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

شماره:

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

فرم اطالعات و شيوه نامه طرح نويسي
ويژه طرح ها و برنامه های کانون های فرهنگي و هنری
براي استفاده از حمايتهاي مالي معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه جامع علمي کاربردي ،ضروري است براي هر برنامه و طرح بطور جداگانه ،فرم ذيل تكميل
و به همراه نامه رييس واحد استاني به اين معاونت ارسال گردد.
نام واحد استاني:

نام مرکز آموزشي:

عنوان برنامه :

يا عنوان طرح:

محور طرح :

کانون :

پيشنهاد دهنده طرح:

مدت زمان طرح :

مشاورين طرح:

برآورد کلي هزينه ها:

حاميان طرح:

نوع برنامه:
مسابقه □

جشنواره □

کارگاه آموزشي □

کنفرانس □

سخنراني □

نشست تخصصي □

بازديد علمي □

همايش □

سمينار □

ساير □

نمايشگاه □

نوع طرح:
طرح پژوهشي □ اختراع □

تاليف کتاب □

انتشار نشريه □

مقاالت علمي □

ايده کارآفريني □

طرح مهارتي □

ساير □

سطح برگزاری برنامه:
مرکز آموزشي □

مشخصات مجريان/

استاني □

منطقه ای □

نام و نام خانوادگي

دانشگاهي □

شماره دانشجويي

کشوری □

بين المللي □

رشته تحصيلي

ساير ..................

مقطع

تلفن همراه

پژوهشگران

سرپرست اجرا /تیم

سایر اعضا

ارزيابي مدير فرهنگي يا کارشناس امور کانونهای فرهنگي و هنری مرکزآموزشي:

محل امضا:

توضيحات

ميزان اعتبار مورد درخواست:

شرح طرح يا برنامه

اهداف و ضرورت اجرای برنامه:

زمانبندی دقيق اجرای طرح يا برنامه:

تجهيزات مورد نياز:

ميزان تنخواه مورد نيازجهت شروع کار:

ميزان حمايت مرکز آموزشي :

مراحل اجرايي طرح يا برنامه:
مرحله اجرايي

رديف

اينجانب

شرح هزينه

عضو کانون

تعداد

مبلغ مورد نياز

مصرفي /ماندگار

و مجري طرح /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.
نام و نام خانوادگي:
امضاء:

ايميل:

امضا اعضای کميته حمايت و پشتيباني استاني کانون ها:

امضا رییس واحد استانی:

نظر کميته مرکزی حمايت از کانون های فرهنگي:

امضای رییس کمیته:
مصوب شد

□

مصوب نشد □

ميزان مبلغ مصوب طرح در کميته مرکزی:

