
 

 

 

 

 

 داخل کشور() علمی نامه اجرائی اردوها و بازدیدهایشیوه         

 

 

 دانشگاه کوثر )ویژه خواهران(                                             

 و پژوهشی معاونت آموزشی                                              

 مور آموزشی و تحصیالت تکمیلیمدیریت ا                                    

 

 

 1396فروردین                                                         



                                                                       

 مراحل برگزاری اردو                                                                       

  

  ، تأمین منابع، سنجش میزان استقبال دانشجویاننیازسنجی، مطالعه اولیه -1

 رئیسهبه مدیر محترم امور اداری جهت طرح در هیات محترم ( و تحویل آن 1شمارهفرم مجوز برگزاری اردو )تکمیل و امضاء درخواست  -2

  دانشگاه

  فرم درخواست مجوزاز تاریخ تحویل پس از حداقل دو هفته  هیأت رئیسه تقاضا در پیگیری اخذ نتیجه بررسی -3

ثبت نام از دانشجویان، عقد قرارداد بیمه، عقد قرارداد وسیله ایاب و  ، پیگیری(2)فرم شماره هیأت رئیسهدر صورت مساعد بودن نظر  -4

رگزاری قبل از ب هفته( حداکثر یک  2و  1 ) طی فرم شمارهبه دبیرخانه برای دریافت مجوز کتبی  6تا  3 هایتحویل فرمذهاب، تکمیل و 

  اردو. 

  تحویل دبیرخانه نگردد برگزاری اردو در هر شرایط کأن لم یکن خواهد بود. 7تا  1های شماره فرمدر صورتی که 

  های دانشگاه.نامهرگزاری اردو مطابق مقررات و آیینب -5

  ه حداکثر ده روز پس از پایان اردو. دانشگاتکمیلی  آموزشی و تحصیالتهای نظر سنجی اردو به مدیریت امور ارائه گزارش و فرم -6

 

   نیازسنجی و مطالعات اولیه
   

 رفع نواقص و سعی مجدد  (1فرم  شماره)درخواست مجوز طی 
   

 هیأت رئیسهرأی منفی    هیأت رئیسهاستعالم نتیجه شفاهی از 
   

   (2) فرم شماره هیأت رئیسهرأی مثبت 
   

به مدیریت ( 7، 6، 5، 4، 3)ای هتدارکات و ارائه فرم

  امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی
  

   

   برگزاری اردو مطابق مقررات
   

مدیریت امور آموزشی و به  9و  8 هایارائه فرم

 تحصیالت تکمیلی
  

 



 

 باسمه تعالی 

  

"فرم درخواست برگزاری بازدید علمی"   
 

 ..............................................مدیر گروه محترم رشته: ............

 با سالم و احترام؛ 

ز تاریخ ............................. اساعت/ روز به مدت ............... به تعداد ............... نفر، ................................رشته .. ...............................در نظر است برای درس ................................   

 ..............................................................: استانلغایت ............................... به سرپرستی اینجانب ................................... از محل

حرکت و تاریخ بازدید نماییم، که در صورت موافقت ساعت  ...................با هدف ...................................................... .......................................و محل اقامت  .................................شهر

 .نیازخواهد بود(  □بوس مینی    □اتوبوس .......... دستگاه وسیله نقلیه )باشد و به تعداد ................ می........................برگشت .........و تاریخ ........... و ساعت ...............................

گردد. لذا یبه حضور معرفی مهای الزم دانشجویان جهت پیگیریان نماینده ............................... به عنو........... درضمن خانم .............................................. به شماره دانشجویی

 خواهشمند است اقدام مقتضی مبذول فرمایید.

لی دانشگاه ـمیالت تکـکه به تأیید مدیریت امور آموزشی و تحصی راییـشرکت کنندگان و عوامل اجلیست اسامی  برنامه روزانه و کلی اردو و سر فصل درس به همراه *

  باشد.یوست میرسیده است پ

ر گروه مربوطه با در نظر گرفتن ـدرس و مدیـهی مـوطه درخواست اردو و بازدید علمی با ذکر دالیل توجیـدرس مرب ی در سرفصلـدم وجود بازدید علمـع* در صورت 

 باشد.قابل بررسی میپرداخت شهریه توسط دانشجویان 

 امضاء                          مدرس:                                                                                                         

 محترم امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی یتمدیر

 با سالم و احترام؛
 .□قرار نگرفت   □در شورای گروه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت ............... درخواست بازدید ...................................................................... مورخ ......... -

 .....................................................................................................................................................................................................................................................تأئید: ...................... ذکر دالیل

 

 امضاء                                مدیر گروه آموزشی:                                                                           
   

 زشی و پژوهشی دانشگاهمعاونت محترم آمو

 با سالم و احترام؛
 □موافقت نگردید  □رساند به دلیل ............................................................ با درخواست بازدید فوق موافقت گردیدبدینوسیله به استحضار می   

 لذاخواهشمند است دستور اقدام الزم صادر فرمایید.

