
  فوق برنامه و تربيت بدني̦  مديريت فرهنگي-  معاونت امور دانشجويي و فرهنگي دانشگاه-دانشگاه علوم پزشكي گيالن  نام سازمان يا اداره

  برگزاري جشن فارغ التحصيلي دانشجويان دانشگاه  عنوان خدمت

   معاونت دانشجويي و فرهنگي؛طبقه سوم  -دانشگاه دفتر مركزي امجو   خيابان ن-رشت  نشاني جغرافيايي 

   نشاني   پست الكترونيك

  وب   سايت نشاني

  

  0131 – 3224229 – 3228101  گويا شماره تلفن  ثابت و

  - - -  نشاني پست صوتي

  
آدرس و نحوه دسترسي 
  مردم براي دريافت خدمات

  

  نشگاه دا تربيت بدني و فوق  واحد ارائه كننده خدمات برنامه̦ مديريت فرهنگي 

اط دستگاه ارائه دهنده ارتب
در  ها ا ه ساير دستگ خدمت با 

  جهت انجام خدمت
   .ي دانشگاه علوم پزشكي گيالندانشكده ها  آموزشي و معاونت̦ رياست محترم دانشگاه

  .رغ التحصيل از سوي دانشكده ارائه ليست اسامي دانشجويان فا -1
  .راي فرهنگي دانشگاه مبني بر چگونگي برگزاري مراسم  تاييد و دستور شو-2 فهرست مدارك الزم جهت 

  دريافت خدمت
   . تاييد اسامي و نفرات اول تا سوم از سوي معاونت آموزشي دانشگاه -3

براي انجام  مورد نياز فرمهاي
  خدمت

  

هزينه هاي مربوط به انجام 
خدمت و چگونگي پرداخت 
  آن توسط خدمت گيرنده

 ... و گل- هزينه پذيرايي از مدعوين-ظر لوح تقدير و جوايز براي نفرات اول تا سوم هر رشته تحصيلي در مقطع مورد نءاهدا

قوانين و مقررات مربوط به 
  ئه خدمتاار

  

مدت زمان الزم جهت انجام 
  خدمت توسط دستگاه

   يك ماه"با مشخص شدن زمان مناسب انجام مراسم جشن حدودا

  
  ل روششرح مختصر مراح
  ارائه خدمت

  
  

  ارائه درخواست برگزاري جشن توسط روساي دانشكده هاي مربوطه به معاونت فرهنگي و دانشجويي -1
   طرح در شوراي فرهنگي دانشگاه-2
  تاييد و دستور انجام جشن در شوراي فرهنگي دانشگاه-3
  ارجاع مديريت فرهنگي به كميته مناسبتها-4
  ي با مديريت آموزشي جهت تاييد اسامي دانشجويان و نفرات اول تا سوم هر رشتهمكاتبه از سوي مديريت فرهنگ -5
  انجام مكاتبه با رياست دانشگاه جهت  درخواست تهيه جوايز مصوب شورا فرهنگي -6

 -7   . جشن درخواست سالن محل برگزاري
  .و مدعوين و اساتيد شركت كننده قاري قرآن ̦  برنامه ريزي انتخاب مجري -8
   ...امكانات مورد نياز و ،  وسايل پذيرايي،ام لوح تقدير و سوگندنامه هاانج -9


