
 

 

 

 کاسپینامور دانشجویی دانشکده فنی 

 )فرم درخواست مجوز اردو(

، با کاسپیندانشکده فنی  شورای/انجمن/کانون ..........................................به نمایندگی از .................................................... اینجانب

و ، 07/07/95/ و مورخ 144062آئین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شماره مفاد آگاهی از 

با مشخصات زیر را دارم.  تعهد نسبت به رعایت قوانین و مقررات دانشگاه، درخواست اخذ مجوز برگزاری اردوهای دانشجویی

 اقدام مقتضی مبذول فرمائید. با تشکردستور خواهشمند است 

 امضای متقاضینام و نام خانوادگی و 

 

 ***. متقاضیان محترم، در تکمیل فرم لطفا به توضیحات هر بند که در زیرنویس آمده است توجه فرمایید ***        

  نوع اردو:-1

 4د(آموزشی                                 3ج(ورزشی                                2ب(علمی                   1الف(فرهنگی

 اردو: هدف از برگزاری-2

 

 :                                       مقصد:)با جزئیات(5مسیرحرکت                           مبداء:                -3

 تاریخ برگشت:                                                            :6تاریخ رفت-4

 محل اقامت:-5

 

 
                                                           

 و شرکت در جشنواره هایفرهنگی،هنریو قرآنی جهادی،تشکیالتیاردوهای  شامل سفرهای زیارتی،هنری،سیاحتی،راهیان نور، فرهنگی:اردوهای 1 

 شامل شرکت در نمایشگاه ها و بازدیدهای تخصصی، کنفرانس ها، نشست ها و بازدیدهای علمیاردوهای علمی:  2  

 به مسابقات و سایر فعالیتهای ورزشیشامل اعزام تیم های ورزشی اردوهای ورزشی:  3 

 واحدهای درسیسیالبس مصوب در اردوهای آموزشی:  4 

محسوب می شود و در مدت برگزاری اردو رعایت مقررات انضباطی دانشگاه و مفاد این آیین  محل برگزاری اردو و مسیر آن در اطالق مقررات به منزله محدوده دانشگاه 5 

 نامه الزامی است.

 روز پیش از زمان پیش بینی شده آغاز اردو به مرجع مربوط ارائه کند. 10برگزار کننده اردوهای داخل کشور میبایست درخواست برگزاری اردو را حداقل  6 

 



 

 

 :7نوع وسیله نقلیه-6

 

 :8نام سرپرست اردو-7

 

 منابع مالی اردو:-8

 

 :9تعداد و جنسیت شرکت کنندگان-9

 

 : 10برنامه روزانه کلی اردو-10

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
طول برگزاری اردو در خصوص ایمنی سفر رعایت را در زیر برگزار کننده اردو می بایست موارد اتوبوس و قطار مجاز می باشد. ضمناً  استفاده ازکلیه بازدیدها صرفاً با انجام  7 

استفاده از دو راننده برای مسیرهای طوالنی و بیش -ب مسیرهای بین شهری،در استفاده از اتوبوس دارای برگه معاینه فنی و بیمه نامه همراه با رانندگان صالحیت دار -الف کند:

جلوگیری از حضور سرنشین مازاد بر -ه بیمه کلیه شرکت کنندگان در طول برگزاری اردو،-د ،در طول سفر لیههمراه داشتن وسایل و تجهیزات کمکهای او-ج کیلومتر، 500از 

 رعایت بهداشت عمومی)غذا،خوراکی،اماکن و...(-ز ظرفیت در وسیله نقلیه،

است که متعهد، دارای صالحیت اخالقی و عمومی، آشنا به قوانین  و مقررات و تجربه  (علمی یا یکی از کارکنان دانشگاهیکی از دانشگاهیان )دانشجو، هیات  سرپرست اردو 8 

 وب می شود.کافی بوده و با معرفی نهاد برگزار کننده و تایید و ابالغ معاونت فرهنگی، دانشجویی و یا معاونت آموزشی دانشگاه به سرپرستی اردو منص

 جاز نمی باشد.برگزاری اردوهای دانشجویی به صورت مختلط م 9 

داشت و تنها در صورت  برنامه روزانه کلی اردو می بایست بصورت کامل و دقیق ذکر گردد. ضمناً سرپرست اردو نظارت و اجرای دقیق برنامه اردو را بر عهده خواهد 10  

 بروز حوادث پیش بینی نشده و بنا به مصالح می تواند در برنامه اردو تغییراتی ایجاد کند.


