
 بسمه تعالی                                                  
  ......: ...........................تاریخ                                                                                                       

  ......: ..........................شماره                                                                                                       
  .....: .........................پیوست                                                                                                       

  
 ھاالیتع،   نحوه صدور مجوز فپیوست دستورالعمل اجرائی شماره یک -تشکلهاي اسالمی دانشگاهیانآیین نامه 

 فعالیت مجوز درخواست

نمایـد مجـوز الزم را بـر    ضمن اعالم رعایت موارد زیر از هیأت نظارت دانشـگاه درخواسـت مـی   ....................................... .............*تشکل)ال ف 
برپـایی   □تشـکیل میزگـرد    □دستورالعمل اجرائی شماره یک آیین نامه تشکلهاي اسالمی دانشگاهیان براي برگـزاري سـخنرانی   اساس 

  .صادر نماید ........................**. □و غیره  □نصب تابلو  □راهپیمائی  □تریبون آزاد 
  .رعایت شعائر و مقدسات اسالمی -1
 .یا حقوقیرعایت احترام و حرمت اشخاص حقیقی  -2
 .حفظ و خدمت ملی و احترام به حقوق و کرامت اقلیتهاي قومی و مذهبی -3
 .عدم استناد به مطالبی که انتشار آنها منع قانونی دارد -4
 .رعایت زمانبندي از پیش تعیین شده -5
 .همکاري با مسئولین دانشگاه در انجام فعالیت - 6
 .همکاري در تعیین امنیت دانشگاه و حفظ آرامش دانشجویان -7
 .حفظ اموال عمومی و رعایت محیط زیست دانشگاه -8
        5ت خـود بـاقی اسـت و مشـمول بنـد      نصب تابلو نیاز به اخذ مجوز مکرر نداشته و تا زمان رعایت مقررات فـوق مجـوز اولیـه بـه قـو     : تذکر
  .باشد نمی
  :جزئیات برنامه)ب

  :موضوع فعالیت -1

 : شماره دانشجویی                   :                      مشخصات نماینده تشکل اسالمی و مسئول انجام فعالیت -2

 ماه                   سال                          روز                            :    تاریخ اجراي برنامه -3

 لغایت           از ساعت                               :    زمان اجراي برنامه -4

 :محل اجراي برنامه -5

 :) به همراه رزومه آنها( شرکت کنندگان در میزگرد واسامی سخنرانان  - 6

 )               د                  )                       ج                      )                ب             )                      الف

 :ایر توضیحات ضروريس -7

  
  : اسالمی مهر و امضاي مجاز تشکل                                                                                       

  
  .به ثبت رسید......... ........................به دبیرخانه هیأت نظارت دانشگاه تحویل و با شماره ............................ درخواست فوق در تاریخ 

  مسئول دبیرخانه                                                                                                                      
  هیأت نظارت دانشگاه                                                                                                                   

 
  
  



  :تأییدیه مسئول سالن)پ
جهـت اجـراء مراسـم منـدرج در ظهـر ایـن برگـه در روز         ....................................................... شود کـه اسـتفاده از مکـان    بدینوسیله اعالم می

  .امکان پذیر است...... ..............................تا ........... ................از ساعت . .....................................مورخ .... ...........................
  : مهر و امضاء                     :                       مسئولیت                 :              نام و نام خانوادگی

  :مدیر مربوطه تأییدیه)ج
شود که  در صورت صدور مجـوز بـه مراسـم منـدرج در ظهـر ایـن برگـه، کلیـه هزینـه هـاي انجـام آن بـه میـزان               بدینوسیله اعالم می 

  .شودریال تقبل می........ ...........................
 :مهر و امضاء                            :                  مسئولیت                  :            نام و نام خانوادگی

  
.... .........................ایراد سخنرانی در مراسم مندرج در ظهـر ایـن برگـه در روز    /  بدینوسیله اینجانبان موافقت خود را جهت اجراء مراسم)د

  .نمائیماعالم می.........................تا ساعت...... .................از ساعت  ......................مورخ
  

  :و امضاء مهر               :                            مسئولیت:                                نام و نام خانوادگی
1-  
2-  
3-  
4-  
5- 

 
  :برنامه هایی که قرار است در این مراسم تقاضا شده انجام شوند)ه

  هزینه برآوردشده                  مدت برنامه      عنوان برنامه
1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
6 -  
7-  
8-  
9-  

10-  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    جمع هزینه ها

هایی را که هیئت نظارت بر تشکلها مجوز داده است اجراء نمایم و با نمایم تنها برنامه تعهد می............................................  *اینجانب)خ
  .همکاري کامل را داشته باشمناظر مراسم 

  :ختاری:                                    امضاء                                                                               



  

پر کردن فرم درخواست برنامه توسط تشکل هاي دانشجویی براي ارائه در جلسه هیئت دستورالعمل 
  انظارت بر تشکل ه

  : قسمت الف
  .گزارکننده برنامه ذکر گرددگروه برمشخص شده است، بایستی نام  *ه با عالمت در جاي خالی اول ک -
مشخص شده است ، بایستی نوع فعالیت، در صورت عدم وجود در موارد ذکر شده در فرم،  **در جاي خالی دوم که با عالمت  -

