   به مبلغ                  ریال  -8

 گردید.تحویل                   اینجانب 

 محل امضاء:

 تاریخ :

 

 تحویل گردد. / دانشکده مستقل  اداره آموزش پردیس بههمراه با دیگر مدارک  از پیشنهادیه دفاعجلسه * فرم امضاء شده پس از اتمام 

 
 

 


