کاربرگ تعریف فعالیت

واحد نظارت فرهنگی:
کاربرگ شماره A002

« برگزاری اردو دانشجویی»

صفحه  1از 1
نام انجمن/تشکل/کانون/خانه دانشجویی/واحد

عنوان اردو

نوعاردو:بازدید علمیاردوفرهنگی

گسترهی اجرایطرح:داخلشهرتهران

مقصدیامقصدها:

استانی

خارجازاستان 

شیوه برگزاریاردو:یکروزهچندروزه

ضرورتتوجیهیاردو
واهدافآن

تاریخبرگزاری

تاریخرفت

ساعترفت

تاریخبرگشت

ساعتبرگشت

محل اسکان
نام و نام خانوادگی مسئول اجرایی اردو(به همراه شماره تماس):

ریز برنامههای پیشبینی شده به ترتیب زمانبندی اجرا:

هزینهثبتنام(ریال)

سایرحامیانمالیومیزانحمایت

پیشبینی مجموع دریافتی(ریال)

نوعمخاطبان

تنخواهدرخواستی(ریال)

دانشجویاناساتیدکارکنان

شیوهدریافتهزینه ثبت نام

تعداد مخاطبانپیشبینی
شده

مرد
زن

فیش بانکیواریزاینترنتی

توضیحات:

نظراستادمشاور(مخصوص
انجمنعلمی)

مسئولمالیاردو(اردوهایچندروزه):
ناظراردو:
اینجانب ......................................................عضو................................................ومجری طرحفوق،صحتمندرجاترابهطورکامل تأیید وتعهدميینميای  درچيارچو آن،
برنامهرابهنحوشایسته انجامدادهوگزارشبرنامهراپسازبرگزاری بهمعاونتفرهنگیارسالدارم.
امضاءمسئولاجرایی
تاییدکارشناسواحد

تاییدمدیرفرهنگی/مدیرنظارتو
برنامهریزیفرهنگی

تاییدمعاونفرهنگیواجتماعی

تعهد نامه رعایت آیین نامه سفرهای دانشجویی

شماره.................:
تاریخ.................:

تعاریف
ماده – 1اردوی دانشجویی:سفرجمعیگروهیازدانشجویاناستکهبامجوزدانشگاهبرگزارمیشود.
ماده – 2انواعاردوهای دانشجویی:اردوهای دانشجوییبهدودستهتقسی میشوند:
الف)اردوهای فرهنگی:شاملسفرهای زیارتی،ورزشی،هنری،سیاحتیوشرکتدرجشنوارههای فرهنگی.
)اردوهای علمی:شاملشرکتدرنمایشگاهها،جشنوارههاوبازدیدهای علمیوسفرهای پژوهشی،تحقیقاتیاست.
تبصره:برگزاری آندستهازسفرهای علمیکهباعنوانگردشعلمیدرسرفصل دروسدانشکدهذکرشدهباشد،تابعآییننامهگردشهای علمیاست.
ماده – 3برگزارکنندهاردو:همهواحدهاوتشکلهای دارای مجوزفعالیتدردانشگاهمیتوانندمجوزبرگزاری اردودریافتنمایند.
ماده – 4سرپرستاردو:یکیازدانشگاهیان(دانشجو،هیأتعلمیویایکیازپرسنلدانشگاه)استکهبامعرفیواحدبرگزارکنندهوتأییدمرجع صدورمجوز–
مندرجدرمواد 11و 12اینآییننامهاقدامبهبرپاییاردومینماید.
وظایف برگزار کننده وسرپرست اردو :
ماده – 5برگزارکنندهاردوبرای اخذمجوزبایددرخواستکتبیحاوی اطالعاتزیررابهمعاونتدانشجوییفرهنگیدانشگاهارایهنماید:
 اهداف– مقصد– مدتزمانرفتوبرگشت– مسیرحرکت -محلاقامت– زماناقامت– نامسرپرست– منابعمالیاردو– برنامهروزانه–تعدادشرکتکنندگانپیشازترك دانشگاهنیزبایداسامیشرکتکنندگان دراردوبهمعاونتدانشجوییفرهنگیدانشگاهارایهشود.
ماده – 6برگزارکنندهاردوموظفبهرعایتمقرراتدانشگاهومفاداینآییننامهدربرگزاری اردواست.
تبصره:آییننامههای کمیتهانضباطی،هیأتنظارتت برتشکلهای اسالمی،هیأترسیدگیبهتخلفاتاداری وسایرمقرراتدانشگاه– حسبمورد– مبنای
رسیدگیبهتخلفاتخواهدبود.
ماده – 7سرپرستاردوموظفبهاجرای دقیقبرنامهاردو– کهدرخواستاخذمجوزبهمعاونتدانشجویی،فرهنگیدانشگاهارایهشدهاست– میباشد.تنهادر
صورتبروزحوادثغیرمترقبهوبنابهمصالح،سرپرستاردومیتوانددربرنامهاردوتغییراتیایجادنماید.
ماده – 8پیشازپایانزماناردو،شرکتکنندگان نمی توانندبدوناجازهسرپرست،اردوراترك نمایند.
ماده – 9برگزارکنندهاردوبایدحداکثر 10روزپسازپایاناردو،گزارشجامعومکتو اردورابههمراهنقاطقوت وضعفاسامیشرکتکنندگان بهمعاونت 
دانشجوییفرهنگیدانشگاهتحویلدهند.
مجوز برگزاری اردو :
ماده – 10هراردوویاسفردانشجوییدرصورتداشتنیکیازویژگیهای زیرمشمولاینآییننامهبودهوبرگزاری آنمستلزماخذمجوزاست:
استفادهازامکاناتبااموالدانشگاه،تأمینتمامویابخشیازهزینهاردوتوسطدانشگاه،نصباعالمیهیاثبتنامدرفضاهای متعلقبهدانشگاه.
 استفادهازعنواندانشگاهویایکیازتشکلهای رسمیدانشگاهدربرگزاری اردو.ماده – 11مرجعصدورمجوزبرگزاری اردوهای داخلکشورمعاونتدانشجویی،فرهنگیدانشگاهاست.
ماده – 12مرجعصدورمجوزبرای برگزاری اردوهای علمیخارجازکشورهیأ ترئیسهدانشگاهاست.
ماده – 13مرجعصدورمجوزبرگزاری اردوهای فرهنگیخارجازکشور،شورای فرهنگیدانشگاهاستکهپسازتأییددرشورای فرهنگیدانشگاهبایدبه تصویب
مدیرکلاموردانشجویانداخلوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری نیزبرسد.
تبصره – 1مدیرکلاموردانشجویانوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری موظفاستپسازبررسیوهماهنگیمراجعذیربط،درمدتزمانمناسبمراتبتصویبیا
عدمتصویببرگزاری اردوی خارجازکشوررابهاطالعدانشگاهبرساند.
تبصره – 2ادارهکلاموردانشجویانداخلوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری درصورتضرورتتوصیههای الزمراباتوجه بهشرایطمکانیواقتضائات زمانی سفربه
دانشگاهاعالممینماید.
ماده – 14شرکتافرادخارجازدانشگاهدراردوی دانشجویی– حسبمورد– تنهاباتأییدمرجعصدورمجوزاردوامکانپذیراست.
ایمنی سفر
ماده – 15برگزارکنندهاردو،موظفاستنکاتمربوطبهایمنیسفررارعایتنماید،بویژهتوجهبهنکاتزیرتوصیهمیشود:
 1حتیالمقدور استفادهازهواپیماوقطار،بویژهبرای سفرهای بامسافتبیشاز 100کیلومتر.
 2استفادهازاتوبوسدارای برگهمعاینهفنیهمراهبارانندگانمجر مسیرهای بینشهری .
 3استفادهازدورانندهبرای مسیرهای طوالنی(بیشاز  500کیلومتر).
 4همراهداشتنوسایلوتجهیزاتکمکهای اولیه.
 5بیمهکلیهشرکتکنندگان دراردو.
 6حتیالمقدور حرکتدرمسیردرطولروز.
 7جلوگیری ازحضورسرنشیناضافهبرظرفیتدروسیلهنقلیه.
 8توجهبهبهداشتغذاوخوراکیها.
تبصره:الزماستمعاونتدانشجوییفرهنگیدانشگاهرعایتمواردفوقرابهاطالعبرگزارکنندهاردوبرساند.
زمان اردو :
ماده – 16زمانبرگزاری اردونبایددرنظ آموزشیدانشگاهاخاللایجادنماید.
ماده – 17مرجعصدورمجوزاردومیتوانددرصورتضرورت،مجوزبرگزاری اردودرروزهای فعالدانشگاهراصادرنماید.
تبصره :درهرحالمسئولیترعایتمقرراتآموزشیدانشگاهدرموردعدمغیبتبیشازحدمجازبهعهدهدانشجواست.
ماده – 18سفرهای سراسری دانشجویانازجملهعمرهدانشجوییکهبابرنامهریزی متمرکزنهادهای رسمیکشوراعالموبرگزارمیشودازشمولاینآییننامه 
خارجاست.
ماده – 19رعایتمقرراتانضباطیدانشگاهومفاداینآییننامهازسوی شرکتکنندگان دراردوالزامی است.
اینجانب..............................بهعنوان...................تشکل/انجمنعلمی/کانونفرهنگیوهنری/سایر.......................باتوجهبهموادآییننامهمربوطبهسفرهایدانشجویی 
درخواستبرگزاریاردو......................................رادارمو تعهد مينمايم در چارچوب اين آيین نامه ،برنامه را به نحو شايسته انجام داده و گزارش برنامه را پس از برگزاري ارسال
دارم.
تاریخ و امضاء

