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تعهد نامه مسؤول و واحد برگزار كننده اردودانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
درماني استان قزوين–بهداشتي 

:اردو ) سرپرست ( ول ؤتعهد مس* 

پرسنلي / به شماره دانشجويي .................................................كارمند دانشكده / دانشجوي رشته ..........................................................اينجانب

طي مجوز شماره .............................................................برگزاري اردو به مقصد) سرپرست ( به عنوان مسؤول ................................................ 

.نسبت به انجام موارد زير متعهد مي شوم شوراي فرهنگي دانشگاه..........................................مورخ .............................................. 

به همراه شماره دانشجويي و امضاء آنها تأييذ نموده و فبل از شروع اردو در اسامي كليه شركت كنندگان در اردو را .1

.ساعات اداري تحويل مديريت امور فرهنگي دهم 

تمامي مسؤولين و در يك جلسه توجيهي شركت كنندگان را با اهداف و مقررات اردو آشنا نمايم وشروع  اردو قبل از.2

.نموده و خواستار توجه به تذكرات ايشان شوم به شركت كنندگان در اردو معرفي را اردو 

از (انضباطي اردو  هنگام شروع اردو ، خواستار حضور شركت كنندگان در تمامي مراحل اردو و رعايت كليه مقررات .3

شوم و خود نيز تالش نمايم تا زمينه بروز تخلفات به حداقل رسيده و در) جمله رعايت شئونات اخالقي و اسالمي 

صورت بروز هر نوع تخلفي به نحوي مناسب از ادامه آن جلوگيري نموده و در موارد مهم به حوزه فرهنگي دانشگاه 

.گزارش نمايم 

برنامه اردو را بصورت دقيق اجرا نموده و در صورت بروز هر گونه مشكل يا حادثه در اردو با مديران حوزه معاونت .4

.نمايم دانشجويي تماس گرفته و مراتب را اعالم

اسناد مالي معتبر اردو و ليست شركت كنندگان در اردو را به همراه فرم نظر سنجي گزارش كامل برگزاري اردو ، .5

.روز پس از پايان اردو به حوزه فرهنگي دانشگاه جهت تسويه حساب نهايي ارائه نمايم 10حداكثر 

:تاريخ : امضاء : نام و نام خانوادگي مسؤول اردو 

:اردو واحد برگزار كنندهتعهد * 

برگزار كننده اردو موظف است ، نهايت دقت را در اجراي موارد ايمني از قبيل عدم وجود سرنشين اضافي در وسايل نقليه ، 

طفاء همراه داشتن امكاناتي نظير جعبه كمكهاي اوليه ، وسايل ا.....) غذا ، خوراكي ها ، مكان ها و( توجه به بهداشت عمومي 

.كليه شركت كنندگان در اردو را نمايد بيمه حريق و  همچنين 

: تاريخ : ء مهر و امضا: برگزار كننده اردو واحد

معاونت دانشجويي ، فرهنگي 

امور فرهنگي و فوق برنامه 
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