
  صدور مجوز فعالیت های فرهنگیفرم درخواست  

  به نمایندگی از                                                                                به شماره دانشجویی                                                                           دانشجوی رشته                                                                              اینجانب 

 ضمن اعالم موارد ذیل از هیات نظارت دانشگاه درخواست صدور مجوز الزم را برای : 

 می نماید . و غیره   کرسی آزاد اندیشی    برگزاری نمایشگاه  نصب تابلو   نمایش فیلم  راهپیمایی  تجمع دانشجویی   میزگرد   سخنرانی

حفظ وحدت ملی و احترام به حقوق وکرامت اقلیت های مذهبی و – 3 رعایت احترام و حرمت اشخاص حقیقی یا حقوقی– 2اسالمی    جمهوری رعایت شعائر و مقدسات– 1

 همکاری با مسئولین دانشگاه طی انجام فعالیت– 6رعایت زمانبندی از پیش تایین شده– 5عدم استناد به مطالبی که انتشار آنها دارای منع قانونی است. – 4قومی 

 حفظ اموال عمومی و رعایت محیط زیست دانشگاه – 8همکاری در تامین امنیت دانشگاه و حفظ آرامش دانشجویی– 7

 

 

 جزئیات برنامه :

 .........................................نام مسئول برگزاری و هماهنگ کننده برنامه : ........................................................ تلفن همراه: .............. - 2.......................................وان برنامه : ..........................عن  – 1

 ..................................................................گزاری برنامه : ....مکان بر – 4.....................................تاریخ برگزاری : ................................................ زمان برگزاری : از ساعت .............................لغایت .. - 3

 و شرحی از موضوعات پیش بینی شده : اسامی مدعوین و سخنرانان – 5

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

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

 مهر مجاز تشکل اسالمی یا نهاد درخواست کننده                                                                     امضای درخواست کننده                                                 

 

 تذکرات :

 برگزاری مراسم تحویل امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه گردد.این فرم می بایست پس از تکمیل ، حداقل یک هفته قبل از تاریخ – 1

 تشکل درخواست کننده قبل از اخذ مجوز ، حق اعالم مراسم و تبلیغات را نخواهند داشت.– 2

 ویژه دانشگاهیان خواهد بود .های نمایش فیلم و تئاتر بر اساس مقررات مربوطه برنامه – 3

 صورت گیرد ، با متخلفین مطابق مقررات رفتار خواهد شد.چنانچه از مواد این مجوز تخطی – 4

 نماید.را با امور فرهنگی و فوق برنامه برگزار کننده مراسم سخنرانی ، میزگرد و تریبون آزاد الزم است در خصوص ضبط مراسم همکاری الزم – 5

 شده برای میزگرد نیاز به مجوز جدیدی دارد. هرگونه تغییری در محتوای برنامه از قبیل تغییر سخنرانیا تغییر افراد دعوت– 6

گاه/سایت/ مسجد/مسئول ریاست دادکشنه                                                    . می باشداز نظر اینجانب بالمانع           لغایت         بین ساعات                        در تاریخ                        واگذاری  مربوهط/خواب

 

  رئیس گروه حمایت از فعالیت اهی فرهنگی و اجتماعی                                    . می باشداز نظر اینجانب بالمانع           لغایت         بین ساعات                        در تاریخ                        انجام فعالیت
  

 اجتماعیفرهنگی و ربانهم رزیی مدری امور                                                                                                                                                                                                                                                       . می باشداز نظر اینجانب بالمانع           لغایت         بین ساعات                        در تاریخ                        فعالیتانجام 

 

بالمانع  بر اساس موافقت هیات نظارت دانشگاه از نظر اینجانب          لغایت         بین ساعات                        در تاریخانجام فعالیت                        

 معاونت فرهنگی و اجتماعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . می باشد

 


