
 معاونت فرهنگي

 11616166: شماره تماس و دورنگار، ، طبقه سوم، معاونت فرهنگي، دبيرخانه شوراي فرهنگي61آذر، پالك  61ن انقالب اسالمي، خيابان تهران، خيابا
 

 

 اردوي فرهنگیدرخواست مجوز  (الف-1 ) فرم شماره               
 :در دبیرخانه تاریخ ثبت درخواست          

 ............................ پردیس/معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشکده

روزه را با مشخصات زیر به سرپرستي .......... .............. دارد اردوي فرهنگيدر نظر ............ ..................... رساند با سالم و احترام، به استحضار مي

 . برگزار نماید............................. با شماره تماس ................................. خانم /آقاي

 تشکيالتي        ي جهاد      راهيان نور        سياحتي    هنري      زیارتي : فرهنگينوع اردوي 

 .......................................با وسيله نقليه ................................. از مسير ................................. مقصد ................................. ریخ برگزاري اردو ات

 ......................محل تامين منابع مالي  .................................محل اقامت ................................. دختر .. ...............................پسر : دانشجویان

 . شود اردو و فهرست عوامل اجرایي به پيوست ارسال مي  برنامهجزیيات در ضمن 

شوراي اسالمي  61/61/91مورخ  792ها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه شجویي دانشگاهاردوهاي دان  نامه اطالع از مفاد آیينضمن اعالم اینجانب 

خواهشمند  .دانم متعهد مي نامه مفاد آیين، در برگزاري اردوي یاد شده خود را نسبت به رعایت و دستورالعمل اجرایي آن ها و مراکز آموزشيشدن دانشگاه

 . صدور مجوز اقدام شود است دستور فرمایيد نسبت به بررسي موضوع و

 

 

 تاریخ/مهر و امضاي واحد برگزار کننده

 

 

طرح و با ....................................  دانشکده/شوراي فرهنگي پردیس.. ........................ تاریخ ..........................روز  برگزاري اردو در جلسه موضوع

شوراي  61/61/91مورخ  792ها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه نامه اردوهاي دانشجویي دانشگاه آیينت رعای منوط به این اردوبرگزاري 

لذا مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا . عمل آمد و نيز شرایط زیر موافقت بهو دستورالعمل اجرایي آن  ها و مراکز آموزشياسالمي شدن دانشگاه

 :رعایت شود نندگانتوسط برگزارک زیر تاکيد مورد نکات

  عهدهر دانشگاه ب مقررات اردوها وو دستورالعمل اجرایی نامه  آئین و رعایت مجوز در چارچوب اردومسئولیت اجراي  -1

 .است هبرگزارکنند

منوط  هاي دیگر باشد و برگزاري برنامه شده می جهت برگزاري اردوي فوق در مکان و زمان تعیین فقطصادرشده  مجوز -2

 .است مراجع ذیربط از مجوز اخذ به

 . دستورالعمل اجرایی در طول زمان برگزاري اردو الزامی است( 11)  عایت موارد ایمنی مندرج در مادهر -3

 

 

 

 

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

 

 

 

 
 



 معاونت فرهنگي

 11616166: شماره تماس و دورنگار، ، طبقه سوم، معاونت فرهنگي، دبيرخانه شوراي فرهنگي61آذر، پالك  61ن انقالب اسالمي، خيابان تهران، خيابا
 

 اردوي فرهنگیدرخواست مجوز ( ب-1 )  فرم شماره               
 :در دبیرخانه تاریخ ثبت درخواست          

 دانشگاه تهرانمعاون محترم فرهنگی 

روزه را با مشخصات زیر به سرپرستي .......... .............. در نظر دارد اردوي فرهنگي............ ..................... رساند با سالم و احترام، به استحضار مي

 . برگزار نماید............................. با شماره تماس .............. ...................خانم /آقاي

 تشکيالتي        جهادي       راهيان نور        سياحتي    هنري      زیارتي : فرهنگينوع اردوي 

 .......................................با وسيله نقليه ................................. از مسير ....... ..........................مقصد ................................. ریخ برگزاري اردو ات

 ......................ي محل تامين منابع مال .................................محل اقامت ................................. دختر ................................. پسر : دانشجویان

