معاونت دانشجويي و جوانان سازمان جوانان جمعیت هالل احمر
مجمع كشوري كانون هاي دانشجويي جمعیت هالل احمر
فرم امتیاز دهي فعالیت هاي كانون دانشجويي هالل احمردانشگاه .....................
استان...................................شهرستان..........................................بخش....................................
اطالعات عمومي
 - 1شعبه /دانشگاه

نام نامخانوادگي رييس شعبه.......................................شماره تلفن شعبه ........................شماره تلفن همراه..........................
نام نامخانوادگي مسئول امور جوانان ...........................شماره تلفن شعبه ........................شماره تلفن همراه..........................
نام و نام خانوادگي معاون دانشجويي و فرهنگي ...........................................................شماره تلفن دانشگاه.........................
- 2كانون
نام نامخانوادگي دبير  ...............................تحصيالت ..................رشته ......................تلفن .........................آدرس ايميل...............................
اسامي اعضاء شوراي اجرايي كانون دانشجويي:
.................................................................................................................................................................................
جداول ارزيابي كانون
اقدامات جذب و سازماندهي
تعداد اعضا موجود

تعداد اعضاء ثبت

تعداد اعضاء داراي

آخرين تاريخ برگزاري

تعداد اعضاء جذب شده در

سازماندهي اعضاء در

عضويت اعضاء شورا كانون در

دركانون

شده در سامانه

كارت عضويت

انتخابات

سال گذشته

گروههاي چهارگانه

شبكه ماه نو

به ازاء هر 02نفر
 1امتياز
سقف امتياز 12

به ازاء هر  02نفر
 1امتياز
سقف امتياز 12

به ازاء هر  02نفر
 1امتياز
سقف امتياز 12

به ازاء هر  12نفر
 1امتياز
سقف امتياز 12

به ازاء هر ساماندهی کامل
 5امتياز
سقف امتياز 12

به ازاء هر  02نفر
 5امتياز
سقف امتياز 12

به روز بودن احكام دبير
 5امتياز

جمع امتیاز

اقدامات امدادي و بشردوستانه
برنامه هاي ابالغي
فعالیت هاي آموزشي و

فعالیت هاي بشردوستانه و زيست

تعداد شركت كنندگان

امدادي

آموزشی

تعداد شركت كنندگان

برنامه هاي پیشنهادي
فرهنگي و مناسبتي

تعداد شركت كنندگان

محیطي

بشردوستانه

امدادي

به ازاء هر برنامه  3امتياز
به ازاء مشارکت هر  02نفر ا امتياز
سقف امتياز 02

فرهنگی

زيست محيطی

به ازاء هر برنامه  3امتياز
به ازاء مشارکت هر  02نفر ا امتياز
سقف امتياز 02

مناسبتی

فعالیت هاي پیشنهادي و

تعداد شركت

ابتكاري

كنندگان

پيشنهادي

به ازاء هر برنامه  3امتياز
به ازاء مشارکت هر  52نفر ا امتياز
سقف امتياز 02

جمع امتیاز

ابتكاري

به ازاء هر برنامه  3امتياز
به ازاء مشارکت هر  02نفر ا امتياز
سقف امتياز 02

اقدامات تكمیلي و ويژه دبیر (هماهنگي ،اطالع رساني انسجام بخشي )
فضاي مستقل در

تقويم زمانبندي

برگزاري جلسات

انعكاس فعالیت ها از طريق

مستند سازي و

حضور دبیر در شوراي

میزان ارتباط كانون با

افتخارات كانون در مسابقات

حضور دبیر در

دانشگاه

در فعالیت ها

شوراي اجرايي

رسانه و فضاي مجازي

بايگاني كانون

فرهنگي دانشگاه (عضو

شوراي مركزي مجمع

امدادي و بشردوستانه

شوراي مركزي

ناظر)

استاني

سقف امتياز 5

باتوجه به
کيفيت
سقف امتياز
12

به ازاء هر جلسه
 0امتياز
سقف امتياز 02

به ازاء درج هر خبر در
سايت سازمان جوانان
 3امتياز
سقف امتياز 02

به ازاء هر
فعاليت
 1امتياز
سقف امتياز 12

سقف امتياز 12

به ازاء هر همكاري
شاخص 1امتياز
سقف امتياز 12

مجمع استاني

به ازاء هر افتخار  1امتياز
سقف امتياز 12

سقف امتياز 12

با توجه به جداول فوق عناوین و اقدامات هفت برنامه شاخص انجام گرفته توسط کانون
در طول سال گذشته( ابتدای آبان ماه 59لغایت ابتدای آبان ماه  )59در جدول ذیل قید گردد.

جمع امتیاز از 290

جمع امتیاز

رديف

لیست عناوين هفت برنامه منتخب اجرا شده از تاريخ  59/8/1لغايت  59/8/1توسط كانون

عنوان برنامه

تاريخ اجرا

مكان اجرا

سطح اجرا
كانون/شهرستان/استان

تعداد
شركت

توضيحات

كنندگان

1
2
3
4
5
6
7

نام و نام خانوادگي دبير كانون :

امضاء

تاييد كننده  : 1معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه (نام ونام خانوادگي):

امضاء

تاييدكننده  : 2رئيس شعبه هالل احمر شهرستان (نام و نام خانوادگي) :

امضاء

هیئت نظارت و ارزشیابي

جمع امتیاز كسب شده توسط كانون:
دبير يا يكي از اعضاي شوراي مركزي مجمع كانون هاي دانشجويي هالل احمر استان
نام ونام خانوادگي :

امضاء

رئيس اداره دانشجويي و جوانان استان
نام و نام خانوادگي :

امضاء

معاونت امور جوانان هالل احمر استان
نام و نام خانوادگي :

امضا

