فرم پرداخت مبلغ تشویقی مقاالت دانشجویان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به موجب بند پنجم مصوبه شماره  6/220/482مورخ 96/2/11
و دستورالعمل اجرایی تشویق مقاالت دانشجویان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر بینالمللی و داخلی
مدیر محترم گروه
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معاون محترم پژوهشی ،آموزشی و فناوری
با سالم و احترام؛ به استناد ماده چهار آييننامه مربوط ،مبلغ تشويقی مقاالت ياد شده  ..........................................................ريال است که خواهشمند است نسبت به واريز آن به
شماره حساب
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معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی
با سالم و احترام؛ جهت استحضار و صدور دستور مقتضی.
دكتر عبداله توكلی
معاون پژوهشی ،آموزشی و فناوری

مدیر محترم امور مالی
با سالم و احترام؛ طبق ماده  47آييننامه مالیمعامالتی اقدام مقتضی صورت گيرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