 امضاء                  تحصیالت تکمیلی:       مدیر امور آموزشی و                                                           
 

 مدیریت محترم اداری و پشتیبانی دانشگاه

 ؛با سالم و احترام

 گردد.                                            ل میضمن اعالم موافقت با برگزاری بازدید مراتب جهت بررسی در هیأت رئیسه محترم دانشگاه به حضور ارسا

بر  07/07/1395و تاریخ /144062به شماره  "ها و موسسات آموزش عالینامه اردوهای دانشجویی دانشگاهآیینطبق  معرفی و ابالغ سرپرست اردوهای آموزشی) سرپرست اردو: 

 عهده معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه است(.
 هیئت علمی:عضو  -1

 □مجرد        □متأهل نام و نام خانوادگی:                               کد مدرسی:                                گروه آموزشی:                      

 نشانی، تلفن محل کار و تلفن همراه:

 کارمند دانشگاه: -2

 □مجرد        □شماره پرسنلی:                          پست سازمانی:                      متأهل        نام و نام خانوادکی:                          

 نشانی، تلفن محل کار و تلفن همراه: 

 امضاء                  معاون آموزشی و پژوهشی:                                                                                              

 واحد آموزش دانشگاه ثبت گردید.این فرم در تاریخ .................................. توسط ....................................................... در دبیرخانه 

 ............................. شماره:

 ......................تاریخ: .........

 پیوست: ...........................
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 سمه تعالیبا                                                                         

 

 دانشگاههیأت رئیسه اعالم نظر                                                            

 

 

به  آموزشیرخانه ................... ثبت دب...............................................با توجه به درخواست صدور مجوز برگزاری اردوی علمی ...............................   

های ............................... با بررسی........رستی ............شماره ............................. با مسئولیت )متقاضی برگزاری( ....................................................... و سرپ

دانشگاه با حضور اعضاء دارای حق رأی  هیأت رئیسه............................ ..........مورخ .......................... شماره .................... انجام شده در جلسه 

 گیری شد.تصمیم

 گیری:نتیجه تصمیم

لیت ............................................و سرپرستی ................................ با صدور مجوز برگزاری اردو ........................................................................ به مسئو

 □شود نمی                       □شود موافقت می

 

 نکات مهم: 

 است. زشواحد آموقبل از آغاز اردو به دبیرخانه  هفتهحداقل یک 7و  5،6، 4، 3، 2، 1 هایبرگزاری اردو منوط به ارائه فرم 

 مدیریت امور آموزشی و تحیالت تکمیلی روز پس از پایان اردو به 10حداکثر  9و  8 های برگزار کننده اردو موظف به ارائه فرم

 باشد.می دانشگاه

 

 دانشگاه هیأت رئیسهامضاء اعضای 

 

 ............................. شماره:

 تاریخ: ...............................

 پیوست: ...........................
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 فرم مشخصات همراهان                                                                                                         

 ) افراد خارج از دانشگاه شرکت کننده در اردو(                                                                                            

 

ف
دی

ر
 

 امضاء تلفن نشانی علت حضور در اردو شغل شماره دانشجویی شماره ملی نام و نام خانوادگی

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

 نکته مهم:

............................ توسط برگزار کننده، تأمین گردیده و هیچ گونه هزینه ای از محل بودجه واحد * سرانه هزینه پیش بینی شده برای حضور هر نفر از همراهان  .................................... ریال می باشد که از محل ......

 آموزشی برای همراهان صرف نخواهد شد.

 * کلیه شرکت کنندگان در اردو باید نسبت به رعایت مقررات و اصول آیین نامه ای دانشگاه توجیه گردند.

نام و امضاء و مهر برگزار کننده: نام و امضاء سرپرست:                                                                                                                                        
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 کنندگانشرکتفرم مشخصات                                                                                                                   

                                               زمان:                                  تعداد ظرفیت:                            عنوان برنامه و مناسبت:                                                                                                               

 ...............................: شماره مجوز مسئول اردو:                                           مکان:                                                                      واحد برگزارکننده:                                        
 

ف
دی

ر
 

 ترم رشته تحصیلی شماره دانشجویی شماره ملی نام و نام خانوادگی

 مقطع دانشجوی

 نشانی استاد/ کارمند
تلفن تماس/ 

 آدرس ایمیل
 امضاء

ی
اه

بگ
خوا

ی 
اه

بگ
خوا

یر
غ

 

ی
اس

شن
کار

شد 
 ار

ی
اس

شن
کار

 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

 

 نکته مهم:
 ئه خواهد کرد.اار مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاهدریافت نموده است و به  را از دانشجویان 5فرم شماره مسئول برگزاری اردو  * 

 ل گردد.به مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تحوی رسیده کنندگان و عوامل اجراییبرگزاری اردو باید به امضای شرکتقبل از  هفته این فرم حداکثر یک *

 بود.* در صورت عدم تحویل این فرم به مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه برگزاری اردو کأن لم یکن خواهد 

 دانشگاه توجیه گردند. ینامهباید نسبت به رعایت مقررات موضوع و اصول آیین کنندگان در اردو* کلیه شرکت
 نام و امضاء و مهر برگزار کننده: نام و امضاء سرپرست:                                                                                                                       
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 کنندگانفرم تعهدنامه شرکت

 

 

 اطالع به ولی قانونی و اخذ رضایت کامل از وی 

 همکاری با سرپرست اردو و کادر اجرایی آن 

 فرانحسن برخورد و معاشرت با مسئولین اردو و همس 

 رعایت پوشش اسالمی 

 هاهای اعالم شده جهت برنامهقوق جمعی و حضور به موقع در زماناحترام به ح 

 ی سفرعایت نکات بهداشتی، ایمنی و امنیتر 

 تالش جهت مشارکت در برنامه اردو 

 های مزمن نظیر صرع، آسم و ...، اعالم قبل از اردو به مسئولین      در صورت ابتال به بیماری 

  ام.نموده تخ....... پردا....................................اره حساب ........مبلغ ....................................................... به شم   □مشارکتی      □توجه به هزینه اردو    رایگانبا           

 تاریخ و امضاء  

 

 کنندگانفرم تعهدنامه شرکت

 

 

 ولی قانونی و اخذ رضایت کامل از وی اطالع به 

 همکاری با سرپرست اردو و کادر اجرایی آن 

 حسن برخورد و معاشرت با مسئولین اردو و همسفران 

 رعایت پوشش اسالمی 

 هاهای اعالم شده جهت برنامهقوق جمعی و حضور به موقع در زماناحترام به ح 

 ی سفرعایت نکات بهداشتی، ایمنی و امنیتر 

 مشارکت در برنامه اردو تالش جهت 

 های مزمن نظیر صرع، آسم و ...، اعالم قبل از اردو به مسئولین      در صورت ابتال به بیماری 

 ام.نموده تخ....... پردا.....................................اره حساب .......مبلغ ....................................................... به شم   □مشارکتی      □با توجه به هزینه اردو    رایگان           

            

  تاریخ و امضاء                                                                                                                                        

 

5فرم شماره  

نمایم موراد ذیل را رعایت نموده و در ....................... تعهد میبه شماره دانشجویی................................ رشته......................... .................اینجانب ............

 .صورت تخلف از اردوی بعدی محروم شوم

نمایم موراد ذیل را رعایت نموده و در ....................... تعهد میدانشجویی................................ رشته............به شماره .............................. اینجانب ............

 .صورت تخلف از اردوی بعدی محروم شوم
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 اینامهمه و تعهد رعایت اصول آیینیه، بیفرم اعالم وضعیت وسیله نقل

 دانشگاه کوثر

  میلی دانشگاهکمدیریت محترم امور آموزشی و تحصیالت ت

  دارد:عالم میوسیله ابا احترام بدین

 الف( مشخصات وسیله نقلیه و اقامت:

نامه ات )معاینه فنی، بیمه.... با مشخص................له نقلیه ..........ط وسیس......... تو.............................................................................. با شماره مجوز ........ اردوی

 ..............................................................................................................................................................خودرو و ...................................................................................................

 .... در مسیر.............................................................قرارداد پیوست در مورخه .............................. از مبدأ ............................. به مقصد . مطابق

 ...........................................................................ل اقامت دانشجویان ..... در ضمن محواهد شدخبرگزار  ....................................................................................................

ا سرپرستی ده و اردو بین گردیبوده و منابع مالی برگزاری اردو از محل ................................................................. تأم

 شود...................... برگزار می...........................................................

 ای:یمهب( مشخصات ب

نزد بیمه  ................................................. ....... مورخ............................................. قرارداد پیوست به شماره قراردادکلیه افراد حاضر در اردو، مطابق 

 /.... تا ساعت....................................مورخ....... ... از ساعت/............................................................................ در تمام طول مدت اردو به مدت ..

  رند.اد .... قرارداد.................................................ر( ....گ................ تحت پوشش بیمه )نوع بیمه و شرکت بیمهمورخ..................................................

  اینامهج( تعهد رعایت اصول آیین

نامه آیین "مل از مفاد وق با آگاهی کادوی فن سرپرست اره عنوا.............. هیأت علمی / کارمند ......................... ب...اینجانب ............................

