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ارائه فرم ارزیابی اردو به شرکت 
کنندگان توسط شورای فرهنگی

دادن مجوز اردو

ارائه لیست اسامی شرکت کنندگان و 
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تکمیم فرم تعهدنامه اردو توسط 
برگزار کننده و سرررست اردو

موافقت

احدهای همه معاونت: برگزاركننده اردو -4ماده  لیت همچنین و نون های دارای مجوز فعا ها، نهادها، تشكل ها، انجمن ها و كا
اری اردو دریافت كنند نند مجوز برگز نشگاه در راستای شرح وظایف خود می توا .اداری دا

ه مرجع مندرج در ماده -13ماده  اطالعات زیر را ب باید درخواست كتبی حاوی  برای اخذ مجوز  ه كند 22 برگزاركننده اردو  :ارائ
ساس ماده(نوع اردو  -1 برگشت -3 ،مبدأ و مقصد -2 ،)2 برا نوع وسیله 6 ،محل اقامت -5 ،مسیر حركت -4 ،تاریخ رفت و  ـ 

نام سرپرست7 ،نقلیه بع مالی 8 ،ـ  ه، كلی اردو -9 ،ـ منا .ـ تعداد و جنسیت شركتكنندگان10 برنامه روزان
اری اردو را حداقلبرگزار كننده اردوهای داخل كشور می -14ماده از زمان پیش بینی  10 بایست درخواست برگز روز پیش 

ه كند اردو به مرجع مربوطه ارائ .شده آغاز 

نشجو، هیأت علمی یا یكی از كاركنان (یكی از دانشگاهیان : سرپرست اردو -5ماده  دا
نشگاه به قوانین و مقررات و ) دا ای صالحیت اخالقی و عمومی، آشنا  است كه متعهد، دار

نهاد برگزاركننده و تأیید و ابالا معاونت فرهنگی، دانشجویی  بوده و با معرفی  ه كافی  تجرب
ه سرپرستی اردو منصوب می شود نشگاه ب .و یا معاونت آموزشی دا

یك روز پیش از آغاز اردو باید اسامی و امضای شركت كنندگان  -13ماده 
ه شود رائ نشگاه ا ه معاونت دانشجویی و فرهنگی دا .و عوامل اجرایی ب

شورای (مرجع صدور مجوز -23ماده
نشگاه بایست حداكثر می)فرهنگی دا

روز پس از ثبت  10 ظرف مدت
نهایی  درخواست برگزاری اردو، نظر 

اعالم كند برگزاركننده  .خود را به 
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