
 موضوع: روال درخواست برنامه در قالب فرم طرح

 با سالم و احترام

 امور، روند انجام در تسهيل همچنين و اجتماعي و فرهنگي معاونت يحوزه در شده انجام هايريزيبرنامه اساس بر

 .گيرد قرار هاكانون و علمي، هايانجمن ها،تشكل كليه دبيران توجه مورد جد به ذيل موارد

 و اداري شوراي مصوب نهار و نماز ساعت از غير به(  03.70 الي 03:70)  اداري ساعت در فقط امور پيگيري براي 

 .نماييد مراجعه اجتماعي و فرهنگي معاونت يحوزه  به(  07 الي 01)  مالي

 قاسميان خانم سركار. ) گردد مراجعه مربوطه كارشناس به فقط ،اقدام دست در هايطرح و هابرنامه پيگيري براي 

 قايآ - علمي هايانجمن كارشناس سركار خانم گنجي نيا – و هيئت محبان هاكانون ،اسالمي هايتشكل كارشناس

ه لذا به ساير افراد مجموع(. فرهنگي معاونت دفتر معصومي خانم همچنين - معاونت مالي و نشريات كارشناس طحاني

 مراجعه نفرماييد.

 مشخص بنديزمان اساس بر اداري اتوماسيون طريق از و مصوب طرح هايفرم طريق از بايستمي هابرنامه يكليه 

 ذكر شايان. شد نخواهد داده اثر ترتيب ،مشخص زمان از خارج هايطرح به و گردد ارسال فرهنگي معاون به شده

 علمي هايانجمنطرح  – هاكانون هماهنگي شوراي در هاكانونطرح  – فرهنگي شوراي در هاتشكل طرح كه است

 .گرفت خواهدي مربوطه مورد بررسي قرار كميته در

 اي پذيرايي در نظر گرفته شده، خواهشمند است يک روز قبل از اجراي برنامه، با كارشناس چنانچه براي برنامه

 مربوطه هماهنگ كنيد.

 رنامه را به كارشناس مربوطه ي سخنران يا فرد مدعو، الزم است ابتدا گزارش و مستندات بالزحمهجهت پرداخت حق

تحويل دهيد و سپس نسبت به پيگيري مالي برنامه از طريق كارپرداز معاونت آقاي طحاني اقدام نماييد. قابل ذكر 

بايست با كارپرداز مربوطه هماهنگ ها بر اساس قانون معامالت مالي دانشگاه، ميي امور مالي برنامهاست كه كليه

دي كه الزم است جهت اجراي برنامه هزينه شود را با كارشناس مربوطه هماهنگ كنيد. گردد. در ضمن ساير موار

 چنانچه كارپرداز در مأموريت يا مرخصي باشد، با دفتر معاونت هماهنگ شود.

 يهنمايند يک يا و كانوندبير  علمي، انجمندبير  تشكل، دبير فقط كاري يمجموعه در اداري انضباط دليل به 

 رهنگيف معاونت به ديگر فرد اعزام از و نمايد مراجعه موضوعي كارشناس به مربوط دبير رسمي معرفي با االختيارتام

 .بود خواهند معذور ،مسئول غير افراد به پاسخ از فرهنگي كارشناسان كه است ذكر شايان. گردد اجتناب

 فرهنگي هايعرصه فعالين تمام براي روزافزون توفيق با


