گسارش کبرشنبس فرهنگی اردو



تبریخ--------------:
نبم مسئول تشکل______________:مهر و امضبء

نبم واحذ برگسار کننذه اردو_________________:
الف -جذول مشخصبت اردو

نوع اردو
طبیعتگردی


مقصذ

فرهنگی


مشخصبت مسئول اردو
نبم

تعذاد کل

تعذاد کل کبدر

افراد

اجرایی و مُبلّغ

شمبره تمبس

تبریخ برگساری اردو

ورزشی


سبعت برگساری

----------

----------

لغبیت--------

لغبیت ---------

آدرس محل اسکبن (مختص اردوهبی چنذروزه)__________________________________________________________________________________________________________________:
ة -جذول مشخصبت کبرشنبس فرهنگی

تکویل گزدد

تَسظ ًْبد رّجزی

مشخصبت کبرشنبس فرهنگی پیشنهبدشذه از طرف نهبد رهبری:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ------------------------- :سي ---- :هیشاى تحصیالت ----------------- :سبثقِ کبر در داًشگبُ --------------- :تعذاد حضَر در اردٍّبی قجلی------ :
شوبرُ ّوزاُ ----------------- :کذهلی --------------- :هعزف -------------- :شوبرُ حسبة ---------------- :شوبرُ کبرتً ------------------------ :بم ثبًک----:
تبییذ نمبینذه نهبد رهبری----------------------- :

شمبره تمبس----------------- :

مهر امضبء تبریخ--------------- :

ج -برنبمههبی پیشنهبدی و نقطه نظرات کبرشنبس فرهنگی

برنبمههبی پیشنهبدی کبرشنبس فرهنگی:
------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-1

تَسظ کبرشٌبس فزٌّگی اردٍ تکویل گزدد

-2
-3

برنبمههبی انجبم شذه کبرشنبس در اردو شبمل :سخنرانی□ کبرگبه□ برنبمههبی عببدی□ مشبوره□
------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-1
-2
-3

نقطه نظرات کبرشنبس فرهنگی اردو:
ًقبط ضعف------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
ًقبط قَت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
اًتقبدات--------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
پیشٌْبدات------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
نبم و نبم خبنوادگی کبرشنبس فرهنگی اردو ---------------------- :شمبره تمبس----------------- :


امضبء تبریخ--------------- :

درصورت لسوم جهت ارائه توضیحبت بیشتر از پشت صفحه استفبده کنیذ.
د -ارزیببی مسئول و نبظر فرهنگی اردو

ارزیببی مسئول و نبظر فرهنگی اردو براسبس نظرسنجی از شرکتکننذگبن و عملکرد کبرشنبس فرهنگی اردو

تَسظ هسئَل ٍ ًبظزفزٌّگی اردٍ تکویل گزدد

ردیف

عنوان

1

تعبهل ثب هسئَلیي اردٍ

2

هیشاى ّوکبری در اهَر جبری اردٍ

3

کیفیت کبرگبُّبی ثزگشار شذُ ٍ هحتَای هطبلت سخٌزاًیّب

4

ثزگشاری ًوبس ٍ ثزًبهِّبی عجبدی

5

هیشاى جذة ٍ ثزقزاری ارتجبط ثب داًشجَیبى

6

هیشاى خالقیت ارائِشذُ در ثزًبهِّبی دیٌی

7

هیشاى تسلظ ٍ تَاًوٌذی ثز هَضَع

8

ارائِ ثزًبهِ هذٍى ٍ ًظن در ثزًبهِّب

9

استفبدُ اس هطبلت ثِرٍس سیبسی اجتوبعی دیٌی

توسط مسئول اردو تکمیل گردد
عبلی

خوة

نبم و نبم خبنوادگی مسئول اردو ---------------:امضبء تبریخ------------- :


متوسط

ضعیف

توسط نبظر فرهنگی اردو تکمیل گردد
عبلی

خوة

متوسط

ضعیف

نبم و نبم خبنوادگی نبظر فرهنگی اردو ------------------- :امضبء تبریخ--------- :

درصورت لسوم جهت ارائه توضیحبت بیشتر از پشت صفحه استفبده کنیذ.
ه -جذول

کبرشنبس اردوهب
امور مبلی

ثب تَجِ ثِ عولکزد کبرشٌبس فزٌّگی اردٍ ،ثزای ّز رٍس هجلغ _______ ریبل جوعب ___________ریبل ثزای ____رٍس پیشٌْبد هیگزدد.

کبرشنبس اردوهب

هجلغ ______________________________________________________________________ریبل پزداخت گزدد.

مذیر امور فرهنگی امضبء

امضبء

