
 ارائه گزارش ، نظرسنجی ومستندات اردو -3           وضي و مسؤول اردارائه تعهد نامه از سوي متقا -2      نامه اسكان براي اردوهاي داراي اقامت شبانه.    -1   از شرايط صدور مجوز:

 



 رخواست برگزاري اردوهايد

 دانشجويي 

 شماره و تاريخ مجوز:

 

 :  دريافتتاريخ 

 

 امضاء و تاريخ:                   مسؤول واحد / تشكل:نام                                 :      برگزار كنندهنام و مهر مجاز واحد / تشكل  

 

 نام و امضاء استاد درس:                                :                       كالساسامی ده تاييد شليست و  شماره گروه درس ,نام  - جهت اردوهاي درسي 

  

 رشته تحصيلی:                             شماره دانشجويی:                                        اردو:)سرپرست( مسئول نام خانوادگی و نام  

                                                                   

 تلفن تماس:                                 امضاء و تاريخ :                                                       سابقه شركت يا برگزاري اردو: 

 نام افراد اجرائی اردو: 

 ء و تاريخ:امضا                                  :تماس تلفن                             ري:              يگيمسئول پو شماره دانشجوئی نام  

 مشخصات اردو

  : ..............ساير موارد      ( ، تفريحیصنفی )ورزشی    درسی     علمی    فرهنگی  نوع اردو:   - 1

 ورودي هاي جديد __________نام خوابگاه  اردو ويژه : خوابگاه -            3دكترا        كارشناسی ارشد     ويژه مقطع: كارشناسی اردو  -2

 : ................. نفرتعداد افراد شركت كننده -4

 ...... نفر....: خواهران       نفر .... ...... :برادران 

 :برگشت تاريخ ,روز -7 :ساعت حركت -6 حركت:روز، تاريخ  -5

 

 :شتساعت برگ -8

 :مقصد اردو  -9
 

 :(الزامی) و مكانهاي مورد بازديد، مدعوين ها برنامه -11

 توضیحات الزم:* 

 ريال   ------------------------------------نه اردو:يكل هز -11

 

 ريال   ----------------------مبلغ ثبت نام هر شركت كننده : -13

 ---------------------------------------------سيله نقليه :نوع و -12

 

 ----------------------------------------------:تعداد وسيله نقليه -14

 شماره تماس:                                                                                                    : نشانی محل اقامت برادران -15

 شماره تماس:                                                                                                 : نشانی محل اقامت خواهران -16

 :درسی, علمی, بيش از يك روز و ورزشی(ترتيب براي اردوهاي به  الزامی) :همراه اردوورزشی ,كارشناسان فرهنگی يا كارشناسان اعضاء هيئت علمیاستاد درس,  امضاءنام و  -17

 شماره تماس:       تاريخ:                               ء امضا       :      در تمام مدت اردو جهت حضور    ----------------------  -1

 :شماره تماس                  تاريخ:                    ء امضا         :    در تمام مدت اردوجهت حضور     ----------------------  -2

 :شماره تماس                  تاريخ:                ء     امضا          :    ر تمام مدت اردود جهت حضور    ---------------------- -3

نام و امضاء مدير فرهنگی دانشكده: -18  

شکده(ن)مختص اردوهای ،فرهنگی، علمی و بیش از یک روزدا  

آيا موارد فوق تاييد می گردد؟  -    

 آيا هماهنگيهاي الزم با شما صورت گرفته است؟ -
نام ناظر فرهنگی معرفی شده از طرف مدير فرهنگی: -  

 ، مهر و امضاء رئيس دانشكده :نام - -19
آيا موارد فوق تأييد می گردد؟ -  

آيا هماهنگيهاي الزم با شما صورت گرفته است؟ -  

 ی جنابعالی در مورد اين اردونظر كل -

 
 مهرو امضاء                                متقاضی اردو:)مختص اردوهاي تشكل هاي دانشجويی،انجمن هاي علمی،كانون هاي فرهنگی(واحد نام و تاييد دبير/مسئول/كارشناس  -21

  -------------بودجه تصويب شده اردو :  /  ............................ گرديد. مورد بررسی قرار گرفت و با برگزاري اردو ...............................مورخ اردوها اين تقاضا در كميته  -21

 : .....ط تائیدئشرا 

                        :تاريخ                              امضاء                                               :(اردوهاته ير كميمدير امورفرهنگی و فوق برنامه )دبنام و امضاء  

 :ناظر كميته اردوهانمايندگان و امضاء نام  -22

 شماره تماس:     تاريخ:                                       :          در تمام مدت اردوء جهت حضور امضا   ---------------------  -1

 شماره تماس:     تاريخ:                                       :          در تمام مدت اردوء جهت حضور امضا   --------------------   -2