 . شود اردو و فهرست عوامل اجرایي به پيوست ارسال مي  برنامهجزیيات در ضمن 

شوراي اسالمي  61/61/91مورخ  792ها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه اردوهاي دانشجویي دانشگاه  نامه اطالع از مفاد آیينضمن اعالم اینجانب 

خواهشمند  .دانم متعهد مي نامه مفاد آیين، در برگزاري اردوي یاد شده خود را نسبت به رعایت و دستورالعمل اجرایي آن شيها و مراکز آموزشدن دانشگاه

 . است دستور فرمایيد نسبت به بررسي موضوع و صدور مجوز اقدام شود

 

 

 تاریخ/مهر و امضاي واحد برگزار کننده

 

 

این اردوهاي دانشگاه تهران طرح و با برگزاري  صدور مجوز  کميته..................................  تاریخ  ..........................روز  برگزاري اردو در جلسه موضوع

شوراي اسالمي شدن  61/61/91مورخ  792ها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه اردوهاي دانشجویي دانشگاه ي نامه آیينرعایت  منوط به اردو

تاکيد  مورد لذا مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا نکات. عمل آمد و نيز شرایط زیر موافقت بهو دستورالعمل اجرایي آن  راکز آموزشيها و مدانشگاه

 :رعایت شود توسط برگزارکنندگان زیر

  عهده ردانشگاه ب مقررات اردوها وو دستورالعمل اجرایی نامه  آئین و رعایت مجوز در چارچوباردو مسئولیت اجراي  -1

 .است هبرگزارکنند

منوط  هاي دیگر باشد و برگزاري برنامه شده می جهت برگزاري اردوي فوق در مکان و زمان تعیین فقطصادرشده  مجوز -2

 .است مراجع ذیربط از مجوز اخذ به

 . دستورالعمل اجرایی در طول زمان برگزاري اردو الزامی است( 11)  عایت موارد ایمنی مندرج در مادهر -3

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 



 معاونت فرهنگي
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 ورزشی اردويدرخواست مجوز  (الف-2 ) فرم شماره               
 :در دبیرخانه تاریخ ثبت درخواست          

 ............................ پردیس/معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشکده

روزه را با مشخصات زیر ................... در نظر دارد اردوي ورزشي ................................. تيم ورزشي /به استحضار مي رساند انجمن با سالم و احترام، 

 . برگزار نماید................................. خانم /به سرپرستي آقاي

 سایر فعاليت هاي ورزشي     هاي ورزشي به مسابقات  اعزام تيم: نوع اردوي ورزشي

 .......................................با وسيله نقليه ................................. از مسير ................................. مقصد ................................. ریخ برگزاري اردو ات

 ......................محل تامين منابع مالي  .................................محل اقامت ................................. دختر ......... ........................پسر : دانشجویان

 . شود اردو و فهرست عوامل اجرایي به پيوست ارسال ميي  برنامهجزیيات در ضمن 

شوراي اسالمي شدن  61/61/91مورخ  792ها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه دانشجویي دانشگاه اردوهاي  نامه اطالع از مفاد آیينلذا ضمن اعالم 

خواهمشند است  .دانم متعهد مي نامه مفاد آیين، در برگزاري اردوي یاد شده خود را نسبت به رعایت و دستورالعمل اجرایي آن ها و مراکز آموزشيدانشگاه

 . وع و صدور مجوز اقدام شوددستور فرمایيد نسبت به بررسي موض

 

 تاریخ/مهر و امضاي واحد برگزار کننده

 

طرح و با برگزاري ..............................   پردیس/شوراي فرهنگي دانشکده.......... .................... تاریخ ..........................روز  برگزاري اردو در جلسه موضوع

شوراي اسالمي شدن  61/61/91مورخ  792ها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه اردوهاي دانشجویي دانشگاه  نامه آیينیت رعا منوط به این اردو

تاکيد  مورد لذا مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا نکات. عمل آمد و نيز شرایط زیر موافقت بهو دستورالعمل اجرایي آن  ها و مراکز آموزشيدانشگاه

 :رعایت شود رکنندگانتوسط برگزا زیر

  عهدهر دانشگاه ب مقررات اردوها وو دستورالعمل اجرایی نامه  آئین و رعایت مجوز در چارچوب اردومسئولیت اجراي  -1

