باسمه تعالی

طرح پیشنهادی فعالیت فرهنگی ( فرم شماره )2
صفحه اول
بخش یا تشکل دانشجویی برگزار کننده :
برآورد تعداد مخاطبین :

نام برنامه :
برآورد کلی هزینه :
شنبه

تاریخ اجرای برنامه :

/

/

931

مدت:

ساعت:

روز

نام ونام خانوادگی دبیر اجرایی :
شماره همراه :

نوع برنامه :
همایش] [

کارگاه] [

ویژه برنامه والدت ] [

سخنرانی] [

نشست] [

جشنواره] [

اردو] [

ساخت فیلم] [

سمینار ] [

کالس آموزشی] [

ویژه برنامه شهادت ] [

جلسه ] [

گرد همایی] [

جشن ویژه] [

بازدید] [

اجرای تئاتر] [

کنفرانس] [

مسابقه ] [

کرسی آزاداندیشی[ ]

جلسه توجیهی[ ]

میز گرد] [

نمایشگاه] [

دیدار] [

پخش فیلم ] [

گرامیداشت[ ]

سایر [ ]

گستردگی :
عمومی دانشگاه] [

عمومی دانشجویان ] [

اختصاصی کارمندان] [

استانی] [

اختصاصی رشته] [
منطقه ای] [

اختصاصی دانشکده ] [
سراسری ] [

اختصاصی گروه] [

بین المللی] [

اختصاصی اعضای هیات علمی] [

سایر

نیاز های اجرایی بدون هزینه مالی :
درخواست استعالم از حراست

مجوز شورای فرهنگی

جلسه توجیهی

پیج در دانشگاه

مجوز حراست

مجوز شورای داخلی

تعهد محضری

پیج در خوابگاه

رزرو مکان

پیش ثبت نام و ثبت نام

طراحی سوال وکلید

نماز جماعت

درج در سایت

درج در سامانه اطالع رسانی

ارسال پیامک

حکم ماموریت داخل یا خارج

مکان برگزاری :
سالن همایش دانشکده فنی ] [
محوطه دانشگاه ] [

سالن تربیت بدنی الغدیر] [
خیابان.................................

ساختمان ..............................

کالس شماره...................
سایر.............................

نیازهای سمعی بصری :
نوع

نوع

تعداد

 CDسرود جمهوری اسالمی ایران

میکروفن اضافه

 CDقرآن صوتی یا تصویری

باند اضافه

نوع

تعداد

تعداد

نوع

تعداد

 CDکلیپ
دوربین تصویر برداری
دوربین عکاسی
سه پایه
سیم رابط برق
ویدئو پرژکتور
برآورد مالی:

ریال

طرح پیشنهادی فعالیت فرهنگی ( فرم شماره )2
صفحه دوم
نیازهای اجرایی ( نیروی انسانی ) با هزینه مالی :
برآورد مالی به ریال

نام قاری قرآن

برآورد مالی به ریال

نام گروه تئاتر

نام مجری

نام گروه تواشیح

نام سخنران اول (میهمان ویژه )

نام گروه مارش نظامی

نام سخنران دوم

اجرای دکور

نام سخنران سوم

گل آرایی

نام مدرس اول

اهدای هدایا وجوایز

نام مدرس دوم

نصب غرفه

نام مدرس سوم

اجاره مکان

نام مداح

بلیط وسیله نقلیه (اتوبوس  ،قطار )... ،

نام امدادگر

درخواست وسیله نقلیه ( سواری ) تعداد :

نام داور اول

کرایه اتوبوس  ،وانت  ،کامیون ...،

نام داور دوم
نام داور سوم
کار دانشجویی

نفر

نفر

اقامت میهمانان

نیازهای تدارکاتی :
انبار

برآورد مالی به ریال

میز

جلد لوح تقدیر

صندلی

چسب نواری
قیچی

پارچه رومیزی

فولدر

استند رومیزی

هدایا و جوایز

کاغذ

A4

جاروبرقی

لیوان یکبار مصرف

فرش

بطری آب معدنی

موکت

کاور شفاف A4 A3

ماژیک

خودکار

زیر انداز

دستمال کاغذی

جعبه کمک های اولیه

مقوای رنگی

میزکانتر ( پذیرش)

روبان
ماشین دوخت
پانچ ( سوراخ کن)
سه پایه بوم (نمایشگاهی)
تریبون

انبار

تعداد

تعداد

برآورد مالی به ریال

طرح پیشنهادی فعالیت فرهنگی ( فرم شماره )2
صفحه سوم

نیازهای تبلیغاتی :
طراحی

اندازه

کپی

چاپ

تعداد

رنگی

پرینت

سیاه وسفید

تعداد

آرم ولوگو

فولدر

بروشور

کارت دعوت

لوح تقدیر

پاکت

گواهی شرکت

کارت سینه اجرایی

گواهینامه آموزشی

کارت سینه شرکت کننده

فرم مسابقه

کارت تبلیغاتی

استند رو میزی

فرم نظر سنجی

ژتون غذا

بلیط ورودی

تابلوی سر در غرفه
تابلوهای راهنما
دکور
طرح جلد

DVD،CD

پاور پوینت
ساک دستی
گل آرایی
سربرگ
پالت میز کانتر( پذیرش)

شرح برنامه :

طراحی

تلویزیون محوطه

کاتالوگ

اندازه

تراکت دستی A6،A5

صفحه آرایی ویژه نامه

کپی

استند

جلد ویژه نامه

چاپ

بنر

تعداد

پوستر

(چاپخانه تیراژ  077به باال )

جلد نشریه
صفحه آرایی نشریه

رنگی

پوستر

(پالت  077 ×07یا) 07×07

صفحه آرایی کتاب

پرینت

جلد کتاب

سیاه وسفید

اطالعیه A4 A3

برآورد مالی به ریال

تعداد

نوع

نوع

برآورد مالی به ریال

