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 امضا و تاریخ: مهر،                                          ول واحد دانشگاهی/تشکل:ئنام مس                              :     اردو نام واحد دانشگاهی/تشکل برگزار کننده-1

          تلفن تماس:                             :ییشماره دانشجو                       رشته تحصیلی:                        برگزارکننده اردو:           ولئنام مس

 جدول مشخصات اردو-2

 آدرس محل اسکان ساعت برگزاری تاریخ برگزاری اردو اجرایی و مُبلغ تعداد کل کادر تعداد کل افراد مقصد

      

 های اردوجدول هزینه-3

 توضیحات )ریال(هر مورد جمع کل  نفر )ریال(هزینه هر   روزتعداد  تعداد افراد 

 هزینه غذا

      صبحانه

    ناهار

    شام
    دو سری                        :       یک سریوعدهمیان 

    قطار                         بوس                     اتوبوسمینی حمل و نقل
         ---------سایر:               آپارتمانحسینیه               مهمانسرا               هتل       اسکان:

      ناظران فرهنگی، کارشناسان فرهنگی )مُبلغ(، کارشناسان ورزشی

      تبلیغات

      ----------------------------------------------------------سایر:

      ----------------------------------------------------------سایر:

  ها )ریال(هزینه جمع کل
 :تعهدات واحد مسئول برگزاری برنامه-4
.حد 3/ .باشدیکننده در اردو مشرکت یانتعداد دانشجو یبه ازا شدهیبتصوسرانه .2/ است. یرقانونیوجه غ یافتو در گیردیصورت م ordu.iust.ac.ir یتسا یقتنها از طر یانتوسط دانشجو ینههز یزنام و وارثبت.1

/ .باشدیبر عهده واحد برگزارکننده م یلیتحم یهاخسارت یراینصورتو لغو شدن اردو، به مراتب اطالع داده شود، در غ یتدر سا هاینامتعداد ثبت یدن. درصورت به حد نصاب نرسباشدینفر م 22نصاب اردو حداقل 

برعهده واحد برگزارکننده و  ییدانشجو یاردوها یمدن یتمسئول یمه.ب5/ .یستالزام یافتیبوده و درصورت عدم مطابقت، عودت سرانه در یالزام یتدر سا ینامکننده در اردو و افراد ثبتمطابقت افراد شرکت.4

 یتسا یمنوط به ارائه اسام یفرهنگ یریتبودجه از مد ریافت.د7/ .یستکنندگان الزامشرکت ییاست و همراه داشتن کارت دانشجو نییرقانوغ یردانشجو.حضور افراد غ6 /.باشدیم یتدر سا ینامثبت یستبراساس ل

 یرهتا افراد ذخ باشدیساعت قبل از اردو م 24و  یتسا یقطر کنندگان ازانصراف از حضور در اردو توسط شرکت. 9/ .باشدیم یرپذدانشگاه امکان ییدموردتا یا.اردو تنها در اماکن طرف قرارداد و 8/ .باشدیم یزیوار

 .یستالزام یینها یهروز پس از اتمام اردو جهت تسو 12.ارائه اسناد مثبته حداکثر 11/ .باشدینم یرپذتنخواه امکان یافت، دریقبل یهاحساب برنامه یه.درصورت بدهکار بودن و عدم تسو12/ شوند. یگزینجا

                                                                                                           مهر، امضاء:    گردم.   هایی که از طرف مدیریت فرهنگی تایید شده است و همچنین رعایت تعهدنامه فوق متعهد میبه اجرای برنامه ------------------اینجانب
 های مالی اردوهزینهجدول کل  -5
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 )ریال( واریزی در سایت
الزحمه جمع کل حق

 (یالکارشناسان )ر

هزینه پرداختی توسط 

 مدیریت )ریال(
 جمع کل )ریال( )ریال( -------متفرقه:

 واریزیجمع کل  نام به ازای هر نفرهزینه ثبت تعداد
    

   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ توضیحات:

 تایید مالی -6

 امضاء  تاریخ ___________________________________________________________________تایید  و  نظر درمورد جداول فوق: کارشناس اردوها

 مدیریت فرهنگی    امضاء تاریخ: گردد.موافقت می __________________________ریال با شرایط  _________________________جهت برنامه فوق با  مبلغ  امور مالیکارشناس 

 

 جدول د- کل هزینههای مالی  اردو