 .وارد گردد

  :جزئیات برنامه )قسمت ب
  
به مرحله اجرا برسد، ذکر شود و در ضمن  اي که قرار است  عنوان دقیق برنامه، بایستی "موضوع فعالیت"با عنوان  1در مورد  -

باشد، بایستی " ھمایش و نمایشگاه  دفاع مقدس"چنانچه موضوع فعالیت  :به عنوان مثال  .پر گردد براي هر برنامه فرم جداگانه

 .گاه یک فرم جداگانھ دیگر پر شودبرای برنامھ ھمایش یک فرم و برای نمایش
 

نام ونام خانوادگی و شماره دانشجویی ، بایستی "شکل اسالمی و مسئول انجام فعالیتمشخصات نماینده ت"با عنوان  ٢درمورد  -
 .، ذکر شودمسئول اجرایی برنامه

 
 .دقیقا ذکر شود تاریخ یا تاریخ هاي اجراي برنامه، بایستی "مهتاریخ اجراي برنا"با عنوان  3در مورد   -

  
 .مورد نظر به دقت ذکر شود برنامهساعت شروع و پایان ، بایستی "زمان اجراي برنامه"با عنوان  4در مورد  -

 
به طور کامل وارد  نام فضایی که مقرر شده است برنامه در آن محل اجرا شود، بایستی "محل اجراي برنامه" با عنوان 5در مورد  -

 خرداد 15مانند روبه روي ساختمان  :فضاي باز   : به عنوان مثال.گردد

  محل تعیین رزرو اولیه .(مانند سالن هاي دانشگاه یا دانشکده ها که بایستی از قبل رزرو گردند: فضاي بسته                             
  ).در صفحه دوم فرم آورده شده است                             

  
اسامی تمامی سخنرانان و هر ،بایستی ")به همراه رزومه آنها( شرکت کنندگان در میزگرد واسامی سخنرانان "با عنوان  6در مورد  -

در برنامه شرکت خواهد کرد به اضافه پست سازمانی، سطح ) اعم از دانشجو و غیر دانشجو(شخصی که از بیرون از دانشگاه 
  نماینده سابق مجلس: خانم دکتر نظري -  :به عنوان مثال. شان ذکر شود تحصیالت و رشته تحصیلی

  هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت: آقاي دکتر حسینی -                                                                                 
  
مدنظر باشد،بایستی در این  ر فرماز موارد ذکر شده د رنکتھ خاصی غی، اگر "سایر توضیحات ضروری"با عنوان 7در مورد     -

  :مواردی از قبیل. قسمت بیان گردد
  استفاده از پارکینگ دانشگاه برای اساتید •
  از بیرون از دانشگاه... زنامھ نگار وحضور خبرنگار یا فیلمبردار یا رو •
  ...و •



  
  

  :قسمت پ
پس ( زرو اولیھ مکان برگزاری برنامھ امضا شودتوسط مسئولین سالنھای دانشگاه یا دانشکده ھا در قالب ربایستی  ،این قسمتدر 

از صدور مجوز توسط ھیئت نظارت بر تشکل ھا، نامھ ھماھنگی و قطعی کردن مکان و نامھ ھماھنگی ورود مدعوین بھ 
  ).دانشگاه، بھ حراست ارسال خواھد شد

  
  :اسامی مسئولین سالن ھای دانشگاه

 )استقرار در آمفی تئاتر شھید بھرامیمحل (آقای نوری: مسئول سالن شھید بھرامی •
 روابط عمومی دانشگاه): ره(مسئول مجتمع امام خمینی •
 سئول مربوطھ در ھر دانشکدهم: مسئول آمفی تئاتر دانشکده ھا •

  
  :قسمت ج

  .در این قسمت، بایستی ھزینھ کلی برنامھ مورد نظر ذکر و توسط مدیر مربوطھ امضا گردد
  

  :اسامی مدیران مربوطھ
 مدیر امور دانشجویان: صنفیشورای  •
 مدیر خالقیت ھا: انجمن ھای علمی •
 مدیریت فرھنگی و فوق برنامھ: مابقی تشکل ھا •

 
  :د قسمت 

  .محل مربوطھ امضا گرددذکر شود یا توسط  ایشان  شماره تماس سخنرانان برنامھدر این قسمت در صورت امکان، 
  

  :قسمت ه
  .برآورد و جمع کل آن ذکر شود درخواستی، مدت و ھزینھ ھر برنامھریز برنامھ در این  قسمت بایستی 

  
  :قسمت خ

  .در این قسمت، بایستی در جای خالی نام ونام خانوادگی مسئول اجرایی برنامھ ذکر و تاریخ زده و امضا گردد
  

  توجھ
ھیئت نظارت دانشگاه بررسی فرم ھایی کھ مطابق با دستور عمل باال تکمیل نشده و حاوی اطالعات ناقص باشند، در جلسھ 

  .نخواھند شد
  

  با تشکر
  دبیر خانھ ھیئت نظارت بر تشکل ھای دانشگاه

 
  

 
  

   


