دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
معاونت بینالملل

فرم تسویه حساب دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی
معاونت بینالملل

مدیر محترم گروه ............................................................
با سالم،
احتراماً ،گزارش مأموریت و اسناد مالی شرکت در دوره فرصت مطالعاتی اینجانب  ...............................................................به شرح ذیل ب ه پیوس ت
تقدیم میگردد .خواهشمند است دستور اقدام مقتضی درخصوص تسویه حساب صادر فرمایید.

 گزارش فرصت مطالعاتی اینجانب تکمیل و ضمیمه شده است.
 روگرفت مقاالت اینجانب ضمیمه شده است.
 اصل اسناد مالی که در بخش ذیل شرح داده شده ،ضمیمه شده است.
هزینههاي ارزي

صورت هزینهها

یا

هزینههاي ریالی

ذکر عنوان بنویسید

لطفا سایر هزینهها را با

 -1جمع بلیت رفت و برگشت تمام اعضاي خانواده:
 -2هزینه کل بیمه تمام اعضاي خانواده:
 -3هزینه اجاره محل اقامت:
-4
-5
-6
-7
-8
 لطفاً فرم را بهطور کامل تکمیل فرمائید .فرمهای ناقص و کسری مدارک قابل اقدام نخواهد بود.
 مدارک می بایست به دقت و به روشنی نشانگر مدت اقامت در محل انجام فرصت مطالعاتی باشد.

نام و نامخانوادگی عضو هیأت علمی:
دانشکده:

تاریخ:

امضا:
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رئیس محترم دانشکده:
گ زارش ش رکت در دوره فرص ت مطالع اتی آقاي/خ انم دکت ر  ......................................................ب ا مشخص ات ف ور در جلس ه گ روه
 ........................................................م ور ............................... .مط رح ش د و م ورد تأیی د ق رار گرف ت .همچن یت تأیی د م یش ود ک ه ایش ان در ت اریخ
 ......................................سمیناري براي معرفی دستاوردهاي سفر خود برگزار نمودند.

تاریخ:

امضای مدیر گروه:
شماره:
تاریخ:

معاون محترم بینالملل دانشگاه:
با سالم؛
احتراماً ،گزارش شرکت در دوره فرصت مطالعاتی آقاي /خانم دکتر  .........................................................با مشخصات فور در جلسه شوراي دانشکده م ور.
 .................................................مطرح شد و مورد تأیید قرار گرفت.
امضای رئیس دانشکده:

شماره:
تاریخ:

معاون محترم اداری مالی دانشگاه:
با سالم؛
احتراماً ،خواهشمند است با توجه به گزارش شرکت در دوره فرصت مطالعاتی و مدارک پیوست ،دستور مقتضی درخصوص تسویه حساب صادر فرمائید.

امضای معاون بینالملل دانشگاه:

