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.................. به نمایندگي از....................................... .........به شمارهدانشجویي..............................انشجوي رشته................د..............اینجانب ..................

 ضمن  پذیرش موارد ذیل، درخواست صدور مجوز برگزاري اردو دارم.

 حرمت اشخاص حقيقي و حقوقي( رعایت احترام و 2رعایت شعائر و مقدسات اسالمي در طول برگزاري اردو             (1
 

 ( همكاري در تامين امنيت و حفظ آرامش دانشجو4( همكاري با مسئولين دانشگاه                                          3

 ( رعایت نظم و مسئوليت پذیري 6( هماهنگي با مسئول اردو جهت تردد و خروج از محل اردو        5

وي دانشجویي مصوب وزارت علوم برگزاري محل اردو و مسير آن در اطالق به مقرارت به منزله محدوده دانشگاه محسوب مي آیين نامه ارد6( طبق ماده 7

 شود و در مدت برگزاري اردو رعایت مقرارت انضباطي دانشگاه الزامي مي باشد.

 مجوز جدید دارد.نياز به یا تغيير در جنسيت شركت كنندگان در اردو برگزاري اردو تاریخ ( تغيير در 9

 جزئيات اردو

 سئول برگزاري و هماهنگ كننده اردو:نام م -1

 :نام همراه یا همراهان دانشگاهي -2

 :هدف از برگزاري اردو -3

 :              زمان حركت -6                                          :مدت زمان اردو -5:                                                               نام مجموعه برگزار كننده  -4

 :                                     دستگاه:          وسيله نقليه درخواستي: تعداد -9                                      :مقصد مورد نظر  -8:                              زمان بازگشت -7

 محل اسكان دانشجویان: .                 -11                                                                                  :امكانات جانبي موردنياز-10

 تعداد همراهان                            -13پسر/ دختر  )ليست پيوست تكميل گردد(.   :            تعداد دانشجویان شركت كننده در اردو -12

 :)سرانه(نفر هربرآورد هزینه براي  -14

  * در مورد اردوهاي با ميزان سرانه مشخص نيازي به پر كردن موارد این بند نيست. 

 ..........تومان                                        ................................................شب: ....................اسكان: ....................روز : ....................................تومان                      -الف 

 .................تومان                         ..............وعده:................شام: ................. -ناهار: ..........................وعده: ...................................تومان                     ج -ب

 ....تومان                         صبحانه:....................... وعده: .................................. -ميان وعده:.................... وعده:.....................................تومان                  ه -د

 ....تومان                     .....سایر  هزینه ها .................................................... -و

 ..................تومان   نقليه(:...............ن وسيله كل هزینه اردو )بدو*   ...........تومان...........................كل هزینه براي یک نفر:.........*  

 تومان .............................داختي دانشگاه..........( كل هزینه پر16تومان  ..............................یان ( كل هزینه دریافتي از دانشجو15

 

 مهر مجاز تشكل يا نهاد درخواست كننده                                                                             امضاي درخواست كننده                                                                   

 
 

 

 

 رئیس گروه حمایت از فعالیت اهی فرهنگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .برگزاري اردودر تاریخاز نظر اینجانب بالمانع است

 

 فرهنگی و اجتماعی درییت ربانهم رزیی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                برگزاري  اردو در تاریخ از نظر اینجانب  بالمانع است.
 

 فرهنگی و اجتماعی معاونت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                برگزاري  اردو در تاریخ از نظر اینجانب  بالمانع است.
 


