شوارُ سٌد:

پزسشٌاهِ حوايت اس طزح ّا در كاًَى شكَفايي خالقيت

تاريخ تصَيب:

پارك علن ٍ فٌاٍري داًشگاُ سوٌاى

تعداد صفحات 4:بزگ
شماره پرونده:

پرسشنامه حمايت از طرح ها در
كانون شكوفايي خالقيت

تاريخ تشكيل پرونده:

 -1عٌَاى ايذُ
فبرسي:
ثِ اًگليسي :
 -2هعرفي اعضبء:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ارائِ دٌّذُ ايذُ(ًوبيٌذُ گرٍُ):
تبريخ تَلذ:

رضتِ ٍ هقغع تحصيلي:

ًبم هحل تحصيل:

ضوبرُ تلفي ثبثت:

ضوبرُ تلفي ّوراُ:

پست النترًٍيل:

ًطبًي:

رديف

 -3هطخصبت اعضبي گرٍُ:
ًام ًٍام خاًَادگي تاريخ تَلد هدرك تحصيلي رشتِ تحصيلي سال اخذ داًشگاُ /هَسسِ

پست الكتزًٍيكي

1
2
3
4
5
 -4عرو ّبي ٍ پرٍشُ ّبي اًجبم ضذُ تَسظ اعضبء
رديف
1
2
3
4

عٌَاى پرٍشُ

هحل اجرا

تعذاد اعضبء گرٍُ

تبريخ ضرٍع

تبريخ خبتوِ

 -5هطخصبت هرثَط ثِ عرو /ايذُ
-

خالصِ ايذُ

-

ّذف از اجراي ايذُ

-

پيطيٌِ ايذُ در استبى  /مطَر /جْبى

-

ًَآٍري – دستبٍردّب ٍ ًتبيج (تَليذ داًص فٌي-تَليذ هحصَل –ارائِ خذهبت):

-

رٍش اجراي ايذُ

ّ -6سيٌِ ّب :
 -6-1فْرست هَاد اٍليِ ٍ لَازم عوذُ هصرفي (در صَرت ًيبز)
رديف

ًام هادُ/قطعِ

هقدار/تعداد هَرد ًياس

1
2
3
4
5
جوع

ارسش ٍاحد

تَضيحات

 -6-2سبير ّسيٌِ ّب (خذهبت آزهبيطگبّي ،مبرگبّي ،هطبٍرُاي،خذهبت هٌْذسي ٍ)....
رديف

ًَع ّشيٌِ

ريال

ّشيٌِ ٍاحد

1
2
3
4
5
6

جوع

ّشيٌِ ًْايي طزح ___________________:ريال
 -7هراحل زهبًجٌذي اجراء(حذامثر  9هبُ):
رديف

عٌَاى هزحلِ اجزايي

كل هدت سهاى اجزاي پزٍصُ

هدت سهاى اجزاي ّز هزحلِ

فعاليت ٍ خزٍجي هزحلِ اجزايي

........................................................هبُ

ايٌجبًت __________________اعالم هيدارم مِ مليِ هٌذرجبت در پرسطٌبهِ ثر اسبس عرو هصَة ،اسٌبد ٍ
هذارك ٍ هغبلعبت اًجبم ضذُ ثَدُ ٍ هسئَليت صحت ٍ سققن آى را هقيپقييرم ،نٌبًهقِ تيييقري در هقَارد هقيمَر
صَرت گيرد ٍ يب اعالعبت جذيذي حبصل گردد در اسرع ٍقت متجبً ثِ اعالع پقبرك علقن ٍ فٌقبٍري داًطقگبُ سقوٌبى
خَاّذ رسيذ.
اهضاء ًوايٌدُ گزٍُ................................................... :
تاريخ ارائِ بِ كاًَى......................................................:
عٌاٍيي هستٌدات پيَست.............................................:

