
 باسمه تعالی

 موسسه آموزش عالی آفاق 

 معاونت دانشجویی فرهنگی
 

 دانشجویی درخواست مجوز اردوي                           ف / 3 ي  فرم شماره

         :تاریخ ثبت درخواست در دبیرخانه 

 رهنگی دانشگاه آفاقمعاون محترم دانشجویی و ف

فرهنگی ........................ روزه ....................... در نظر دارد اردوي ........با سالم و احترام، به استحضار میرساند ..........

 .ایدرا با مشخصات زیر به سرپرستی آقاي/خانم ................................. با شماره تماس ............................. برگزار نم

 : دانشجویینوع اردوي 

 علمی        تشکیالتی        جهادي       راهیان نور      سیاحتی       هنري       زیارتی

................. با وسیله مقصد ................................. از مسیر ................به ................ ......تاریخ برگزاري اردو .................

به تعداد ...............  طبق لیست پیوستی        دختر       دانشجویان: پسر قلیه ............................................ براي ن

وامل اجرایی به ي اردو و فهرست ع در ضمن جزییات برنامهمی باشد. .............. ......محل اقامت ...................و به 

دانشگاهها و موسسات ی اردوهاي دانشجوی ي نامه اینجانب ضمن اعالم اطالع از مفاد آیینود. پیوست ارسال میش

ها و مراکز آموزشی و دستورالعمل اجرایی آن، در برگزاري اردوي یاد شده خود را نسبت به دانشگا آموزش عالی

هشمند است دستور فرمایید نسبت به بررسی موضوع و صدور مجوز اقدام . خنامه متعهد میدانم رعایت مفاد آیین

 .شود

 مهر و امضاي واحد برگزار کننده/تاریخ                                                                             

 تعالیبسمه 

 نظر شوراي فرهنگی دانشگاه

طرح و با دانشگاه آفاق  ..... شوراي فرهنگی.............. تاریخ ..................... شماره موضوع برگزاري اردو در جلسه 

شرایط  طیا و موسسات آموزش عالی نامه اردوهاي دانشجویی دانشگاه رعایت آیینبرگزاري این اردو منوط به 

عمل آمد. لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا نکات موردتاکید زیرتوسط برگزارکنندگان رعایت  زیر موافقت به

 :شود

ا و مقررات دانشگاه بر نامه و دستورالعمل اجرایی اردوه مسئولیت اجراي اردو در چارچوب مجوز و رعایت آئین -

 . ي برگزارکننده است عهده

هاي  باشد و برگزاري برنامه شده می مجوز صادرشده فقط جهت برگزاري اردوي فوق در مکان و زمان تعیین -

 ت. ط به اخذ مجوز از مراجع ذیربط اسدیگر منو

 ت.طول زمان برگزاري اردو الزامی اسرعایت موارد ایمنی در  -

 دانشگاه آفاق و فرهنگی معاون دانشجویی

   امضاء، مهر، تاریخ                                                                                                                  


