باسمه تعالی
فرم درخواست اجرای برنامه /همایش /سخنرانی) از شورای فرهنگی دانشگاه(

نام کانون /انجمن علمی /تشکل و.................................................... .................................................................... ....
عنوان برنامه

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

اهداف برنامه

..................................... ............................................. ....................................
ساعت یا ساعات اجرا:

تاریخ اجرای برنامه

مناسبت:

مکان:

تعداد شرکت کنندگان  .......زن

 ........مرد

قشر مخاطب

ذکر ریز برنامه ها )شامل کلیه برنامه هایی که قرار است اجرا شود و ترتیب برنامه ها(

نیازمندیهای اجرایی برنامه (برای درخواست مالی  ،فرم هزینه ها تکمیل گردد):

نوع پذیرایی ............ .................... .... ............ ............ ............ :تعداد پذیرایی....................... . ............ :
نیاز به فیلمبرداری ( ⃝
مفدا

⃝
بیرونی

)..................

نیاز به عکاسی⃝ ( :
مفدا

⃝
بیرونی

)..................

تجهیرات و وسایل اداری مورد نیاز .... .................. ............ ......................وسایل مورد نیاز دیگر............................................
سرویس ایاب و ذهاب درخواستی ) ذکر زمان و مکان( .................................................. ........................ .........................
لیست دعوتنامه ها با امضای معاونت .................................................. .............................. .............................. ........................:
درخواست هماهنگی اسکان یا پذیرایی از مهمانان بیرونی........................................ .............................. .............................. .... :

سایر هماهنگیهای مورد نیاز........................................................ ......... ............................................ ............................................
معرفی عوامل اجرایی:
نام و نام خانوادگی

مسئول اجرای برنامه
مجری صحنه
سخنران1
سخنران2
مدعوین دیگر
مدعوین دیگر

رشته /شغل

محل تحصیل /اشتغال

شماره تماس

معرفی 5نفر از عوامل اصلی اجرایی با شماره تماس:

معرفی تیم مدعو) تواشیح /تئاتر/موسیقی /با ذکر شماره مجوز و رزومه) و مدعوین خارج دانشگاهی.

مواردی که الصاق پیوست ،الزامی است:

متن مفاد تبلیغی و چاپ) بنر و پوستر و بروشور ) ⃝

فرم نظرسنجی از مخاطبین ⃝

تصویر مجوز گروه موسیقی /نمایش /تواشیح ⃝

سی دی تئاتر یا موسیقی که اجرا می شود ⃝

اینجانب ............................

مشخصات کامل اسپانسر(ها) ⃝

مسئول اجرای برنامه ،راهنمایی و توجیه الزم برای موارد زیررا مورد توجه قرار داده و متعهد به اجرای برنامه

بر اساس مصوبات قانونی دانشگاه می باشم.
محتوا و حساسیت مطالب سخنران و مجری⃝

اجرای گروه تئاتر یا موسیقی مطابق نظر کمیته موسیقی⃝

سایربندهای مصوب⃝
امضاء

اقدامات کارشناس فرهنگی:

 بررسی انطباق با اهداف درخواست کننده و دانشگاه .............................................................. ..................................


مکان :



بررسی بروشور و پوستر ............................................. ....................................



پاسخ استعالم اسپانسر..................................................... ............................................. ..................................... :



هماهنگی خدمات،تاسیسات و امکانات................................................ ................................. :



پاسخ استعالم مدعوین و سخنرانان.................................. ............................................. ...................................... :



پاسخ کمیته موسیقی و تئاتر ............................................. ............................................. .............................................



سایر موارد و نکات مهم

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

زمان............................................................... :

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول برنامه .....................................................امضاء........................................................

لیست هزینه برنامه .....................................................
تعداد

محور

عنوان هزینه

اطالع

چاپ سربرگ و پاکت

رسانی

پوستر (طراحی و چاپ و تکثیر و)... .

هزینه

بنر /استند /داربست
آی دی کارت  /پیکسل
بروشور
سایر
هزینه

هزینه مکان  /غرفه ،سن و سکو  ،میز صندلی  ،و...

اجرا

تشریفات /شال ،گل و( ...عوامل اجرایی)
تهیه کلیپ و مستند برای برنامه
هزینه صحنه آرایی (با ذکر مواد مصرفی)
هزینه سیستم صوتی
عکاسی /فیلمبرداری و مستند سازی برنامه
بسته فرهنگی (با ذکر جزئیات)
کارت هدیه برندگان /قرعه کشی حضار/
سایر

هزینه

حق الزحمه سخنران  /مدرس

عوامل

اقامت سخنران  /مدرس
اسکان سخنران /مدعو
حق الزحمه مجری
حق الزحمه قاری
هزینه عوامل اجرایی
گروه تواشیح /موسیقی /تئاتر

ایاب

ایاب ذهاب سخنران

ذهاب

ایاب ذهاب شرکت کنندگان
ایاب ذهاب عوامل اجرایی

پذیرایی

پذیرایی (با ذکر جزئیات)
غذای مهمانان
غذای عوامل اجرایی
چاپ گواهی
لوح تقدیر
تندیس
چاپ عکس و پایه
هزینه نمایشگاه جنبی

سایر هزینه
ها
جمع هزینه ها

هزینه های دریافتی :
هزینه اخذ شده از شرکت کنندگان
اسپانسرها:
سایر:

توضیحات

