
  به نام خدا

  )1391(و لوح فشرده همایش ملی حسابداري و حسابرسی دانشگاه سیستان و بلوچستان  کتاب درخواست خریدفرم 
  

براي سفارش خرید کتاب معتبر است و پس از آن براي تهیه کتاب باید با دفتر گروه حسابداري دانشگاه به شماره تلفن  1391 دیماهاین فرم فقط تا پایان 
  .تماس گرفته و از امکان ارسال کتاب اطمینان حاصل فرمایید 09151409114و یا  05418056780یا  05418056771

  
  (  )،   خیر )  (صدور فاکتور الزم است؟ بلی   :دقیق متقاضینام 

در صورت کمبود موجودي، اولویت  .باشد لوح فشرده میپنج عدد براي هر نفر سه جلد کتاب و تعداد سفارش  حداکثر ،به دلیل محدودیت چاپ کتاب
  .مسترد خواهد شد  عیناًتمام مبالغ واریزي   در صورت اتمام موجودي، و عدم امکان چاپ مجدد آن،. در ارسال کتاب براي نویسندگان مقاالت است

  :آدرس دقیق پستی
  
  
  
  
  
  

  :تلفن ثابت  :تلفن همراه  :کد پستی

  

  :ي پرداخت محاسبه قیمت سفارش و نحوه
  جمع  قیمت هر واحد  تعداد  شرح هزینه

    ریال 70000    )حداکثر سه جلد(کتاب 

    ریال 30000    )حداکثر پنج عدد( لوح فشرده
به مقصد شهرهاي داخل استان هر بسته حدود دو هزار تومن و به خارج از استان   فعالً(هزینه بسته بندي و ارسال 

    )سیستان و بلوچستان هر بسته حدود سه هزارتومن هزینه بسته بندي و ارسال با پست سفارشی دارد

    جمع
  

  

  :شماره فیش یا رهگیري الکترونیک   .ریال     :                                                   مبلغ واریزي به حساب
  

ھسته دانشجویی «زاھدان به نام ) ع(نزد بانک انصار شعبه مکتب الباقر  ٢۴٢٠-۴٢-٨١۵٠۶٧٨-١: حساب بانکیشماره 
 IR720630242004208150678001: و شماره شبای آن» پژوھش محور حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان

یک واریزی مستقل و جداگانه انجام شده و سفارش خريد لطفًا به منظور تسھیل فرآیند ثبت فیشھای واریزی برای ھر 
  . به عنوان نام واریز کننده وجه نوشته شوددقیق متقاضي نام 

  
  

پس از ارسال بین یک تا دو هفته . فرم خودداري فرماییدلطفا از ارسال تکراري و از مسیرهاي مختلف  .شود ایمیل acc@usb.ac.irبه  فقط یک بار فرملطفا این 
  .از دقت نظر و شکیبایی شما متشکریم .استحضار شما خواهد رسیدي ارسال کتاب به  ، امکان و نحوهفرم


