
 معاونت فرهنگی

 66481610و دورنگار:  شماره تماس، ، طبقه سوم، معاونت فرهنگی، دبیرخانه شوراي فرهنگی16آذر، پالك  16تهران، خیابان انقالب اسالمی، خیابان 
 

 آموزشیاردوي درخواست مجوز  الف)-4 يفرم شماره       
 در دبیرخانه: تاریخ ثبت درخواست          

 مدیر محترم گروه  .........................................
ه پیوست بنیز هرست دانشجویان درس و ف دارد،از نیازدید ......... که طبق سرفصل به ب..................................با سالم و احترام، به استحضار می رساند براي درس 

 . گردداعالم میبا جزییات زیر تحت نظر و با مسئولیت اینجانب  باشد، بازدید آموزشیمی
 .......................ه ..............یلق. با وسیله ن....................................... از مسیر ......................................... ....... مقصد....ریخ برگزاري اردو ..........................تا

 ........امین منابع مالی...................ت لمح ...................................ت .....دانشجویان: پسر ................................. دختر ................................. محل اقامتعداد 
 شود. پیوست ارسال می ي اردو و فهرست عوامل اجرایی بهدر ضمن جزییات برنامه

خ مور 297لسه جش عالی مصوب آموز ها و موسساتاردوهاي دانشجویی دانشگاه ينامهاینجانب ضمن آگاهی و رعایت کامل ضوابط و مقررات، بویژه آیین
خواهشمند  دانم.یممتعهد  نامهمفاد آیینها و مراکز آموزشی، در برگزاري اردوي یاد شده خود را نسبت به رعایت شوراي اسالمی شدن دانشگاه 15/06/95

 است دستور فرمایید تا موضوع اردو بررسی و نسبت به صدور مجوز اقدام شود. 
 امضا مدرس / تاریخ:                                            

 
 

       بخش الزامی است)             گروهنظر شوراي گروه درباره ضرورت برگزاري اردوي آموزشی (طرح موضوع در جلسه  *
                                                    : مخالفت شد ب      تائید شد ف:مطرح گردید و ال.. ……........................… تاریخ ...............................…...گروهموضوع در جلسه شوراي    
 دلیل:عدم تائید موضوع به    

 مضا مدیر گروه /تاریخ:ا                                                                                                                                                                         
 

 :پردیس/آموزشی دانشکدهعلمی/نظر معاونت  *
    موردتایید نیست       اردوي آموزشی فوق مورد تایید است    
 عدم تایید موضوع به دلیل:         

 ، امضاء، مهر، تاریخآموزشیلمی/عمعاون  ام خانوادگینام و ن                                                                                                
 

                                  

 
و با برگزاري  حطر ......................پردیس ......گی دانشکده/اي فرهن.................................. شور تاریخ ..........................روز  برگزاري اردو در جلسه موضوع

شوراي اسالمی شدن  15/06/95مورخ  297ها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسه اردوهاي دانشجویی دانشگاه ينامهآیینرعایت  منوط به این اردو
تاکید  وردم تا نکات تخاذ گردداعمل آمد. لذا مقتضی است ترتیبی و نیز شرایط زیر موافقت بهو دستورالعمل اجرایی آن  ها و مراکز آموزشیدانشگاه

 :رعایت شود رگزارکنندگانتوسط ب زیر
 يعهدهر دانشگاه ب مقررات اردوها وو دستورالعمل اجرایی نامه آئین و رعایت مجوز مسئولیت اجراي برنامه در چارچوب -1

 .است هبرگزارکنند
منوط  هاي دیگرباشد و برگزاري برنامهشده میجهت برگزاري اردوي فوق در مکان و زمان تعیین فقطصادرشده  مجوز -2
 .باشدمی مراجع ذیربط از مجوز اخذ به
 ) دستورالعمل اجرایی در طول زمان برگزاري اردو الزامی است. 19ي (رعایت موارد ایمنی مندرج در ماده -3
 
 

 امضاء، مهر، تاریخ، دانشجویی و فرهنگی نام و نام خانوادگی معاون

 



 معاونت فرهنگی
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 آموزشیاردوي درخواست مجوز ب) -4 يفرم شماره       
 در دبیرخانه: تاریخ ثبت درخواست          

 مدیر محترم گروه  .........................................
ه پیوست بهرست دانشجویان درس نیز فو  دارد،یاز نازدید ......... که طبق سرفصل به ب........با سالم و احترام، به استحضار می رساند براي درس ..........................

 . گرددبا جزییات زیر اعالم میتحت نظر و با مسئولیت اینجانب باشد، بازدید آموزشی می
 .......................ه ..............یلق. با وسیله ن....................................... از مسیر ........................................ مقصد ............ریخ برگزاري اردو ..........................تا

 ........امین منابع مالی...................ت لمح ...................................ت .....دانشجویان: پسر ................................. دختر ................................. محل اقامتعداد 
 شود. پیوست ارسال می ي اردو و فهرست عوامل اجرایی بهدر ضمن جزییات برنامه

رخ مو 297جلسه  زش عالی مصوبها و موسسات آمواردوهاي دانشجویی دانشگاه ينامهاینجانب ضمن آگاهی و رعایت کامل ضوابط و مقررات، بویژه آیین
خواهشمند  دانم.یممتعهد  نامهمفاد آیینها و مراکز آموزشی، در برگزاري اردوي یاد شده خود را نسبت به رعایت شوراي اسالمی شدن دانشگاه 15/06/95

 است دستور فرمایید تا موضوع اردو بررسی و نسبت به صدور مجوز اقدام شود. 
 امضا مدرس / تاریخ:                                            

 
 

