
 

 
 صدور مجوز فعالیت ها ی نحوه -پیوست دستورالعمل اجرایی شماره یک –تشکل های اسالمی دانشگاهیان  نامه آیین

 

 برای تشکل های اسالمی  درخواست مجوز فعالیت

 
ات نظارت دانشگاه درخواست می نماید مجوز الزم را بر اساس دستورالعمل اجرایی شماره یک ضمن اعالم رعایت موارد زیر از هی........، ........................................................

   راهپیمایی      انشجویی دتجمع      برپایی تریبون آزاد    تشکیل میزگرد  آیین نامه تشکل های اسالمی دانشگاهیان برای برگزاری:  سخنرانی 

 صادر نماید.   نصب تابلو        آزاداندیشی کرسی

 رعایت زمان بندی از پیش تعیین شده-5                                                           رعایت شعائر و مقدسات اسالمی                     -1

 همکاری با مسئولین دانشگاه در انجام فعالیت -6                                                    رعایت احترام و حرمت اشخاص حقیقی یاحقوقی  -2

      همکاری در تامین امنیت دانشگاه و حفظ آرامش دانشجویان -7                     حفظ وحدت ملی و احترام به حقوق و کرامت اقلیتهای قومی و مذهبی-3

 حفظ اموال عمومی و رعایت محیط زیست دانشگاه-8                                 مطالب که انتشار آنها دارای منع قانونی است. عدم استناد به  -4

 

 نمی باشد. 5تذکر:نصب تابلو نیاز به اخذ مجوز مکرر نداشته و تا زمان رعایت مقررات فوق مجوز اولیه به قوت خود باقی است و مشمول بند 

 برنامه:جزییات 

 موضوع فعالیت-1

 مشخصات نماینده تشکل های اسالمی و مسئول انجام فعالیت:-2

 .... سال.....................................ماه.........ی برنامه:   روز.............................. تاریخ اجرا -3 

 لغایت............................... ....................زمان اجرای برنامه:   از ساعت............-4

 محل اجرای برنامه:-5

 اسامی سخنرانان یا شرکت کنندگان در هر میزگرد.-6

 د(                                ج(                                             ب(                                     الف(     

 سایر توضیحات ضروری:-7

 

 مهر و امضای مجاز تشکل های اسالمی                                                                                                                                          

                                                                                  

 

 بت رسید.درخواست فوق در تاریخ                       به دبیر خانه ی هیات نظارت دانشگاه تحویل و با شماره ی                          به ث

 

 مسوول دبیرخانه هیات نظارت دانشگاه                                                      

 

 

 در جلسه مورخ               هیات نظارت دانشگاه مطرح و مورد موافقت/مخالفت قرار گرفت.     ل اسالمی                      تشک         درخواست مورخ           

 
 دکتر عباس فنی اصل                              مصطفی رحیمیدکتر                        عبداهلل حسنی دکتر حجت االسالم و المسلمین                  عزیز حبیبی ینگجهدکتر        

 دانشگاه  دانشجوییمعاون فرهنگی و               نماینده وزارت متبوع                     مسوول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در                 دانشگاه               رئیس            

  و دبیر هیات نظارت                             و عضو هیات نظارت                                              دانشگاه و عضو هیات نظارت                          و رییس هیات نظارت               
 

 مسوول محترم دبیرخانه هیات نظارت
 گردید. جهت ابالغ ارسال می گردد.                         با درخواست فوق    

 فنی اصلیدکتر عباس                                                                                                                                                                                                        

 دبیر هیات نظارت                                                                                                                                                                                                           

:تاریخ  

:شماره  

:پیوست  

 

 بسمه تعالی