 .است هبرگزارکنند

منوط  هاي دیگر باشد و برگزاري برنامه شده می جهت برگزاري اردوي فوق در مکان و زمان تعیین فقطصادرشده  مجوز -2

 .باشد می مراجع ذیربط از مجوز ذاخ به

 . دستورالعمل اجرایی در طول زمان برگزاري اردو الزامی است( 11)  رعایت موارد ایمنی مندرج در ماده -3

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 معاونت فرهنگي
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 شیورز اردويدرخواست مجوز ( ب-2 ي فرم شماره               
 :در دبیرخانه تاریخ ثبت درخواست          

 فرهنگی دانشگاه تهرانمعاون محترم 

روزه را با مشخصات زیر ................... در نظر دارد اردوي ورزشي ................................. تيم ورزشي /با سالم و احترام، به استحضار مي رساند انجمن 

 . برگزار نماید.............................. ...خانم /به سرپرستي آقاي

 هاي ورزشي  سایر فعاليت    هاي ورزشي به مسابقات  اعزام تيم: نوع اردوي ورزشي

 .......................................با وسيله نقليه  .................................از مسير ................................. مقصد ................................. ریخ برگزاري اردو ات

 ......................محل تامين منابع مالي  .................................محل اقامت ................................. دختر ................................. پسر : دانشجویان

 . شود دو و فهرست عوامل اجرایي به پيوست ارسال ميار  برنامهجزیيات در ضمن 

شوراي اسالمي شدن  61/61/91مورخ  792ها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه اردوهاي دانشجویي دانشگاه  نامه اطالع از مفاد آیينلذا ضمن اعالم 

خواهمشند است  .دانم متعهد مي نامه مفاد آیينود را نسبت به رعایت ، در برگزاري اردوي یاد شده خو دستورالعمل اجرایي آن ها و مراکز آموزشيدانشگاه

 . دستور فرمایيد نسبت به بررسي موضوع و صدور مجوز اقدام شود

 

 تاریخ/مهر و امضاي واحد برگزار کننده

 

 

این اردوهاي دانشگاه تهران طرح و با برگزاري صدور مجوز   کميته.. ................................ تاریخ ..........................روز  برگزاري اردو در جلسه موضوع

شوراي اسالمي شدن  61/61/91مورخ  792ها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه اردوهاي دانشجویي دانشگاه  نامه آیينرعایت  منوط به اردو

تاکيد  مورد لذا مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا نکات. عمل آمد ت بهو نيز شرایط زیر موافقو دستورالعمل اجرایي آن  ها و مراکز آموزشيدانشگاه

 :رعایت شود توسط برگزارکنندگان زیر

  عهدهر دانشگاه ب مقررات اردوها وو دستورالعمل اجرایی نامه  آئین و رعایت مجوز در چارچوب اردومسئولیت اجراي  -1

 .است هبرگزارکنند

منوط  هاي دیگر باشد و برگزاري برنامه شده می اردوي فوق در مکان و زمان تعیینجهت برگزاري  فقطصادرشده  مجوز -2

 .باشد می مراجع ذیربط از مجوز اخذ به

 . دستورالعمل اجرایی در طول زمان برگزاري اردو الزامی است( 11)  عایت موارد ایمنی مندرج در مادهر -3

 

 

 

 

 ء، مهر، تاریخامضا، فرهنگی دانشگاه نام و نام خانوادگی معاون

 

 

 

 

 



 معاونت فرهنگي
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 علمیاردوي درخواست مجوز  (الف-3 ) فرم شماره          
 :در دبیرخانه تاریخ ثبت درخواست          

 .... مدیر محترم گروه 

روزه را با مشخصات ............... ....در نظر دارد اردوي علمي ................................. رساند انجمن علمي دانشجویي  با سالم و احترام، به استحضار مي

 . برگزار نماید................................. خانم /زیر به سرپرستي آقاي

 ................................. با وسيله نقليه................................. از مسير ................................. مقصد ................................. ریخ برگزاري اردو ات

 نشست ها و بازدیدهاي علمي                ها  کنفرانس              شرکت در نمایشگاه و بازدیدهاي تخصصي

 : ........................محل تامين منابع مالي ................................. :محل اقامت................................. دختر ................................. پسر : دانشجویان

 . شود اردو و فهرست عوامل اجرایي به پيوست ارسال مي  برنامهجزیيات در ضمن 

سالمي شدن شوراي ا 61/61/91مورخ  792ها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه اردوهاي دانشجویي دانشگاه  نامه اطالع از مفاد آیينلذا ضمن اعالم 

خواهشمند است دستور  .دانم متعهد مي نامه مفاد آیين، در برگزاري اردوي یاد شده خود را نسبت به و دستورالعمل اجرایي آن ها و مراکز آموزشيدانشگاه

 . فرمایيد نسبت به بررسي موضوع و صدور مجوز اقدام شود

 مهر و امضاي واحد برگزار کننده

 

 

 

 

 (                  ستا الزامی گروهطرح موضوع در جلسه شوراي ) برگزاري اردوي علمیره ضرورت دربا نظر شوراي گروه *

                                     مخالفت شد : ب     تائيد شد:مطرح گردید و الف .. ……........................… تاریخ ..................................… موضوع در جلسه شوراي گروه  

 :عدم تائيد موضوع به دليل   

 :تاریخ/ مدیر گروهامضا                                                                                                                  

 

 

طرح و با ............................  پردیس/شوراي فرهنگي دانشکده...................... ............ تاریخ ..........................روز  برگزاري اردو در جلسه موضوع

شوراي  61/61/91مورخ  792ها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه اردوهاي دانشجویي دانشگاه  نامه آیينرعایت  منوط به این اردوبرگزاري 

لذا مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا . عمل آمد و نيز شرایط زیر موافقت بهرالعمل اجرایي آن و دستو ها و مراکز آموزشياسالمي شدن دانشگاه

 :رعایت شود توسط برگزارکنندگان تاکيد زیر مورد نکات

  عهدهر دانشگاه ب مقررات اردوها وو دستورالعمل اجرایی نامه  آئین و رعایت مجوز در چارچوب اردو مسئولیت اجراي -1

 .ه استبرگزارکنند

منوط  هاي دیگر باشد و برگزاري برنامه شده می جهت برگزاري اردوي فوق در مکان و زمان تعیین فقطصادرشده  مجوز -2

 .باشد می مراجع ذیربط از مجوز اخذ به

 . دستورالعمل اجرایی در طول زمان برگزاري اردو الزامی است( 11)  عایت موارد ایمنی مندرج در مادهر -3

 

 دانشجویی و فرهنگی، امضاء، مهر، تاریخ م خانوادگی معاوننام و نا
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 علمیاردوي درخواست مجوز ( ب-3 ) فرم شماره          

 :در دبیرخانه تاریخ ثبت درخواست          

 .... مدیر محترم گروه 

روزه را با مشخصات ................... در نظر دارد اردوي علمي ......... ........................رساند انجمن علمي دانشجویي  با سالم و احترام، به استحضار مي

 . برگزار نماید................................. خانم /زیر به سرپرستي آقاي

 .................................با وسيله نقليه ...................... ...........از مسير ................................. مقصد ................................. ریخ برگزاري اردو ات

 ها و بازدیدهاي علمي نشست                ها  کنفرانس              شرکت در نمایشگاه و بازدیدهاي تخصصي

 : ........................محل تامين منابع مالي ................................. :محل اقامت...... ...........................دختر ................................. پسر : دانشجویان

 . شود اردو و فهرست عوامل اجرایي به پيوست ارسال مي  برنامهجزیيات در ضمن 

شوراي اسالمي شدن  61/61/91مورخ  792الي مصوب جلسه ها و موسسات آموزش عاردوهاي دانشجویي دانشگاه  نامه اطالع از مفاد آیينلذا ضمن اعالم 

خواهشمند است دستور  .دانم متعهد مي نامه مفاد آیين، در برگزاري اردوي یاد شده خود را نسبت به و دستورالعمل اجرایي آن ها و مراکز آموزشيدانشگاه

 . فرمایيد نسبت به بررسي موضوع و صدور مجوز اقدام شود

 مهر و امضاي واحد برگزار کننده

 

 

 

 (                  ستا الزامی گروهطرح موضوع در جلسه شوراي ) برگزاري اردوي علمیدرباره ضرورت  نظر شوراي گروه *

                                     مخالفت شد : ب     تائيد شد:ف مطرح گردید و ال.. ……........................… تاریخ............................... ...…موضوع در جلسه شوراي گروه   

 :عدم تائيد موضوع به دليل   

 :تاریخ/ مدیر گروهامضا                                                                                                                  

 

 

اردوهاي دانشگاه تهران طرح و با برگزاري صدور مجوز کميته در ..................................  تاریخ ..........................روز  جلسهبرگزاري اردو در  موضوع

مي شدن شوراي اسال 61/61/91مورخ  792ها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه اردوهاي دانشجویي دانشگاه  نامه آیينرعایت  منوط به این اردو

تاکيد  مورد لذا مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا نکات. عمل آمد و نيز شرایط زیر موافقت بهو دستورالعمل اجرایي آن  ها و مراکز آموزشيدانشگاه

 :رعایت شود توسط برگزارکنندگان زیر

  عهدهر دانشگاه ب مقررات ا واردوهو دستورالعمل اجرایی نامه  آئین و رعایت مجوز در چارچوب اردو مسئولیت اجراي -1

 .ه استبرگزارکنند

منوط  هاي دیگر باشد و برگزاري برنامه شده می جهت برگزاري اردوي فوق در مکان و زمان تعیین فقطصادرشده  مجوز -2

 .باشد می مراجع ذیربط از مجوز اخذ به

 . مان برگزاري اردو الزامی استدستورالعمل اجرایی در طول ز( 11)  عایت موارد ایمنی مندرج در مادهر -3

 

 

 

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

 

 

 



 معاونت فرهنگي

 11616166: شماره تماس و دورنگار، ، طبقه سوم، معاونت فرهنگي، دبيرخانه شوراي فرهنگي61آذر، پالك  61ن انقالب اسالمي، خيابان تهران، خيابا
 

 
 آموزشیاردوي درخواست مجوز  (الف-4 )فرم شماره       

 :در دبیرخانه تاریخ ثبت درخواست          

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

به پيوست نيز و فهرست دانشجویان درس  دارد،نياز که طبق سرفصل به بازدید ......... ..................................م و احترام، به استحضار مي رساند براي درس با سال

 . گردد اعالم ميبا جزیيات زیر تحت نظر و با مسئوليت اینجانب  باشد، بازدید آموزشي مي

 .....................................با وسيله نقليه ................... ....................از مسير ........................ ..................مقصد ....... ..............................ریخ برگزاري اردو تا

 ...........................محل تامين منابع مالي ........................................محل اقامت ....................... ..........دختر ................................. پسر : دانشجویانتعداد 

 . شود اردو و فهرست عوامل اجرایي به پيوست ارسال مي  در ضمن جزیيات برنامه

مورخ  792ها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه اردوهاي دانشجویي دانشگاه  مهنا آیيناینجانب ضمن آگاهي و رعایت کامل ضوابط و مقررات، بویژه 

خواهشمند  .دانم متعهد مي نامه مفاد آیينها و مراکز آموزشي، در برگزاري اردوي یاد شده خود را نسبت به رعایت شوراي اسالمي شدن دانشگاه 61/61/91

 . ه صدور مجوز اقدام شوداست دستور فرمایيد تا موضوع اردو بررسي و نسبت ب

 :تاریخ/ امضا مدرس                                             

 

 

 (                  بخش الزامی است گروهطرح موضوع در جلسه )نظر شوراي گروه درباره ضرورت برگزاري اردوي آموزشی  *

                                     مخالفت شد : ب      تائيد شد :مطرح گردید و الف.. ……........................… تاریخ ..................................…گروهموضوع در جلسه شوراي   

 :دليل عدم تائيد موضوع به   

 :تاریخ/امضا مدیر گروه                                                                                                                  

 

 :پردیس/آموزشی دانشکده/علمینظر معاونت  *

    موردتایيد نيست       اردوي آموزشي فوق مورد تایيد است    

 :      عدم تایيد موضوع به دليل   

 ، امضاء، مهر، تاریخآموزشی/علمیمعاون  نام و نام خانوادگی                                                                                                

 
                                  

 

طرح و با  ............................پردیس /شوراي فرهنگي دانشکده..................................  تاریخ ..........................روز  برگزاري اردو در جلسه موضوع

شوراي  61/61/91مورخ  792ها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه اردوهاي دانشجویي دانشگاه  نامه آیينرعایت  منوط به این اردوبرگزاري 

گردد تا لذا مقتضي است ترتيبي اتخاذ . عمل آمد و نيز شرایط زیر موافقت بهو دستورالعمل اجرایي آن  ها و مراکز آموزشياسالمي شدن دانشگاه

 :رعایت شود توسط برگزارکنندگان تاکيد زیر مورد نکات

  عهدهر دانشگاه ب مقررات اردوها وو دستورالعمل اجرایی نامه  آئین و رعایت مجوز مسئولیت اجراي برنامه در چارچوب -1

 .است هبرگزارکنند

منوط  هاي دیگر باشد و برگزاري برنامه شده می جهت برگزاري اردوي فوق در مکان و زمان تعیین فقطصادرشده  مجوز -2

 .باشد می مراجع ذیربط از مجوز اخذ به

 . دستورالعمل اجرایی در طول زمان برگزاري اردو الزامی است( 11)  عایت موارد ایمنی مندرج در مادهر -3

 

 

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



 معاونت فرهنگي

 11616166: شماره تماس و دورنگار، ، طبقه سوم، معاونت فرهنگي، دبيرخانه شوراي فرهنگي61آذر، پالك  61ن انقالب اسالمي، خيابان تهران، خيابا
 

 
 آموزشیاردوي درخواست مجوز ( ب-4 ) فرم شماره       

 :در دبیرخانه تاریخ ثبت درخواست          

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

و فهرست دانشجویان درس نيز به پيوست  دارد،نياز که طبق سرفصل به بازدید ......... ..................................با سالم و احترام، به استحضار مي رساند براي درس 

 . گردد با جزیيات زیر اعالم ميتحت نظر و با مسئوليت اینجانب باشد، بازدید آموزشي  مي

 .....................................با وسيله نقليه ............. ..........................از مسير ........................ ..................مقصد ....... ..............................ریخ برگزاري اردو تا

 ...........................محل تامين منابع مالي ........................................محل اقامت ................................. دختر ................................. پسر : دانشجویانتعداد 

 . شود اردو و فهرست عوامل اجرایي به پيوست ارسال مي  در ضمن جزیيات برنامه

مورخ  792ها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه اردوهاي دانشجویي دانشگاه  نامه اینجانب ضمن آگاهي و رعایت کامل ضوابط و مقررات، بویژه آیين

خواهشمند  .دانم متعهد مي نامه مفاد آیينوزشي، در برگزاري اردوي یاد شده خود را نسبت به رعایت ها و مراکز آمشوراي اسالمي شدن دانشگاه 61/61/91

 . است دستور فرمایيد تا موضوع اردو بررسي و نسبت به صدور مجوز اقدام شود

 :تاریخ/ امضا مدرس                                             

 

 

 (                  طرح موضوع در جلسه گروه بخش الزامی است)رگزاري اردوي آموزشی نظر شوراي گروه درباره ضرورت ب*

                                     مخالفت شد : ب     تائيد شد : مطرح گردید و الف.. ……........................…مورخ ............................... ...…موضوع در جلسه شوراي گروه  

 :عدم تائيد موضوع به دليل   

 :تاریخ/امضا مدیر گروه                                                                                                                  

 

 :پردیس/آموزشی دانشکده/نظر معاونت علمی*

    د نيست  موردتایي     اردوي آموزشي فوق مورد تایيد است    

 :      عدم تایيد موضوع به دليل   

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

                                                       

منوط  این اردواردوهاي دانشگاه تهران طرح و با برگزاري   کميته .................................. تاریخ ..........................روز  برگزاري اردو در جلسه موضوع

ها و مراکز شوراي اسالمي شدن دانشگاه 61/61/91مورخ  792ها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه اردوهاي دانشجویي دانشگاه  نامه آیينرعایت  به

توسط  تاکيد زیر مورد لذا مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا نکات. مدعمل آ و نيز شرایط زیر موافقت بهو دستورالعمل اجرایي آن  آموزشي

 :رعایت شود برگزارکنندگان

  عهدهر دانشگاه ب مقررات اردوها وو دستورالعمل اجرایی نامه  آئین و رعایت مجوز در چارچوب مسئولیت اجراي اردو -1

  .ه استبرگزارکنند

منوط  هاي دیگر باشد و برگزاري برنامه شده می ق در مکان و زمان تعیینجهت برگزاري اردوي فو فقطصادرشده  مجوز -2

 .باشد می مراجع ذیربط از مجوز اخذ به

 . اردو الزامی است زمان برگزاريدستورالعمل اجرایی در طول ( 11)  رعایت موارد ایمنی مندرج در ماده -3

 

 

 اریخامضاء، مهر، ت، فرهنگی دانشگاه نام و نام خانوادگی معاون

 



 معاونت فرهنگي

 11616166: شماره تماس و دورنگار، ، طبقه سوم، معاونت فرهنگي، دبيرخانه شوراي فرهنگي61آذر، پالك  61ن انقالب اسالمي، خيابان تهران، خيابا
 

 

 (5) ي شمارهفرم 
 

 (کنندگان در اردو شرکتمخصوص )تعهدنامه اردو 

 

من ض ،نمایم تعهد مي......................................... با شماره دانشجویي ................................ دانشجوي رشته ......................................................... اینجانب 

.......................................... شود، در اردوي  اردو ذکر ميسرپرست با توجه دقيق به مقرراتي که توسط  اعالم رضایت خود با قبول کليه موارد ذیل و

 .شرکت نمایم ،گردد برگزار مي ...................................که توسط  ..................با مبلغ ....................... لغایت ........................ مورخ 

 

 :تذکرات

 .الزامي است زمان اردودر طول  گاهدانشمقررات  رعایت شئونات اسالمي و -6

 .رات اینجانب با امکانات در نظر گرفته شده همسو باشدانتظا ،نمایم گاهي از شرایط رفاهي اردو تعهد ميآبا  -7

 .شده حداقل نيم ساعت قبل از زمان حرکت الزامي است حضور در مکان مشخص -3

 .شود در صورت انصراف از اردو شهریه دریافت شده عودت داده نمي -6

 .طور کلي ممنوع است همنظور دیدار اقوام و دوستان ب خروج از اردو به -1

 .تواند در اردو شرکت نماید مي ،باشد اردو ميفهرست تنها فردي که مشخصات او در  -1

ها بنا به تشخيص مسئولين ذیربط  جاده نامساعد بودن شرایط آب و هوایي و در صورت به حد نصاب نرسيدن تعداد افراد شرکت کننده و -2

 .اردو لغو خواهد شد

 .ایماردو را مطلع نم سرپرستنام  قبل از ثبت ،نمایم چنانچه سفر مذکور براي سالمتي اینجانب از نظر پزشکي مضر باشد تعهد مي  -1

 
 

 

 امضاء دانشجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 معاونت فرهنگي

 11616166: شماره تماس و دورنگار، ، طبقه سوم، معاونت فرهنگي، دبيرخانه شوراي فرهنگي61آذر، پالك  61ن انقالب اسالمي، خيابان تهران، خيابا
 

 

 (6) ي فرم شماره

 .................................... تاریخ................................... کننده در اردوي  فهرست دانشجویان شرکت

 امضاء شماره تلفن پردیس/دانشکده ملی کد شماره دانشجویی خانوادگینام  نام و ردیف

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

 ی و فرهنگیمعاون دانشجوی ءمهر و امضا  اردو  ي برگزار کننده ءمهر و امضا
 

 
 



 معاونت فرهنگي

 11616166: شماره تماس و دورنگار، ، طبقه سوم، معاونت فرهنگي، دبيرخانه شوراي فرهنگي61آذر، پالك  61ن انقالب اسالمي، خيابان تهران، خيابا
 

 
 
 

 (7)  فرم شماره

  

 ي دانشجوییکنندگان در اردو شرکت اتنظرارزیابی  

 
 : ............................................تاریخ: .................................  برگزارکننده....   .........................................: .....نام اردو

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب یعال گزینه ردیف

      تناسب انتخاب محل و موضوع اردو 6

      رساني کيفيت هماهنگي و اطالع 7

      وسيله نقليهکيفيت  3

      اردو مسئولين رفتار و عملکرد ي نحوه 6

      رانندگان اتوبوسرفتار  ي نحوه 1

      (صبحانه، نهار، شام، ميان وعده)پذیرایي  کيفيت 1

      هاي اردو کيفيت برنامه 2

      اردونظم و انضباط حاکم بر  1

      کيفيت رعایت موارد ایمني 9

      اردوها ي نامه ميزان دقت در رعایت مفاد آیين 66

      رساني در سطح دانشگاه کيفيت و ميزان اطالع 66

      مجریان اردونظر کلي شما از عملکرد  67

 :اد یا پيشنهادي دارید، مرقوم فرمایيدچناچه انتق

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 معاونت فرهنگي

 11616166: شماره تماس و دورنگار، ، طبقه سوم، معاونت فرهنگي، دبيرخانه شوراي فرهنگي61آذر، پالك  61ن انقالب اسالمي، خيابان تهران، خيابا
 

 
 
 
 
 

 تعالی بسمه

 

 سرپرست اردوحکم ابالغ 

 

 ........  سر کار خانم/جناب آقاي

 

به عنوان ..............................لغایت .............................. ب این ابالغ از تاریخ ج، به موماعهد، شایستگي و تجارب ارزنده شبا سالم و احترام، نظر به ت

 . یدگرد شود، منصوب مي برگزار مي....................................... سرپرست اردوي دانشجویي که در محل 

مورخ  792ي  اردوهاي دانشجویي مصوب جلسه ي نامه اجرایي و رعایت دقيق مفاد آیين انتظار دارد که با هماهنگي و همکاري سایر عوامل

و دستورالعمل اجرایي آن بر اساس شرح وظایف محوله نهایت اهتمام خویش را در  ها و مراکز آموزشي شوراي اسالمي شدن دانشگاه 61/1/91

گزارش مستند به همراه نتایج ارزیابي اردو توسط  ،وظفيد بعد از اتمام اردوالزم به ذکر است که م. ها مبذول نمایيد برگزاري مطلوب برنامه

 . گردد در ضمن شرح وظایف جنابعالي به پيوست ارسال مي. دانشجویان را ارسال فرمایيد

 

 

 

 مهر و امضا

 پردیس/معاون آموزشي دانشکده/معاون علمي/معاون فرهنگي و دانشجویي

 

 

 

 

 شرح وظایف سرپرست اردو

 نامه و دستورالعمل اجرایي اردوها؛ العه دقيق آیينمط -6

 دریافت ابالغ و حکم ماموریت خود و سایر عوامل اجرایي ذیربط؛ -7

 بيني و دریافت تمامي امکانات و ملزومات مورد نياز برگزاري اردو؛ پيش -3

امکانات ضروري و هماهنگي با مسئولين ذیربط براي کسب اطالع الزم از مکان برگزاري اردو یا بازدید، تایيد آن از جهت ایمني، وجود  -6

 ؛...اسکان، پذیرایي و 

 ... .ي وسایل نقليه، راننده و  در خصوص بيمه( 69)بررسي و تایيد ضوابط و مقررات ایمني مندرج در ماده  -1

آشنا کردن آنها با نکات ایمني،  ها، شرایط محل و توجيهي براي عوامل اجرایي در خصوص سازماندهي، محتوي برنامه ي تشکيل جلسه -1

 ؛....هاي فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي، ارزشيابي و  خطرهاي احتمالي و واگذاري مسئوليت فعاليت

 فهرست دانشجویان به همراه شماره دانشجویي و شماره تماس آنها؛   تهيه -2

 مراقبت دقيق بر امور بهداشتي و تغذیه در مسير حرکت و اسکان؛ -1

  ؛نامه اردوها و ضوابط ایمني در طول مدت اردو ظارت دقيق جهت رعایت مقررات دانشگاه، آیينن -9

 . ي اردو آن به برگزارکننده  کنندگان در اردو و ارائه شرکتبرگزاري برنامه، همراه با ارزیابي نظرات   گزارش نهایي از نحوه  تهيه -66

 