کاربرگ گزارش فعالیت

واحد نظارت فرهنگی:
کاربرگ شماره B002

« برگزاری اردو دانشجویی»

صفحه  1از 1
نام انجمن/تشکل/کانون/خانه دانشجویی/واحد

عنوان اردو

گسترهی اجرایطرح:داخلشهرتهران

نوعاردو:بازدید علمیاردوفرهنگی
مقصدیامقصدها:
تاریخبرگزاری

خارجازاستان 

استانی

شیوه برگزاریاردو:یکروزهچندروزه
تاریخرفت

ساعترفت

تاریخبرگشت

ساعتبرگشت
تعداد

نوعوسیلهنقلیه
هزینهتبلیغات

تعداد

نوعوسیلهنقلیه
هزینهایا وذها

محل اسکان

نام کارمندان و اساتید مسئول در اردو:

ریز برنامههای اجرا شده به ترتیب زمانبندی اجرا:

ارائه ریز هزینههای انجام شده.

هزینه کلی(ریال):
سایرحامیانمالیومیزانحمایت

هزینهثبتنام(ریال)
مجموع دریافتی(ریال)

نوعمخاطبان

دانشجویاناساتیدکارکنان

تنخواه(ریال)

شیوهدریافتهزینه ثبت نام

ناممسئول اجرایی

شمارهتماس

تعداد مخاطبان 

مرد
زن

فیش بانکیواریزاینترنتی

توضیحات(شمارهمسئول اجرائیدرجشود):

جهت گیریفرهنگیومحتوایی

)1تقویتکننده:هویتدینیهویت ملیهویتانقالبیهویتدانشگاهی)2معطوفبهافزایشسرمایهاجتماعی)3سایر
تایید مسئول اجرایی

تایید کارشناس واحد

لیست نفرات شرکت کننده در اردو
عنوان اردو

پیوست.............:

نام انجمن/تشکل/کانون/خانه دانشجویی/واحد

تاریخ:

نامونامخانوادگی

شمارهدانشجویی

شمارهتماس

مبلغدریافتی(تومان)

توضیحات

