«باسمه تعالی»
تاريخ.......................................... :

شماره:

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

فرم اطالعات و شيوهنامه طرحنويسي
ويژه برنامههاي انجمنها و اتحاديههاي علمي دانشجويي
براي استفاده از حمايتهاي مالي معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه جامع علمي کاربردي ،ضروري است براي هر برنامه بطور جداگانه ،فرم ذيل تكميل و به
همراه نامه رييس واحد استاني به اين معاونت ارسال گردد.

نام واحد استاني:

نام و عنوان انجمن علمي:

نام مرکز آموزشي:

عنوان برنامه:
اطالعات اوليه برنامه:

توضيحات

زمان دقيق برگزاري (روز ـ ماه):

ـ سهم دفتر امور فرهنگي و اجتماعي دانشگاه در اجراي برنامه ها حمايتي مي باشد.

مدت زمان برنامه:

ـ فرم اطالعات بايد به طور كامل و بدون خط خوردگي تكميل گردد.

تعداد دانشجويان شرکت کننده از مرکزآموزشي:

ـ طرحها بايستي با نامه واحد استاني به اين معاونت ارسال گردد.

تعداد دانشجويان شرکت کننده ساير مراکز و دانشگاهها:

ـ گزارش حسن انجام كار بايد طبق فرم گزارش نويسي ظرف  ۱ماه بعد از اجراي

تعداد اساتيد شرکت کننده:

برنامه توسط مجري برنامه به واحد استاني ارسال و از واحد استاني به اين معاونت
ارسال گردد.

برآورد کلي هزينه ها:

ـ ارسال به موقع طرح ها جهت حمايت مالي الزم و ضروري ميباشد.

حاميان (قطعي و احتمالي):

نوع برنامه:
كرسي یا مناظره□

جشنواره □

كارگاه آموزشي □

دوره آموزشي□

مسابقه □

المپياد□

سخنراني □

نشست تخصصي □

اردو /بازدید علمي □

نمایشگاه □

راه اندازی سایت □

سطح برگزاري برنامه:
دانشگاهي □

مركز آموزشي □

استاني □

منطقه ای □

مشخصات مجریان

نام و نام خانوادگي

شماره دانشجویي/كد مدرسي

كشوری □

رشته تحصيلي

سرپرست تيم

ساير اعضا

ارزيابي مدير فرهنگي يا کارشناس امور انجمن هاي علمي دانشجويي /فرهنگي مرکزآموزشي:

بين المللي □

مقطع

سایر ..................

تلفن همراه

تلفن ثابت

شرح برنامه:

اهداف و ضرورت اجرای برنامه:

سوابق برنامه:

زمانبندی اجرای برنامه:

كميته های برگزار كننده :

برنامه های جنبي طرح:

يادآوري :جهت برگزاري بازديد علمي الزم است قبل از طرح نويسي موافقت اوليه دانشگاه در جهت برگزاري برنامه به عمل آيد

.

حاميان قطعي و احتمالي:

ریز هزینه های برنامه به تفكيك:

عضو انجمن علمي دانشجويي

اينجانب

و مجري برنامه فوق ،صحت مندرجات را به طور کامل تأييد و تعهد مينمايم

در چارچوب اين شيوه نامه ،برنامه را به نحو شايسته انجام داده و گزارش برنامه را پس از برگزاري ارسال نمايم.
امضاء:

ايميل:

نظر كميته استاني حمایت و پشتيباني انجمن های علمي:

امضا رييس واحد استاني:

نظر كميته مركزی حمایت و پشتيباني انجمن های علمي:

امضاي رئيس كميته/معاون يا مدير فرهنگي دانشگاه:
مصوب شد

□

مصوب نشد □

