بسمه تعالی

تاریخ.................... :

فرم مجوز فعالیتهای فرهنگی

شماره.. ................ :

مشخصات درخواست کننده:
الف) نهاد درخواست کننده..... ................................................................. ............................................................................................................................. :
ب) اطالعات شخصی مسئول برگزار کننده برنامه:
امضا /مهر

نام و نام خانوادگی .... ...................................... :شماره همراه .... ..................... ................ :تاریخ... ........ ...... .............. :

مشخصات برنامه:
نوع برنامه:

نمایشگاه

اردو

مسابقه

نشر

معارفه /تودیع

بازدید

همایش

پخش فیلم

محفل ادبی

کارگاه

سخنرانی

ورزشی

برنامه های قرآنی

ویژه برنامه مناسبت های مذهبی /ملی

سایر................ ........................ .... ................................ :
نام برنامه ...... ................................................ ........... :مکان برگزاری ............................................. :ضرورت برنامه.......................................................................... :

گروه هدف:

دانشگاهیان

اعضای هیأت علمی

دانشجویان

ویژه خواهران

سطح برگزاری برنامه:

تاریخ برگزاری برنامه:
اطالع رسانی و تبلیغات:

دانشگاه

کارکنان

ویژه برادران

شهر

اختصاصی رشته
خواهران و برادران

استان

کشور

منطقه

از ساعت  ........ ....... ......روز  ......................مورخ  .......... ..........تا ساعت  .......... .........روز  ............. ........مورخ .......... .............
بنر

امکانات مورد نیاز
ایاب و ذهاب
پذیرایی
جوایز
هدیه /حق الزحمه
وسایل
سایر
برآورد مجموع هزینهها
مبلغ تأمین شده توسط نهاد درخواست کننده

پوستر

ارسال پیامک

برآورد مبلغ

درج در سایت

توضیحات

مشخصات سخنرانها:
نام و نام خانوادگی......................................................................................... ............................................................................................................................. :
مرتبه علمی............................................................................. :شماره تماس ( .................................. .................................... :رزومه مهمان ها پیوست گردد).

اعالم نظر استاد مشاور .................................................................................................. .......................................... :نام و نام خانوادگی /امضا
اعالم نظر کارشناس مربوطه .................................................................................................................................... :نام و نام خانوادگی /امضا

برگزار کننده متعهد میشود:


شئونات اسالمی دانشگاهی توسط مجریان و مدعوین رعایت شود.



مجوزهای مربوط به مدعوین از مراجع ذیصالح اخذ شود.



مجوز پخش کلیه نماهنگ ها و فیلم هایی که در برنامه پخش میشود از مراجع ذیصالح اخذ شود.



کلیه قوانین و مقررات دانشگاه رعایت شود.



چهارچوب برنامه اعالم شده رعایت شود.



برگزار کننده ملزم است پس از اتمام برنامه نسبت به جمع آوری کلیه آثار مربوط به برنامه اقدام نماید.



گزارش مصور برنامه اعم از فیلم ،عکس ،فایل و پوستر به معاونت فرهنگی ارئه شود.

اینجانب ضمن پایبندی و رعایت موارد فوق الذکر مسئولیت کلیه فعالیت های اجرا شده در برنامه را به عهده میگیرم.
امضاء

نام و نام خانوادگی مسئول برگزار کننده:

*تذکر :تصویب طرح های آتی شما منوط به رعایت تعهدات و ارائه گزارش تفضیلی و تصویری برنامه های قبلی شماست.

دبیر /دانشجوی گرامی:
برنامه پیشنهادی فوق توسط معاونت فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی
موافقت گرفت

شورای فرهنگی دانشگاه

مورد بررسی و

نگرفت

مسئول محترم امور مالی:
جناب آقای  ...............................................با مبلغ  .......................................................ریا ل جهت انجام برنامه فوق موافقت گردید .لطفاً اقدام فرمایید.
امضا دبیر شورای فرهنگی /معاون فرهنگی

معاونت فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی
دانشگاه صنعتی جندیشاپور دزفول

