
 

 ليف مقالهفرم درخواست پرداخت حق التأ

 AUT-FM-2204-01 شماره:

 15/1/1394                   تاریخ:           1 :ویرایش

 1از:              1صفحه:  

 

 جود در این سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.تمامي اطالعات مو
 

 التأليف مقالهدرخواست پرداخت حق

 مهندسی معدن دانشكدهرئیس/معاون پژوهشی محترم 

 سالم  با

ثبت و تأیید  دانشگاهل اتردر پ ................................. با شماره .......................................... اينجانب احتراماً، به پیوست یك نسخه از مقاله

ین مقاله امحتواي رساند که به اطالع مي همچنین اقدام گردد. و تأیید نهائي آن التألیفپرداخت حقجهت  خواهشمند استشده است. 

تبوع دانشگاه م وازماني سوابستگي  در مقاله به عنوانبه شیوه زیر ارائه نشده و نام دانشگاه صنعتي امیرکبیر  يدر مجالت علمي دیگر

 ره کارت()نه شما لتبانك م بو شماره حسا ............................................... تماس اينجانب تلفن است.درج شده اینجانب 
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 شماره تلفن همراه )نه شماره کارت( شماره حساب بانك ملت شماره/ کد ملي نام و نام خانوادگي
    
    

    
 

  ت علمی أعضو هي تاريخ و امضاء
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 معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه
 يهمنضم به مقالتالورژي مهندسي معدن و م دهدانشکت علمي عضو هیأ ............................................احتراماً، به پیوست درخواست آقا/خانم 
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