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پیشنهاديپیشنهادي) ) منشورمنشور((بر اساس شناسنامه بر اساس شناسنامه مراسم و برنامهمراسم و برنامهدرخواست صدور مجوز اجرايدرخواست صدور مجوز اجراي--22فرم فرم 

شود... ) پوستر، بنر، تراکت و فیلم، عکس،  (و مستندات نامههبمنضم تکمیل و طور جداگانه هبراي هر برنامه باین فرم ضروري است،برنامهیامراسم اخذ مجوز اجرايبراي 

:برگزار کننده:برنامه/ مراسم عنوان 

توضیحاتاطالعات اولیه-1

:برنامه/ مراسمبرگزاريمکان

:برنامه/ مراسم دقیق برگزاريزمان

:هاي زیباپردیس هنراز تعداد دانشجویان شرکت کنندهبرآورد 

:پردیس هنرهاي زیبااز کننده شرکتاساتید و کارکنانتعداد برآورد 

:برنامه/ شرکت کننده در مراسممهمانانتعداد برآورد 

:هابرآورد کلی هزینه
):قطعی و احتمالی(مالی و معنويحامیان

:برنامه/ مراسم نوع -2
ــره همایش  ــرکنگـ ــمپوزیوم انس  کنفـ ــمینار سـ ــی   سـ ــت علمـ ــن نشسـ ــنواره جشـ ــت  جشـ نکوداشـ

میزگـرد   سـخنرانی  رسی آزاد اندیشـی   کهنريبرنامهاجرايمسابقه نمایشگاه کارگاه آموزشی کالس آموزشی  

...................................سایر سیاحت و زیارت )سخنرانی(تریبون آزاد

:برنامه/ مراسم سطح برگزاري -3
..................سایر المللی بینکشوري اي منطقهاستانی دانشگاهی ايدانشکده

:)، شماره دانشجویی، شماره پرسنلی، کد ملینام و نام خانوادگی، تلفن ثابت و همراه(برنامه/مجري و مدیر مراسم - 4

:..........................................

:ها در محوطه پردیسها و جزئیات تبلیغات آنحامیان مالی اجراي مراسم و برنامه و شرح خواسته- 5



2

:برنامه، اهداف و اهمیت برگزاري آن/مراسمشرح تفصیلی-6

:برنامه/ هاي مراسم ریز هزینه- 7
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............................:........امضاء و تاریخ.................               .......:  ...........مدیر گروه/ هاي علمیتأیید استاد مشاور انجمن-1

....................................:امضاء و تاریخ...               ..................................: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی/ رئیس دانشکدهتأیید -2

................................:....خامضاء و تاری..............................................................                                        :  تأیید معاون دانشجویی و فرهنگی-3

:به واحدهاي ذیربطصدور دستورتأیید معاون اداري و مالی و -4

..........:..........................امضاء و تاریخ: ............................................................................                       امور اداري و پشتیبانی- 4-1

:....................................امضاء و تاریخ........................................................................................                       :روابط عمومی- 4-2

:....................................امضاء و تاریخ.....................                       ..............................................نگارخانه یا تاالر شهید آوینی - 4-3

:................................... ریخامضاء و تا.................................................................................................                       :خدمات- 4-4

...................................

:در رابطه با برگزاري مراسم یا برنامهمدیر گروههاي علمی یا استاد مشاور انجمنظهار نظرا-9

:نام و نام خانوادگی
:  و تاریخامضاء

در ؛نمـایم طور کامل تأییـد و تعهـد مـی   ، صحت مندرجات را بهبرنامه مذکور/ اسمبه عنوان مجري یا مدیر اجراي مر...................................اینجانب
را پـس از برگـزاري ارسـال    تفصیلی مربوط بـه آن به نحو شایسته انجام داده و گزارش راآن ، یین نامه اجراي مراسم و برنامه در پردیسچارچوب آ

. منمای

:نام و نام خانوادگی
:  و تاریخامضاء

:مدارك منضم- 8
..................سایر تراکتبروشور پوستر عکس فیلم 