      *نظر شوراي گروه درباره ضرورت برگزاري اردوي آموزشی (طرح موضوع در جلسه گروه بخش الزامی است)             
                                                    : مخالفت شد ب     : تائید شد مطرح گردید و الف.. ……........................…مورخ ............................... …...موضوع در جلسه شوراي گروه   
 عدم تائید موضوع به دلیل:    

 مضا مدیر گروه /تاریخ:ا                                                                                                                                                                         
 

 *نظر معاونت علمی/آموزشی دانشکده/پردیس:
    موردتایید نیست       فوق مورد تایید است  اردوي آموزشی   
 عدم تایید موضوع به دلیل:         

 نام و نام خانوادگی معاون علمی/آموزشی، امضاء، مهر، تاریخ
                                                       

منوط  این اردواري ه تهران طرح و با برگزاردوهاي دانشگا يهکمیت..................................  تاریخ ..........................روز  برگزاري اردو در جلسه موضوع
ها و سالمی شدن دانشگاهاشوراي  15/06/95مورخ  297ها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسه اردوهاي دانشجویی دانشگاه ينامهآیینرعایت  به

توسط  رتاکید زی وردم نکات عمل آمد. لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تاو نیز شرایط زیر موافقت بهآن و دستورالعمل اجرایی  مراکز آموزشی
 :رعایت شود برگزارکنندگان

 يهدهعر دانشگاه ب مقررات اردوها وو دستورالعمل اجرایی نامه آئین و رعایت مجوز در چارچوب مسئولیت اجراي اردو -1
  ه است.برگزارکنند

منوط  هاي دیگرباشد و برگزاري برنامهشده میجهت برگزاري اردوي فوق در مکان و زمان تعیین فقطصادرشده  مجوز -2
 .باشدمی مراجع ذیربط از مجوز اخذ به
 اردو الزامی است.  زمان برگزاري) دستورالعمل اجرایی در طول 19(ي رعایت موارد ایمنی مندرج در ماده -3
 
 

 امضاء، مهر، تاریخ، فرهنگی دانشگاه خانوادگی معاوننام و نام 
 
 



 معاونت فرهنگی
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 )6( يفرم شماره
 .................................... تاریخکننده در اردوي ................................... فهرست دانشجویان شرکت

 امضاء شماره تلفن پردیسدانشکده/ ملی کد شماره دانشجویی خانوادگینام  نام و ردیف

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

 مهر و امضاي معاون دانشجویی و فرهنگی  اردو  يمهر و امضاي برگزار کننده
 

 
 

 



 معاونت فرهنگی
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 تعالیبسمه

 
 سرپرست اردوحکم ابالغ 

 
 ........  جناب آقاي/سر کار خانم

 
..به عنوان .............................. لغایت ............................ب این ابالغ از تاریخ ج، به موعهد، شایستگی و تجارب ارزنده شمابا سالم و احترام، نظر به ت

 ید. گردشود، منصوب میسرپرست اردوي دانشجویی که در محل ....................................... برگزار می
مورخ  297ي ب جلسهاردوهاي دانشجویی مصو ينامهانتظار دارد که با هماهنگی و همکاري سایر عوامل اجرایی و رعایت دقیق مفاد آیین

ویش را در خاهتمام  و دستورالعمل اجرایی آن بر اساس شرح وظایف محوله نهایت ها و مراکز آموزشیشوراي اسالمی شدن دانشگاه 15/6/95
دو توسط ج ارزیابی ارگزارش مستند به همراه نتای ،به ذکر است که موظفید بعد از اتمام اردو ها مبذول نمایید. الزمبرگزاري مطلوب برنامه

 گردد. در ضمن شرح وظایف جنابعالی به پیوست ارسال میدانشجویان را ارسال فرمایید. 
 
 
 

 مهر و امضا
 معاون فرهنگی و دانشجویی/معاون علمی/معاون آموزشی دانشکده/پردیس

 
 
 
 

 شرح وظایف سرپرست اردو
 ل اجرایی اردوها؛تورالعمنامه و دسمطالعه دقیق آیین -1
 مل اجرایی ذیربط؛دریافت ابالغ و حکم ماموریت خود و سایر عوا -2
 زومات مورد نیاز برگزاري اردو؛بینی و دریافت تمامی امکانات و ملپیش -3
اي لین ذیربط بربا مسئوی کسب اطالع الزم از مکان برگزاري اردو یا بازدید، تایید آن از جهت ایمنی، وجود امکانات ضروري و هماهنگ -4

 اسکان، پذیرایی و ...؛
 ي وسایل نقلیه، راننده و ... .) در خصوص بیمه19ررسی و تایید ضوابط و مقررات ایمنی مندرج در ماده (ب -5
ایمنی، ات ها، شرایط محل و آشنا کردن آنها با نکتوجیهی براي عوامل اجرایی در خصوص سازماندهی، محتوي برنامه يتشکیل جلسه -6

 نري، ورزشی، آموزشی، ارزشیابی و ....؛هاي فرهنگی، هخطرهاي احتمالی و واگذاري مسئولیت فعالیت
 فهرست دانشجویان به همراه شماره دانشجویی و شماره تماس آنها؛  يتهیه -7
 راقبت دقیق بر امور بهداشتی و تغذیه در مسیر حرکت و اسکان؛م -8
  ؛نامه اردوها و ضوابط ایمنی در طول مدت اردوات دانشگاه، آییننظارت دقیق جهت رعایت مقرر -9

 ي اردو. کنندهي آن به برگزارکنندگان در اردو و ارائهشرکتظرات ي برگزاري برنامه، همراه با ارزیابی ني گزارش نهایی از نحوهتهیه -10
 


