
دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

:شماره معاونت دانشجويي ، فرهنگي 

:تاريخ درخواست امور فرهنگي و فو ق برنامه

فرم درخواست برگزاري اردوهاي دانشجويي دانشگاه
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روز پيش از زمان پيش بيني شده آغاز اردو به حـوزه  20واحد برگزار كننده اردو مي بايست درخواست تكميل شده اردو را حداقل :دستورالعمل اردوهاي دانشجويي 14ماده 

فرهنگي معاونت دانشجويي ارائه نمايد 



گزارش اردو

:تاريخ و ساعت حركت 

:تاريخ و ساعت برگشت 

:تعداد شركت كنندگان 

: سطح كيفي اردو 

:طبق فرم پيوست فرهنگي اردوفعاليت ها و برنامه هاي انجام شده در اردو 

:دست آورد فرهنگي اردو 

:ميزان دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده اردو 

:اردوهاي دانشجويي دستورالعمل20ماده 
به حوزه فرهنگـي معاونـت دانشـجويي    روز پس از پايان اردو ، گزارش جامع و مكتوب اردو را به همراه فرم نظر سنجي شركت كنندگان10برگزار كننده اردو بايد حداكثر 

.نمايدتحويل 

:ت ضميمه اسامي نهايي شركت كنندگان در اردو به همراه فرم نظر سنجي الزامي اس

:تاريخ :امضاء :نام و نام خانوادگي سرپرست اردو 



:پيوست فرهنگي اردو 
فرهنگي. 1

علمي . 2از حوزه فرهنگي معاونت دانشجويي ، فرهنگي متناسب با نوع اردو    :كيف اردو دريافت .1

سياحتي . 3

زيازتي. 4

:                                                                                                                            شامل 

رهنگي كتابهاي جيبي جهت مطالعه و مسابقه ف) الف 

نشريات فرهنگي ) ب 

فيلم هاي معنا گرا با مجوز جهت نقد)ج 

جوايز مسابقات–نقشه شهر اردو ) د

در اردو در صورت حضور نام استاد با سابقه فرهنگي .2

)نقد فيلم پيش بيني در صورت ( نقاد فيلم نام .3

پيش بيني وطه در صورت جهت برگزاري كارگاههاي مربهمراه با تقويم اجرايي برنامه يا مشاوره ، سياسي كارشناس مذهبينام .4

كارگاه

)بروشور يا نرم افزار و غيره–كتاب ( شامل جهت اهداء بسته فرهنگي.5

در صورت برنامه ريزي بازديد معرفي نامه جهت بازديد از مراكز گردشگري و غيره با عنايت به تفاهم نامه وزارت بهداشت .6

دانشجويان جديد الورودي اردو هاي پيش دانشگاهعنوان برنامه هاي توجيهي ويژه.7

:دستورالعمل اردوهاي دانشجويي 18ماده 
نظارت و اجراي دقيق برنامه اردو را كه در درخواست اخذ مجـوز  ؛ سرپرست اردو ضمن عمل به شرح وظايف ، مسؤوليت كامل برگزاري

سرپرسـت اردو مـي توانـد در    ، بنابر مصـالح  بر عهده خواهد داشت و تنها در صورت بروز حوادث پيش بيني نشده و ؛ ارائه شده است 

.برنامه اردو تغييراتي را ايجاد كند 

ي اردو و غيره را ظـرف  ارمعاونت دانشجويي ، فرهنگي موظف است هرگونه تغيير در برنامه ريزي مبني بر مكان اردو و تاريخ برگز* 

.مدت يك هفته به واحد برگزار كننده اردو اعالم نمايد 

:تاريخ :امضاء :خانوادگي سرپرست اردو نام و نام