محترم شورای س یید رئیکه مورد تأ 07/07/1395و تاریخ /144062به شماره  "ها و موسسات آموزش عالیهاردوهای دانشجویی دانشگا

ه عقوانین موضو ون اساسی،پایبندی خویش به قانباشد، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می ها و مراکز آموزشی کشور واسالمی شدن دانشگاه

سیر ماری اردو و حل برگزو موسسات آموزش عالی را اعالم داشته و با لحاظ این موضوع که م هاو دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاه

کلیه اصول  نشگاه وشود، در مدت برگزاری اردو رعایت مقررات انضباطی داآن در اطالق مقررات به منزله محدوده دانشگاه محسوب می

  نمایم.ای و مقررات دانشگاه را تعهد مینامهآیین

 ن مسئولیت حسن انجام برگزاری را بر عهده گرفته و متضمن حفظ سالمتی دانشجویان خواهیم بود.در ضم 
 

 برگزارکننده:

 مضاء و مهر:ا            نام و نام خانوادگی:                                                              تاریخ:                    

 سرپرست:

 مضاء: ا             گی:                                                              تاریخ:                    نام و نام خانواد

                                                                          ************** 

 امضای عوامل اجرایی به مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تحویل گردد.قبل از برگزاری اردو باید با  هفته این فرم حداکثر یک    

 پیوست رونوشت قرارداد وسیله نقلیه و قرارداد بیمه دانشجویان الزامی است.                                          

6فرم شماره  



 

 لیست بیمه                                                                                                                         

 .............................................ز سوی: ....ا                             .............................................................................   کنندگان اردوی علمی:امی شرکتاس                                   

 امضاء شماره بیمه تلفن همراه نام پدر شماره ملی نام و نام خانوادگی ردیف

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

 .... ،    .......................... ساعت ..........................ز تاریخ .ا........... .......................... دتم..... که به به پیوست( در تمام طول اردوی ..............................................................ارداد )کننده در اردو، مطابق قرکلیه افراد شرکت           

 رند.ا..... قرار د................................................گرا( .........شرکت بیمه گردد، تحت پوشش بیمه )نوع بیمه و..................... برگزار می.................................... ساعت ..............تا تاریخ ......           
 

 سرپرست اردو:                                                                                     ی اردو:     برگزارکننده                     

 نام و نام خانوادگی:                                    نام و نام خانوادگی مسئول حقوقی:                                                        

 امضاء:                           تاریخ:                                امضاء و مهر:                                                            تاریخ:                              
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 عالیباسمه ت                                                                             

 سنجی برگزاری اردوی ................................................فرم نظر                                                      

 ...... سال تولد: ......................رشته تحصیلی: .................................................................. مقطع تحصیلی: ................................

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب عالی موضوع ردیف

      نامپذیرش و ثبت نحوه 1

      محل انتخاب شده برای اردو 2

      )تاریخ برگزاری( زمان برگزاری اردو 3

      طول مدت اردو 4

      های اردورسانی و زمانبندی ارایه برنامهنحوه اطالع 5

      ربزی و مدیریت مراحل مختلف اردونظم، برنامه 6

      محتوای مطالب ارایه شده در اردو 7

      ارتباط مطالب ارایه شده با عنوان اردو 8

      کیفیت پذیرایی 9

      کیفیت بهداشت 10

      نوع و کیفیت وسیله نقلیه 11

      اردونحوه برخورد کادر اجرایی و مسئولین  12

      هامندی شما از کل برنامهمجموع میزان رضایت 13

 مفیدترین بخش اردو را ذکر فرمایید. -1

 

 هرگونه انتقاد و یا پیشنهادی در خصوص برگزاری اردو دارید بیان نمایید. -2

 

 در خصوص موضوع و نحوه برگزاری اردوهای مشابه در آینده چه پیشنهاداتی دارید؟ -3

 

 از دقت نظر شما کمال امتنان را داریم.                                                                                                                                                     
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 علمیگزارش برگزاری اردوهای                                                                                                       

 مشخصات تکمیل کننده گزارش:        

 تاریخ تکمیل گزارش:                                              سمت:                                             :       سرپرست نام و نام خوانوادگی        

                                                                                                تاریخ تکمیل گزارش:                          برگزارکننده:                                               سمت:                      نام و نام خوانوادگی        
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 تحویل گردد. مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلیبه های نظر سنجی ضمیمه این گزارش گردیده و در اسرع وقت فرم گزارش برگزاری اردو به همراهشرح         

 ت.واهد داشی خپرا در دانشگاه  ای بوده و پیگیری این امر توسط کمیته نظارت و ارزیابینامهننده به منزله تخلف از اصول آیینعدم ارائه گزارش اردو، توسط برگزار ک        

 :رگزار کننده اردوبام امضاء و مهر ن                                                     نام و امضاء سرپرست اردو:                                                    
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