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 (سرفصل) آموزشیفرم درخواست برگزاری اردوی  پیوست :

 (هادانشگاه اسالمی شدنشورای  15/6/1395 نامه اردوهای دانشجویی مصوببر اساس آیین)

 

روز قبل از برگزاری اردو، به انضمام برنامه سرفصل و  15تنظیم و )به صورت پشت و رو( نسخه  پنجاین فرم در 

 دگی تحویل گروه آموزشی گردد.لیست کامپیوتری درس مربوطه، جهت رسی

 ........................................... آموزشی مدیر محترم گروه

شبانه، مقطع / ه روزانه....جهت دانشجویان دور................................با کد .... ..........................................درس ........ فصلسردر برنامه  نظر به اینکهبا سالم،      

در نظر گرفته  آموزشیاردوی  .............................................رشته .... ای/ دکتری حرفهکارشناسی ارشد/ کارشناسی پیوسته/ کارشناسی ناپیوسته /کاردانی

.............................................. ضمناً اینجانب  ت پذیرد.صور بر اساس مقرراتو برای برگزاری آن به شرح ذیل است اقدام مقتضی  مستدعیشده است، 

 گیرم.زگشت به دانشگاه بر عهده میرا از زمان خروج از دانشگاه تا با دانشجویانبا و همراهی  برگزاری اردو مسئولیتاستاد درس مذکور 

 کنندگان: ............................ جنسیت شرکت... :عداد دانشجویان مطابق لیست کامپیوتریت -2...... ................... :کد درس ..................................... :نام درس -1

 روز ....................... :به مدت ..................................... :لغایت ............................... :از تاریخ ...................................................... / روزهایروز :اردو زمان برگزاری-3

  ........... نوع وسیله نقلیه: -6............: ...........(در صورت نیاز) محل اسکان-5//  ........................................................................... :حرکتمسیر مبدا و مقصد و  -4

 ...............کلی اردو: ...................................................................................................................و برنامه روزانه  -8محل تامین منابع مالی: ......................................  -7
                                                                                                       

 امضاءو تاریخ     / درس نام و نام خانوادگی استاد                                                                                                      

نمایم از مفاد آیین نامه اردوهای دانشجویی اطالع کامل دارم و ضمن قبول ..................... به عنوان سرپرست اردو اعالم میاینجانب ...............      

 نام مذکور هستم. سرپرستی اردو، ملزم به رعایت مفاد آیین

 تاریخ و امضاء    / و سمت نام و نام خانوادگی                                                                                                         

 .............................................. محترم آموزشی دانشکده معاون

، با مشخصات مذکور آموزشیمبنی بر برگزاری اردوی  .................................... استاد درس ...................درخواست آقای/ خانم .................................با سالم،      

کنندگان آگاهی دارند ضمناً سرپرست اردو و شرکت گردد.جهت طرح در شورای آموزشی دانشکده به حضور ارسال میمورد تایید گروه آموزشی است و 

شود و در مدت برگزاری اردو رعایت مقررات انضباطی دانشگاه محسوب می که محل برگزاری اردو و مسیر آن در اطالق مقررات به منزله محدوده

 نامه اردوهای دانشجویی الزامی است.دانشگاه و مفاد آیین

 امضاء وتاریخ   /مدیر گروه                                                                                       

 دانشگاه موزشی و تحصیالت تکمیلیم آمعاون محتر

شورای آموزشی دانشکده ....................................مورخ ........جلسه ............که در صورت..................گروه .... آموزشیگزاری اردوی با سالم، درخواست بر     

 دد.گرحضور ارسال میه مراحل بعدی بطی جهت طرح و تصویب شده است، 

 امضاء وتاریخ  /معاون آموزشی دانشکده                                                                                   
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 دانشگاه معاون محترم فرهنگی و دبیر شورای فرهنگی

ضمناً آقای/خانم گردد. د، به حضور ارسال میبرگزار خواهد ش وفق مقررات مربوطهدانشجویان که  آموزشیبا سالم، درخواست اردوی       

 اقدام گردد.در خصوص صدور مجوز برگزاری مستدعی است دستور فرمایید گردد. منصوب می ی مذکور.......................................... به عنوان سرپرست اردو
 

 / تاریخ و امضامعاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 اداره حراست دانشگاهمدیر محترم 

مستدعی  طرح و تصویب شد. دانشگاه ......... شورای فرهنگی........آموزشی با مشخصات مذکور در جلسه مورخ .............با سالم، درخواست اردوی       

 قدام گردد.ادانشگاه محترم پشتیبانی و توسعه  نسبت به معرفی نماینده به معاونضمن اعالم نظر، است دستور فرمایید 
 

 / تاریخ و امضادانشگاهفرهنگی و دبیر شورای فرهنگی معاون 

 دانشگاه محترم پشتیبانی و توسعه معاون

ن اداره جهت عنوان نماینده ایه .....ب...........................................خانم.... له آقای/یوسبدینبودن برگزاری اردوی مذکور، ضمن اعالم بالمانع  با سالم،      

 گردد....معرفی می.................................گروه آموزشی .... آموزشیاردوی  حضور در

 امضاءو تاریخ   /حراست دانشگاه  مدیر

 : .........................تاریخ دانشگاه: دستور معاون محترم پشتیبانی و توسعه

 : ........................شماره 

 

 

 باشد.(می ریال ........................................ریال و خارج از استان ......................................... برای اردوی داخل استان دانشجو ینه سفر کمک هز)

 عملیات اجرایی کارپرداز:

 نوع و تعداد وسیله نقلیه:

 شماره تماس                  نام راننده                                          پالک                   یردولتی       غ دولتی/ الف(

 شماره تماس                  نام راننده                                  پالک                          یردولتی         غ ب( دولتی/

 شماره تماس                   نام راننده                                    پالک                                 یردولتیج( دولتی/ غ

 

 امضاء وتاریخ    /رئیس اداره خدمات و تدارکات  

 دانشجویی دانشگاه: دستور معاون محترم

 انجام گرفت. .............هماهنگی و مکاتبات الزم جهت اسکان و تغذیه با دانشگاه/ موسسسه .................

 

 امضاء وتاریخ   دانشگاه/ معاون دانشجویی
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